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1 INTRODUÇÃO 

A Ecoplan Engenharia Ltda. apresenta o Relatório Técnico 3 - Plano de Ações - referente à 

execução de serviços de consultoria relativos ao processo de planejamento da Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba - FASE C, atendendo às exigências e orientações do Termo de Referência do Edital de 

Tomada de Preços Nº 010/CELIC/2013. 

O presente relatório consiste na materialização do RT3 - Plano de Ações – Revisão 03, que tem 

como objetivo a descrição do Programa de Ações, que visa a mitigar problemas, dificuldades e 

conflitos diagnosticados na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, e, principalmente, a viabilizar o 

alcance das Metas Intermediárias para o Enquadramento. 

Conforme o Termo de Referência, este relatório se propõe a atender a três atividades previstas na 

Fase C: 

• C.1. Distribuição dos programas, projetos e ações necessárias ao cumprimento do 

Enquadramento; 

• C.2. Avaliação do custo aproximado das ações; e, 

• C.3. Estabelecimento do cronograma final de implantação do Plano. 

O Programa de Ações foi elaborado a partir da análise de diferentes subsídios, que nortearam a 

definição das Linhas de Ação para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. O Capítulo 2 apresenta a 

origem das ações propostas, os princípios norteadores do Programa de Ações, a estrutura das seis 

Linhas de Ação, bem como o tema das 19 ações propostas. Ainda neste capítulo, é detalhado o 

processo de consolidação destas ações, que contou com intensa participação do Comitê da Bacia do 

Lago Guaíba e da sociedade, por meio de quatro Reuniões Plenárias e duas Reuniões Públicas. O 

processo de hierarquização das ações é apresentado no Capítulo 3, que explicita a metodologia 

utilizada nas Reuniões Públicas, os resultados parciais, e os resultados finais, que deram suporte ao 

Plano de Ações. 

O Capítulo 4, por sua vez, apresenta o Programa de Ações do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba, que é integrado por seis Linhas de Ação, compostas por 19 ações. Tais ações abrangem 

diversas naturezas, durações, interveniências, responsabilidades institucionais e custos. Em cada 

ação estão definidos os objetivos, a descrição da ação, a abrangência, os resultados esperados, bem 

como as interfaces com outras ações, atores envolvidos, estimativa de custos, cronograma de 

implantação e indicadores de acompanhamento. Frente ao grande número de atores sociais e 

governamentais apontados no Programa de Ações, o Capítulo 5 retoma todos os atores em uma lista. 

O Capítulo 6 apresenta o cronograma global do Plano de Ações, no horizonte de planejamento de 20 

anos, que leva em consideração a ordem de prioridade das ações definida pelo Comitê da Bacia do 

Lago Guaíba. O Capítulo 7 traz a estimativa de custos do Plano de Ações, que corresponde ao 

orçamento global das ações. Por fim, o Capítulo 8 apresenta as considerações finais do trabalho 

realizado no Plano de Ações.  
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Desta forma, as três questões apresentadas inicialmente estão respondidas conforme a organização 

dos capítulos indicada acima. A descrição das ações (C1) é abordada no Capítulo 4, a estimativa de 

custos das mesmas (C2) é objeto do Capítulo 7, e o cronograma (C3) é apresentado no Capítulo 6. 
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2 ESTRUTURA DO PROGRAMA DE AÇÕES 

Este item inicial do RT3 tem o objetivo de apresentar a concepção do Programa de Ações objeto 

deste relatório. Para isso, são apresentados aspectos relativos à origem das ações propostas e aos 

princípios norteadores do Plano. 

A partir destas premissas, apresenta-se a estrutura do Programa de Ações, contemplando 06 linhas 

de ação, e a lista das ações aprovadas pelo Comitê da Bacia do Lago Guaíba. Finalmente, neste 

capítulo, apresenta-se o processo social de construção do Programa de Ações, ressaltando as 

Reuniões Plenárias do Comitê e as Reuniões Públicas. 

2.1 ORIGEM DAS AÇÕES 

O Programa de Ações foi elaborado a partir da análise de diferentes subsídios, que nortearam a 

definição das principais Linhas de Ação para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Ficou evidente 

que tais Linhas de Ação deveriam orientar a proposição das Ações específicas, a fim de apontar a 

solução dos problemas atuais e potenciais verificados na região de estudo. 

Para a proposição das ações, foram considerados os seguintes subsídios: 

• 1ª Etapa do Plano Lago Guaíba: Diagnóstico e Enquadramento: 

o Conclusões do Diagnóstico e Prognóstico (balanço hídrico e cargas), 

elaborados na 1ª Etapa (2002); 

o Ações recomendadas na 1ª Etapa do Plano do Lago Guaíba: 

• Ações para solução de conflitos; 

• Ações de caráter institucional e não estruturais; e, 

• Ações para o Saneamento. 

• DRH-SEMA: 

o Expectativas do DRH/SEMA quanto a um Plano de Recursos Hídricos de 

Bacia Hidrográfica. 

• Comitê da Bacia do Lago Guaíba: 

o Problemas tratados nas reuniões do Comitê, conforme relatório da Gestão 

2011 / 2012; e, 

o Problemas apontados pela CPA do Comitê, em fevereiro de 2013. 

• Consolidação da Base Técnica do Plano Lago Guaíba (2ª etapa): 

o Metodologia de Integração de Resultados (Agendas Temáticas). 

12 



 

A 1ª Etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, elaborada entre 2002 e 2004, identificou 

diversos conflitos, que serviram como subsídio para a elaboração das ações propostas neste 

relatório. Os conflitos envolveram diferentes setores de usuários da água da Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba, como: Agricultura, Indústria, Mineração, Navegação, Pesca, Turismo e Lazer, Proteção 

da Vida Aquática, Abastecimento Público, Diluição de Efluentes e Extração de Areia. Tais conflitos 

estão detalhados no Relatório Síntese das Fases A e B (CONCREMAT, 2004b). 

A análise da qualidade da água, realizada nas Fases A e complementação da Fase B do Plano da 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, mostrou que algumas regiões do Lago Guaíba e alguns arroios, 

principalmente localizados na margem esquerda do Lago Guaíba, como o Arroio Dilúvio e o Arroio 

Cavalhada, possuem a qualidade da água bastante comprometida, limitando o seu uso. Desta forma, 

foi observado conflito entre o uso da água para a diluição de efluentes (urbanos, industriais e 

agrícolas) e os usos mais nobres desejados pela população, evidenciando, assim, prioridade de 

ações no setor do Saneamento, visando à melhoria da qualidade da água. Neste contexto, estudo de 

Concremat (2004a) detalhou as intervenções previstas para todos os subsistemas que compõem o 

Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Alegre, incluindo intervenções propostas, cronograma e 

custos (considerados na elaboração das ações setoriais propostas neste documento). Foram 

sugeridas alternativas técnicas e institucionais para a articulação dos interesses da Bacia Hidrográfica 

do Lago Guaíba (interesses internos) e das bacias dos rios formadores (interesses externos).  

Os conflitos mapeados na 1ª etapa do Plano também foram objeto de análise no RT-01, desta etapa 

do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, com importantes atualizações que estão refletidas 

nas propostas de ações aqui consolidadas. Já os problemas relacionados à qualidade das águas 

foram descritos e mapeados no RT-02, juntamente com a proposição das metas intermediárias de 

Enquadramento. 

Foram consideradas, ainda, as expectativas do DRH/SEMA quanto a um Plano de Recursos Hídricos 

de Bacia Hidrográfica, considerando os princípios norteadores dos Programas de Ações (item 2.2) e a 

experiência proveniente do Plano Estadual de Recursos Hídricos e dos demais Planos de Bacia 

Hidrográfica realizados no Estado do Rio Grande do Sul. 

Uma terceira via de subsídios ao Programa de Ações do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

se refere às expectativas do próprio Comitê, que estão identificadas no relatório de gestão, referente 

ao período de dezembro de 2011 a agosto de 2012. No referido documento foram identificadas as 

principais reivindicações, observações e demandas expostas pelos usuários da bacia, conforme os 

itens a seguir: 

• Lançamento de material hospitalar no Arroio Dilúvio, a preocupação com a qualidade 

da água e com a responsabilidade dos hospitais e empresários quanto ao descarte 

de material na bacia; 

• Problemas de esgoto na Sub-bacia Hidrográfica do Arroio Passo Fundo, inserido no 

município de Guaíba; 
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• Divulgação do trabalho de atualização do índice de qualidade da água (IQA) no Lago 

Guaíba, obtido através da integração entre a gestão de recursos hídricos com a 

gestão do saneamento; O DMAE informou que continuaria o monitoramento da 

qualidade das águas no Lago Guaíba, e ponderou a necessidade de investimento em 

ações de saneamento nas bacias hidrográficas dos Rios Gravataí e Sinos e do Arroio 

Dilúvio; 

• Deliberações sobre a elaboração do diagnóstico e sobre o plano de manejo da APA 

do Delta do Jacuí, e a dificuldade quanto às definições ocupação e regularização da 

APA; 

• Preocupação quanto à construção de condomínios na orla do Lago Guaíba; 

• Implantação do Projeto Cais Mauá e do Projeto do Centro de Educação Ambiental 

permanente voltado à disponibilização de informações sobre o monitoramento das 

águas do Lago Guaíba e ecossistemas associados, a ser instalado nos armazéns 

existentes do Cais do Porto da Capital rio-grandense; 

• Necessidade de inserção do Pagamento por Serviços Ambientais nos planos de 

bacias; e, 

• Ocorrência das oficinas temáticas sobre a cobrança pelo uso da água, apresentadas 

pela METROPLAN, em diferentes categorias; 

Foram considerados, também, os principiais problemas apontados pela CPA do Comitê, em reunião 

realizada com a equipe da Ecoplan Engenharia Ltda., em fevereiro de 2013. Algumas questões 

relevantes tradadas na reunião são referidas a seguir: 

• Situação do encaminhamento da obra do Projeto Integrado Socioambiental (PISA) da 

Prefeitura de Porto Alegre; 

• Quanto à mineração, que se encontra suspensa na bacia, o Comitê da Bacia do Lago 

Guaíba não possui objeções à retomada, desde que em condições ambientalmente 

adequadas. As entidades envolvidas são de comum acordo sobre a necessidade de 

realização de um estudo para Zoneamento da atividade no Lago Guaíba, a cargo da 

FEPAM; e,  

• Permanece como prioridade a conclusão do Enquadramento, indicando as diretrizes 

para a regularização da situação da bacia, principalmente o Saneamento. O 

Enquadramento proposto para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba não será revisto 

neste processo, devendo ser definida a vazão de referência e as metas 

intermediárias para a bacia. 
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Finalmente, além dos itens supracitados, as Agendas Temáticas foram utilizadas para a elaboração 

das ações para a bacia em questão. Estas Agendas promovem a Integração de Resultados Técnicos 

do Diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, fornecendo acesso simplificado a informações 

relevantes, apresentadas na fase de Consolidação da Base Técnica (RT-01). As Agendas Temáticas 

fornecem um panorama geral da bacia, com enfoque em temas importantes para o processo de 

gestão dos recursos hídricos. 

As cinco Agendas Temáticas são: Agenda Laranja (Figura 1), que retoma aspectos relativos à 

agropecuária, Agenda Cinza (Figura 2), mineração, Agenda Marrom (Figura 3), urbanização e 

industrialização, Agenda Verde (Figura 4), conservação ambiental, e Agenda Azul (Figura 5), 

Recursos Hídricos. O Quadro 1 sintetiza informações referentes às cinco agendas. 

Quadro 1: Quadro síntese das Agendas Temáticas 

Agenda Tema Variáveis Áreas analisadas 

Laranja Agropecuária Área Plantada; 
Área Irrigada; 

Unidades de Análise 
(agrupamento de  

sub-bacias) 

Cinza Mineração 
Potencial para Mineração 

; 
Concessão de Lavra; 

Unidades de Análise 
(agrupamento de  

sub-bacias) 

Marrom Urbanização e 
Industrialização Área urbanizada; 

Unidades de Análise 
(agrupamento de  

sub-bacias) 

Verde Conservação Ambiental 
Cobertura Natural; 

Unidades de 
Conservação; 

Unidades de Análise 
(agrupamento de  

sub-bacias) 

Azul Recursos Hídricos 
Usos da água; 

IQA; 
Enquadramento; 

Análise por segmento do 
Lago Guaíba 
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Figura 1: Agenda Laranja
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Figura 2: Agenda Cinza
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Fonte de dados:
- Limites políticos: IBGE, 2010
- Sedes municipais: IBGE, 2010
- Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, Sub-bacia: DRH/SEMA, 2014
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Figura 3: Agenda Marrom

Convenções Cartográficas

Informações

RS

PR

SC

Localização

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Sub-bacia

Uso e Ocupação do Solo
Área Urbana

Urbanização e Industrialização (Agenda Marrom)
Agenda relevante: maior concentração urbana
Agenda de relevância intermediária
Agenda não relevante: menor concentração urbana

4 0 4
km

Legenda

Capital estadual
Sede municipal
Rio Perene 
Rio Intermitente
Corpos d'água
Limite municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Informações Cartográficas:
Projeção Universal Tranversa de Mercator

Datum: SIRGAS2000
Fuso: 22

Meridiano Central: -51º
1:300.000Escala



Parque Estadual
do Delta
do Jacuí

APA do
Delta do

Jacuí

APA
Banhado
Grande

RVS
Banhado dos

Pachecos
PNM Morro

do Osso

PNM Tancredo
Neves

RPPNE
Barba
Negra Parque

Estadual
de Itapuã

RB Lami José
Lutzenberger

RPPN Costa
do Serro

RPPN
Jardim
da Paz

RPPN Reserva
do Capão
Grande

RPPN Rincão
das Flores

RPPN
Sítio
Porto da Capela

UA 6

UA 5

UA 4

UA 2

UA 3

UA 1

UA 8

UA 9

UA 10

UA 7

Arroio do Petim
Arroio do Salso

Arroio Dilúvio

Arroio das Capivaras

Arroio do Ribeiro

Arroio do Conde

Arroio Passo Fundo

Arroio do Ribeiro

Arr
oio

 Ar
açá

Lago
Guaíba

Laguna
dos Patos

Rio
Taquari Rio

Jacuí

Rio
Caí Rio dos

Sinos

Rio
Gravataí

Porto
Alegre

Barão do
Triunfo

Barra do
Ribeiro

Canoas

Cerro
Grande
do Sul

Eldorado
do Sul

Guaíba

Mariana
Pimentel

Sertão
Santana

Triunfo

Viamão

440000

440000

460000

460000

480000

480000

500000

500000

66
20

00
0

66
40

00
0

66
60

00
0

66
80

00
0

Fonte de dados:
- Limites políticos: IBGE, 2010
- Sedes municipais: IBGE, 2010
- Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, Sub-bacia: DRH/SEMA, 2014
- Hidrografia, Corpos d'água: Base vetorial do RS escala 1:50.000
- Uso e Ocupação do Solo: Atualizado de Concremat, 2011
- Unidade de Conservação: SEMA/MMA, 2014, ICMBio, 2015
- Agenda Verde: Ecoplan, 2014

Figura 4: Agenda Verde
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Figura 5: Agenda Azul
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2.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROGRAMA DE AÇÕES 

Considerando em se tratar do Primeiro Plano de Bacia para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, 

este deve se pautar nos seguintes aspectos: 

• Fortalecimento e qualificação do Comitê, com vistas a prepará-lo para a função de 

protagonista na implementação do Plano de Bacia; 

• Ser um instrumento de visibilidade para o Plano, para o Comitê e para o Sistema de 

Recursos Hídricos; 

• Ter foco nas questões de gestão, notadamente, nos instrumentos estabelecidos em 

Lei; 

• Estruturar as linhas de ação a serem implementadas, no futuro, com vistas à 

adequada gestão dos recursos hídricos; 

• Ter foco nas principais questões ou problemas relacionados aos recursos hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba; 

• Possuir natureza prática e objetiva, facilitando o alcance dos objetivos e propiciando 

uma adequada visibilidade para o Plano e para o Comitê; e 

• Ser capaz de organizar os atores intervenientes, com vistas à otimização dos 

resultados. 

2.3 ESTRUTURA DO PROGRAMA DE AÇÕES 

O Programa de Ações do Plano da Bacia do Lago Guaíba é composto por seis Linhas de Ação 

(Figura 6), que serão posteriormente detalhadas. Tais ações abrangem diversas naturezas, durações, 

interveniências e responsabilidades institucionais e custos. 

 
Figura 6: Linhas de Ação do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, sobre a logomarca do 

Plano. Fonte: Elaboração ECOPLAN (2014) 
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As seis linhas de ação definidas para o Programa de Ações são: 

• Institucional – Plano e Comitê; 

• Instrumentos de Gestão; 

• Monitoramento Quali-quantitativo; 

• Ações Setoriais; 

• Conservação Ambiental; e,  

• Mobilização, Comunicação e Educação.  

2.4 LISTA DAS AÇÕES 

Partindo das seis linhas de ação, primeiramente, foram elaboradas 15 ações específicas. Esta lista 

preliminar foi levada para deliberação na Reunião Plenária do Comitê da Bacia do Lago Guaíba, 

realizada no dia 04 de novembro de 2014. Após a reunião, foram inseridas mais 02 ações 

Ambientais, que foram levadas para as Reuniões Públicas, ocorridas nos dias 12 e 14 de novembro 

de 2014. Como resultado dos debates realizados, foram inseridas mais 02 ações setoriais, totalizando 

as 19 ações finais. A lista final das ações foi apresentada na Reunião Plenária, ocorrida no dia 19 de 

novembro, e encontra-se detalhada a seguir. 

1. Linha de Ação: Institucional – Plano e Comitê 

• Criação e operacionalização de sistema de gerenciamento para a implementação do Plano de 

Bacia, incluindo Grupo Gestor. 

• Fortalecimento e qualificação técnica e institucional do Comitê, com o objetivo de possibilitar 

a sua atuação estratégica no processo de implementação do Plano de Bacia. 

A Figura 7 ilustra o Comitê de Bacia como espaço de negociação e de consolidação do Plano de 

Bacia Hidrográfica, 

 

Figura 7: Linha de Ação Institucional. Fonte: EGBA (2014) 
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2. Linha de Ação: Instrumentos de Gestão 
• Implementação e consolidação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos: 

enquadramento, outorga e cobrança; e, 

• Articulação com outros Planos e Programas, em diferentes esferas, com destaque para os 

Planos Diretores Municipais, notadamente quanto à drenagem e à ocorrência de inundações. 

A Figura 8 ilustra a consolidação dos instrumentos de gestão e a articulação entre os planos e 

projetos desenvolvidos na bacia hidrográfica. 

 
 

Figura 8: Linha de Ação Instrumentos de Gestão. Fonte: CMBH (2015); PAIVA (2014) 

3. Linha de Ação: Monitoramento Quali-quantitativo 
• Consolidação do monitoramento quali-quantitativo, com ampliação da rede de estações 

telemétricas; 

• Avaliação do potencial hidrogeológico e do uso das águas subterrâneas (cadastramento de 

poços) e monitoramento; 

• Utilização de modelo hidrodinâmico de qualidade das águas e comportamento de fluxos, com 

base em nova batimetria, como ferramenta de apoio à decisão e para avaliação da interface 

com os cursos de água afluentes à bacia; e, 

• Implementação de Sistema de Informações para apoio ao acompanhamento do 

enquadramento e interface com o licenciamento ambiental. 

A Figura 9 ilustra a implantação do Sistema de Informações, integrado ao monitoramento e 

licenciamento ambiental, com possibilidade de acesso em ambiente web. 
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Figura 9: Linha de Ação Monitoramento Quali-quantitativo. Fonte: MEDEIROS (2015) 

4. Linha de Ação: Setorial 
• Ação setorial de Saneamento – redução de cargas lançadas na rede hídrica da bacia e 

gestão de resíduos sólidos; 

• Ação Setorial da Indústria - controle da poluição industrial; 

• Ação setorial de Produção Rural – controle de cargas poluidoras difusas, erosão do solo, do 

uso de agrotóxicos e manejo da água na irrigação; 

• Ação setorial de Mineração – Avaliação Ambiental Estratégia (AAE) para a atividade de 

mineração; 

• Ação Setorial para Pesca, Turismo e Lazer; e, 

• Ação Setorial para o Transporte.  

A Figura 10 ilustra a articulação nos setores usuários e entre os setores na gestão de recursos 

hídricos na bacia hidrográfica. 

 

Figura 10: Linha de Ação Setorial. Fonte: CBH RIO PITIMBU (2015) 
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5. Linha de Ação: Conservação Ambiental 
• Recuperação, preservação e conservação ambiental em áreas de interesse para os recursos 

hídricos; 

• Fomento a programas indutores de boas práticas ambientais; e, 

• Articulação com outros instrumentos de gestão do território aplicados na bacia, tais como ZEE 

(Zoneamento Ecológico Econômico), ZAS (Zoneamento Ambiental da Silvicultura), etc. 

A Figura 11 ilustra a conservação ambiental como ferramenta de manutenção das condições 

hidrológicas da bacia. 

 

Figura 11: Linha de Ação Conservação Ambiental. Fonte: EGBA (2014) 

6. Linha de Ação: Comunicação e Educação 
• Implementação de um Plano de Comunicação social permanente, com vistas a dar 

visibilidade ao Plano e ao Comitê; e, 

• Educação Ambiental. 

A Figura 12 ilustra a comunicação e a educação ambiental como ferramentas de construção de uma 

rede de atores para potencializar a gestão de recursos hídricos na bacia. 
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Figura 12: Linha de Ação Comunicação e Educação Ambiental. Fonte: AGAZETA (2015) e 
SAUDEGEIA (2015) 

O Quadro 2 mostra as linhas de ação e uma descrição simplificada de cada uma das ações.  
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Quadro 2: Ações para o Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

Linhas de Ação Ações Descrição simplificada 

Institucional – 
Plano e Comitê 

Criação e Operacionalização de Sistema de 
Gerenciamento para a Implementação do Plano de 
Bacia 

Ação baseada em três esforços: (i) criação de um grupo gestor e de 
acompanhamento; (ii) gerenciamento geral do processo; e o (iii) 
acompanhamento da implementação de cada ação. 

Fortalecimento e Qualificação Técnica e Institucional 
do Comitê 

Capacitação e treinamento dos membros do Comitê visando ao: (i) 
conhecimento efetivo das responsabilidades institucionais e legais dos 
membros do Comitê e da estrutura do SERH; e, (ii) Informação das 
principais questões técnicas associadas ao Plano de Bacia do Lago Guaíba. 

Instrumentos de 
Gestão 

Implementação e Consolidação dos Instrumentos de 
Gestão de Recursos Hídricos: Enquadramento, 
Outorga e Cobrança 

Ação dividida em três atividades: (i) Consolidação do Instrumento de 
Outorga; (ii) Consolidação do Enquadramento; (iii) Implementação do 
instrumento da cobrança pelo uso da água. 

Articulação com outros Planos e Programas 
Identificação dos planos e programas com atuação na Bacia Hidrográfica do 
Lago Guaíba e dos seus respectivos responsáveis legais, visando à 
aproximação e articulação entre eles. 

Monitoramento 
Quali-Quantitativo 

Consolidação do Monitoramento Quali-Quantitativo 
dos Recursos Hídricos 

Manutenção dos pontos de monitoramento da qualidade de água com 
inclusão pontos, padronização dos parâmetros, ampliação da rede 
linimétrica e criação de banco de dados georreferenciados.  

Avaliação do Potencial Hidrogeológico e do Uso das 
Águas Subterrâneas 

Ação dividida em duas atividades: (i) Avaliação do Potencial Hidrogeológico; 
e (ii) Cadastramento de Poços.  

Modelagem Hidrodinâmica da Qualidade das Águas e 
do Comportamento de Fluxos 

Realização de nova calibração do modelo IPH-ECO utilizando dados 
batimétricos atualizados.  

Implementação de Sistema de Informações (SI) sobre 
Recursos Hídricos 

Criação de um SI para sistematização de dados da bacia hidrográfica do 
Lago Guaíba, composto de um SIG e por um sistema que comporte 
diferentes documentos, como suporte ao enquadramento e ao licenciamento 
ambiental. 
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Linhas de Ação Ações Descrição simplificada 

Setorial 

Ação Setorial de Saneamento Possui duas: (i) ampliação e/ou implantação de infraestrutura sanitária em 
áreas urbanas; e (ii) gestão de resíduos sólidos.  

Ação Setorial da Indústria Aumentar o número de indústrias integrantes do SISAUTO, com foco nas 
indústrias de grande/médio porte e potencial poluidor. 

Ação Setorial de Produção Rural 
Ações que visam à proposição de práticas para o controle e para a redução 
de cargas poluidoras e uso da água nas áreas rurais da Bacia Hidrográfica 
do Lago Guaíba. 

Ação Setorial de Mineração Realização de um estudo relativo à Avaliação Ambiental Estratégia (AAE) 
para a atividade de mineração no Lago Guaíba, constituído por seis etapas. 

Ação Setorial para Transporte Ação que visa a apoiar e promover a articulação institucional com vistas ao 
transporte aquaviário, nos termos do Plano Hidroviário Metropolitano.  

Ação Setorial para Pesca, Turismo e Lazer 

Elaboração de estudos estratégicos para atividades de turismo, lazer e 
pesca na Bacia do Lago Guaíba. Deverão ser elaborados: (i) Estudo 
Estratégico Sobre a Atividade de Pesca; e (ii) Estudo Estratégico Sobre as 
Atividades de Turismo e Lazer. 

Ambiental 

Recuperação, Preservação e Conservação Ambiental 
em Áreas de Interesse para os Recursos Hídricos 

Ação subdividida em duas fases distintas:(i) fase inicial de estudos e; (ii) 
fase permanente de implementação das ações de recuperação, 
preservação e conservação ambiental. 

Fomento a Programas Indutores de Boas Práticas 
Ambientais 

Inicialmente, identificação dos programas e ações em desenvolvimento na 
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, que induzem a boas práticas 
ambientais. Posteriormente, realização de ações de fomento e incentivo, 
com sugestão de Apoio Institucional e Premiação e Divulgação das Boas 
Práticas. Implantação do PSA. 

Articulação com outros Instrumentos de Gestão do 
Território Aplicados na Bacia 

Promover a articulação do planejamento e gestão de recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, com outros instrumentos de gestão 
ambiental. Esta ação deverá abranger questões técnicas, operacionais e 
institucionais, legais e estratégicas, visando a eliminar ou reduzir eventuais 
discrepâncias ou antagonismos 

Comunicação e 
Educação 

Implementação de Plano de Comunicação Social 
Permanente 

Ação orientada à divulgação das ações do Plano de Bacia (programação e 
implementação), objetivando à conscientização, mobilização e participação 
social na gestão de recursos hídricos da Bacia. 

Educação Ambiental 

Ação que propõe um programa permanente de Educação Ambiental voltada 
aos recursos hídricos da Bacia, articulado pelo Comitê, com estrutura 
técnica e institucional capaz de definir meios, métodos e conteúdo que 
assegurem a promoção da educação ambiental, com foco nos recursos 
hídricos. 
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2.5 PROCESSO SOCIAL DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES 

A seguir será apresentada a sequência de reuniões Públicas e Plenárias ocorridas para a elaboração 

e para a discussão do Programa de Ações. A Figura 13 ilustra a sequência de reuniões ocorridas e o 

resultado obtido por meio destes eventos. 

 

Figura 13: Processo de construção do Plano de Ações 

2.5.1 Reunião Plenária - 04 de Novembro de 2014 

No dia 04 de novembro de 2014, ocorreu a reunião Plenária do Comitê da Bacia do Lago Guaíba, na 

sede da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (FARSUL), localizada no 

município de Porto Alegre, e teve como pauta o Programa de Ações. Na ocasião, foram abordadas: a 

origem das ações propostas para o Programa de Ações – Fase C, os princípios que nortearam o 

Plano, a estrutura do Programa de Ações, a lista de ações propostas e a hierarquização e atores 

responsáveis, entre outros assuntos. 

Nesta reunião foi apresentada a lista preliminar das seis linhas de Ação e as 15 ações específicas, 

sendo:  

• 02 Ações Institucionais (Plano e Comitê); 

• 02 Ações de Instrumentos de Gestão; 

• 04 Ações Setoriais; 

• 04 Ações de Monitoramento Quali-quantitativo; 

• 01 Ação Ambiental; e, 

• 02 Ações de Comunicação e Educação. 

Após a apresentação destes temas, os presentes manifestaram suas opiniões e angústias, sendo 

destacadas as seguintes ponderações: 
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• Ressaltar que algumas ações já estão ocorrendo, e que não são de responsabilidade 

do Comitê; 

• Inserir a Educação Ambiental como responsabilidade do DEFAP para o Parque de 

Itapuã; 

• Sugerir integração com outros Planos que serão concluídos em 2015; 

• O Comitê como articulador entre os atores das ações; 

• Incluir “indicadores” na construção das ações; 

• Investir na comunicação; 

• Inserir o resultado das Agendas na elaboração das Ações; e,  

• Dar ênfase à questão ambiental. 

Como fruto desta reunião Plenária, foram incluídas mais 02 Ações Ambientais, totalizando as 17 

ações que foram levadas para as Reuniões Públicas.  

2.5.1 Reuniões Públicas - 12 e 14 de novembro - Programa de Ações 

Visando a apresentação do Programa de Ações e a participação da sociedade na elaboração do 

Plano, foram realizadas duas Reuniões Públicas para discussão da lista de ações e definição das 

ações prioritárias para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. As Reuniões Públicas foram realizadas 

nos municípios de Guaíba (margem direita) e Porto Alegre (margem esquerda), nos dias 12 e 14 de 

novembro de 2015, respectivamente. 

Estiveram presentes, na primeira reunião (em Guaíba), 33 participantes, e na segunda, 34. Havia 

representantes do DRH/SEMA, do Comitê da Bacia do Lago Guaíba, CRH/RS, CORSAN, DMAE, 

SES, ABES-RS, AGAPAN, SEHABS, APTA, CIRSAN Acomba, ABES, EMATER, UFRGS, UERGS, 

PUCRS, SOMAR, Rotary Clube, Sindbrita, Sindicato Rural, Magro Areia, CMPC Celulose 

Riograndense, Couto Mineração, IFRS-POA, SENAC, SENGE-RS, SINPASUL, SEHABS, prefeitura 

de Guaíba, além da equipe técnica da Ecoplan Engenharia. 

Em ambas as reuniões, primeiramente, foi abordada a importância dos Programas de Ações como 

instrumento para o alcance das Metas para o Enquadramento. Na sequência, foi apresentada a 

metodologia de elaboração do Programa de Ações, a origem das ações propostas e os princípios que 

nortearam a elaboração do Plano. Na sequência, foram explicitadas as seis linhas de ação do 

Programa (Institucional; Instrumentos de Gestão; Monitoramento Quali-quantitativo; Setorial; 

Ambiental; e Comunicação e Educação). Para cada linha, foram expostas, simplificadamente, as 17 

ações. 

Os presentes foram subdivididos em grupos de trabalho, nos quais puderam definir os atores e a 

prioridade de cada ação. A metodologia de trabalho se encontra detalhada no item 3.1. 
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Na Reunião Pública da margem esquerda, após a definição das hierarquias pelos grupos, foram 

apresentados os resultados da reunião da margem direita. Em ambas as ocasiões, houve a 

participação da população na construção do processo decisório para a gestão, conforme preconiza o 

Plano. As figuras a seguir (Figura 14 e Figura 15) correspondem a momentos das Reuniões Públicas 

acima descritas. 

  

Figura 14: Reunião pública em Guaíba para discussão da Lista de Ações 

  

Figura 15: Reunião pública em Porto Alegre para discussão da Lista de Ações 

2.5.2 Reunião Plenária - 19 de Novembro de 2014 

Ocorreu, no dia 19 de novembro de 2014, a Reunião Plenária do Comitê da Bacia do Lago Guaíba, 

com a pauta dos Programas de Ações. Primeiramente, foi apresentado o relato das Reuniões 

Públicas ocorridas nos dias 12 e 14 de novembro de 2014. Dando sequência à reunião, foi 

apresentada a estrutura do Programa de Ações, a lista de ações propostas, a hierarquia (com base 

nos resultados das reuniões públicas – item 3.3) e os atores, para a deliberação do comitê. Por fim, 

foram apresentadas as 02 ações Setoriais que foram incluídas às ações após as Reuniões Públicas, 

totalizando as 19 ações finais, sendo elas: 

• Ação Setorial para Transporte; e, 

• Ação Setorial para Pesca, Turismo e Lazer. 
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Ao final desta reunião, foi deliberada a entrega de um formulário de consulta via e-mail (Anexo I), 

dirigido aos membros do Comitê da Bacia do Lago Guaíba. No formulário, foi solicitada o 

preenchimento de uma tabela, para a inclusão dos atores envolvidos na implementação das Ações do 

Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

2.5.3 Reunião Plenária - 16 de Dezembro de 2014 

No dia 16 de dezembro de 2014 ocorreu a Reunião Plenária do Comitê da Bacia do Lago Guaíba, no 

Clube Jangadeiros, localizado no município de Porto Alegre. A pauta da reunião foi: Diretrizes para 

Implementação dos Instrumentos de Gestão e o Programa de Ações – Fase C. Foram discutidas 

questões referentes à Outorga de Direito de Uso dos recursos hídricos e a Cobrança pelo Uso dos 

recursos hídricos. 

Na ocasião, foi exposta a lista dos atores sugeridos por meio dos formulários de consulta (Anexo I). 

Salienta-se que os formulários puderam ser preenchidos no período compreendido entre os dias 19 

de novembro e 09 de dezembro. A seguir, foi apresentada a versão simplificada das Súmulas do 

Programa de Ações, o cronograma do Plano de Ações, a estimativa de custos de cada ação e o custo 

global do Plano.  

Os formulários de consulta (Anexo II) juntamente com a versão simplificada do Programa de Ações 

foram entregues para os participantes da Reunião Plenária, para posterior avaliação das ações. Os 

registros fotográficos da Plenária podem ser visualizados da Figura 16 a Figura 19. 

 
Figura 16: Apresentação Reunião Plenária – 16 de dezembro de 2014 
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Figura 17: Apresentação Reunião Plenária – 16 de dezembro de 2014 

 
Figura 18: Grupo da População analisando as súmulas do Programa de Ações 
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Figura 19: Grupo do Saneamento analisando as súmulas do Programa de Ações 

2.5.4 Reunião Plenária - 13 de janeiro de 2015 

No dia 13 de janeiro de 2015 ocorreu a Reunião Plenária do Comitê do Lago Guaíba, na sede da 

CORSAN, no município de Porto Alegre. A pauta da reunião foi: Diretrizes para Implementação dos 

Instrumentos de Gestão (Outorga de Direito de Uso dos recursos hídricos e Cobrança pelo Uso dos 

recursos hídricos); as súmulas revisadas dos programas de ações; e a deliberação final do Plano de 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

A reunião iniciou com a deliberação dos instrumentos de gestão, sendo abordada Outorga de Direito 

de Uso dos Recursos Hídricos e Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos, e, na sequência, foram 

apresentadas as correções das súmulas do programa de ações. A versão minuta destas súmulas foi 

apresentada na Reunião Plenária do dia 16 de dezembro de 2014, ocasião em que foram 

disponibilizados os formulários para a avaliação das súmulas pelos membros do Comitê. As súmulas 

do Programa de Ações, assim como os formulários foram inseridos no site do Plano 

(http://www.planolagoguaiba.com.br). No dia 23 de dezembro, foi disponibilizada no site do Plano do 

Lago Guaíba a versão revisada das ações propostas, para avaliação do conteúdo pelos membros do 

Comitê, que puderam enviar as suas contribuições até o dia 06 de janeiro de 2015. 

Na reunião, foram apresentadas as principais alterações nas súmulas, que passaram pela avaliação e 

aprovação da Comissão de Acompanhamento na reunião realizada no dia 08 de janeiro de 2015. 

Foram recebidas avaliações e contribuições de 15 entidades, totalizando 85 sugestões. Os principais 

temas das contribuições foram: 
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• Relatórios de acompanhamento: frequência anual; 

• Ajustes nas estimativas de custos: adequações, previsões de verbas e consideração 

do que está em andamento; 

• Integração do Monitoramento e do Sistema de Informações a ações em andamento: 

Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (PNQA), Relatório de 

Conjuntura (ANA) e Pacto Nacional pela Gestão das Águas (PROGESTÃO); 

• Ajustes de Prazos (interpretação equivocada ou de difícil atendimento); 

• Alguns ajustes na indicação dos Atores Envolvidos (e responsabilidades); e, 

• Amarração entre ações 2.2 (Articulação com Planos Setoriais) e 5.3 (Articulação com 

Instrumentos Ambientais). 

As ações que sofreram maior alteração, e que foram objeto de maior discussão, foram as ações 

Setoriais da Indústria e da Mineração. Foi acordado mais um prazo para os membros do Comitê (até 

o dia 20 de janeiro) para o envio de correções/sugestões ao conteúdo das súmulas. Após os debates 

e encaminhamentos, ocorreu à deliberação final do primeiro Plano de Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba. As fotografias da reunião Plenária encontram-se na Figura 20, Figura 21 e Figura 22. 

 

Figura 20: Apresentação Reunião Plenária – 13 de janeiro de 2015 
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Figura 21: Apresentação Reunião Plenária – 13 de janeiro de 2015 

 

Figura 22: Participantes da Reunião Plenária do Comitê da Bacia do Lago Guaíba 
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3 HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS 

3.1 MÉTODO DE TRABALHO 

Para a hierarquização das ações, os participantes das reuniões foram divididos em grupos de 

trabalho (Figura 23) com vistas a discutir e elencar as ações que devem ser consideradas como 

prioritárias para a bacia. 

 (a) 

 (b) 

Figura 23: Grupo de Trabalho de avaliação das ações em Guaíba (a) e Porto Alegre (b) 

Na Reunião Pública de Guaíba (margem direita), os participantes se dividiram em quatro grupos, 

sendo: (i) Agricultura; (ii) Indústria/mineração, (iii) População; e (iv) Saneamento. Na segunda 

Reunião Pública, ocorrida em Porto Alegre, foram formados três grupos: (i) Indústria, Mineração e 

Agropecuária, (ii) Saneamento, e (iii) População.  

37 



 

Cada grupo de trabalho recebeu um formulário, que, inicialmente, explicava a origem e os princípios 

norteadores das ações, bem como a estrutura preliminar do Programa de Ações proposto. Em 

seguida, foi solicitado que os grupos estabelecessem uma ordem de prioridade entre as ações, 

atribuindo valores de 1 a 3 para cada ação, sendo que o valor 1 deveria ser atribuído à ação com 

prioridade alta, 2, prioridade média, e 3, ação com prioridade baixa. Os formulários preenchidos na 

reunião de Guaíba podem ser visualizados no ANEXO III e aqueles preenchidos na reunião de Porto 

Alegre, no ANEXO IV. 

Cabe ressaltar que durante as Reuniões Públicas foram sugeridas pela população a inclusão de duas 

novas ações: Ação Setorial para Transporte - Apoio e Articulação para o Transporte Aquaviário, nos 

termos do Plano Hidroviário Metropolitano (Metroplan) e Ação Setorial para Pesca, Turismo e Lazer – 

Estudos Estratégicos para atividades de Turismo, Lazer e Pesca. Essas ações foram hierarquizadas 

posteriormente e seus resultados devem aparecer somente nos resultados finais. 

3.2 RESULTADOS PARCIAIS 

O Quadro 3 apresenta os valores de prioridade atribuídos a cada ação pelos grupos de trabalho 

formados nas reuniões. As siglas I/M, SANE, AGRI e POP atribuídas aos grupos, significam, 

respectivamente, Indústria e Mineração, Saneamento, Agropecuária e População. 
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Quadro 3: Valores de prioridade atribuídos às ações conforme percepção de cada grupo de trabalho 

Linhas de Ação Ações 
Hierarquia 

Reunião Guaíba Reunião POA 
I/M SANE AGRI POP I/M SANE POP 

Institucional - Plano 
e Comitê 

Criação e Operacionalização de Sistema de Gerenciamento para a 
Implementação do Plano de Bacia 1 1 2 1 1 1 1 

Fortalecimento e Qualificação Técnica e Institucional do Comitê 2 1 1 3 2 1 2 

Instrumentos de 
Gestão 

Implementação e Consolidação dos Instrumentos de Gestão de Recursos 
Hídricos: Enquadramento, Outorga e Cobrança 1 2 2 1 1 2 1 

Articulação com outros Planos e Programas 2 2 1 2 2 3 1 

Monitoramento 
Quali-Quantitativo 

Consolidação do Monitoramento Quali-Quantitativo dos Recursos Hídricos 1 1 2 1 2 2 1 
Avaliação do Potencial Hidrogeológico e do Uso das Águas Subterrâneas 2 3 1 3 3 3 2 
Modelagem Hidrodinâmica da Qualidade das Águas e do Comportamento 
de Fluxos 1 1 3 2 2 3 3 

Implementação de Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 3 1 2 1 1 2 1 

Setorial 

Ação Setorial de Saneamento 1 1 1 1 1 1 1 
Ação Setorial da Indústria 3 3 2 1 2 1 1 
Ação Setorial de Produção Rural 2 2 3 1 1 2 1 
Ação Setorial de Mineração 1 1 3 1 1 3 1 
Ação Setorial para o Transporte - - - - - - - 
Ação Setorial para Pesca, Turismo e Lazer - - - - - - - 

Ambiental 

Recuperação, Preservação e Conservação Ambiental em Áreas de 
Interesse para os Recursos Hídricos 2 2 2 1 1 1 2 

Fomento a Programas Indutores de Boas Práticas Ambientais 1 3 1 1 3 2 1 
Articulação com outros Instrumentos de Gestão do Território Aplicados na 
Bacia 3 2 2 2 1 3 1 

Comunicação e 
Educação 

Implementação de Plano de Comunicação Social Permanente 1 1 1 1 2 1 1 
Educação Ambiental 2 3 2 1 1 2 1 
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Com os resultados obtidos no Quadro 3, foram realizadas análises estatísticas de modo a se chegar a 

um único valor de prioridade para cada ação. Entre as análises estatísticas foram calculadas a média, 

a soma, a moda (valor que aparece com maior frequência), a mediana (medida de localização do 

centro da distribuição dos valores) e o percentil 80, ou seja, valor que possui frequência igual ou 

superior a 80%. A partir dos resultados das análises estatísticas se chegou à hierarquia estabelecida 

pelos grupos de trabalho (percepção social). A hierarquia estabelecida pelos grupos sociais foi 

comparada com a hierarquia recomendada pela equipe técnica da Ecoplan Engenharia, sendo que, 

em 10 ações os resultados coincidiram. Para aquelas ações que o resultado não coincidiu, adotou-se 

por vezes, a recomendação técnica, e, por vezes, o valor atribuído conforme a percepção social. O 

processo completo pode ser visualizado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Análises estatísticas dos valores atribuídos para as ações pelos grupos de trabalho, comparação com a recomendação técnica e valores finais 
aprovados 

Ações 
Estatísticas Recomendaç

ão Técnica Final 
Moda Média Mediana Percentil 80 Soma Percepção 

Social 
Criação e Operacionalização de Sistema de Gerenciamento para a 
Implementação do Plano de Bacia 1 1,14 1 1 8 1 1 1 

Fortalecimento e Qualificação Técnica e Institucional do Comitê 2 1,71 2 2 12 2 1 1 
Implementação e Consolidação dos Instrumentos de Gestão de Recursos 
Hídricos: Enquadramento, Outorga e Cobrança 1 1,43 1 2 10 1 2 1 

Articulação com outros Planos e Programas 2 1,86 2 2 13 2 3 2 

Consolidação do Monitoramento Quali-Quantitativo dos Recursos Hídricos 1 1,43 1 2 10 1 1 1 

Avaliação do Potencial Hidrogeológico e do Uso das Águas Subterrâneas 3 2,43 3 3 17 3 3 3 
Modelagem Hidrodinâmica da Qualidade das Águas e do Comportamento 
de Fluxos 3 2,14 2 3 15 3 2 3 

Implementação de Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 1 1,57 1 2 11 2 2 2 

Ação Setorial de Saneamento 1 1 1 1 7 1 1 1 

Ação Setorial da Indústria 1 1,86 2 3 13 2 3 2 

Ação Setorial de Produção Rural 2 1,71 2 2 12 2 2 2 

Ação Setorial de Mineração 1 1,57 1 3 11 1 1 1 

Ação Setorial para o Transporte - - - - - - - - 

Ação Setorial para Pesca, Turismo e Lazer - - - - - - - - 
Recuperação, Preservação e Conservação Ambiental em Áreas de 
Interesse para os Recursos Hídricos 2 1,57 2 2 11 1 2 1 

Fomento a Programas Indutores de Boas Práticas Ambientais 1 1,71 1 3 12 2 2 2 
Articulação com outros Instrumentos de Gestão do Território Aplicados na 
Bacia 2 2 2 3 14 2 3 3 

Implementação de Plano de Comunicação Social Permanente 1 1,14 1 1 8 1 1 1 

Educação Ambiental 2 1,71 2 2 12 2 2 2 
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3.3 RESULTADO FINAL 

Conforme mencionado anteriormente, no decorrer dos trabalhos foi proposta a inserção de duas 

novas ações ao Programa de Ações do Plano do Lago Guaíba, quais sejam: Ação Setorial para 

Transporte e Ação Setorial para Pesca, Turismo e Lazer. As duas ações foram hierarquizadas em 

reunião plenária do dia 19 de novembro de 2014, sendo que ambas foram consideradas de média 

prioridade (valor 2). 

Dessa forma, dentre as 19 ações que constituem o Plano de Ações da Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba, a Plenária elegeu 8 ações como prioritárias. São elas: 

Linha de ação: Institucional - Plano e Comitê 

• Criação e Operacionalização de Sistema de Gerenciamento para a Implementação do Plano 
de Bacia; e, 

• Fortalecimento e Qualificação Técnica e Institucional do Comitê. 

Linha de ação: Instrumentos de Gestão 

• Implementação e Consolidação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos: 
Enquadramento, Outorga e Cobrança. 

Linha de ação: Monitoramento Quali-Quantitativo 

• Consolidação do Monitoramento Quali-Quantitativo dos Recursos Hídricos. 

Linha de Ação: Setorial 

• Ação Setorial de Saneamento; e, 
• Ação Setorial de Mineração. 

Linha de Ação: Ambiental 

• Recuperação, Preservação e Conservação Ambiental em Áreas de Interesse para os 
Recursos Hídricos. 

Linha de Ação: Comunicação e Educação 

• Implementação de Plano de Comunicação Social Permanente. 

As contribuições obtidas nas duas reuniões públicas foram então apresentadas à Plenária do Comitê 

da Bacia do Lago Guaíba, em Reunião Extraordinária realizada no dia 19/11/2014 em Porto Alegre. 

Nesta oportunidade a Plenária do Comitê ratificou as principais contribuições oriundas das Reuniões 

Públicas, especialmente no que se refere à inclusão das novas ações, e ratificou o Programa de 

Ações para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba composto por 19 ações, que estão detalhadas no 

capítulo seguinte. 
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4 PROGRAMAS DE AÇÕES 

O programa de ações, composto por 19 ações, foi detalhado numa súmula, que tem seu conteúdo 

apresentado a seguir. Os itens expostos neste capítulo (ação, objetivo, descrição, abrangência, 

resultados esperados, interface com outras ações, atores, custos, cronograma e indicadores de 

acompanhamento) possibilitam o conhecimento do que se pretende com a implementação das ações, 

assim como os requisitos para sua concretização. 

4.1 LINHA DE AÇÃO 1: INSTITUCIONAL – PLANO E COMITÊ 

4.1.1 Ação 1.1: Criação e Operacionalização de Sistema de Gerenciamento para a 
Implementação do Plano de Bacia 

4.1.1.1 Objetivo 

Criar e operacionalizar sistema para gerenciamento e acompanhamento da implementação do Plano 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, incluindo a criação e atuação de Grupo 

Gestor e de Acompanhamento (GG). 

4.1.1.2 Descrição 

Essa ação destina-se a acompanhar, monitorar, auxiliar e apoiar a implementação do Programa de 

Ações do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, através de atividades de gerenciamento, 

acompanhamento e monitoramento. 

O Programa de Ações do Plano de Bacia do Lago Guaíba é integrado por seis Linhas de Ações, 

divididas em 19 ações. Tais ações abrangem diversas naturezas, durações, interveniências e 

responsabilidades institucionais e custos. Nesse sentido, há necessidade de ação gerencial 

específica, para o acompanhamento e monitoramento da implementação dessas ações e para a 

verificação quanto aos resultados alcançados. A implementação desta ação baseia-se em três 

esforços: (i) criação de um grupo gestor e de acompanhamento; (ii) gerenciamento geral do processo; 

e (iii) acompanhamento da implementação de cada ação. 

A criação de um Grupo Gestor (GG) e de acompanhamento é essencial e consiste no primeiro passo 

desta ação. Esse grupo, a ser instituído no âmbito do Comitê, deverá ter caráter gerencial e 

executivo, sendo apoiado por uma secretaria executiva. A secretaria executiva deverá exercer o 

acompanhamento sistemático e continuado do andamento das ações do Plano de Bacia, reportando-

se ao Grupo Gestor, preferencialmente com frequência mensal, mas também sempre que alguma 

medida importante e essencial no âmbito do Plano de Bacia seja necessária. 

O sistema de gerenciamento deverá ser implementado pelo GG e administrado pela secretaria 

executiva, sendo destinado ao acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de 

Bacia, em termos de cronogramas físico e financeiro e alcance de metas e resultados. Deverá estar 

orientado, também, para a identificação de problemas quanto à implementação das ações, 

identificando as não conformidades entre planejado/executado. 
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Esse sistema, baseado no Programa de Ações ora apresentado, deverá ser estruturado em sistema 

informatizado (sugerem-se os softwares MS Project ou similar ou por planilhas digitais condicionadas 

mais simples, como MS Excel ou similares), atualizado periodicamente (no mínimo com frequência 

mensal) e seus relatórios e comentários deverão ser distribuídos de forma digital diretamente aos 

membros do GG, para fins de pauta das reuniões de acompanhamento e monitoramento do Plano de 

Bacia. 

O sistema de gerenciamento e acompanhamento, bem como a atuação do GG, deverá estar focado 

nas questões: institucionais, financeiras, técnicas e cronológicas, que tem se mostrado como os 

principais empecilhos à adequada implementação dos Planos de Bacia. O sistema também poderá 

ser estruturado de forma matricial, por ação e por responsabilidade institucional, visando a maximizar 

e a otimizar as eventuais e necessárias ações corretivas e/ou preventivas e aproveitar sinergias 

institucionais e evitar lacunas ou sobreposições institucionais. Igualmente, deverá reportar os 

resultados alcançados, através dos respectivos indicadores de acompanhamento e sucesso. 

4.1.1.3 Resultados esperados 

Sistema de acompanhamento das ações do Plano de Bacia implementado, possibilitando o 

gerenciamento efetivo da implementação do Programa de Ações, com vistas a aumentar a garantia 

do alcance das metas e objetivos do Plano de Bacia. 

4.1.1.4 Interface com outras ações 

Essa ação possui interface com todas as demais ações, sendo essencial para a efetividade e sucesso 

do Plano de Bacia.  

4.1.1.5 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Articulador: CRH/RS. 

Parceiros: membros do Comitê da Bacia do Lago Guaíba e principais responsáveis legais pela 

implementação das ações deste Plano, destacando-se: Secretaria Estadual de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG), Executivos e Legislativos Municipais, DMAE, CORSAN, e o Ministério Público 

Estadual (MPE). 

4.1.1.6 Estimativa de custos 

Não estão previstos custos financeiros diretos na implementação desta atividade. As despesas 

correrão através do Plano de Trabalho do Comitê, conveniado pela SEMA. 

4.1.1.7 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 1, que significa que deverá ser 

implementada prioritariamente e logo no início dos trabalhos. 
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Sua duração é permanente ao longo dos 20 anos de implementação do Plano de Bacia, prevendo-se 

o primeiro ano para a criação do sistema de gerenciamento e acompanhamento e do Grupo Gestor, e 

os demais 19 anos para a sua operacionalização. Estão previstos ajustes, tanto no sistema, quanto 

no GG, ao longo do período operacional, na medida em que o Plano de Bacia for avançando e, 

principalmente, na medida em que forem sendo constatadas necessidades de ajustamento técnico, 

operacional e/ou institucional. 

4.1.1.8 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

O acompanhamento do desempenho do sistema de gerenciamento do plano deverá se basear na 

emissão de relatórios descritivos anuais, abrangendo o andamento de cada ação programada para o 

período em questão, conforme o cronograma do Plano. As ações deverão ser descritas de forma a 

explicitar seus andamentos, avanços, resultados e obstáculos ou problemas verificados na 

implementação. No caso do acompanhamento, o indicador resultará da própria emissão do relatório, 

podendo assumir as seguintes situações: atendido (relatório emitido de forma completa e integral); 

parcialmente atendido (relatório emitido de forma parcial, com lacuna de ações ou informações); e 

não atendido (relatório anual não emitido). Caberá ao Comitê definir o mês em que o relatório anual 

deverá ser emitido e apresentado e à Secretaria Executiva do Grupo Gestor emitir os relatórios 

descritivos anuais. 

O acompanhamento e monitoramento da implementação do Programa de Ações é uma tarefa ampla 

e complexa, em face da diversidade de ações e suas naturezas. Assim, sugere-se que o 

acompanhamento ocorra através de indicadores gerais de eficácia, além daqueles específicos 

definidos para cada ação. Como indicadores gerais associados aos grandes objetivos do Plano de 

Bacia, pode-se citar: (i) a efetiva implementação dos planos municipais de saneamento (relação entre 

a quantidade de planos a serem implementados e os efetivamente implementados no ano em 

análise); (ii) melhoria da qualidade das águas (verificação do avanço em relação às metas 

intermediárias estabelecidas no enquadramento); (iii) disponibilização de informações sistematizadas 

sobre os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (quantidade e diversidade de dados 

disponibilizados em relação ao objetivo para o Sistema plenamente operacional); (iv) efetividade na 

implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos (verificação da situação de 

implementação de cada instrumento: enquadramento, outorga e cobrança); (v) melhorias ambientais 

vinculadas às três ações da linha ambiental do Plano; e visibilidade social do Plano de Bacia e seus 

resultados (parciais e finais). 

4.1.2 Ação 1.2: Fortalecimento e Qualificação Técnica e Institucional do Comitê 

4.1.2.1 Objetivo 

Fortalecer e qualificar técnica e institucionalmente o Comitê da Bacia do Lago Guaíba, com vistas a 

possibilitar a sua atuação efetiva e estratégica como protagonista e articulador no processo de 

implementação do Plano de Bacia. 
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4.1.2.2 Descrição 

O fortalecimento e a qualificação técnica e institucional do Comitê e, notadamente do Grupo Gestor 

do Plano de Bacia, é uma ação essencial e deverá ser implementada de forma sistemática e 

continuada, visto a periodicidade de renovação dos membros do Comitê e o longo prazo de 

implementação do Plano de Bacia. 

O fortalecimento institucional do Comitê se dará através do conhecimento efetivo das 

responsabilidades institucionais e legais dos seus membros e da estrutura do SERH, com destaque 

para os instrumentos de gestão de recursos hídricos. Dentre os instrumentos, deverá ser dada ênfase 

ao Plano de Bacia em questão. Essa atividade poderá ser executada através de cursos, palestras, 

treinamentos e oficinas, com os membros do Comitê, ministrados ou organizados, principalmente, 

pelo DRH, FEPAM e Agência Nacional de Águas - ANA. E deverá ter periodicidade a ser definida, 

mas não inferior a três vezes por ano. 

A qualificação técnica se dará através da realização de cursos, palestras e oficinas para a informação 

das principais questões técnicas associadas ao Plano de Bacia, em termos de conceitos básicos, 

procedimentos técnico-operacionais usuais e realidades operacionais e financeiras (com destaque 

para obstáculos e restrições). Entre os temas a serem abordados na qualificação, destacam-se: 

qualidade das águas, esgotamento sanitário, condições hídricas na bacia (disponibilidades e 

demandas), condições ambientais e instrumentos de comunicação. 

Anualmente, deverá ser realizada uma programação de eventos, voltados a atender ás questões 

diretamente relacionadas às ações que estarão em implementação no respectivo período. Além 

disso, o Comitê poderá realizar reuniões com as prefeituras municipais e divisões de licenciamento de 

impacto local para apresentação do Enquadramento e do Plano de Bacia e as suas implicações no 

licenciamento. Outra estratégia para a implementação desta ação poderá ser a elaboração de 

análises críticas com a observação da quantidade de tópicos pautados relacionados ao 

acompanhamento e a implementação do Plano de Bacia. 

4.1.2.3 Resultados esperados 

Cronograma anual de eventos para a qualificação dos membros do Comitê da Bacia do Lago Guaíba 

definido, e, por conseguinte, membros do Comitê tecnicamente qualificados, de forma a possibilitar 

atuações diretas, consistentes e efetivas, no sentido da implementação das ações deste Plano de 

Bacia. 

4.1.2.4 Interface com outras ações 

Essa ação relaciona-se diretamente com todas as demais do Plano de Bacia, no entanto, possui 

interface direta e imediata com as ações de Criação e Operacionalização de Sistema de 

Gerenciamento para a Implementação do Plano de Bacia e do Plano de Comunicação Social 

Permanente. 
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4.1.2.5 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: CRH/RS. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba, DRH e FEPAM. 

Parceiros: Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (SDPI), Agência 

Nacional de Águas (ANA), Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), FIERGS, 

FARSUL, instituições de ensino, EMATER, DMAE, CORSAN. 

4.1.2.6 Estimativa de custos 

Não estão previstos custos financeiros diretos na implementação desta atividade, visto que os cursos, 

palestras, treinamentos e oficinas poderão ser realizados por instituições parceiras, no âmbito das 

suas respectivas áreas de atuação e responsabilidades institucionais. No entanto, como se trata de 

ação de hierarquia 1, caso não haja disponibilidade orçamentária por parte das instituições parceiras, 

deverá ser prevista a alocação de recursos para a contratação das capacitações com a finalidade de 

efetivar a ação, com estimativa de custos de R$ 50.000,00 por ano, o que resulta ao final dos 20 

anos, a receita de R$ 1.000000,00. 

4.1.2.7 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 1, significando que deverá ser 

implementada prioritariamente e logo no início dos trabalhos. 

Sua duração é permanente ao longo dos 20 anos de implementação do Plano de Bacia, mas deverá 

ter um esforço inicial no primeiro ano, através da realização de cursos, palestras, treinamentos e 

oficinas voltados às questões institucionais e técnicas diretamente voltadas à implementação do 

Plano. Nos demais 19 anos deverão ser mantidos eventos periódicos e sistemáticos, com ênfase para 

os temas e questões prevalentes naqueles momentos da implementação do Plano de Bacia, 

objetivando proporcionar ao Comitê pronta capacidade de resposta e manifestação, seja no âmbito 

interno do SERH, seja para sociedade em geral. 

4.1.2.8 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

Como indicadores de acompanhamento são indicados: 

• Número dos eventos programados e realizados; 

• Avaliação da importância dos itens de pauta e das respectivas deliberações do 

Comitê da Bacia do Lago Guaíba, no âmbito da gestão das águas na bacia (por 

exemplo, número ou percentual de conflitos resolvidos) e do próprio Plano; 

• Número de pessoas capacitadas; e 

• Relação percentual entre quantidade de membros capacitados e o número total de 

membros do Comitê (objetivo deverá ser capacitar 100% dos membros do Comitê). 
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4.2 LINHA DE AÇÃO 2: INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

4.2.1 Ação 2.1: Implementação e Consolidação dos Instrumentos de Gestão de 
Recursos Hídricos: Enquadramento, Outorga e Cobrança 

4.2.1.1 Objetivo 

Consolidar os instrumentos de gestão de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

relativos à Outorga de uso da água e ao Enquadramento e implementar a Cobrança pelo Uso da 

Água. 

4.2.1.2 Descrição 

Esta ação de implementação e consolidação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos na 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, para fins de sua execução, foi dividida em três atividades, face as 

suas distintas naturezas: 

Consolidação do instrumento de Outorga de uso da água – a Outorga de uso da água já vem 

sendo praticada na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, através da Divisão de Outorga 

(DIOUT/DRH/SEMA). No entanto, as condições técnicas e operacionais deverão ser ajustadas, de 

forma que a Outorga sirva efetivamente como um instrumento de gestão e não apenas como uma 

ferramenta documental. Para tanto, na análise e emissão das Outorgas, deverão ser consideradas as 

diretrizes estabelecidas no âmbito deste Plano de Bacia (cujos resultados são apresentados no 

relatório RT-04). Igualmente, a DIOUT/DRH/SEMA deverá contar com recursos técnico-operacionais 

(humanos e materiais) adequados à demanda de trabalho. Nesse sentido, pode-se destacar a 

operacionalização de um sistema de apoio à tomada de decisão para qualificar os procedimentos de 

Outorga.  

Indica-se, preliminarmente, um sistema com base em SIG, capaz de sistematizar as informações 

relativas às Outorgas, servindo de apoio à decisão (quanto à emissão da Outorga solicitada), através 

de softwares hidrológicos (confrontação de disponibilidades e demandas de água). Importante 

comentar que esse sistema deve ter interface com o utilizado pela FEPAM, objetivando unificar (ou, 

pelo menos, vincular) os procedimentos de Outorga e de licenciamento ambiental de 

empreendimentos com interveniência nos recursos hídricos. Sugere-se que esta base em SIG esteja 

vinculada às ações previstas no Sistema Integrado de Regularização Ambiental (SIRAM), que prevê a 

regularização ambiental das atividades antrópicas, que englobam competências e atribuições das três 

instituições executoras, SEMA, FEPAM e Fundação Zoobotânica. Como referencial técnico-

institucional, deve ser considerado o sistema em desenvolvimento pela SEMA, junto à Universidade 

Federal de Lavras (UFLA/MG). 
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Consolidação do Enquadramento – a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba já conta com 

Enquadramento, recentemente consolidado no presente Plano de Bacia. Os resultados deste 

processo de Enquadramento (objetivos finais e metas intermediárias) estão apresentados no relatório 

RT-02. Observa-se que, duas situações se destacam quanto ao Enquadramento: metas já atingidas e 

metas a atingir em horizontes de 5, 10 e 20 anos. Assim, na presente ação, deverá ser precedido o 

monitoramento para os segmentos hidrográficos que não atingiram o Enquadramento, confrontando 

as situações de qualidade com as Metas Intermediárias e seus horizontes temporais. Esse 

monitoramento deverá ser sistemático e com periodicidade mínima semestral, com vistas a identificar 

situações problemáticas (quando as metas não forem atingidas) e indicar ações corretivas. 

Implementação do instrumento da Cobrança pelo Uso da água – esse instrumento de gestão de 

recursos hídricos ainda não é aplicado na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, como de resto no 

Estado do Rio Grande do Sul. As razões para essa situação residem, basicamente, na inexistência do 

ente responsável pela cobrança (Agência de Região Hidrográfica) e de Plano de Bacia capaz de 

indicar e definir as aplicações dos recursos financeiros arrecadados e de definir os critérios para a 

cobrança. O presente Plano de Bacia define os recursos financeiros e iniciou o processo de definição 

dos critérios de cobrança (cujos resultados são apresentados no relatório RT-04). Desta forma, a 

presente ação deverá focar-se no apoio político, social e institucional à criação da Agência de Região 

Hidrográfica (ou ente delegado) e na definição dos critérios de cobrança (preços unitários públicos e 

respectivos coeficientes), em consonância com o PERH/RS e com os procedimentos técnicos, 

financeiros e operacionais a serem aplicados para a Região Hidrográfica do Guaíba. 

4.2.1.3 Resultados esperados 

Três resultados são esperados com a realização desta ação: 

Quanto à Outorga de uso da água – instrumento consolidado, através da definição de diretrizes 

para a Outorga e da adequada atuação institucional, técnica e operacional do órgão gestor 

(DIOUT/DRH) e Outorga universalizada entre os usuários da água. 

Quanto ao Enquadramento – alcance do Enquadramento, por meio da efetivação das ações 

previstas neste Plano, como o monitoramento da qualidade das águas pelas entidades competentes 

(DMAE, CORSAN, FEPAM entre outras) da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, e a implementação 

das ações com impacto vinculado à qualidade das águas, como a Ação Setorial do Saneamento. 

Quanto à cobrança pelo uso da água – diretrizes e critérios para a cobrança e Plano de Bacia 

atualizados e revisados, com vistas a possibilitar a cobrança no momento em que houver as 

necessárias condições institucionais e operacionais (notadamente com a criação da Agência de 

Região Hidrográfica ou ente delegado para exercer a função específica da cobrança pelo uso da 

água). 
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4.2.1.4 Interface com outras ações 

Pela abrangência legal dos instrumentos de gestão, esta ação apresenta interface com todo o 

Programa de Ações, com destaque para o monitoramento quali-quantitativo, cadastramento das 

águas subterrâneas, modelagem hidrodinâmica, sistema de informações e com as ações setoriais 

(principalmente as relacionadas ao saneamento, indústria, produção rural e mineração). 

4.2.1.5 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Essa ação é de responsabilidade direta do SERH, notadamente do DRH, 

CRH/RS, FEPAM e Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba e DRH. 

Parceiros: Centro de Governo (integrado pelas principais secretarias vinculadas diretamente ao 

governador), Assembleia Legislativa, ANA e usuários da água, por exemplo, DMAE e CORSAN (tanto 

diretamente, quanto através de suas representações institucionais). 

4.2.1.6 Estimativa de custos 

Os custos necessários à implementação desta ação serão arcados com os orçamentos institucionais 

dos respectivos atores intervenientes, nos âmbitos das suas competências e responsabilidades 

legais. 

4.2.1.7 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação é de hierarquia 1, sendo, portanto, de alta 

prioridade. Por isso, deverá ser posta em prática no início da implementação do Plano de Bacia. 

Sua duração é permanente, ou seja, ao longo dos 20 anos de implementação do Plano de Bacia, 

prevendo-se, nos primeiros dois anos, maior esforço no sentido de consolidar o instrumento da 

Outorga e os instrumentos de acompanhamento do Enquadramento, bem como as adequações 

institucionais necessárias à Cobrança pelo Uso da Água. Os 18 anos posteriores serão de caráter 

operacional. 

4.2.1.8 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

Para cada instrumento de gestão de recursos hídricos poderão ser definidos indicadores específicos 

de acompanhamento: 

Quanto à Outorga de uso da água – (i) número de Outorgas concedidas e (ii) vazão total 

outorgada/vazão total demandada. 

Quanto ao Enquadramento – monitoramento sistemático e periódico do Enquadramento através de 

relatórios (por exemplo, com frequência anual) sobre a qualidade das águas nos diversos pontos de 

monitoramento, confrontando os resultados com as metas intermediárias e final do Enquadramento. 
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O monitoramento deverá apontar situações de não conformidade entre planejado/realidade e indicar 

as causas, para que sejam tomadas as devidas providências corretivas ou mesmo preventivas. 

Nestes relatórios, recomenda-se a adoção do Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) para 

avaliar a consolidação do Enquadramento. 

Quanto à cobrança pelo uso da água – dois indicadores podem ser utilizados, sendo o primeiro 

relativo à verificação da implementação (ou não) da cobrança pelo uso da água na bacia; no entanto 

esse é um objetivo de prazo mais longo. Enquanto não ocorre a cobrança pelo uso da água, pode ser 

monitorado o avanço das questões legais relativas a esse instrumento (vinculadas ao âmbito estadual 

e da Região Hidrográfica do Guaíba), por exemplo, através de deliberações do Comitê e do CRH/RS, 

abrangendo a situação institucional relativa à criação da Agência de Região Hidrográfica (ou ente 

delegado capaz de realizar a cobrança no âmbito da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba). 

4.2.2 Ação 2.2: Articulação com outros Planos e Programas 

4.2.2.1 Objetivo 

Articular o presente Plano de Recursos Hídricos com outros planos e programas que apresentem 

interface direta com os recursos hídricos, na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba. 

4.2.2.2 Descrição 

Essa ação consiste em realizar articulações entre o Plano de Bacia e outros instrumentos de 

planejamento e gestão que tenham interface com os recursos hídricos e que possam contribuir ou 

dificultar à implementação do presente programa de ações. 

Inicialmente devem ser identificados os planos e programas com atuação na Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba e que possuem interface com os recursos hídricos. Tais documentos deverão ser 

acessados e analisados com vistas a identificar áreas de sombreamentos, tanto positivas (sinergias) 

quanto negativas (conflitos ou não conformidades), e de interdependência. 

Posteriormente, devem ser identificados os responsáveis legais e institucionais pelos planos e 

programas analisados e promovidas reuniões de aproximação, articulação e negociação. Após esse 

esforço inicial, devem ser programadas, caso a caso, reuniões sistemáticas para a manutenção de 

interfaces e canais de comunicação, com o objetivo de corrigir diferenças, incompatibilidades e 

incongruências. Essas correções e ajustes poderão ser necessários tanto no próprio Plano de Bacia, 

quanto nos outros instrumentos de planejamento não conformes. 

Em um primeiro momento (devendo ser consolidada essa lista por ocasião da implementação desta 

ação), foram identificados os seguintes instrumentos de planejamento com interveniência sobre os 

recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba: 

• Plano Estadual de Saneamento – SEHABS; 

• Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-RS; 
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• Planos Municipais de Saneamento – executivos municipais; 

• Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – Saneamento); 

• Planejamentos e Orçamentos das Instituições atuantes na área de saneamento – 

DMAE, CORSAN e executivos municipais; 

• Planos de Drenagem Urbana – executivos municipais e DEP/POA; 

• Planos Diretores Municipais – legislativos municipais; 

• Planos de Mitigação de Desastres – SEMA e Metroplan; 

• Planos de Prevenção e Alerta de Eventos Críticos – Defesa Civil e executivos 

municipais; 

• Planos de transportes (hidroviário) – Metroplan e SPH; e, 

• Projeto Cais do Porto. 

4.2.2.3 Resultados esperados 

Os principais resultados esperados consistem em obter-se no âmbito do Plano de Bacia: (i) 

resultados efetivos e maximizados; (ii) sinergia entre ações com outros instrumentos de planejamento 

e gestão; e (iii) áreas de atuação com sombreamentos ou conflitos de interesse eliminadas ou 

reduzidas. 

4.2.2.4 Interface com outras ações 

Esta ação apresenta forte interface com as ações setoriais e ambientais, visto que diversos setores 

possuem seus instrumentos de planejamento, com destaque para a ação 5.3 - Articulação com outros 

Instrumentos de Gestão do Território aplicados na bacia. 

4.2.2.5 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Comitê da Bacia do Lago Guaíba e SEMA (DRH e FEPAM). 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: CORSAN, DMAE, Executivos Municipais, Departamento de Esgotos Pluviais (DEP/POA), 

Secretaria Estadual da Habitação e Saneamento (SEHABS), Superintendência de Portos e Hidrovias 

(SPH), Secretaria de Planejamento (SEPLAG), Ministério das Cidades, CRH-RS, Defesa Civil, 

CEPED/UFRGS, FAMURS, Legislativos Municipais e Metroplan. 

4.2.2.6 Estimativa de custos 

Os custos necessários à implementação desta ação serão arcados com os orçamentos institucionais 

dos respectivos atores intervenientes, nos âmbitos das suas competências e responsabilidades 

legais. 
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4.2.2.7 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 2, significando que não há 

necessidade de implementação prioritária, mas deve ser desenvolvida em paralelo com a 

implementação do presente Plano de Bacia. Sua duração é permanente ao longo dos 20 anos de 

implementação do Plano de Bacia, prevendo-se o seu início para o segundo ano. 

4.2.2.8 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

O acompanhamento da implementação desta ação poderá ser realizado através de:  

• Número de reuniões entre os parceiros; e, 

• Relatórios anuais reportando os resultados das reuniões. 

Tais relatórios deverão apresentar análise sistemática de interfaces entre o Plano de Bacia e os 

demais planos e programas identificados. Para tanto, recomenda-se utilizar planilha de conferência, 

na qual serão anotadas as análises realizadas em cada plano e programa identificado. 

4.3 LINHA DE AÇÃO 3: MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO E AUMENTO DO 
CONHECIMENTO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

4.3.1 Ação 3.1: Consolidação do Monitoramento Quali-Quantitativo dos Recursos 
Hídricos 

4.3.1.1 Objetivo 

Consolidar o monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba e divulgar, periodicamente, a condição de qualidade e quantidade das águas do Lago 

Guaíba. 

4.3.1.2 Descrição 

Até 2005, 26 pontos de amostragem da qualidade da água foram monitorados pela rede de 

monitoramento do Pró-Guaíba. Atualmente, na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba são monitorados, 

em termos de qualidade da água, 18 pontos, sendo 13 pelo DMAE, três pela CORSAN e dois pela 

FEPAM. Já em termos de quantidade de água (níveis de água e/ou vazões), existem 05 estações em 

operação. 

A consolidação do monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba consistirá em cinco macro atividades, a saber: 
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• Manter os 18 pontos de amostragem qualitativa e adicionar três novos pontos, nos 

seguintes locais: dois no canal de navegação (um na região central e outro a 

montante) e um na margem esquerda do Lago Guaíba, na Ponta do Coco, em 

Viamão. Estas regiões sofrem impactos na qualidade da água e não estão sendo 

monitoradas atualmente. Esta ação permitirá avaliar a evolução da qualidade da água 

nos segmentos do Lago Guaíba e nos trechos dos rios afluentes, visando ao alcance 

do Enquadramento, de acordo com as Metas Intermediárias previstas neste Plano de 

Bacia; 

• Definir os parâmetros de qualidade amostrados, que deverão ser os mesmos para 

todos os pontos, com vistas a possibilitar uma análise consistente e comparativa 

entre os diversos pontos e a acompanhar o Enquadramento. Assim, deverá ser 

definida uma relação adequada de parâmetros, que atendam às necessidades de 

conhecimento para um efetivo monitoramento da qualidade. Esta padronização 

deverá ser acordada entre os atores envolvidos (DMAE, CORSAN, DRH, FEPAM e 

ANA), através de acordos técnico-operacionais, incluindo a disponibilização das 

informações e sua periodicidade (recomendando-se amostragem no mínimo com 

frequência trimestral); 

• Ampliação da rede de estações hidrometeorológicas telemétricas (monitoramento 

quantitativo), atualmente em instalação e operação pelo DRH/SEMA. As estações 

telemétricas que comporão a rede na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba serão: Cais 

Mauá (já instalada), Ponta Grossa e Ponta de Itapuã. Também é importante o 

monitoramento telemétrico das estações dos formadores do Lago Guaíba, como a de 

Triunfo (instalada), Gravataí e São Leopoldo. O DRH programou para uma segunda 

fase, a instalação de mais quatro estações, que possuem esperas para o 

monitoramento da qualidade da água. Neste contexto, sugere-se a instalação de 

estação telemétrica Praça da Harmonia, com extensa série de dados;  

• Manutenção e atualização dos equipamentos de monitoramento; e, 

• Criação e operação de um banco de dados georreferenciado (vinculado ao Sistema 

de Informações proposto em ação específica) para armazenamento, sistematização, 

análise e divulgação. Sugere-se a integração deste SI à Rede Nacional de Qualidade 

das Águas – ANA (PNQA). 

4.3.1.3 Local (abrangência) 

Recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, especialmente as Unidades de Análise 

(UAs) do Lago Guaíba onde a Agenda Azul é relevante: UAs 3 (Delta do Jacuí - Margem Esquerda), 4 

(Margem Esquerda Montante) e 7 (Canal de Navegação Montante - Margem Esquerda). 

4.3.1.4 Resultados esperados 

Basicamente, dois resultados específicos são esperados com a implementação da presente ação: 
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• Banco de dados inerentes ao monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos 

da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba devidamente criado e operando; e, 

• Qualidade das águas nos pontos de monitoramento divulgada na forma de um 

relatório de conjuntura dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, 

escrito em linguagem de fácil compreensão para a população. 

4.3.1.5 Interface com outras ações 

Essa ação apresenta interface mais evidente com as seguintes ações: consolidação dos instrumentos 

de gestão (outorga e enquadramento); modelagem hidrodinâmica; implementação de Sistema de 

Informações; e ações setoriais de saneamento e indústrias.  

4.3.1.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: DRH e FEPAM. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba, CRH/RS. 

Parceiros: Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), DMAE, CORSAN, Universidades, 

executivos municipais (com destaque para SMAM/POA), CPRM, ANA, Secretaria Estadual de Saúde 

(SES). 

4.3.1.7 Estimativa de custos 

Todas as atividades previstas nesta ação deverão ser desenvolvidas pelos respectivos atores 

institucionais, no âmbito das suas competências e responsabilidades legais. As delegações e 

parcerias deverão considerar custos orçamentários e respectivos repasses. 

O custo estimado para aquisição e instalação de nove estações telemétricas é de R$ 405.000,00. Já 

o custo de manutenção corretiva, ao longo de 19 anos, está estimado em R$ 3.420.000,00. Há ainda 

que considerar o custo de manutenção das 02 estações já implantadas, o que resulta em R$ 

800.000,00. Assim, o monitoramento quantitativo aqui previsto totaliza R$ 4.625.000,00. 

O monitoramento da qualidade das águas tem a seguinte composição de custos: manutenção das 18 

estações em funcionamento demandam investimentos de R$ 2.880.000,00; o funcionamento das três 

novas estações propostas resulta num aporte financeiro de R$ 480.000,00. O valor total para o 

monitoramento qualitativo fica estimado em R$ 3.360.000,00. O valor global desta ação, 

contemplando todo o monitoramento resulta num investimento de R$ 7.985.000,00. 

4.3.1.8 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 1, significando ser prioritária no 

âmbito do Plano de Bacia, visto seu caráter de geração de informações para a execução de outras 

ações. 
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Em um primeiro momento, no primeiro ano, deverão ser executadas as atividades relativas à 

instalação de estações telemétricas, padronização de parâmetros e criação de banco de dados e 

sistema de processamento das informações de qualidade e quantidade, num prazo máximo de três 

anos. No restante do horizonte temporal de implementação do Plano de Bacia, deverá ser procedida 

a fase operacional. 

4.3.1.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

Como indicadores de acompanhamento, sugerem-se os seguintes, que deverão ser verificados 

anualmente: 

• Relação entre o número de estações instaladas e a quantidade total estabelecida; 

• Número de análises previstas de serem realizadas anualmente e número de análises 

efetivamente realizadas;  

• Conforme definido nesta ação, deverão ser padronizados, entre os entes responsáveis pela 

operação do monitoramente da qualidade das águas, os parâmetros a serem monitorados; 

após essa padronização, anualmente, deverá ser verificada a sua efetividade, em termos que 

quantidade de parâmetros padronizados analisados;  

• Comparação dos resultados verificados na bacia para os índices adotados pela ANA, no 

âmbito do PNQA (relativos à qualidade das águas e diretamente relacionados à biota 

aquática, a saber: IVA – Índice de Qualidade das Águas para a Proteção da Vida Aquática, 

IET – Índice de Eutrofização, Índice de Proliferação de Algas e Condicionamento do 

Abastecimento Público – SIGRH/SP); e 

• Verificação da criação e situação operacional do banco de dados objeto desta ação. Esse 

indicador pode ser expresso, para fins de acompanhamento, da seguinte forma: 

o Concepção do banco de dados: 10%; 

o Instalação do banco de dados: 40%; 

o Alimentação do banco de dados: 60%; e 

o Operacionalização do banco de dados: 100%. 

4.3.2 Ação 3.2: Avaliação do Potencial Hidrogeológico e de Uso das Águas 
Subterrâneas 

4.3.2.1 Objetivo 

Avaliar o potencial hidrogeológico e o uso das águas subterrâneas, através do cadastramento de 

poços, consolidando o monitoramento do uso das águas subterrâneas, incluindo seus aspectos de 

qualidade. 
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4.3.2.2 Descrição 

Essa ação está dividida em duas atividades que se complementam no âmbito da gestão de recursos 

hídricos e que possibilitarão o estabelecimento de um conhecimento mais adequado relativamente ao 

balanço hídrico quantitativo das águas subterrâneas, bem como o monitoramento dos usos e da 

qualidade. 

Avaliação do Potencial Hidrogeológico 

A primeira atividade tem caráter estritamente técnico e consiste na realização de estudo para avaliar 

a potencialidade de utilização dos aquíferos localizados na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

Inicialmente deverão ser identificados os sistemas aquíferos presentes na bacia (suas tipologias e 

abrangências: freático; confinado; fraturado - embasamento cristalino, etc.) e determinadas as suas 

respectivas potencialidades hídricas, em termos de capacidades específicas de produtividade. Para 

esta avaliação será necessário determinar os volumes totais explotáveis, por aquífero e, através das 

suas áreas na bacia, conhecer o volume total disponível à exploração sustentável de água 

subterrânea. Este valor consistirá na potencialidade de utilização dos aquíferos localizados na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba. Ao mesmo tempo é importante proceder uma avaliação da qualidade 

da água de cada aquífero e seu enquadramento (resolução CONAMA 396/2008). Para o alcance dos 

objetivos aqui propostos com maior efetividade, é recomendável que a ação seja executada mediante 

convênio com a CPRM. 

Cadastramento de Poços 

A segunda atividade consiste na ampliação do sistema de informações sobre captações subterrâneas 

de água na bacia, através de um cadastro dos poços existentes, com repercussão no conhecimento 

quali-quantitativo dos mananciais e a sua potencialidade frente ao cenário atual de utilização. Essa 

informação é essencial ao entendimento da situação de explotação dos aquíferos e verificação dos 

estágios de estresse hídrico a que tais aquíferos estão submetidos. 

A base de informações para o cadastro de poços consistirá nos bancos de dados de outorgas do 

DRH/SEMA e de licenciamentos ambientais da FEPAM, SIAGAS/CPRM, IBGE, CORSAN, SOP e 

Hidrogeo. A partir dessa base deverá ser programada a ação de cadastramento. 

Existem, hoje, cerca de 400 processos de outorgas relacionados a captações subterrâneas na 

DIOUT/DRH. Considerando que esse valor representa uma pequena parcela do total de poços 

existente na bacia (da ordem de 5%, em uma primeira estimativa), pode-se inferir que o universo de 

captações subterrâneas seja da ordem de 10.000 poços. 

Um inventário preliminar dos pontos de captação de água subterrânea permitirá mapear as áreas com 

maiores probabilidades de existência de poços em razão das potencialidades hídricas. Na sequência, 

deverá ser realizado planejamento para atividade de campo de cadastramento, contando com a 

participação dos principais responsáveis pelo cadastramento: DRH/SEMA, prefeituras municipais, 

operadoras de saneamento, instituições de ensino, EMATER e empresas perfuradoras de poços.  
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Para se efetuar o cadastramento de campo, sugere-se a utilização da metodologia empregada na 

elaboração do Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul. Em campo são verificadas as 

coordenadas geográficas do poço e cota da boca, situação do poço, dados do proprietário, níveis, 

equipamento de bombeamento, aspectos da construção do poço, uso da água, vazão mensal 

produzida, entre outras. 

As informações geradas em campo deverão ser sistematizadas e esse produto deverá ser agregado 

ao banco de dados de usuários de água subterrânea e os poços não outorgados deverão ser alvo de 

esforço de legalização. Recomenda-se que essa ação seja executada mediante convênio com a 

CPRM. 

4.3.2.3 Local (abrangência) 

Toda a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

4.3.2.4 Resultados esperados 

Relatório técnico com a definição do potencial de utilização (sustentável) dos aquíferos localizados na 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Base de dados relativa ao uso das águas subterrâneas ampliada, 

para fins de Outorga, através do cadastramento de poços. Também são esperados reportes anuais 

sobre a qualidade das águas subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

4.3.2.5 Interface com outras ações 

Apresenta interface direta com as ações de implementação e consolidação dos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos (com ênfase para a outorga) e de implementação do sistema de 

informações sobre recursos hídricos. 

4.3.2.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Cabe ao DRH/SEMA contratar e coordenar tecnicamente a elaboração do 

estudo de avaliação da potencialidade dos aquíferos e o cadastramento de poços. No caso de 

execução mediante convênio com a CPRM, esta instituição também será responsável pela 

implementação da presente ação. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba e CRH/RS. 

Parceiros: A CPRM poderá cooperar com subsídios técnicos ou mesmo elaborar o estudo, através 

de convênio técnico-institucional com o DRH/SEMA, assim como a Agência Nacional de Águas 

(ANA). No caso de contratação, deverão ser obtidos recursos financeiros junto do FRH/RS. Também 

devem ser referenciados o DNPM, CEVS/Saúde e os executivos municipais. As instituições de ensino 

(como universidades) e extensão (como a EMATER) deverão apoiar tecnicamente essa atividade, 

ressaltando-se a importância dos próprios usuários da água, através do auto cadastramento, com 

apoio dos sindicatos rurais e associação de produtores. 
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4.3.2.7 Estimativa de custos 

A avaliação do potencial hidrogeológico poderá ser realizada através de convênio técnico-

institucional, situação em que não haverá custo financeiro direto. No caso de ser realizado através de 

contratação de consultoria, o custo financeiro é estimado em R$ 250.000,00. 

O custo estimado para o cadastramento de poços está vinculado diretamente à quantidade de poços 

a serem cadastrados e a forma do trabalho. Se for realizado por instituições parceiras, demandará 

valor reduzido, apenas suficiente para ressarcir os custos diretos de campo (transporte, diárias e 

equipamentos). Nesta modalidade, estima-se um custo da ordem de R$ 50,00 por poço. Já no caso 

de contratação de consultoria, esse custo unitário é superior, da ordem de R$ 150,00, incluindo custo 

da equipe técnica e encargos e despesas diretas. Já para a realização das análises qualidade da 

água o valor unitário é estimado em R$ 300,00. Estabelecendo-se uma meta inicial de cadastrar 30% 

do total estimado de poços na bacia, tem-se uma quantidade de 3.000 captações subterrâneas. Para 

essa quantidade e considerando que a análise de qualidade deverá ser realizada em 10% dos poços, 

tem-se um valor global de R$ 240.000,00 para execução pelos parceiros institucionais e de R$ 

540.000,00 para execução por consultoria. Os custos de manutenção e sistemática ampliação do 

cadastramento de poços, não estão considerados, devendo ser incorporados às funções legais do 

órgão gestor (DRH/SEMA), face ao seu menor vulto. 

O custo global desta ação varia entre R$ 240.000,00 (parceiros institucionais) e 790.000,00 

(contratação de consultoria), conforme a modalidade de execução a ser adotada. 

4.3.2.8 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 3, que significa que poderá ser 

implementada em momento adequado, não sendo prioritária no contexto do Plano de Bacia. Em um 

primeiro momento, deverão ser executados o estudo técnico e o cadastramento, com duração 

prevista de dois anos. Na sequência, deverá ser mantido o esforço continuado de monitoramento do 

uso da água subterrânea, através do instrumento da outorga e do autocadastramento. 

4.3.2.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

• Relatório Técnico final com a disponibilidade hidrogeológica da bacia. Esse indicador 

poderá ser acompanhado, através das seguintes etapas, com os respectivos 

percentuais de avanço: 

o Contratação do estudo: 10%; 

o Emissão de relatório parcial: 40%; 

o Emissão de relatório final: 70%; e 

o Informações subsidiando a tomada de decisões: 100%. 

• Aumento no número de poços cadastrados, conforme a meta estabelecida de 3.000 

captações subterrâneas, verificando anualmente a evolução da quantidade de poços 

cadastrados relativa à meta. 
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Em termos de monitoramento do uso das águas subterrâneas, podem ser utilizados os seguintes 

indicadores, comparados com as metas estabelecidas neste Plano e com base nos resultados do 

estudo hidrogeológico (definição de parâmetros a serem monitorados, por exemplo): 

• Relação demanda e disponibilidade; 

• Qualidade das águas, utilizando, por exemplo, o Índice de Qualidade Natural de 

Águas Subterrâneas (IQNAS), frente aos usos destinados; 

• Densidade da rede de monitoramento dos níveis das águas subterrâneas; e 

• Densidade da rede de qualidade das águas subterrâneas. 

4.3.3 Ação 3.3: Modelagem Hidrodinâmica da Qualidade das Águas e do 
Comportamento de Fluxos 

4.3.3.1 Objetivo 

Aplicar ferramenta de apoio à decisão, através de modelagem hidrodinâmica da qualidade e 

comportamento de fluxos no Lago Guaíba, subsidiado por levantamento batimétrico atualizado, a fim 

de acompanhar adequadamente a evolução da qualidade da água para o alcance do 

Enquadramento. 

4.3.3.2 Descrição 

Neste Plano de Bacia foi realizada modelagem hidrodinâmica da qualidade das águas do Lago 

Guaíba. O modelo utilizado foi o IPH-ECO, desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas 

(IPH/UFRGS), tendo como objetivo representar os processos físicos, químicos e biológicos de corpos 

d'água rasos e profundos. Esse modelo consiste basicamente de dois módulos: (a) módulo 

hidrodinâmico tridimensional, que trata dos fluxos de água no ambiente e o (b) módulo de qualidade, 

que trata da dinâmica de nutrientes e organismos aquáticos. Vale ressaltar que este modelo vem 

sendo aplicado por agências de recursos hídricos nos EUA (2003) e na Alemanha (2004). 

O modelo aplicado ao Lago Guaíba foi carregado com dados batimétricos de 1964 (Diretoria de 

Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha). No entanto, há previsão de, em um futuro 

próximo, ser realizado um novo levantamento batimétrico do Lago Guaíba, pois a aquisição de um 

ecobatímetro multifeixe, pelo DRH/SEMA, está em processo de licitação. Desta forma, será possível 

calibrar novamente o IPH-ECO com base nesta nova batimetria, sendo, portanto, mais fiel à situação 

atual do corpo hídrico. 

Assim, esta ação consiste na realização de nova calibração do modelo IPH-ECO, utilizando os dados 

batimétricos atualizados, disponibilizando-os para simulações relativas à qualidade das águas do 

Lago Guaíba e de suas variáveis hidráulicas. 
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4.3.3.3 Resultados esperados 

Modelo hidrodinâmico atualizado para o acompanhamento das condições quali-quantitativas das 

águas da bacia. Juntamente com o modelo hidrodinâmico deverá ser disponibilizado um manual de 

operação. Deverão ser previstos treinamentos para os operadores do modelo, visando à correta 

utilização da ferramenta e sua disponibilização futura. 

4.3.3.4 Interface com outras ações 

Essa ação apresenta interface direta com as ações de implementação e consolidação dos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos (com destaque para o Enquadramento); monitoramento 

quali-quantitativo; Sistema de Informações sobre recursos hídricos; e ação setorial de saneamento. 

4.3.3.5 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: DRH e FEPAM. 

Articulador: DRH e Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM), Agência Nacional de Águas (ANA), instituições de ensino e pesquisa, notadamente 

universidades, por exemplo, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH-UFRGS), entre outras. 

4.3.3.6 Estimativa de custos 

Face à complexidade técnica para a realização desta ação, deverá haver interveniência direta de 

profissionais especializados. Duas possibilidades se apresentam para a atualização da base 

batimétrica no modelo já estruturado: através de convênio com instituições de ensino e pesquisa ou 

mediante a contratação de consultoria especializada.  

No primeiro caso, não haverá custos financeiros diretos. No segundo caso, estima-se um custo de R$ 

250.000,00. Os custos do levantamento batimétrico serão financiados pelo Banco Mundial, e estão 

vinculados ao Projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado. Ao longo do tempo, as 

diversas simulações que se fizerem necessárias deverão ser realizadas por técnicos qualificados do 

DRH e da FEPAM, o que também não implicará em custos financeiros diretos. 

4.3.3.7 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 3, e poderá ser iniciada no 

segundo ano, sendo que neste período deverá ser realizado o levantamento batimétrico do Lago 

Guaíba. A duração prevista desta ação é de um ano, restringindo-se à incorporação, ao modelo, da 

nova base batimétrica e calibração, bem como algumas simulações iniciais e que se fizerem 

necessárias. A partir do final do segundo ano, o modelo poderá ser utilizado sempre que necessário. 

4.3.3.8 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

O acompanhamento da implementação desta ação poderá ser realizado através de:  
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• Percentual efetivamente realizado da batimetria em relação ao total a ser levantado; 

• Modelo Hidrodinâmico da qualidade da água atualizado, calibrado e operando, 

verificando-se a eficácia do modelo com base no grau de calibração obtido em 

comparação com os pontos de monitoramento (no início da modelagem, deverá ser 

estabelecida, com o DRH e o Comitê, uma meta técnica e numérica em termos de 

calibração). Em termos de acompanhamento, podem ser utilizadas as seguintes 

etapas e respectivos valores de avanço: 

o Modelo contratado: 10%; 

o Emissão de relatórios parciais: 30%; 

o Emissão de relatório final: 70%; e, 

o Modelo subsidiando a gestão: 100%. 

• Relatório anual das modelagens realizadas (quando emitidos anualmente, foi atingida 

a meta). 

4.3.4 Ação 3.4: Implementação de Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

4.3.4.1 Objetivo 

Implementar um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba, notadamente para apoio ao acompanhamento do Enquadramento e do licenciamento 

ambiental. 

4.3.4.2 Descrição 

O alcance das metas propostas no Enquadramento consiste no principal objetivo do Plano de Bacia. 

Nesse sentido, e com vistas a possibilitar a organização, sistematização, arquivamento, 

processamento e realização de análises temáticas, geográficas e numéricas, deverá ser 

implementado, para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, um Sistema de Informações sobre seus 

recursos hídricos. 

O Sistema de Informações (SI) deverá ser constituído de um sistema de informações geográficas 

(SIG), bem como por um sistema mais amplo que possa incluir documentos não técnicos, como atas 

de reuniões, notícias veiculadas pela mídia e relatórios de andamento e monitoramento, do próprio 

Plano de Bacia, por exemplo. Assim, o SI deverá estar articulado com o sistema de gerenciamento do 

Plano de Bacia. 

O sistema de informações geográficas a ser estruturado para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

deverá estar baseado na cartografia oficial utilizada na SEMA (DRH e FEPAM) e ser desenvolvido na 

plataforma de processamento adotada pelo DRH para o estado. Também deverá ter interface direta 

com os demais sistemas das bacias afluentes, com vistas a permitir a definição e análise das 

situações de contorno (de entrada) no Lago Guaíba. 
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O sistema de informações geográficas deverá ser carregado inicialmente com o Enquadramento 

proposto para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e, na sequência, com as informações do banco 

de outorgas do DRH. Também deverá ser estruturado de forma a ter interface direta com o Sistema 

de Monitoramento e Alerta de Desastres (SMAD), coordenado pela SEMA, e possibilitar a 

internalização de informações tais como níveis de água em locais que não os monitorados pelo 

SMAD. 

Deverá possuir um banco de dados específico para as informações de qualidade das águas, com 

interface voltada aos fornecedores dessas informações (DMAE e CORSAN), mas de forma 

padronizada, conforme protocolo a ser definido com a FEPAM. Essas informações deverão estar 

arquivadas de forma espacial e cronológica, permitindo a análise da evolução temporal de cada 

parâmetro, em cada local de monitoramento. 

O Sistema de Informações deverá ser compatível com o desenvolvido na GEOFEPAM, com vistas a 

possibilitar a sua utilização como ferramenta de apoio ao licenciamento ambiental na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba. Desta forma, deverá, também, incorporar o banco de dados de 

licenciamento da FEPAM, unificando os cadastros de quantidade e qualidade das águas na bacia. 

Esse sistema deverá ser desenvolvido diretamente pelo DRH/SEMA, sendo concebido para integrar 

informações de outros sistemas cuja interface é pertinente à gestão de recursos hídricos, como a 

outorga de uso da água e o licenciamento ambiental, por exemplo. A operacionalização do SI deverá 

ocorrer no ambiente técnico-institucional do órgão gestor. 

4.3.4.3 Resultados esperados 

Sistema de Informações sobre os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

implementado e em consonância com o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos da 

ANA (SNIRH), que subsidia a avaliação da conjuntura de recursos hídricos do país. 

4.3.4.4 Interface com outras ações 

Essa ação, por se tratar de um sistema de informações, apresentará interface com todas as demais 

ações deste Plano de Bacia. 

4.3.4.5 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal e Articulador: DRH/SEMA. 

Parceiros: A implementação do Sistema de Informações sobre recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba deverá contar com os seguintes parceiros técnicos e institucionais, com 

destaque para a Agência Nacional das Águas (ANA), FEPAM, DMAE, CORSAN, executivos 

municipais, FAMURS, além do próprio Comitê da Bacia do Lago Guaíba, que consistirá no principal 

interessado nas informações relativas ao Enquadramento. 
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4.3.4.6 Estimativa de custos 

Essa atividade não terá custos financeiros diretos caso seja implementada tecnicamente de forma 

integral pelo DRH, visto a sua responsabilidade legal e institucional sobre essa questão. No caso de 

necessidade de contratação de consultoria para desenvolvimento do Sistema de Informações, haverá 

custo financeiro direto, estimado em R$ 1.000.000,00. A operacionalização do SI se dará no âmbito 

das competências e responsabilidades técnico-institucionais do DRH. 

4.3.4.7 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 2, e poderá ser iniciada no 

segundo ano. A duração da fase de desenvolvimento e implantação está estimada em um ano e sua 

operacionalização será contínua, ao longo de todo o horizonte temporal do Plano de Bacia, até o 

vigésimo ano. 

4.3.4.8 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

Pela natureza desta ação, diversos indicadores de acompanhamento poderão ser utilizados. Como 

ponto de partida, sugere-se o seguinte ordenamento com seus respectivos percentuais de avanço: 

• Verificação da estruturação, em conjunto com o DRH e FEPAM, do SI (primeiro ano): 

10%; 

• Verificação do início da operação do SI (ao final do segundo ano): 50%; 

• Verificação da operação do SI em termos de abrangência (dados de qualidade nos 

pontos de monitoramento, incluindo os operados pelos parceiros, e de quantidade, 

baseados nas outorgas e cadastro de usuários); para tanto, deverão ser 

estabelecidas metas intermediárias anuais, na fase de estruturação do SI: 70%; e 

• Emissão de relatórios anuais, relativos à situação dos recursos hídricos, e, 

principalmente, informações relativas à qualidade da água nos pontos de interesse: 

100%. 

Esse indicador poderá ser aperfeiçoado na medida em que o SI for sendo implementado (ou 

evoluindo em sua estrutura e complexidade estrutural e operacional). 

4.4 LINHA DE AÇÃO 4: SETORIAL 

4.4.1 Ação 4.1: Setorial de Saneamento 

4.4.1.1 Objetivo 

Reduzir as cargas sanitárias urbanas lançadas na rede hídrica da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

oriundas do esgotamento sanitário e dos resíduos sólidos. 
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4.4.1.2 Descrição 

O Setor de Saneamento abrange a prestação de quatro serviços: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana; e ainda pode contemplar aspectos 

relacionados a controle de doenças de veiculação hídrica. 

Nesta ação, o foco de atuação está nas duas áreas do saneamento que geram as maiores cargas 

poluidoras da bacia: esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Desse modo, esta ação apresenta 

duas linhas distintas de atuação: (i) ampliação e/ou implantação de infraestrutura sanitária em áreas 

urbanas, através de sistemas de coleta e tratamento de esgotos sanitários e das respectivas, 

necessárias e essenciais ligações domiciliares; e (ii) gestão de resíduos sólidos, através do controle 

sobre a coleta e a disposição adequada. 

Ampliação/Implantação de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários 

Com vistas a atingir as Metas Intermediárias e objetivos finais de qualidade das águas na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba, em conformidade com o Enquadramento, esta ação propõe a 

ampliação e/ou implantação dos sistemas urbanos de coleta e tratamento de esgotos, bem como a 

efetivação das respectivas ligações domiciliares.  

Segundo as simulações da qualidade da água, apresentadas no RT-02, dois segmentos do Lago 

Guaíba não apresentam a qualidade da água conforme o Enquadramento, sendo os trechos: Delta do 

Jacuí Margem Esquerda (com maior influência do Rio Gravataí e Rio dos Sinos) e Margem Esquerda 

Montante (maior influência dos efluentes de Porto Alegre, aportados, principalmente, pelo Arroio 

Dilúvio e pelo Arroio Cavalhada). As simulações dos cenários visando ao Enquadramento nestes 

segmentos indicam que os seguintes abatimentos na carga (vazão x concentração) de coliformes 

termotolerantes são adequados para o alcance do Enquadramento: 

• Redução de 80% a 85% na carga de coliformes termotolerantes no Arroio Cavalhada; 

• Redução de 80% a 85% na carga de coliformes termotolerantes no Arroio Dilúvio; e, 

• Redução de 60% na carga de coliformes termotolerantes no Rio Gravataí. 

Nesse contexto, o trabalho das operadoras de saneamento atuantes nas sedes municipais da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba (CORSAN e DMAE), além dos executivos municipais, consiste na 

atividade principal a ser estimulada e acompanhada para a efetivação desta ação. 
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As sedes municipais que lançam seus efluentes sanitários nos corpos hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Lago Guaíba são: Porto Alegre, Canoas (lançamento parcial), Eldorado do Sul, Guaíba, Mariana 

Pimental, Sertão Santana e Barra do Ribeiro. O sistema de esgotamento e tratamento de esgotos de 

Porto Alegre está a cargo do DMAE, enquanto para as demais cidades a operadora de saneamento é 

a CORSAN. 

As informações presentes na Tabela 2 referem-se ao planejamento de ações futuras das operadoras 

de saneamento, no que se refere a sistemas de coleta e tratamento de esgotos e a universalização 

do esgotamento sanitário. Os dados relativos à CORSAN foram obtidos por meio do seu 

representante no Comitê da Bacia do Lago Guaíba, durante o segundo semestre de 2014, e os dados 

relativos ao DMAE, no Plano Municipal de Saneamento Básico (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE, 2013). 

Tabela 2: Planejamento de ações futuras no setor de saneamento 

Município Operadora População atendida ao final 
do plano de saneamento Meta/Ano Observação 

Porto Alegre DMAE 1.568.820 hab 2030 

Atualmente a capacidade 
instalada para tratamento 

de esgotos atende 80% da 
população e a de coleta 

atende 62%. Dos 10 
Sistemas de Esgotamento 
Sanitário (SES) em que a 
cidade está dividida, em 

sete há obras planejadas e 
em execução. 

Canoas CORSAN 121.221 hab 2035 Acréscimo de 20% sobre a 
situação atual 

Eldorado do Sul CORSAN 48.453 hab 2035 Acréscimo de 80% sobre a 
situação atual. 

Guaíba CORSAN 192.705 hab 2035 Acréscimo de 120% sobre a 
situação atual. 

Barra do 
Ribeiro CORSAN 28.306 hab 2035 Acréscimo de 136% sobre a 

situação atual. 
Mariana 
Pimentel CORSAN   Não há projetos informados 

Sertão Santana CORSAN   Não há projetos informados 

Importante destacar que a implementação desta ação cabe às operadoras de saneamento, que 

seguem seus planejamentos de implantação de sistema de coleta e tratamento, em atendimento aos 

recursos financeiros disponíveis. 

Nessa ação, a efetividade da redução das cargas poluidoras está também diretamente relacionada às 

ligações domiciliares às redes coletoras, sendo este um esforço de elevada importância, passando 

pela atuação direta das municipalidades (tanto dos executivos quanto dos legislativos), no sentido de 

estimular ou mesmo exigir tais ligações. Nesse contexto, articulação com os planos de saneamento 

municipais é essencial. 
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Com vistas a verificar a efetividade da ação de redução de cargas poluidoras, será utilizado o modelo 

hidrodinâmico, com base nas cargas orgânicas efetivamente lançadas (considerando as remoções 

promovidas pelas intervenções programadas), tendo como meta o Enquadramento. 

Em função de esta ação estar focada nos setores de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, com 

ênfase na redução das cargas orgânicas na bacia, salienta-se que outros projetos estão em 

andamento nos demais setores de saneamento, como, por exemplo, no setor de drenagem urbana, 

da capital. A título de informação, o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) possui cerca de R$ 

237.000,00 a serem investidos em obras de drenagem urbana na cidade de Porto Alegre. 

Gestão de Resíduos Sólidos 
Esta atividade consiste no estímulo à gestão dos resíduos sólidos gerados na bacia, através do 

controle sobre a coleta, transporte e disposição final, em termos sociais e ambientais adequados e de 

forma articulada com os planos diretores municipais de saneamento e resíduos sólidos. 

No que se refere à coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, os principais 

municípios desenvolvem serviços adequados à legislação, em suas áreas urbanas. No entanto, deve 

haver ação educativa para estimulo social à seleção e separação dos resíduos, com vistas a permitir 

a reciclagem, através de campanhas de comunicação e conscientização (que já vem sendo 

realizadas). 

Essas ações devem ser desenvolvidas juntamente com os executivos municipais, que são os 

responsáveis legais desse serviço, mas devem contemplar, também, ações junto à sociedade, visto 

que a eficácia do sistema de coleta depende diretamente da participação e colaboração dos 

moradores (origem dos resíduos sólidos domésticos). 

Cabe mencionar a questão dos resíduos hospitalares, por seu especial potencial poluidor, que deverá 

ser monitorado de forma específica, conforme os planos municipais de saneamento e de resíduos 

sólidos. Desta forma, essa atividade consiste no acompanhamento da gestão dos resíduos sólidos, 

através de interação direta com seus responsáveis legais. 

4.4.1.3 Local (abrangência) 

Toda Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, com enfoque nas UAs relevantes da Agenda Marrom 

(Figura 3, item 2.1), localizadas, majoritariamente, na margem esquerda do Lago Guaíba: UAs 7, 8 e 

9. Tais regiões apresentam maior urbanização, e, consequentemente, geram maior volume de 

efluentes e de resíduos sólidos. Além disso, esta ação possui relação direta com a Agenda Azul 

(Figura 5, item 2.1), devido ao maior comprometimento da qualidade da água do Lago Guaíba (UAs 3, 

4 e 7), vinculada as regiões densamente urbanizadas e que ainda não possuem adequado tratamento 

dos seus efluentes. 

4.4.1.4 Resultados esperados 

Melhora na qualidade das águas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e alcance do Enquadramento 

através da redução das cargas sanitárias urbanas lançadas e da gestão de resíduos sólidos. 
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4.4.1.5 Interface com outras ações 

Apresenta interface com as ações relativas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos, ao 

monitoramento quali-quantitativo e à comunicação social e educação ambiental. 

4.4.1.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Executivos Municipais, Operadoras de Saneamento (CORSAN e DMAE) e 

DMLU. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: Legislativos Municipais, DEP/POA, FEPAM, Metroplan, SEHABS, SOP, FAMURS, 

Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, ONGs Ambientalistas e sociedade em geral. 

4.4.1.7 Estimativa de custos 

Os investimentos necessários ao alcance das metas programadas pelas operadoras de saneamento, 

no horizonte temporal deste Plano de Bacia, são da ordem de R$ 1.040.728.000,00, assim divididos 

entre as operadoras:  

• CORSAN = R$ 118.800.000,00;  

• DMAE = R$ 921.928.000,00.  

Assim, deverão ser aplicados, em média, por ano, cerca de R$ 50.000.000,00. 

Os custos para a gestão de resíduos sólidos serão arcados pelos seus respectivos responsáveis 

legais, cabendo ao Comitê de Bacia exercer apenas o acompanhamento quanto ao atendimento aos 

planos municipais de saneamento e resíduos sólidos, não implicando em custos financeiros diretos 

(eventuais custos operacionais poderão ser absorvidos pela ação de gerenciamento do Plano de 

Bacia). 

4.4.1.8 Cronograma físico-financeiro 

Essa é uma ação com hierarquia 1, conforme definido pela plenária do Comitê da Bacia do Lago 

Guaíba e, portanto, deverá ser iniciada imediatamente (vale destacar que diversas atividades desta 

ação já se encontram em implementação). 

Visto o seu caráter estratégico e essencial ao alcance das metas de Enquadramento, a sua 

complexidade técnica e operacional e os seus custos financeiros, esta ação é permanente e deverá 

ser implementada ao longo de todo o horizonte temporal do Plano de Bacia (20 anos). 

4.4.1.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

No que se refere à atividade de implantação/ampliação de sistemas de coleta e tratamento de 

esgotos, diversos indicadores físicos e financeiros podem ser utilizados: 
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• Relação entre o percentual dos recursos financeiros previstos e os efetivamente 

aplicados nas ações programadas para a bacia e a compatibilidade dos avanços 

verificados com as metas intermediárias e objetivos finais;  

• Relação entre o percentual das execuções físicas previstas (em termos de principais 

unidades estruturais dos sistemas de coleta e tratamento) e as efetivamente 

realizadas nas ações programadas para a bacia, comparando com as metas 

intermediárias e objetivos finais; e 

• Percentual da execução física das ligações domiciliares para as redes coletoras 

implantadas, considerando os objetivos finais (cada sistema tem a seu objetivo 

específico). 

De um modo geral, uma forma de avaliar a implementação das ações de redução de carga poluidora 

está na avaliação da melhoria da qualidade da água. Assim, em termos de resultados direto sobre os 

recursos hídricos, deverá ser monitorada a qualidade das águas superficiais, com vistas a verificar a 

melhoria dos parâmetros considerados no Enquadramento. Por exemplo, pode ser verificada a carga 

poluidora efetivamente lançada nos corpos de água, avaliada através do Índice de Poluição Orgânica 

(IPO), verificando-se a evolução anual, em termos de melhoria. 

Também poderão ser utilizados alguns indicadores já adotados pela ANA (PNQA) e pelo SIGRH/SP:  

• IQA – Índice de Qualidade das Águas; IAP – Índice das Águas Brutas para 

Abastecimento Público;  

• ICTEM – Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana 

Municipal (a ser ajustado para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, a partir da 

formulação básica adotada no Estado de São Paulo);  

• Taxa de redução da carga orgânica lançada;  

• Percentual do esgoto coletado e/ou tratado, relativamente ao volume gerado; e 

• Percentual da população atendida por rede coletora e/ou tratamento de esgoto. 

Quanto ao monitoramento da gestão dos resíduos sólidos, esse se dará através do acompanhamento 

do número de Planos Municipais de Resíduos Sólidos elaborados e dos indicadores de desempenho 

operacional e ambiental por eles estabelecidos. 

4.4.2 Ação 4.2: Setorial da Indústria 

4.4.2.1 Objetivo 

Promover o licenciamento das indústrias, para aumentar o controle sobre a poluição industrial, com 

vistas à redução das cargas poluidoras lançadas nos corpos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba. 
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4.4.2.2 Descrição 

Na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba encontram-se unidades industriais com grande diversidade 

quanto às suas naturezas e processos produtivos, portes, potenciais poluidores, bem como quanto às 

suas localizações, o que dificulta a realização de ações específicas de controle da poluição industrial.  

Não havendo uma avaliação sistematizada desse universo de indústrias, essa ação inicia-se por um 

estudo de identificação e categorização do ramo industrial na bacia. Após determinar as 

estratificações por porte e potencial poluidor, serão identificadas as estratégias de ação com vistas à 

ampliação do licenciamento da atividade industrial na bacia. Esta ação consiste, então, na ampliação 

da abrangência do licenciamento ambiental na atividade industrial, tendo por objetivo contemplar as 

unidades industriais com porte e potencial poluidor que, considerados de forma conjunta e 

agrupados, implicam em impactos aos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

A FEPAM e os executivos municipais (responsáveis pelos licenciamentos locais) deverão juntamente 

com o Comitê da Bacia do Lago Guaíba e com o DRH/SEMA definir procedimentos técnicos e 

operacionais com vistas a ampliar a abrangência do licenciamento ambiental na atividade industrial 

na Bacia. 

No âmbito legal, CONSEMA e CRH/RS devem emitir resoluções neste sentido, ampliando o leque de 

atividades industriais (por natureza, porte e potencial poluidor) que deverão necessitar de 

licenciamento ambiental. Igualmente importante, deverá ser a integração das unidades industriais ao 

SISAUTO (Sistema de Automonitoramento de Efluentes Líquidos Industriais) da FEPAM, com vistas a 

possibilitar um conhecimento e controle mais efetivo das emissões líquidas de origem industrial, em 

respeito à Resolução CONSEMA N.º 01/1998, que estabelece condições e exigências para o 

SISAUTO (podendo inclusive serem propostos ajustes à citada resolução com vistas à ampliação do 

sistema de automonitoramento no universo de indústrias). 

4.4.2.3 Local (abrangência) 

Toda Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, com enfoque nas UAs relevantes da Agenda Marrom 

(urbanização e industrialização), localizadas, majoritariamente, na margem esquerda do Lago 

Guaíba: UAs 7, 8 e 9 (Figura 3, item 2.1) devido ao maior adensamento urbano e maior atividade 

industrial, gerando, consequentemente, maiores impactos ao meio ambiente e aos recursos hídricos. 

4.4.2.4 Resultados esperados 

Três resultados são esperados com a implementação da presente ação, a saber: 

• Aumento do número de indústrias, localizadas na bacia, com licenciamento 

ambiental, sendo o objetivo atingir a sua totalidade; 

• Monitoramento da carga poluidora industrial lançada, através dos dados do 

SISAUTO; e, 

• Acompanhamento das condições da qualidade das águas na bacia. 
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4.4.2.5 Interface com outras ações 

Apresenta interface com as ações: dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, do 

monitoramento quali-quantitativo, da modelagem hidrodinâmica e de comunicação social. 

4.4.2.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: FEPAM e indústrias. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: FIERGS, Associações e Sindicatos da Indústria, Instituições de Ensino e Pesquisa, 
Ministério Público Estadual e Executivos Municipais. 

4.4.2.7 Estimativa de custos 

Não há custos diretos nesta ação, uma vez que ela consiste em aumentar o número de indústrias 

licenciadas na bacia e integrantes do SISAUTO. Nesse sentido, deverão ser realizadas ações por 

técnicos da FEPAM, com apoio do Comitê. Assim, os custos de execução serão internos e inerentes 

às funções institucionais dos envolvidos, sendo os custos do automonitoramento de responsabilidade 

das próprias indústrias. 

A exemplo de outros planos de bacia, poderão ser realizadas campanhas de divulgação e promoção 

desta ação, com vistas a estimular e apoiar o licenciamento ambiental, notadamente no âmbito 

municipal. Para tanto, estima-se um custo anual de R$ 20.000,00 (material de divulgação, eventos 

municipais e setoriais e palestras), durante os dois anos iniciais, e de R$ 10.000,00 anuais para os 

demais anos, até o horizonte de 20 anos, totalizando R$ 210.000,00. 

4.4.2.8 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 2, significando que não 

precisará ser implementada de imediato. Assim, espera-se o início desta ação a partir do segundo 

ano, devendo ser realizado um esforço inicial no prazo de dois anos. Após, será mantido a ação em 

caráter permanente, estendendo-se ao longo do horizonte temporal de implementação do Plano de 

Bacia (20 anos), com vistas a estimular, continuamente, o licenciamento e a adesão das indústrias ao 

SISAUTO. 

4.4.2.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

Os indicadores de acompanhamento da presente ação consistem em: 

• Quantidade de indústrias licenciadas (LO) em relação ao total de indústrias 

classificadas como de interesse; 

• Quantidade de indústrias integrantes do SISAUTO em relação ao objetivo 

estabelecido nesta ação; e 
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• Quantidade de carga poluidora lançada (DBO/DQO) e comparação com os valores e 

limites apontados nas simulações das modelagens de qualidade da água com vistas 

ao atingimento das metas e objetivos do enquadramento. 

4.4.3 Ação 4.3: Setorial da Produção Rural 

4.4.3.1 Objetivo 

Controlar e reduzir as cargas poluidoras difusas da área rural, da erosão dos solos, do uso de 

agrotóxicos e do manejo da água na irrigação. 

4.4.3.2 Descrição 

Esta ação consiste em propor procedimentos e práticas para o controle e para a redução de cargas 

poluidoras e uso da água nas áreas rurais da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Especificamente, 

abrangerá os seguintes temas: controle e redução de cargas poluidoras difusas, erosão dos solos, 

uso de agrotóxicos e manejo da água na irrigação. 

Para tanto, deverão ser realizados, inicialmente, diagnósticos temáticos, com vistas a identificar as 

fontes de geração das cargas nas áreas rurais (poluidoras difusas e solos carreados), os principais 

agrotóxicos utilizados e suas formas de aplicação e destinação das embalagens e as formas de 

manejo de água nos diversos cultivos irrigados da bacia, embora com ênfase para a orizicultura, dado 

o volume hídrico demandado. Para esses diagnósticos, deverão ser utilizados os resultados da 

Agenda Laranja, conforme metodologia utilizada no presente Plano de Bacia. 

Também deverão ser identificados estudos, planos e programas com abrangência temática e espacial 

de interesse e que possam agregar informações técnicas, operacionais ou institucionais. Na 

sequência, deverão ser realizadas oficinas temáticas (poluição difusa, erosão dos solos, agrotóxicos e 

irrigação) entre os principais responsáveis-geradores-consumidores e especialistas nestas questões, 

como por exemplo: EMATER e IRGA. Nestas oficinas deverão ser confrontados os diagnósticos com 

as boas práticas recomendadas e identificadas as necessidades de ações corretivas, caso a caso. 

Por fim, em novos encontros temáticos deverão ser construídos acordos, para controle da poluição 

difusa, erosão dos solos, agrotóxicos e irrigação, envolvendo os principais atores, ou seja, produtores 

rurais e irrigantes. Esses acordos devem ser consensuais de forma a aumentar a garantia de sucesso 

dos procedimentos e práticas produtivas a serem adotadas, em consonância com práticas ambientais 

recomendáveis. 

Ao Comitê caberá a essencial função de articular e mediar toda essa ação, sem desconsiderar as 

respectivas responsabilidades institucionais e legais dos demais atores. A partir desses acordos 

temático-setoriais, deverá ser configurado um plano específico com vistas a controlar e reduzir as 

cargas poluidoras (incluindo solos carreados e agrotóxicos) e o uso da água nas áreas rurais da 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.  
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Esse plano deverá contemplar: objetivos gerais e específicos, áreas de atuação, procedimentos e 

práticas a serem adotadas, responsáveis e atores e resultados esperados. O mais importante neste 

plano é haver um acordo tácito entre as partes, definindo responsabilidades e compromissos com 

resultados. 

Todo esse processo deverá ser acompanhado por esforço de comunicação social, com vistas a 

aumentar a sua abrangência de atuação, bem como apoiar-se em ações de educação ambiental, 

objetivando garantir maior perenidade às proposições. Os resultados do plano deverão ser 

incorporados como condicionantes nas análises dos processos de licenciamento ambiental e outorga 

de uso da água, como forma de efetivar seus resultados de forma prática. 

4.4.3.3 Local (abrangência) 

Esta ação deve priorizar as UAs onde a atividade agropecuária é mais intensa na Bacia Hidrográfica 

do Lago Guaíba (Agenda Laranja). As UAs relevantes estão localizadas na margem direita do Lago 

Guaíba, sendo as UAs 1, 3, 5 e 6 (Figura 1, item 2.1). 

4.4.3.4 Resultados esperados 

Plano de ação para controle e redução de cargas poluidoras difusas da área rural, da erosão dos 

solos, do uso de agrotóxicos e do manejo da água na irrigação, bem como resultado de acordo sócio 

institucional entre todos os atores envolvidos realizados. 

4.4.3.5 Interface com outras ações 

Apresenta interface com as ações dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, do 

monitoramento quali-quantitativo, da linha de ação ambiental e de comunicação e educação. 

4.4.3.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: SEMA (DEFAP, DRH), FEPAM, EMATER, IRGA e proprietários rurais e 

irrigantes.  

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: Associações e Sindicatos Rurais, SEAPA, SENAR, SDR, SES, CPRM, CREA-RS, 

FARSUL, FETAG e Executivos Municipais. 

4.4.3.7 Estimativa de custos 

A elaboração do plano para controle e redução de cargas poluidoras (incluindo solos carreados e 

agrotóxicos) e do uso da água nas áreas rurais da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba poderá ser 

realizada pelos responsáveis legais, no âmbito das suas competências e responsabilidades. No 

entanto, também poderá ser elaborado, através de contratação de consultoria técnica. Nessa 

modalidade, o custo estimado é de R$ 600.000,00. 
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Já a implementação do plano somente poderá ser orçada após a definição e detalhamento das suas 

ações, procedimentos e práticas. 

4.4.3.8 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 2, significando que não 

precisará ser implementada de imediato. Assim, espera-se o início desta ação a partir do segundo 

ano, devendo ser elaborado o plano para controle e redução de cargas poluidoras (incluindo solos 

carreados e agrotóxicos) e do uso da água nas áreas rurais da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

num prazo de dois anos. A implementação das proposições referidas no plano terá caráter 

permanente, estendendo-se ao longo do horizonte temporal do Plano de Bacia (20 anos). 

4.4.3.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

Pela natureza da presente ação, seu acompanhamento deverá ocorrer através da verificação da 

elaboração do plano para controle e redução de cargas poluidoras e do uso da água, nas áreas rurais 

da Bacia. Periodicamente, por exemplo semestralmente, deverá ser verificado o alcance das 

seguintes metas referenciais genéricas:  

• Conclusão do diagnóstico: número de relatórios específicos emitidos; 

• Realização das oficinas: número de oficinas realizadas e verificação dos 

resultados com vistas ao atendimento aos temas específicos tratados; 

• Formalização dos acordos (verificação através de atas que poderão ser 

quantificadas para fins de verificação numérica quanto ao seu avanço ao longo do 

tempo); e  

• Conclusão do plano (verificação da emissão dos relatórios específicos, adotando-

se um valor percentual para cada relatório de 25%; assim, ao concluir os quatro 

relatórios previstos, atingir-se-á a meta, ou seja, 100%). 

Em termos específicos, deverão ser verificadas se foram definidas as ações programáticas relativas a 

cada tema de interesse: 

• Controle e redução de cargas poluidoras difusas da área rural (25%); 

• Erosão dos solos (25%); 

• Uso de agrotóxicos (25%); e 

• Manejo da água na irrigação (25%). 

4.4.4 Ação 4.4: Setorial da Mineração 

4.4.4.1 Objetivo 

Realizar estudos com vistas a subsidiar a elaboração do zoneamento para a atividade minerária no 

Lago Guaíba, para fins de licenciamento ambiental. 
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4.4.4.2 Descrição 

A presente ação é constituída por duas etapas, a serem desenvolvidas em dois momentos 

sequências: 

Primeira Etapa: serão realizados estudos no âmbito dos Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE-

RS), nos primeiros dois anos, e que consistirão, no âmbito desta ação, em informações preliminares 

(Estudos Preliminares ao Zoneamento da Atividade Minerária no Lago Guaíba). 

A viabilidade da mineração no Lago Guaíba tem como pré-requisito a elaboração de uma base de 

dados atualizada que contenha informações sobre: o regime hidrossedimentológico; a mineralogia 

detrítica (análise da composição física e química dos sedimentos formadores da carga de fundo) e; a 

ecobatimetria e perfis sísmicos (levantamento e análise dos dados de batimetria para análise do 

comportamento da morfologia do leito e estimativa da espessura de camadas deposicionais). 

Esses estudos serão realizados pela SEMA na elaboração do ZEE-RS, que consiste num 

macrozoneamento do território estadual, previsto no Art. 9º, Inciso II, da Lei Federal nº 6.938/1981. 

Neste estudo será gerada uma série de informações sobre o Lago Guaíba, que servirão de subsídio 

ao zoneamento da atividade minerária no Lago Guaíba (previsto no inciso VII, Artigo 15 do Código 

Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul). A base de informações levantada no ZEE-RS deverá 

indicar a potencialidade da atividade de mineração no Lago. Ressalta-se que, ao término desta etapa 

(24 meses) não haverá elementos suficientes para a liberação da atividade minerária no Lago 

Guaíba.  

Segunda Etapa: A segunda etapa desta ação consiste na elaboração da Avaliação Ambiental 

Estratégia (AAE) para a atividade de mineração no Lago Guaíba. Esse estudo consistirá na 

identificação e delimitação da paisagem em zonas segundo suas potencialidades e fragilidades. Tais 

condicionantes deverão estar baseados nos resultados do ZEE, bem como nos seguintes fatores 

ambientais: (i) meio físico – hidrossedimentologia, batimetria e o nível de poluentes encontrados nos 

sedimentos de fundo; (ii) meio biótico – mapeamento da ocorrência de espécies da ictiofauna e fauna 

bentônica; e (iii) meio socioeconômico – abordando a identificação das áreas utilizadas para o 

desenvolvimento dos múltiplos usos da água no Lago. 

A partir da avaliação estratégica será possível definir zonas baseadas nos fatores descritos acima, 

que poderão ser utilizadas como balizador para a continuidade do licenciamento de empreendimentos 

de extração mineral e consequentemente para a preservação da área do espelho d’água do Lago 

Guaíba. Em termos de estrutura, a AAE poderá ser constituída de cinco atividades (contando-se com 

os resultados do ZEE): 

a) Diagnóstico da atividade minerária no Lago Guaíba; 

b) Diagnóstico do meio biótico (com ênfase na fauna bentônica, uma vez que para o diagnóstico 

da ictiofauna deverão ser aproveitados os resultados da ação 4.6 relativa ao estudo 

estratégico para pesca); 

c) Diagnóstico socioeconômico; 
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d) Análise integrada de potencialidades e fragilidades/restrições ambientais; e, 

e) Conclusões e recomendações a respeito da atividade de mineração no Lago Guaíba, quanto 

aos seus impactos socioambientais. 

Ao término desta segunda etapa haverá informações necessárias e suficientes à avaliação ambiental 

para o licenciamento da atividade minerária no Lago Guaíba. 

4.4.4.3 Local (abrangência) 

Esta ação engloba toda a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, e, em especial, as UAs relevantes da 

Agenda Cinza (referente aos aspectos da mineração): UAs 2, 6, 7 e 10 (Figura 2, item 2.1), que 

possuem elevado potencial para mineração. 

4.4.4.4 Resultados esperados 

Os seguintes resultados são esperados: 

• Base de dados atualizada do Lago Guaíba; 

• Condicionantes ambientais relacionados à execução das atividades de mineração 

identificados; e, 

• Zoneamento Ambiental estabelecido, através da avaliação ambiental estratégica e 

definição dos critérios para dar prosseguimento ao licenciamento ambiental da 

mineração no Lago Guaíba. 

4.4.4.5 Interface com outras ações 

Apresenta interface com as ações relativas aos instrumentos de gestão do território e de recursos 

hídricos, de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos e da linha ambiental. 

4.4.4.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: SEMA (DRH) e FEPAM. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: DNPM, CPRM, CRM, Sindicatos das Empresas (Sindareia e Sindibritas), Empresas 

Mineradoras (SMARJA, etc.), CONSEMA (CT Mineração), DMAE, CORSAN e SPH. 

4.4.4.7 Estimativa de custos 

A SEMA será responsável pela realização das atividades integrantes da primeira etapa desta ação. A 

segunda etapa será realizada pela SEMA e FEPAM, através da contratação de consultoria. Para 

tanto, estima-se um valor da ordem de R$ 10.000.000,00, a ser disponibilizado para a execução 

desta ação. 
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4.4.4.8 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 1, significando que deverá ser 

implementada junto com o início da implementação do Plano de Bacia, dada a sua importância 

estratégica. A elaboração da primeira etapa terá prazo de 24 meses. A segunda etapa terá duração 

de 12 meses e deverá ser iniciada imediatamente após a conclusão da primeira etapa. Desta forma, 

esta ação terá duração estimada de três anos. 

4.4.4.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

O acompanhamento desta ação se dará através da verificação da realização e efetiva conclusão das 

duas etapas citadas anteriormente:  

• Primeira Etapa: realização dos Estudos Preliminares ao Zoneamento da Atividade 

Minerária no Lago Guaíba no âmbito do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE-

RS). Em termos de avanços, poderão ser utilizados os seguintes passos e 

respectivos valores: contratação dos estudos (10%); emissão de relatório parcial 

(30%); emissão de relatório final (70%); e utilização como ferramenta de suporte à 

decisão (100%). 

• Segunda Etapa: realização da Avaliação Ambiental Estratégia (AAE) para a atividade 

de mineração no Lago Guaíba. Em termos de avanços, poderão ser utilizados os 

seguintes passos e respectivos valores: contratação do estudo (10%); emissão de 

relatório parcial (30%); emissão de relatório final (70%); e utilização como ferramenta 

de suporte à decisão (100%). 

4.4.5 Ação 4.5: Setorial para o Transporte 

4.4.5.1 Objetivo 

Apoiar e promover a articulação institucional com vistas ao transporte aquaviário, na área do Lago 

Guaíba. 

4.4.5.2 Descrição 

Essa ação setorial destina-se a apoiar e promover a articulação institucional com vistas ao transporte 

aquaviário, nos termos do Plano Hidroviário Metropolitano, recentemente elaborado (coordenado) 

pela Metroplan (2014). Participaram da elaboração do Plano Hidroviário Metropolitano, a SPH, 

Marinha do Brasil, SEMA, SETUR, Prefeitura de Porto Alegre, EPTC e Praticagem Lagoa dos Patos, 

Rios, Portos e Terminais Interiores do RS. 

Este Plano visa a planejar e a estruturar as ações no transporte aquaviário de passageiros na região 

metropolitana, tendo destaque o Lago Guaíba e insere-se no Plano Estadual de Transporte 

Hidroviário, em elaboração. O Plano Metropolitano consiste na implantação de hidrovias e terminais, 

bem como na gestão do transporte em si, tendo horizonte máximo de 30 anos, com revisões previstas 

para, no mínimo, a cada três anos. 
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Abrange, na área do Lago Guaíba, as seguintes rotas, com prazo de implantação imediato (até 1 

ano): 

• Porto Alegre Centro – Guaíba Oeste (já em operação); 

• Porto Alegre Centro – Porto Alegre Cristal (em implantação); 

• Porto Alegre Centro – Rio Jacuí: São Jerônimo, Charqueadas e General Câmara (em 

implantação, prazo de 1 ano); 

• Porto Alegre Centro – Porto Alegre Ipanema (em implantação, prazo de 1 ano); 

• Porto Alegre Centro – Ilha da Pintada (em implantação, prazo de 1 ano); e, 

• Porto Alegre Centro – Ilha dos Marinheiros (em implantação, prazo de 1 ano). 

Ainda, no horizonte de curto prazo, implantar linhas até Eldorado do Sul (terminais Sans Souci e 

Centro) e, no médio prazo (15 anos), implantar linhas até as seguintes localidades: Belém Novo, 

Lami, Itapuã (Viamão) e Barra do Ribeiro. A Figura 25 apresenta as rotas das hidrovias previstas para 

o Lago Guaíba. 

A presente ação estabelece a participação do Comitê através do acompanhamento da 

implementação do Plano Hidroviário Metropolitano, participação das reuniões e agendas de 

discussão e deliberação e, principalmente, participação nas revisões periódicas do Plano. Para tanto, 

o Comitê deverá oficializar à Metroplan a sua intenção de acompanhar as questões relativas ao Plano 

Hidroviário Metropolitano, reivindicando sua participação oficial em todos os eventos relativos a esse 

tema, com direito a manifestação e voto. 
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4.4.5.3 Resultados esperados 

Comitê da Bacia do Lago Guaíba integrado às discussões e deliberações relativas ao transporte 

hidroviário no Lago Guaíba, com vistas à implantação do Plano Hidroviário Metropolitano. 

4.4.5.4 Interface com outras ações 

Esta ação apresenta interface com as seguintes ações: articulação com outros planos e programas; 

Sistema de Informações; ação setorial de pesca, turismo, lazer e esportes; e recuperação, 

preservação e conservação ambiental em áreas de interesse para os recursos hídricos. 

4.4.5.5 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Metroplan. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: SPH, Marinha do Brasil, SETUR, SEINFRA, SEMA (DRH e DEFAP), FEPAM, executivos 

e legislativos municipais (com destaque para a Prefeitura de Porto Alegre e EPTC) e Praticagem 

Lagoa dos Patos, Rios, Portos e Terminais Interiores do RS. 

4.4.5.6 Estimativa de custos 

Não há custos financeiros diretos estimados para a implementação desta ação, uma vez que se 

restringirá à participação do Comitê nos eventos sobre o tema. 

4.4.5.7 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 2, significando que não 

precisará ser implementada de imediato. Por outro lado, apresenta caráter permanente, e se 

desenvolverá ao longo do horizonte temporal de implementação do Plano de Bacia (20 anos). 

4.4.5.8 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

Esta ação destina-se a apoiar e promover a articulação institucional com vistas ao transporte 

aquaviário, nos termos do Plano Hidroviário Metropolitano (PHM), através da participação do Comitê 

da Bacia do Lago Guaíba na implementação do Plano Hidroviário Metropolitano, participando das 

reuniões e agendas de discussão e deliberação e, principalmente, das revisões periódicas do PHM. 

Assim sendo, é uma ação de difícil mensuração quanto ao seu acompanhamento e sucesso, visto 

depender de agendas e planejamentos de terceiros. Inobstante este fato, o acompanhamento da 

implementação desta ação dar-se-á através de relatórios  de deliberações relativas ao tema em que o 

Comitê participou, notadamente quanto às metas estabelecidas no próprio PHM, com periodicidade 

anual.  
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4.4.6 Ação 4.6: Setorial para Pesca, Turismo, Lazer e Esportes 

4.4.6.1 Objetivo 

Promover a realização de estudos estratégicos para atividades de turismo, lazer, pesca e esportes na 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

4.4.6.2 Descrição 

Esta ação consiste na realização de estudos estratégicos para as atividades de pesca, turismo, lazer 

e esportes com vistas a possibilitar ao Comitê conhecer as principais questões relativas a esses 

setores na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, notadamente no que se refere à interface com os 

recursos hídricos. Nesse sentido, deverão ser elaborados os seguintes estudos: 

Estudo Estratégico Sobre a Atividade de Pesca – elaborar diagnóstico participativo da atividade de 

pesca na bacia, com a definição da quantidade, localização e grau de dependência dos pescadores 

profissionais, incluindo a questão da existência ou não de atividade paralela geradora de renda, 

localização e natureza da atividade (pesca profissional e amadora); definição da ictiofauna local e das 

espécies de interesse comercial; e determinação dos estoques existentes, épocas de pesca e defeso 

e quantidade anual explorável de forma sustentável. Também deverão ser estudadas questões 

relacionadas à presença de espécies exóticas ou invasoras e seus riscos à comunidade nativa. Por 

fim, deverão ser estabelecidas relações entre a ictiofauna e a qualidade das águas. 

Estudo Estratégico Sobre as Atividades de Turismo, Lazer e Esportes: elaborar diagnóstico da 

atividade de turismo, esporte e lazer diretamente relacionadas aos recursos hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba, identificando áreas atuais e potenciais, condições de restrição ou 

potencialidades, definição de áreas estratégicas, potencial financeiro do setor e estabelecimento de 

relação entre estas atividades e a qualidade das águas, mapeando os locais com restrições e suas 

causas. 

4.4.6.3 Local (abrangência) 

Ação abrangente a toda Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, em especial, locais com atividade ou 

potencialidade turística associada aos recursos hídricos. 

4.4.6.4 Resultados esperados 

Produção de conhecimento sobre as questões estratégicas relacionadas às áreas de turismo, lazer, 

pesca e esportes na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, com vistas a possibilitar a tomada de 

decisões no âmbito das revisões deste Plano de Bacia. 
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4.4.6.5 Interface com outras ações 

Apresenta interface direta com as ações de: instrumentos de gestão de recursos hídricos; articulação 

com outros planos e programas; monitoramento quali-quantitativo das águas; Sistema de 

Informações; demais ações setoriais; e recuperação, preservação e conservação ambiental em áreas 

de interesse para os recursos hídricos.  

4.4.6.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Secretarias Municipais e Estadual de Turismo e de Esporte, Secretaria Estadual 

de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), Secretarias Municipais de Agricultura e 

Marinha do Brasil. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: DRH, FEPAM, IBAMA, MPA, EMATER e Colônias de Pescadores. 

4.4.6.7 Estimativa de custos 

A elaboração dos estudos estratégicos deverá ocorrer mediante a contratação de consultoria, 

podendo também ser realizada no âmbito das instituições com responsabilidade legal sobre os 

respectivos temas. No caso de contratação de consultoria, os custos estimados são os seguintes: 

Estudo Estratégico Sobre a Atividade de Pesca – estima-se um custo de R$ 400.000,00 para a 

elaboração do estudo estratégico, sendo as potenciais fontes de financiamento a SDR, MPA ou 

mesmo o IBAMA. 

Estudo Estratégico Sobre as Atividades de Turismo, Lazer e Esporte – estima-se um custo de R$ 

300.000,00 para a elaboração do estudo estratégico, sendo uma potencial fonte de financiamento a 

SETUR. 

4.4.6.8 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 2, significando que não 

precisará ser implementada de imediato. Propõe-se a sua realização a partir do terceiro ano, com 

prazo de duração de dois anos, dada a dificuldade de obtenção de recursos financeiros específicos. 

4.4.6.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

O acompanhamento da implementação desta ação dar-se-á através da efetiva realização dos citados 

estudos estratégicos. Assim, os estudos estratégicos poderão ser monitorados quanto às suas 

elaborações em três momentos, para cada estudo estratégico em específico, com os seguintes 

percentuais de avanço:  

• Obtenção de recursos financeiros e elaboração dos termos de referência (10%); 

• Contratação e início dos trabalhos (30%); e  

• Conclusão dos estudos e entrega dos respectivos relatórios finais (100%). 
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Em termos específicos quanto à balneabilidade, poderá ser utilizado o Índice de Balneabilidade, 

relacionando a quantidade de balneários em condições próprias com o total existente na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba. Assim, a meta é atingir 100% dos balneários em condições de 

balneabilidade. 

4.5 LINHA DE AÇÃO 5: CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

4.5.1 Ação 5.1: Recuperação, Preservação e Conservação Ambiental em Áreas de 
Interesse para os Recursos Hídricos 

4.5.1.1 Objetivo 

Recuperar, preservar e conservar áreas de interesse para os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Lago Guaíba. 

4.5.1.2 Descrição 

Esta ação apresenta duas fases distintas: inicial de estudos e permanente de implementação das 

ações de recuperação, preservação e conservação ambiental. A fase inicial consiste, nas seguintes 

atividades: (i) definição conceitual de “área de interesse para os recursos hídricos”; (ii) identificação, 

localização e mapeamento; (iii) inventário e diagnóstico da situação ambiental atual; (iv) proposição 

de ações específicas para a recuperação, preservação e conservação ambiental destas áreas. 

Inicialmente, deverá ser definido o conceito específico de “áreas de interesse para os recursos 

hídricos” no âmbito da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Como base, pode-se considerar que tais 

áreas devem constituir-se de: Áreas de Preservação Permanente (APPs); Unidades de Conservação 

(UCs) localizadas próximas a corpos hídricos de importância; banhados e áreas alagadas; nascentes; 

e áreas de recarga de aquíferos. As áreas de interesse deverão ser identificadas, localizadas e 

mapeadas, segundo padrões estabelecidos no Sistema de Informações. 

Sobre as áreas mapeadas, deverá ser procedido um inventário legal e institucional, com vistas a 

identificar responsáveis e/ou proprietários, bem como elaborar diagnóstico ambiental para cada 

unidade (ou área) identificada, informando a situação atual quanto às suas condições de preservação 

e conservação, observando-se para tanto a legislação ambiental em vigor. A partir destes 

diagnósticos, deverá ser procedida categorização das áreas segundo: sua importância para os 

recursos hídricos e seu grau de degradação em relação à situação desejável ou legalmente exigida. 

Esta categorização possibilitará estabelecer prioridades (para aquelas áreas mais importantes ou que 

apresentem maior degradação ambiental). Uma interessante base de informações é a Agenda Verde, 

elaborada durante o Plano de Bacia. 

Conforme a relação de prioridades estabelecida, deverão, então, ser formulados planos de 

recuperação, preservação e conservação ambiental destas áreas, contemplando, por um lado, 

questões técnicas diretamente relacionadas aos recursos hídricos e, por outro lado, questões legais e 

institucionais. 
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Com base nos resultados da fase inicial, durante a fase permanente de implementação desta ação 

deverão ser realizadas as indicações e proposições estabelecidas. Nesta fase reside o maior esforço, 

face à dimensão da área geográfica em questão. Na implementação desta ação, deverá ser 

observada a legislação vigente, notadamente o Código Florestal, com destaque para as questões 

relacionadas às reservas legais e pagamentos por serviços ambientais (ainda não instituído 

legalmente no Estado) em áreas de interesse para os recursos hídricos, entre outras. 

4.5.1.3 Local (abrangência) 

Ação abrangente a toda Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, em especial as UAs da Agenda Verde 

(relativa aos aspectos de conservação dos recursos naturais), sendo: UAs 3, 4, 5, 6 e 8 (Figura 4, 

item 2.1). 

4.5.1.4 Resultados esperados 

Áreas de interesse para os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba identificadas, 

planos de ação para a recuperação, preservação e conservação ambiental dessas áreas e ações 

específicas de recuperação, preservação e conservação ambiental. 

4.5.1.5 Interface com outras ações 

Apresenta interface com praticamente todas as ações do Plano de Bacia, visto a sua abrangência 

espacial, temática e física. 

4.5.1.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: DEFAP/SEMA e FEPAM. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: DRH/SEMA, Fundação Zoobotânica, Executivos e Legislativos Municipais, EMATER, 

Proprietários Rurais, Comando Ambiental da BM, Ministério Público Estadual, Instituições de Ensino e 

Pesquisa, ONGs Ambientalistas, CONSEMA, CRH/RS, MMA (IBAMA e ICMBio) e SEDUC. 

4.5.1.7 Estimativa de custos 

Considerando o porte e a dimensão do trabalho a ser realizado na fase inicial, entende-se como 

adequada a contratação de consultoria especializada. Com base no tempo necessário, diversidade e 

qualificação técnica envolvida e custos diretos de execução (verificações em campo), estima-se um 

custo da ordem de R$ 1.000.000,00 para sua realização. 

Já os custos financeiros relacionados à fase permanente somente poderão ser determinados após a 

conclusão dos estudos da fase inicial. A elaboração e distribuição de material de divulgação sobre os 

objetivos, práticas e procedimentos a serem adotados e resultados desta ação, implicarão em custo 

anual estimado de R$ 20.000,00, totalizando R$ 400.000,00. 
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4.5.1.8 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 1, significando que deverá ser 

implementada prioritariamente e logo no início dos trabalhos. 

A fase inicial terá duração de dois anos, enquanto a fase permanente deverá estender-se ao longo 

dos 20 anos de implementação do Plano de Bacia. 

4.5.1.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

Para o acompanhamento da implementação da primeira fase dessa ação, que consiste na realização 

de estudos, deverão ser verificados os seguintes passos: elaboração do Termo de Referência; 

contratação do estudo; aprovação do Inventário e Diagnóstico da Situação Ambiental pelos órgãos 

responsáveis e pelo Comitê, verificando se as áreas de interesse para os recursos hídricos foram 

efetivamente contempladas; e aprovação dos Planos de Recuperação, Preservação e Conservação, 

em consonância com o presente Plano de Bacia. 

Como indicadores específicos quanto à recuperação, preservação e conservação poderão ser 

utilizados o percentual relativo às áreas não conformes, bem como a quantidade de área recuperada 

em termos anuais e a quantidade de área preservada e conservada no âmbito da bacia. Tais 

indicadores deverão ser definidos por ocasião dos estudos referidos nesta ação. 

4.5.2 Ação 5.2: Fomento a Programas Indutores de Boas Práticas Ambientais 

4.5.2.1 Objetivo 

Fomentar programas indutores de boas práticas ambientais relacionadas à proteção, conservação e 

preservação dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, incluindo a implantação do 

Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

4.5.2.2 Descrição 

Inicialmente, deverão ser identificados os diversos programas e ações, já em desenvolvimento na 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, que induzem a boas práticas ambientais com influência direta 

sobre os recursos hídricos. Posteriormente, deverão ser realizadas ações de fomento e incentivo a 

essas ações e programas, no âmbito do Plano de Bacia. Sugere-se, para tanto, duas linhas de ação: 

Apoio Institucional – apoio e acolhimento institucional aos responsáveis pelos programas indutores 

de boas práticas ambientais, no âmbito do Plano de Bacia. 

Premiação e Divulgação das Boas Práticas – criação de concurso para avaliação e premiação 

daqueles programas com maior efetividade no que se refere à proteção, conservação e preservação 

dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Sugere-se a criação de um prêmio 

anual “Amigo da Água” a ser conferido pelo Comitê da Bacia do Lago Guaíba, sendo a sua entrega 

suportada por divulgação na mídia. 
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Essa premiação poderá ser estruturada por categorias (por exemplo, indústria, produção rural, 

educação, comunicação, representantes da sociedade) e as entidades postulantes deverão se 

inscrever, junto ao Comitê, para participar do concurso. As premiações deverão ser definidas pela 

plenária do Comitê. 

Numa outra linha estratégica, o Comitê da Bacia do Lago Guaíba deve atuar no sentido de apoiar 

institucionalmente a tramitação e aprovação da Minuta do Projeto de Lei, elaborado por técnicos do 

DRH-SEMA e do RSBiodiversidade, em discussão na SEMA, e compatibilizado com projeto 

semelhante que tramita no Congresso Nacional, que contempla a prestação de serviços ambientais 

hidrológicos. 

4.5.2.3 Resultados esperados 

Programas indutores de boas práticas ambientais relacionadas à proteção, conservação e 

preservação dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba identificados. 

Fomento e incentivo aos programas indutores de boas práticas ambientais relacionadas à proteção, 

conservação e preservação dos recursos hídricos, através de premiação anual. 

Aprovação do Projeto de Lei que estabelece a Política Estadual (ou Programa Estadual) de 

Pagamento por Serviços Ambientais. 

4.5.2.4 Interface com outras ações  

Apresenta interface com as demais ações da linha ambiental, dos instrumentos de gestão e de 

comunicação social e educação ambiental. 

4.5.2.5 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Comitê da Bacia do Lago Guaíba e SEMA. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: Executivos Municipais, SEMA (DRH, DEFAP, FEPAM), ANA, SEDUC, EMATER, 

Sindicatos Rurais, FIERGS, FARSUL, FETAG, Instituições de Ensino e Pesquisa, ONGs 

Ambientalistas, CONSEMA, CRH/RS, Assembleia Legislativa, Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Banrisul e sociedade e usuários de água em geral. 

4.5.2.6 Estimativa de custos 

Não haverá custos financeiros diretos envolvidos na implementação desta ação, uma vez que será 

desenvolvida no âmbito interno do Comitê e que as premiações não serão pecuniárias. No que se 

refere ao pagamento pelos serviços ambientais (PSA), os valores deverão ser definidos no âmbito 

desta ação, visto que são específicos e não podem ser estimados no estágio atual.  
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4.5.2.7 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 2, significando que não 

necessitará ser implementada prioritariamente. Prevê-se o seu início para o segundo ano. Visto ter 

caráter permanente, deverá estender-se ao longo dos 20 anos de implementação do Plano de Bacia. 

4.5.2.8 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

A implementação desta ação poderá ser acompanhada através da quantidade e periodicidade dos 

prêmios conferidos aos programas indutores de boas práticas ambientais. 

Aprovação do Projeto de Lei que estabelece a Política Estadual (ou Programa Estadual) de 

Pagamento por Serviços Ambientais é um passo importante, visto que possibilitará a aplicação desta 

ferramenta. Posteriormente, o número de cadastrados no PSA será um indicador importante do 

avanço desta ação. 

4.5.3 Ação 5.3: Articulação com outros Instrumentos de Gestão do Território Aplicados 
na Bacia 

4.5.3.1 Objetivo 

Articular o Plano de Bacia e a gestão de recursos hídricos com outros instrumentos de gestão 

ambiental com abrangência ou atuação na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

4.5.3.2 Descrição 

Esta ação consiste em promover a articulação do planejamento e gestão de recursos hídricos na 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, com outros instrumentos de gestão ambiental. Deverá abranger 

questões técnicas, operacionais e institucionais, legais e estratégicas, visando a eliminar ou reduzir 

eventuais discrepâncias ou antagonismos. Assim, objetiva otimizar os resultados da gestão dos 

recursos hídricos na bacia, estabelecendo negociações positivas em prol do benefício ambiental mais 

amplo e dos recursos hídricos em especial. 

Para tanto, inicialmente, deverão ser identificados e avaliados (quanto as suas efetividades) os 

instrumentos de gestão territorial e ambiental com aplicados na Bacia. De forma preliminar, 

apresenta-se a relação a seguir: 

• Zoneamento Ecológico-Econômico do Rio Grande do Sul (ZEE-RS); 

• Zoneamento Ambiental da Silvicultura no Rio Grande do Sul (ZAS-RS); e, 

• Plano de Manejo de Unidades de Conservação localizadas na Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba. 

Destacam-se as seguintes Unidades de Conservação com vistas à verificação da existência dos 

respectivos Planos de Manejo: APA do Delta do Jacuí, APA Banhado Grande, Parque Estadual do 

Delta do Jacuí, Reserva Biológica do Lami e Parque Estadual de Itapuã. 
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Para cada um dos instrumentos de gestão territorial ambiental identificados deverá ser realizada uma 

análise quanto aos objetivos, abrangência, escopo programático, ações propostas, condicionantes e 

interfaces com os recursos hídricos e responsabilidades legais e institucionais. Após esta análise, 

deverão ser procedidas ações no sentido de articular os instrumentos, em termos técnicos, 

operacionais e institucionais, legais e estratégicos, com a gestão de recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba, em especial com o Plano de Bacia. A articulação deve visar à 

eliminação ou redução de conflitos ou discordâncias, para a maximização dos resultados esperados, 

buscando-se sinergias operacionais, legais e institucionais. 

4.5.3.3 Resultados esperados 

Articulação entre a gestão de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e outros 

instrumentos de gestão territorial-ambiental e aproveitamento de sinergias programáticas para a 

maximização de resultados e otimização na aplicação de recursos. 

4.5.3.4 Interface com outras ações 

Apresenta interface com a ação 2.2 (Articulação com Outros Planos e Programas), bem como com as 

ações relativas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos. 

4.5.3.5 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: DEFAP/SEMA e ICMBio. 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), FEPAM, Secretaria Estadual de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG), Casa Civil e Gabinete do Governador (Centro de Governo ou 

Governadoria), Executivos Municipais, Instituições de Ensino e Pesquisa e proprietários de RPPN. 

4.5.3.6 Estimativa de custos 

Essa ação deverá ser desenvolvida no âmbito institucional dos responsáveis pelos instrumentos de 

gestão, seja ela de recursos hídricos, como territorial ambiental. Nesse sentido, entende-se que seus 

custos deverão ser absorvidos pelos orçamentos das instituições envolvidas, notadamente a SEMA. 

4.5.3.7 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 3, significando que não 

necessitará ser implementada prioritariamente. Prevê-se o seu início para o terceiro ano de 

implementação do Plano de Bacia. O esforço inicial de identificação dos instrumentos de gestão 

territorial-ambiental e suas análises deverão ser desenvolvidos ao longo de dois anos. 

Posteriormente, a articulação terá caráter permanente, estendendo-se ao longo de todo o horizonte 

de implementação do Plano de Bacia. 
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4.5.3.8 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

O acompanhamento da implementação desta ação poderá ocorrer através da verificação da 

quantidade de reuniões com os responsáveis legais pelos instrumentos de gestão territorial ambiental 

(formalizadas através de atas) e relatórios técnicos aprovados, resultantes destes eventos, visto que 

o caráter da presente ação é a articulação. 

4.6 LINHA DE AÇÃO 6: COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

4.6.1 Ação 6.1: Implementação de Plano de Comunicação Social Permanente 

4.6.1.1 Objetivo 

Implementar um plano de comunicação social permanente, com vistas a dar visibilidade ao Plano de 

Bacia e ao próprio Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

4.6.1.2 Descrição 

Esta ação será orientada à divulgação das ações do Plano de Bacia (programação e implementação), 

objetivando à conscientização, mobilização e participação social na gestão de recursos hídricos da 

bacia. Deverá ter caráter permanente, fornecendo à sociedade da bacia informações relativas às 

ações integrantes do Plano de Bacia, compreendendo resultados esperados, atores intervenientes e 

suas responsabilidades e estágios de implementação. 

O plano de comunicação permanente deverá se voltar não apenas à divulgação das ações do Plano 

de Bacia, mas também para motivar o compromisso social compartilhado para as melhorias de 

qualidade e quantidade das águas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. A definição e o 

estabelecimento de compromissos iniciais, no sentido da formação de uma rede de parceria na 

comunicação, é essencial à implementação do plano. Sugere-se, inicialmente, trabalhar no âmbito 

das assessorias de imprensa e comunicação das instituições participantes do Comitê. Deverão ser 

mapeados os principais meios de comunicação atuantes no âmbito geográfico da bacia, bem como as 

lideranças regionais com potencial de atuar como agentes multiplicadores.  

Com vistas a agilizar a implementação do plano de comunicação, deverão ser mantidos, consolidados 

e aprimorados os atuais instrumentos utilizados no presente Plano de Bacia, com destaque para os 

eletrônicos (site na internet, redes sociais e mailing para rede de parceiros), além das formas 

convencionais (mídia impressa, rádio e televisão). Para tanto, deverá ser concebida e 

operacionalizada uma estrutura capaz de sistematizar e preparar as principais informações relativas 

ao Plano de Bacia. Indica-se a contratação de consultoria especializada na área de comunicação, na 

fase inicial de concepção, detalhamento e implementação do plano de comunicação permanente 

(primeiro ano). 
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Posteriormente, a operacionalização do plano de comunicação deverá dar-se no âmbito das parcerias 

estabelecidas, com apoio da secretaria executiva do Comitê. Paralelamente, deverão ser utilizadas as 

ferramentas usuais de comunicação, como releases, folders, revistas, placas de identificação, 

camisetas, bonés, definidos caso a caso, conforme as necessidades, e no âmbito do planejamento do 

plano de comunicação. 

Importante destacar, que o plano de comunicação social permanente também deverá ser concebido e 

operacionalizado de forma a acolher a percepção social sobre o processo em questão e, assim, 

estabelecer canais de retorno, garantindo um fluxo bidirecional (Plano – Sociedade – Plano). Ao 

trabalhar a comunicação social do Plano de Bacia, deverá ser promovida, paralelamente, a 

divulgação das ações do Comitê, na sua ampla responsabilidade legal e institucional. Considera-se 

necessária a participação direta de um profissional de comunicação, especificamente contratado para 

auxiliar a implementação desta ação. 

4.6.1.3 Local (abrangência) 

Conjunto de municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

4.6.1.4 Resultados esperados 

Plano de comunicação social permanente para o Plano de Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

(concepção, detalhamento e implementação), com vistas à divulgação sistemática, articulada e 

organizada de informações para a sociedade. 

4.6.1.5 Interface com outras ações 

O plano de comunicação social permanente apresenta interface com todas as ações do Plano de 

Bacia, uma vez que deverá informar sobre o seu andamento e resultados.  

4.6.1.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Ao Comitê caberá a concepção e detalhamento do plano de comunicação social 

permanente, além de apoio e coordenação da sua implementação. Para a concepção e 

detalhamento, poderá contar com recursos financeiros provenientes do FRH/RS e com a contratação 

de consultoria especializada em comunicação, caso entenda necessário. 

Articulador: Também ao Comitê da Bacia do Lago Guaíba caberá o papel de articulador do plano de 

comunicação social permanente. 

Parceiros: Diversos parceiros integrarão o presente plano, a saber: DRH/SEMA, CRH/RS, Centro de 

Governo, Secretaria de Comunicação SECOM, Legislativos Municipais e Estadual, EMATER (através 

da gerência de comunicação), FAMURS, Executivos Municipais, sempre através das suas 

assessorias de comunicação, bem como as assessorias de comunicação e imprensa das instituições 

integrantes do Comitê. 
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4.6.1.7 Estimativa de custos 

Estima-se para a fase inicial (concepção, estruturação e implantação do plano de comunicação social 

permanente) um custo da ordem de R$ 200.000,00 (primeiro ano, destinado à contratação de 

consultoria especializada). Para o período posterior de implementação do plano de comunicação, 

estima-se um custo anual direto de R$ 50.000,00, destinado à operacionalização das ferramentas de 

comunicação. Nesse valor estão considerados os custos para produção de folders e revistas, entre 

outros. O custo total dessa ação está estimado em R$ 1.150.000,00.  

4.6.1.8 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 1, devendo ser implementada 

prioritariamente e logo no início dos trabalhos. Sua duração é permanente ao longo dos 20 anos de 

implementação do Plano de Bacia, prevendo-se o primeiro ano para a sua concepção, estruturação e 

implantação e os demais 19 anos para a sua operacionalização. Ao longo deste período, deverão ser 

procedidos ajustes periódicos ao plano de comunicação, com vistas a adequá-lo aos momentos e 

realidades. 

4.6.1.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

Através de relatórios anuais contendo, inicialmente, a concepção e detalhamento do plano de 

comunicação, e, posteriormente, o acompanhamento de resultados, com demonstrativo das 

ferramentas produzidas, público atingido, entre outras informações. O acompanhamento deverá ser 

realizado anualmente através de indicadores numéricos, confrontando as metas definidas no plano de 

comunicação com os resultados efetivos alcançados, como por exemplo a quantidade de eventos 

realizados em relação aos previstos, a quantidade de material de divulgação distribuído em relação 

ao planejado, a quantidade de público alcançado em relação ao programado no plano. 

4.6.2 Ação 6.2: Educação Ambiental 

4.6.2.1 Objetivo 

Apoiar e estimular ações no âmbito da educação ambiental, com foco nos recursos hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba. 

4.6.2.2 Descrição 

No âmbito do presente Plano de Bacia, a educação ambiental é entendida como uma ação ampla e 

essencial com vistas à consolidação do processo sociocultural de conscientização da importância dos 

recursos hídricos e suas relações múltiplas e dinâmicas com as diversas atividades humanas. 
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Sabe-se que a educação ambiental já vem sendo desenvolvida em diversas instâncias, seja de 

natureza formal ou não-formal. Assim, não se trata de iniciar um novo processo de educação, mas 

sim de aproveitar as possibilidades articulando-as com os objetivos do Plano de Bacia. Esta ação 

reveste-se, assim, de um caráter articulador e integrador, agregando foco específico nos recursos 

hídricos da Bacia. Um exemplo de instrumento vigente a ser considerado nesta ação é a Política 

Estadual de Educação Ambiental. 

Por um lado, no âmbito formal e acadêmico, consistirá em ação continuada junto aos agentes 

promotores da educação ambiental, ligados às redes municipais, estadual e privada de ensino, com o 

propósito de contribuir com a formação crítica dos mesmos para a atuação na gestão dos recursos 

hídricos. Trata-se de internalizar/destacar nos temas curriculares, questões relativas aos recursos 

hídricos da bacia, como, por exemplo, a qualidade das águas do Lago Guaíba e de seus formadores 

e sua vinculação com o uso do solo e com as práticas cotidianas, sejam pessoais ou coletivas. 

No âmbito mais amplo, poderá apoiar-se em ações, campanhas e esforços de entidades públicas 

vinculadas às questões ambientais e usuários da água, através de articulações para a divulgação e 

conscientização relativa aos recursos hídricos, nas suas respectivas áreas de atuação e 

responsabilidades legais e institucionais. 

Desta forma, propõe-se um programa permanente de Educação Ambiental voltada aos recursos 

hídricos da bacia, articulado pelo Comitê, com estrutura técnica e institucional capaz de definir meios, 

métodos e conteúdo que assegurem a promoção da educação ambiental, com foco nos recursos 

hídricos. 

O programa deverá reunir representantes municipais, estaduais, privados e sociais, para atuação 

local na articulação, promoção e mobilização das comunidades no tema específico dos recursos 

hídricos da bacia, com ênfase para as principais questões relacionadas ao futuro das águas: redução 

de cargas poluidoras (com o objetivo específico de alcançar as metas do Enquadramento), 

monitoramento de disponibilidades e usos, implementação dos instrumentos de gestão (incluindo a 

divulgação sobre as questões legais), eventos hidrológicos extremos e cuidados ambientais 

relacionados com os recursos hídricos. 

Os planos de trabalho, contendo o público-alvo, conteúdos, procedimentos e ferramentas, poderão 

ser elaborados de forma bianual, buscando as parcerias institucionais que assegurem suporte 

financeiro. Estes planos deverão ser elaborados por um Grupo de Trabalho, no âmbito do Comitê, 

com suporte direto dos demais atores atuantes nesta ação. 

Em um primeiro momento, deve-se procurar a capacitação e qualificação dos promotores locais da 

educação ambiental, sempre focada nas questões diretamente relacionadas aos recursos hídricos. 

Paralelamente, deve-se buscar o envolvimento dos setores representativos dos usuários das águas e 

demais categorias de representação da sociedade, integrantes do Comitê. Sugere-se que o Comitê 

deva se tornar uma instância de referência e qualificação sobre a gestão de recursos hídricos, com 

vistas a consolidar noções básicas sobre a gestão de recursos hídricos na bacia. 
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4.6.2.3 Local (abrangência) 

Toda a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

4.6.2.4 Resultados esperados 

Implantação de um programa permanente de Educação Ambiental voltado aos recursos hídricos na 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

4.6.2.5 Interface com outras ações 

A educação ambiental possui interface com todas as ações do Plano de Bacia, mas apresenta 

associação direta com a comunicação social permanente. 

4.6.2.6 Atores intervenientes e responsabilidades 

Responsável legal: Agentes promotores da educação ambiental (executivos municipais e estaduais, 

através de suas secretarias de educação e meio ambiente - SEMA, e instituições de ensino e 

pesquisa). 

Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba. 

Parceiros: Instituições públicas e privadas que desenvolvam ações na área da educação ambiental, 

como por exemplo: Secretaria da Habitação e Saneamento, meios de comunicação, instituições de 

ensino e pesquisa, seja no âmbito informal e/ou não formal, ONGs ambientalistas e demais usuários 

da água, que desenvolvam ações de educação (DMAE e CORSAN, por exemplo), EMATER, 

FIERGS, FARSUL, FETAG. 

4.6.2.7 Estimativa de custos 

Os custos necessários à implementação da educação ambiental no seu âmbito formal, serão arcados 

com os responsáveis legais dentro das suas competências e responsabilidades formais. Já os custos 

relativos a ações específicas no âmbito do SERH e deste Plano, envolvendo campanhas educativas, 

palestras, oficinas, e ações sociais mais amplas, deverão ser detalhados por ocasião da elaboração 

dos planos bianuais de trabalho.  

Tomando por base os orçamentos médios bianuais do Programa Permanente de Educação Ambiental 

desenvolvida pelo Comitê Sinos, pode-se inferir um valor da ordem de R$ 200.000,00 anuais, 

totalizando de R$ 4.000.000,00 no horizonte de 20 anos deste Plano de Bacia. Os recursos 

financeiros deverão ser originários das instituições parceiras, complementados por aportes de 

FRH/RS e mesmo da cobrança pelo uso da água, quando estiver em operação. 
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4.6.2.8 Cronograma físico-financeiro 

Conforme definido pela plenária do Comitê, esta ação tem hierarquia 2, não sendo considerada 

prioritária no âmbito do Plano de Bacia, até porque já existem diversas ações desta natureza em 

desenvolvimento. Sua duração é permanente ao longo dos 20 anos de implementação do Plano de 

Bacia, devendo ser estruturada e organizada através de planos de trabalho bianuais. 

4.6.2.9 Indicadores de acompanhamento e sucesso 

O acompanhamento desta ação poderá ocorrer através de relatórios individuais (de cada ator 

responsável) e globais (do programa permanente de educação ambiental), comparando, por meta, os 

objetivos estabelecidos nos planos bianuais e os esforços efetivamente realizados no período, em 

termos de público-alvo atendido (% em relação ao objetivo); horas de atividades (horas totais e % em 

relação ao programado); e matérias publicadas na imprensa (quantidade total, abrangência de 

escopo e abrangência de público), por exemplo. 
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5 LISTA DE ATORES 

A seguir, apresenta-se uma lista global dos atores citados nas 19 ações anteriormente descritas. 

Analisando o grupo de todos os atores sociais e institucionais, pode-se verificar que a lista é bastante 

extensa (89 atores), e, por este motivo, podem ocorrer dificuldades, por parte do grupo gestor, na 

articulação entre todos os envolvidos na implementação deste Plano de Ações. 

1. Agência de RH – Agência de Recursos Hídricos; 

2. ALRS – Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; 

3. ANA – Agência Nacional de Águas; 

4. Assessorias de comunicação; 

5. Associações e Sindicatos da Indústria; 

6. Associações e Sindicatos Rurais; 

7. Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul 

8. BB – Banco do Brasil; 

9. CAGE (Secretaria Estadual da Fazenda) – Contadoria e Auditoria-Geral do Estado 

10. Caixa Econômica Federal; 

11. Câmaras Municipais; 

12. Casa Civil; 

13. Centro de Governo; 

14. CEPED (UFRGS) – Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres; 

15. CEVS (Secretaria Estadual da Saúde) - Centro Estadual de Vigilância em Saúde; 

16. Colônias de Pescadores; 

17. Comando Ambiental da Brigada Militar; 

18. Comitê da Bacia do Lago Guaíba; 

19. CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente 

20. CORSAN - Companhia Rio Grandense de Saneamento 

21. CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

22. CREA/RS - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul 

23. CRH/RS – Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul; 

24. CRM/RS - Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul; 

25. DEFAP/SEMA-Departamento de Florestas e Áreas Protegidas 

26. Defesa Civil 

27. DEP (Prefeitura de Porto Alegre) - Departamento de Esgotos Pluviais; 

28. DMAE (Prefeitura de Porto Alegre) - Departamento Municipal de Água e Esgotos; 

29. DMLU (Prefeitura de Porto Alegre) - Departamento Municipal de Limpeza Urbana; 

30. DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral; 

31. DRH (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) – Departamento de Recursos Hídricos; 

32. EMATER - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

33. EPTC (Prefeitura de Porto Alegre) – Empresa Pública de Transporte e Circulação; 
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34. FAMURS - Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul; 

35. FARSUL - Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul; 

36. FDRH - Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

37. FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental; 

38. FETAG - Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul; 

39. FIERGS - Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul;  

40. FZB - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul; 

41. Gabinete do Governador (Centro de Governo ou Governadoria) 

42. IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; 

43. ICMBio -  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; 

44. Imprensa das instituições integrantes do Comitê; 

45. Instituições de Ensino e Pesquisa 

46. IPH (UFRGS) – Instituto de Pesquisas Hidráulicas; 

47. IRGA – Instituto Rio Grandense do Arroz; 

48. Legislativos e Executivos Municipais e Estadual; 

49. Marinha; 

50. Metroplan - Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional; 

51. Mineradores (SMARJA, etc.) 

52. Ministério da Infraestrutura; 

53. Ministério da Pesca e Aquicultura; 

54. Ministério das Cidades; 

55. Ministério Público Estadual (MPE); 

56. Ministério Público; 

57. Ministérios do Turismo ; 

58. MMA - Ministério do Meio Ambiente; 

59. MPA - Ministério da Pesca e Aquicultura; 

60. ONGs Ambientalistas; 

61. Praticagem Lagoa dos Patos, Rios, Portos e Terminais Interiores do RS 

62. Prefeituras Municipais; 

63. Proprietários de RPPN; 

64. Proprietários rurais e irrigantes; 

65. Proprietários Rurais; 

66. SDPI - Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento; 

67. SDR - Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo; 

68. SEAPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

69. SECOM - Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital; 

70. Secretarias Municipais e Estadual da Agricultura; 

71. Secretarias Municipais e Estadual de Educação; 

72. Secretarias Municipais e Estadual de Esporte; 

73. Secretarias Municipais e Estadual de Turismo; 
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74. SEDUC - Secretaria de Educação; 

75. SEHABS - Secretaria de Habitação e Saneamento; 

76. SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura e Logística; 

77. SEMA - Secretaria do Meio Ambiente; 

78. SENAR- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; 

79. SEPLAG - Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã 

80. SERH - Sistema Estadual de Recursos Hídricos 

81. SES - Secretaria Estadual da Saúde; 

82. SETUR - Secretaria do Turismo; 

83. Sindicatos das Empresas Mineradoras (Sindareia e Sindibritas); 

84. SMAM (Prefeitura de Porto Alegre) - Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

85. SMARJA – Sociedade dos Mineradores de Areia do Rio Jacuí; 

86. Sociedade e usuários de água em geral; 

87. SOP – Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano; 

88. SPH – Superintendência de Portos e Hidrovias; e, 

89. Universidades. 
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6 CRONOGRAMA 

O cronograma de implementação das ações está previsto em um horizonte de 20 anos, sendo que a 

sua ordem de prioridade foi definida pelo Comitê da Bacia do Lago Guaíba, na Reunião Plenária do 

dia 19/11/2014, após as consultas Públicas, descritas neste documento. O cronograma (Quadro 4) 

levou em consideração a duração de cada ação, conforme as suas naturezas e necessidades. 

Conforme o Quadro 4, em azul escuro está representado o prazo de implantação da ação, enquanto 

o azul claro evidencia a fase de operação da ação. A cor branca não prevê atividade. 

Percebe-se que o maior esforço deverá ocorrer nos quatro primeiros anos devido, principalmente, à 

implantação das ações. Depois de implantadas as ações, os esforços são referentes à manutenção 

e/ou continuidade. Em futuras revisões do Plano, após este período inicial, poderão ser propostas 

novas atividades seguindo os mesmos eixos ou novas linhas de ação. 

 

99 



 

Quadro 4: Cronograma (hierarquias e prazos) das ações 

Linhas de Ação Ações Hierar-
quia 

Cronograma (anos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

Institucional – Plano 
e Comitê 

Criação e Operacionalização de Sistema de Gerenciamento para a 
Implementação do Plano de Bacia 1                     

Fortalecimento e Qualificação Técnica e Institucional do Comitê 1                     

Instrumentos de 
Gestão de Recursos 

Hídricos 

Implementação e Consolidação dos Instrumentos de Gestão de 
Recursos Hídricos: Enquadramento, Outorga e Cobrança 1                     

Articulação com outros Planos e Programas 2                     

Monitoramento 
Quali-Quantitativo 

Consolidação do Monitoramento Quali-Quantitativo dos Recursos 
Hídricos 1                     

Avaliação do Potencial Hidrogeológico e do Uso das Águas 
Subterrâneas 3                     

Modelagem Hidrodinâmica da Qualidade das Águas e do 
Comportamento de Fluxos 3                     

Implementação de Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 2                     

Setorial 

Ação Setorial de Saneamento 1                     

Ação Setorial da Indústria 2                     

Ação Setorial da Produção Rural 2                     

Ação Setorial de Mineração 1                     

Ação Setorial para o Transporte  2                     

Ação Setorial para Pesca, Turismo, Lazer e Esportes 2                     

Ambiental 

Recuperação, Preservação e Conservação Ambiental em Áreas de 
Interesse para os Recursos Hídricos 1                     

Fomento a Programas Indutores de Boas Práticas Ambientais 2                     

Articulação com outros Instrumentos de Gestão do Território 
Aplicados na Bacia 3                     

Comunicação e 
Educação 

Implementação de Plano de Comunicação Social Permanente 1                     

Educação Ambiental 2                     

Convenção: Implantação Sem atividade 
prevista Operacionalização 
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7 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

A estimativa de custos de cada ação proposta considerou sua implantação e operação, e foi baseada 

em referências atuais, tais como: outros planos de bacia, valores pesquisados junto aos 

executores/fornecedores, valores padronizados e/ou custos-índices. 

Do valor total de R$1.069.813.000,00, cerca de 98,3% são referentes a Linha de Ação Setorial, 

devido, principalmente, à Ação Setorial de Saneamento, voltada para a redução de carga poluidora 

em áreas urbanas (esgotamento sanitário) na bacia. A Ação de Saneamento representa 98% dos 

custos estimados, demonstrando a importância financeira dessa ação no contexto do Plano de Bacia 

(Figura 26). 

 
Figura 26: Distribuição dos custos por Linha de Ação 

A Tabela 3 presenta os custos estimados para cada uma das 19 ações e para o Plano de Bacia como 

um todo, considerando um horizonte de 20 anos, cuja execução demandará um montante na ordem 

de R$ 1 bilhão e 70 milhões de reais. Em termos médios anuais, os investimentos serão na ordem de 

R$ 53 milhões, e o custo, por habitante, para implementação do Plano de Bacia, é de R$ 880,00. Em 

termos anuais, este valor, por habitante, é da ordem de R$ 44,00. 
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Tabela 3: Estimativa de custos das ações 
Linhas de Ação Ações Custo da Ação (R$) Custo da Linha de 

Ação (R$) 
Custo do Plano de 

Bacia (R$) 

Institucional – 
Plano e Comitê 

Criação e Operacionalização de Sistema de Gerenciamento para a 
Implementação do Plano de Bacia - 

1.000.000,00 

1.069.813.000,00 
 

Fortalecimento e Qualificação Técnica e Institucional do Comitê  1.000.000,00 

Instrumentos de 
Gestão de 

Recursos Hídricos 

Implementação e Consolidação dos Instrumentos de Gestão de Recursos 
Hídricos: Enquadramento, Outorga e Cobrança  - 

- 
Articulação com outros Planos e Programas  - 

Monitoramento 
Quali-Quantitativo 

Consolidação do Monitoramento Quali-Quantitativo dos Recursos Hídricos 7,985,000.00 

10.025.000,00 
 

Avaliação do Potencial Hidrogeológico e do Uso das Águas Subterrâneas 790.000,00 

Modelagem Hidrodinâmica da Qualidade das Águas e do Comportamento 
de Fluxos 250.000,00 

Implementação de Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 1.000.000,00 

Setorial 

Ação Setorial de Saneamento 1.040.728.000,00 

1.052.238.000,00 

Ação Setorial da Indústria 210.000,00 

Ação Setorial da Produção Rural 600.000,00 

Ação Setorial de Mineração 10.000.000,00 

Ação Setorial para o Transporte   - 

Ação Setorial para Pesca, Turismo, Lazer e Esporte 700.000,00 

Ambiental 

Recuperação, Preservação e Conservação Ambiental em Áreas de 
Interesse para os Recursos Hídricos 1.400.000,00 

1.400.000,00 Fomento a Programas Indutores de Boas Práticas Ambientais  - 

Articulação com outros Instrumentos de Gestão do Território Aplicados na 
Bacia  - 

Comunicação e 
Educação 

Implementação de um Plano de Comunicação Social Permanente 1.150.000,00 
5.150.000,00 

Educação Ambiental 4.000.000,00 
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O custo estimado, sem considerar a ação de saneamento, é de R$ 29.220.000,00, o que, em termos 

anuais, representa cerca de R$ 1.461.000,00 distribuídos por Linha de Ação, conforme a Figura 27. 

Cabe ressaltar que esse valor é passível de implantação mesmo sem o advento da Cobrança pelo 

Uso da Água. Quando houver cobrança, o Plano pode ser revisado, de modo a prever um orçamento 

compatível com a receita disponibilizada pelo instrumento. Além disso, registra-se que algumas ações 

já tenham suas fontes próprias de financiamento definidas. 

 
Figura 27: Distribuição dos custos por Linha de Ação, desconsiderando-se a Ação Setorial de 

Saneamento 

As oito ações prioritárias, definidas em Plenária do Comitê, são responsáveis por 99,3% dos custos 

estimados, conforme demonstra a Figura 28. Mesmo desconsiderando-se a Ação Setorial de 

Saneamento, as ações prioritárias ainda representam 74% dos investimentos para a bacia, conforme 

pode ser verificado na Figura 29.  

Desse modo, verifica-se a urgência da implementação dessas ações para a recuperação da bacia e 

para o alcance da sustentabilidade social, econômica, política, tecnológica e ambiental das atividades 

desenvolvidas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 
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Figura 28: Distribuição dos custos conforme a ordem de prioridade das ações 

 
Figura 29: Distribuição dos custos conforme a ordem de prioridade das ações, desconsiderando-se 

a Ação Setorial de Saneamento 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Relatório Técnico 3 – Plano de Ações, Revisão 03 - apresenta a estruturação de um Programa 

de Ações para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, em âmbito de seu Plano de Recursos Hídricos. 

O Programa de Ações está estruturado em seis linhas de ação, compostas por 19 ações. Estas ações 

foram alinhadas às necessidades de gestão de recursos hídricos na bacia, com forte atenção a 

implementação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e seus instrumentos de gestão. 

O Plano de Ações foi estruturado de forma a atender demandas dos usuários da Bacia Hidrográfica e 

a mitigar conflitos diagnosticados ao longo da elaboração das Fases A e B, realizadas entre 2002 e 

2004, e a Fase de consolidação da base técnica e de complementação da Fase B, realizadas em 

2014. A partir da análise da qualidade da água do Lago Guaíba e do processo de definição das Metas 

Intermediárias para o Enquadramento, ficou evidente que um dos principais problemas da bacia em 

estudo, refere-se à qualidade da água. Desta forma, este Plano de Ações converge para o 

atendimento do Enquadramento dos corpos hídricos da Bacia. 

O processo de construção deste Programa de Ações contou com a efetiva participação do Comitê da 

Bacia do Lago Guaíba e da População, tendo sido pauta de quatro Reuniões Plenárias e objeto de 

duas reuniões públicas, além de três processos de consulta aos membros do Comitê, no intervalo 

entre as reuniões. O processo de consulta pública e de consolidação do Plano ora apresentado 

encontra-se detalhado nos capítulos 2 e 3.  

O Programa de Ações está previsto para ser implementado em um horizonte temporal de 20 anos, 

devendo ser revisado, segundo a Lei 10350/1994, a cada 2 anos. O custo global estimado para a sua 

implementação é da ordem de 1,07 bilhões de reais, sendo que a principal ação, em termos de 

investimento, refere-se ao saneamento (remoção de cargas poluidoras), com custo estimado em 1,04 

bilhões de reais. Analisando a estrutura do Programa de Ações, em termos estritamente financeiros, 

observa-se que há predominância de quatro ações, a saber: saneamento, mineração, monitoramento 

quali-quantitativo dos recursos hídricos e educação ambiental. 

Desse modo, de maneira coerente com os princípios que foram apresentados no início deste 

relatório, entende-se que o Programa de Ações atende as expectativas dos que estão envolvidos com 

sua construção, principalmente, o Comitê da Bacia e o órgão Gestor de Recursos Hídricos. A partir 

deste ponto, cabe ao Grupo Gestor proposto, iniciar os trabalhos para discussão e apropriação das 

ações pelos membros do Comitê, principalmente os responsáveis pela implementação das mesmas. 
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ANEXO I: FORMULÁRIO DE CONSULTA DOS ATORES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES 

 



1 

 

FASE C – PROGRAMA DE AÇÕES 

CONSULTA SOBRE ATORES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE BACIA 

Esta consulta é dirigida aos membros do Comitê Lago Guaíba, conforme deliberado na reunião de 19/novembro/2014. 

O prazo de devolução dos formulários é 09/dezembro/2014. 

 
Preencher a última coluna do quadro indicando a necessidade de inclusão de atores a serem envolvidos na implementação das ações do Plano de Bacia do 
Lago Guaíba. 

TEMAS AÇÕES 
ATORES ENVOLVIDOS 

Já Indicados Novas Sugestões 

Institucional – 
Plano e Comitê 

Criação e operacionalização de sistema de 
gerenciamento para a implementação do Plano 
de Bacia, incluindo Grupo Gestor. 

Comitê, DRH-SEMA, FEPAM, 
SEPLAG, SEHABS, CORSAN, DMAE, 
Prefeituras, MP. 

 

Fortalecimento e qualificação técnica e 
institucional do Comitê, com o objetivo de 
possibilitar a sua atuação estratégica no 
processo de implementação do Plano de Bacia. 

DRH-SEMA, CRH, FEPAM, CAGE, 
SDPI, Comitê, ANA, FDRH, FIERGS, 
FARSUL e Universidades.  

 

  



   

2 

TEMAS AÇÕES 
ATORES ENVOLVIDOS 

Já Indicados Novas Sugestões 

Instrumentos de 
Gestão 

Implementação e consolidação dos 
instrumentos de gestão de recursos hídricos: 
enquadramento, outorga e cobrança. 

DRH-SEMA, CRH-RS, Centro de 
Governo, FEPAM, Agência de RH, 
ANA e Comitê. 

 

Articulação com outros Planos e Programas, em 
diferentes esferas, com destaque para os 
Planos Diretores Municipais, notadamente 
quanto à drenagem e à ocorrência de 
inundações. 

Comitê, CORSAN, DMAE, Prefeituras, 
DEP (PrefPOA), SEHABS, CRH-RS, 
DRH-SEMA, SPH, Defesa Civil, 
FAMURS,  Câmaras Municipais e 
Metroplan. 

 

Monitoramento 
Quali-Quantitativo 

Consolidação do monitoramento quali-
quantitativo, com ampliação da rede de 
estações telemétricas. 

DRH-SEMA, SPH, FEPAM, DMAE, 
CORSAN, CPRM, SES, Defesa Civil e 
Comitê. 

 

Avaliação do potencial hidrogeológico e do uso 
das águas subterrâneas (cadastramento de 
poços) e monitoramento. 

DRH-SEMA, CPRM, IPH-UFRGS, 
DNPM, CEVS/Saúde e Prefeituras. 

 

Utilização de modelo hidrodinâmico de 
qualidade das águas e comportamento de 
fluxos, com base em nova batimetria, como 
ferramenta de apoio à decisão e para avaliação 
da interface com os cursos de água afluentes à 
Bacia. 

DRH-SEMA, SPH, CPRM, 
Universidades (IPH-UFRGS) e 
Comitê. 

 

Implementação de Sistema de Informações para 
apoio ao acompanhamento do Enquadramento 
e interface com o licenciamento ambiental. 

DRH-SEMA, FEPAM, Prefeituras, 
CORSAN, DMAE e Comitê. 

 

  



   

3 

TEMAS AÇÕES 
ATORES ENVOLVIDOS 

Já Indicados Novas Sugestões 

Setorial 

Ação setorial de Saneamento – redução de 
cargas lançadas na rede hídrica da Bacia e 
gestão de resíduos sólidos. 

CORSAN, DMAE, Prefeituras, DEP e 
DMLU (PrefPOA), FEPAM, Metroplan, 
SEHABS, SOP e FAMURS, 
MCidades, Caixa. 

 

Ação Setorial da Indústria - controle da poluição 
industrial. 

DRH-SEMA, FEPAM, Prefeituras, 
FIERGS e Sindicatos e Universidades. 

 

Ação setorial de Produção Rural – controle de 
cargas poluidoras difusas, erosão do solo, do 
uso de agrotóxicos e manejo da água na 
irrigação. 

SEMA (DEFAP, FEPAM e DRH), 
EMATER, IRGA, Associações e 
Sindicatos Rurais, SEAPA, SDR, SES, 
CPRM, CREA-RS, FARSUL, FETAG 
e Prefeituras. 

 

Ação setorial de Mineração – Avaliação 
Ambiental Estratégia (AAE) para a atividade de 
mineração.  

SEMA, FEPAM, DNPM, CPRM, CRM, 
Mineradores (SMARJA etc.), 
CONSEMA (CT mineração), DMAE, 
CORSAN e SPH 

 

Ação Setorial para Transporte - Apoio e 
Articulação para o Transporte Aquaviário, nos 
termos do Plano Hidroviário Metropolitano, da 
Metroplan. 

Metroplan, SPH, SEINFRA, DRH-
SEMA, Prefeituras Municipais e 
Comitê Lago Guaíba. 

 

Ação Setorial para Pesca, Turismo e Lazer: 
Estudos Estratégicos para atividades de 
Turismo, Lazer e Pesca. 

SETUR, SDR, MPA, DRH-SEMA, 
Colônias de Pescadores, IBAMA, 
FEPAM, Prefeituras Municipais, e 
Comitê Lago Guaíba. 

 

  



   

4 

TEMAS AÇÕES 
ATORES ENVOLVIDOS 

Já Indicados Novas Sugestões 

Ambiental 

Recuperação, preservação e conservação 
ambiental em áreas de interesse para os 
recursos hídricos 

SEMA (DEFAP), FEPAM, Prefeituras, 
Câmares Municipais, EMATER, 
Proprietários Rurais, Comando 
Ambiental da BM, Comitê, MP, 
Universidades, ONGs Ambientalistas 
e SEDUC. 

 

Fomento à programas indutores de boas 
práticas ambientais. 

Comitê, Prefeituras, SEMA, EMATER, 
Sindicatos Rurais, FIERGS, FARSUL, 
FETAG, Universidades e SEDUC.  

 

Articulação com outros instrumentos de gestão 
do território aplicados na bacia, tais como ZEE, 
ZAS, etc. 

Comitê, SEMA (FEPAM), CONSEMA, 
SEPLAG, Centro de Governo, 
Prefeituras e Universidades.  

 

Comunicação e 
Educação 

Implementação de um Plano de Comunicação 
social permanente, com vistas a dar visibilidade 
ao Plano e ao Comitê 

SEMA, Comitê, Centro de Governo, 
Agência de RH, SECOM, Câmaras 
Municipais, ALRS, Prefeituras, 
Assessorias de Comunicação e 
Imprensa. 

 

Educação Ambiental SEDUC, Comitê, SEMA, SEHABS, 
Prefeituras, Câmaras Municipais, 
Universidades, ONGs Ambientalistas, 
Emater, FIERGS, FARSUL, FETAG, 
ALRS e Imprensa. 

 

 
 



 

 

ANEXO II: FORMULÁRIO DE CONSULTA PROGRAMAS DE AÇÕES 

 



 

FASE C – PROGRAMA DE AÇÕES 

FORMULÁRIO DE CONSULTA: Contribuições às Súmulas dos Programas de Ações 

USAR UM FORMULÁRIO POR AÇÃO 

Identificação Pessoal: 

Nome:  

Entidade:  

 

Categoria:  Saneamento  Agropecuária  Indústria/Mineração  Transporte e Lazer  Pesca 
 

  População 
Legislativo 

 População 
Comunidades 

 População 
Técnico-Científicos 

 População 
Ambientalistas 

 Poder 
Público 

      

 

Contato: e-mail 

 telefone 
 

Identificação da Ação: 

LINHA DE AÇÃO 
  Institucional: 

Plano e 
Comitê 

  Instrumentos 
de Gestão 

  Monitoramento 
Quali-
Quantitativo 

  Setorial   Ambiental   Comunicação 
e Educação 

 

             
             

 

ID_Ação: 
 

 

Título: 
 

 

Questões Orientadoras para a Avaliação da Súmula 

1. O Objetivo está coerente com a temática proposta? 

 SIM  NÃO 

2. A descrição da Ação permite a compreensão do que está sendo proposto? 
 Totalmente  Parcialmente  Não 

3. Os Resultados Esperados atendem à expectativa quanto a temática em discussão? 
 Totalmente  Parcialmente  Não 

4. A Estimativa de Custos atende às necessidades e atividades propostas? 
 NÃO. Os investimentos 

propostos estão 
superestimados. 

 SIM. Os investimentos 
propostos estão 
adequados. 

 NÃO. Os investimentos 
propostos estão 
subdimensionados. 

 Não aplicável 

    

5. O Cronograma proposto está adequado? 
 Sim.  Não. O prazo está muito alongado.  Não. O prazo está muito curto. 

   

6. Os Indicadores de Acompanhamento são suficientes para monitorar a Ação? 
 SIM  NÃO 

 

Sempre que a opção marcada corresponder ao “não”, deve-se apresentar no quadro da página seguinte uma justificativa e uma 

sugestão de melhoria a súmula da ação.  



CONTRIBUIÇÕES À SÚMULA DA AÇÃO 
(texto livre) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO III: FICHAS PREENCHIDAS PELOS GRUPOS DE TRABALHO – GUAÍBA 

 



































 

 

ANEXO IV: FICHAS PREENCHIDAS PELOS GRUPOS DE TRABALHO – POA 
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