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APRESENTAÇÃO 

    

1 APRESENTAÇÃO 

O Plano de Bacia é previsto como um dos instrumentos de planejamento da Lei Nº 

10.350/1994. O seu objetivo principal é operacionalizar as disposições do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, compatibilizando os aspectos de quantidade e qualidade da água e 

orientando a sociedade sobre a utilização futura deste bem público. 

O Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C foi elaborado sob a coordenação 

do Departamento de Recursos Hídricos, Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - SEMA, com apoio técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

Henrique Luiz Roessler - Fepam. O Comitê da Bacia do Lago Guaíba foi responsável pela 

condução e realização do processo de mobilização social e institucional. À Ecoplan 

Engenharia Ltda. coube a prestação dos serviços de consultoria, relativos a esta fase do 

plano. 

O presente Relatório Executivo apresenta a síntese deste processo de planejamento. Para 

tanto, é organizado em formato gerencial e contém a mensagem básica do Plano, os temas 

relevantes estudados, as intervenções apontadas e as principais diretrizes estabelecidas 

para a bacia, conforme as exigências e orientações do Termo de Referência do Edital. Os 

relatórios técnicos parciais, que apresentam o detalhamento das informações, são 

referenciados ao longo do texto. 

Devido ao seu caráter executivo, este relatório traz, primeiramente, as principais 

informações levantadas, referentes às Atividades Preliminares e à Consolidação da Base 

Técnica e, posteriormente, os instrumentos de gestão dos recursos hídricos, necessários à 

consolidação do Plano. São enfatizadas as Metas Intermediárias para o Enquadramento, as 

diretrizes para os instrumentos de Outorga e Cobrança e, por fim, o Plano de Ações, que 

subsidiará o Comitê, os gestores públicos e a sociedade na tomada de decisões futuras 

para a referida bacia. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, codificada como unidade G80 pelo Sistema Estadual 

de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, é a última contribuinte da Região Hidrográfica 

do Guaíba. Está situada a leste do Estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 

geográficas de 29º55'S a 30º37’S e 50°56'O a 51°46'O. 

A bacia em estudo possui área total de 2.973,1 km², dos quais 482,2 km² são ocupados pela 

superfície do Lago Guaíba, 28,1 km2 pelo Delta do Jacuí e 2.462,7 km² pela área territorial 

restante. Abrange total ou parcialmente 14 municípios: Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, 

Canoas, Cerro Grande do Sul, Eldorado do Sul, Guaíba, Mariana Pimentel, Nova Santa Rita, 

Porto Alegre, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Tapes, Triunfo e Viamão. É limitada, ao 

norte, pelo Parque do Delta do Jacuí (inclusive) e, ao sul, pela Laguna dos Patos 

(exclusive), sendo drenada por 37 arroios, que formam as sub-bacias (Figura 1) (ECOPLAN, 

2016a). 

 
Figura 1: Mapa da divisão hidrográfica da Bacia do Lago Guaíba 

Fonte: Adaptado de ECOPLAN (2016a, p.96). 
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As respectivas áreas de drenagem das sub-bacias são descritas na Tabela 1. 

Tabela 1: Área de drenagem das 37 sub-bacias constituintes da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 
Bacia Nome Área (km²) Bacia Nome Área (km²) 

1 Arroio Araçá 553,19 20 Arroio Guarujá 2,23 

2 Arroio Ribeiro 536,33 21 Arroio do Salso 93,49 

3 Arroio das Capivaras 233,33 22 Ponta Grossa Norte 0,78 

4 Arroio Petim 191,27 23 Ponta Grossa Sul 1,39 

5 Arroio Passo Fundo 75,74 24 Arroio Guabiroba 10,01 

6 Arroio do Conde 215,01 25 Arroio Belém Novo 31,71 

7 Saco Santa Cruz 44,48 26 Ponta dos Coatis 0,57 

8 Sem Nome 2,59 27 Arroio Lami 54,01 

9 Morretes 8,68 28 Arroio Manecão 12,50 

10 Arroio Araçá 2 25,52 29 Arroio Chico Barcelos 37,09 

11 Almirante Tamandaré e Humaitá 14,64 30 Ponta do Coco 8,80 

12 Arroio Dilúvio 80,98 31 Arroio Estância 39,17 

13 Santa Teresa 1,14 32 Arroio Xambá 15,15 

14 Ponta do Melo 1,78 33 Sem nome 2 5,35 

15 Arroio Sanga da Morte 4,15 34 Praia das Pombas 5,24 

16 Arroio Cavalhada 28,37 35 Praia da Pedreira 2,04 

17 Assunção e Arroio do Osso 1,56 36 Praia Araçá 3,17 

18 Arroio Capivara 12,68 37 Ponta do Salgado 58,05 

19 Arroio Espirito Santo 2,84  -  
Fonte: CONCREMAT (2004 a, p.1-10) 

Os principais corpos hídricos da bacia, na margem direita, são: os arroios Araçá, do Petim, 

do Ribeiro, Capivara e Conde. Já na margem esquerda, os principais arroios são: o Dilúvio, 

Cavalhada, Salso, Lami e Itapuã. São excluídas as áreas que contribuem para os rios 

formadores do Lago Guaíba, que são os rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí, cujas 

contribuições aportam pelo extremo norte. Tais rios drenam quase 1/3 do Estado do Rio 

Grande do Sul, integrando a Região Hidrográfica do Guaíba (CONCREMAT, 2004a). 
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3 ATIVIDADES PRELIMINARES E CONSOLIDAÇÃO DA 

BASE TÉCNICA 

As Atividades Preliminares e a Consolidação da Base Técnica, descritas em Ecoplan 

(2016a) e apresentadas a seguir, consistiram nos passos iniciais para a construção deste 

Plano de Bacia. 

3.1 ATIVIDADES PRELIMINARES 

O processo de planejamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba cumpriu determinadas 

fases e atividades que, encadeadas, compuseram a sequência metodológica criada para a 

elaboração do Plano da Bacia. A etapa inicial, denominada Atividades Preliminares, consistiu 

no conjunto de ações que tiveram como objetivo: 

• Ordenar a execução dos trabalhos; 
• Resgatar as informações resultantes da elaboração das Fases A e B;  
• Selecionar os recursos computacionais que servem de suporte ao Plano; 
• Propor condições e meios para a efetiva participação e mobilização social na 

construção do Plano. 

Foram realizadas cinco Atividades Preliminares (AP), conforme sintetiza o Quadro 1. 

Quadro 1: Síntese das Atividades Preliminares 
Atividade 
Preliminar 

(AP) 
Atividades realizadas 

AP 1 

Promoveu a realização de seminário técnico de equalização de conceitos envolvendo a 
entidade executora, o Departamento de Recursos Hídricos - DRH, a Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - Fepam e o Comitê de Bacia. Foram realizadas 
reuniões entre a equipe técnica principal da Ecoplan, a Comissão de Acompanhamento - CA 
(integrada pelo DRH/SEMA, Fepam e Comitê de Bacia), a Comissão Permanente de 
Assessoramento - CPA do Comitê e reuniões Plenárias deste colegiado. 

AP 2 

Consistiu na formulação de um Plano de Trabalho, para elaboração do processo de 
planejamento do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C. Este Plano de 
Trabalho trouxe o detalhamento das etapas, atividades e tarefas, descrição dos procedimentos 
metodológicos a serem seguidos, das interfaces relacionais e funcionais entre as equipes de 
trabalho e das sequências cronológicas de execução. 

AP 3 

Referiu-se à apropriação e síntese dos Relatórios das Fases A e B e do Relatório Síntese da 1ª 
Etapa do Plano, desenvolvidos entre 2002 e 2004, pela consultora Concremat, sob a 
coordenação do DRH/SEMA, com acompanhamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago 
Guaíba e da Fepam. 

AP4 
Foram propostos os modelos computacionais, com o objetivo de proceder às simulações 
matemáticas dos processos físico-químicos, hidrológicos e hidráulicos que ocorrem na Bacia 
Hidrográfica do Lago Guaíba. 

AP5 

Visou a assessorar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba na busca da ampliação do 
diálogo, informação e participação dos diferentes atores sociais, representados ou não no 
comitê de bacia, no processo de formulação do Plano, de forma que fosse permitida a 
participação social contínua ao longo do desenvolvimento do estudo.  
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A Figura 2 apresenta a dinâmica do processo de mobilização, apresentando as instâncias de 

discussão da Fase C do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

Reuniões Públicas

Reuniões Plenário

Reuniões CPA

Reuniões CA

Atividades de 
Escritório

Componente Político-Social

Componente Técnica
 

Figura 2: Instâncias de discussão da Fase C do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

3.2 CONSOLIDAÇÃO DA BASE TÉCNICA 

A consolidação da base técnica ofereceu instrumentos para que o Plano fosse construído a 

partir de informações consistentes, que serviram de subsídio para os debates com o Comitê 

e os acordos que definiram a referida Fase C. Considerando o intervalo de tempo de 

aproximadamente dez anos, quando da publicação das Fases A e B, o Plano recebeu 

tratamento adequado e alguns temas essenciais foram contemplados com a atualização do 

Diagnóstico (ECOPLAN, 2016a). 

Um dos temas atualizados se refere aos aspectos socioeconômicos dos municípios 

integrantes da bacia, em função da publicação do Censo Demográfico do IBGE de 2010 e 

de atualizações subordinadas, como rebanhos e área irrigada. A população da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba foi estimada em de 1.227.687 habitantes, sendo 1.209.229 

residentes da zona urbana (98%) e 18.458 da zona rural (2%).  
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Figura 3: Mapa de uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 
Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016 a, p.107) 

O mapa de uso do solo (Figura 3) 

também recebeu atualização. A partir 

da nova classificação do mapa de 

uso e cobertura do solo, foram 

calculadas as áreas, em km², de 

cada classe, e a sua respectiva 

participação na área de estudo. A 

ocupação do solo foi classificada em 

12 classes de uso, apresentadas 

conforme o percentual decrescente 

das áreas ocupadas na bacia: campo 

(29,13%); arroz irrigado (14,62%), 

mata (14,54%), silvicultura (13,05%), 

lavoura não irrigada (12,05%), áreas 

urbanas (7,85%) e campos úmidos 

(5,77%). As demais classes 

(banhado, reservatório, área verde 

intraurbana, fruticultura, e mineração) 

são menos representativas, com 

menores áreas e, somadas, 

correspondem a 3% da superfície 

total da bacia (ECOPLAN, 2016a). 
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Merece destaque a expansão das lavouras de arroz e da silvicultura na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba, que, em relação ao diagnóstico realizado em 2004, 

aumentaram em 106% e 115%, respetivamente. A área atualmente ocupada pelas lavouras 

de arroz é de 360 km² e pela silvicultura de 321 km². 

De acordo com os estudos, a bacia possui dezenove (19) Unidades de Conservação, 

sendo elas de domínio federal, estadual e municipais, com destaque para o Parque e a APA 

Estaduais do Delta do Jacuí, bem como o Parque Estadual de Itapuã. 

Em termos de balanço hídrico, é importante frisar que os rios formadores do Lago Guaíba 

contribuem tanto na quantidade de água disponível, quanto na sua qualidade. De modo 

simplificado, segundo Ecoplan (2007) a disponibilidade hídrica no Lago Guaíba pode ser 

estimada como a vazão afluente dos seus rios formadores, cujas vazões médias totalizam 

1.845,8 m3/s, outros 42,5 m³/s vêm dos arroios da bacia, totalizando 1.888,3 m³/s. A Figura 4 

apresenta a síntese da disponibilidade hídrica da bacia em pauta. 

•Contabilizando os rios formadores: Jacuí, Sinos, Caí e Gravataí = 
1.888,3 m³/sVazão média afluente ao Lago Guaíba

•Contabilizando os rios formadores:  Jacuí, Sinos, Caí e Gravataí = 
203,9 m³/s

Vazão mínima, com 90% de garantia, 
afluente ao Lago Guaíba

•Vazão média afluente ao Lago Guaíba pelos arroios das margens 
direita e esquerda (sem considerar a afluência de montante) = 
42,5 m³/s

Produção hídrica média da Bacia

•Vazão mínima, com 90% de garantia, afluente ao Lago Guaíba 
pelos arroios das margens direita e esquerda (sem considerar a 
afluência de montante) = 14,5 m³/s

Produção hídrica mínima 
(90% de garantia) da Bacia

 
Figura 4: Disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

Distribuindo percentualmente os aportes de água entre os rios formadores e os arroios da 

bacia, observa-se que Rio Jacuí contribui com 86,3% da vazão afluente ao Lago Guaíba, 

seguido de 5,3% do Rio Caí; 4,7% do Rio dos Sinos; 1,6% do Rio Gravataí; e 2,3% dos 

arroios da bacia (ECOPLAN, 2016a). 

Os resultados do balanço hídrico para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, estimados no 

presente Plano, confirmam as tendências apontadas no Plano Estadual de Recursos 

Hídricos. Assim, nos meses de plantio de arroz (outubro a janeiro) algumas sub-bacias 

apresentam menor disponibilidade. Entretanto, em termos médios anuais não foram 

verificadas situações problemáticas. A Tabela 2 mostra os balanços hídricos para a bacia. 
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Tabela 2: Balanços Hídricos – Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 
Quanta água temos? Quanta água usamos? 

Em situações “normais” 
(médias) 

Em situações de 
estiagem (mínimas) 

Estimativa das necessidades 
dos usos (demanda) 

Vazões autorizadas nas 
Outorgas (cadastro) 

1888,9 m³/s 203,9 m³/s 33,7 m³/s 22,7 m³/s 
Balanço Hídrico 

Percentual da vazão 
média comprometida, 
conforme as outorgas 

Percentual da vazão 
média comprometida, 

conforme as demandas 

Percentual da vazão mínima 
comprometida, conforme as 

outorgas 

Percentual da vazão 
mínima comprometida, 

conforme das demandas 

1,2% 1,8% 11,1% 16,5% 

Em termos qualitativos dos recursos hídricos, foi realizada a avaliação da qualidade da 
água (ECOPLAN, 2016b), conforme estabelecido na Resolução CONAMA nº 357/2005, nos 

segmentos enquadrados (Figura 5), a fim de verificar o quanto a qualidade atual está 

distante do estipulado. Este procedimento foi fundamental à definição das Metas 

Intermediárias para o Enquadramento. 

 
Figura 5: Pontos de monitoramento da qualidade da água e segmentos  

Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016b, p.63). 
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O resultado da análise da qualidade da água, com base no percentil 80 do parâmetro 

coliformes termotolerantes, pode ser visualizado na Figura 6.  

 
Figura 6: Qualidade atual da água nos segmentos enquadrados conforme o percentil 80 do parâmetro 

coliformes termotolerantes 

Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016b, p.115). 

Verifica-se que os segmentos Delta do Jacuí – Margem Esquerda (entrada dos rios dos 

Sinos e Gravataí) e Margem Esquerda Montante, que compreende a região que vai desde a 

Ponta da Cadeia até a Ponta dos Cachimbos, que sofrem maior impacto dos arroios Dilúvio 

e Cavalhada, foram classificados em classe 4. Estes segmentos apresentam a pior 

qualidade da água na bacia e são aqueles por onde aportam as maiores cargas de efluentes 

domésticos não tratados da Região Metropolitana (ECOPLAN, 2016b). 
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Os segmentos Canal de Navegação Montante (Margem Direita e Margem Esquerda) e 

Margem Esquerda Jusante foram classificados em classe 3. Os trechos Delta do Jacuí - 

Canal Direito e Canal Central, Canal de Navegação, a jusante, e Margem Direita Médio, 

próximo aos municípios de Barra do Ribeiro e Guaíba, foram classificadas em Classe 2. Os 

trechos Saco de Santa Cruz, Margem Direita Jusante e Morro do Coco – Ponta de Itapuã 

(localizado a jusante do Lago Guaíba, na Margem Esquerda) foram classificados em classe 

1, indicando qualidade de água muito boa nestas regiões. 

Foram observados pontos de qualidade extremamente baixa, como na foz do Arroio Dilúvio 

e dos afluentes rios dos Sinos e Gravataí, considerando parâmetros como DBO5,20 e 

coliformes termotolerantes, indicadores de contaminação por efluentes sanitários. 

Conforme os estudos, a margem esquerda do Lago Guaíba, predominantemente urbana, 

apresenta impactos relacionados aos efluentes domésticos e industriais, e a Margem Direita, 

predominantemente rural, tem mais impactos relacionados a resíduos não tratados e das 

cargas difusas de origem rural. 

3.3 AGENDAS TEMÁTICAS 

Foi aplicada uma metodologia de avaliação integrada dos resultados do diagnóstico, a 

exemplo do que a ONU realizou na Conferência Rio+10, avaliando agendas temáticas, de 

modo a possibilitar a integração dos resultados técnicos do diagnóstico da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba (ECOPLAN, 2016b). Tal metodologia possibilita: 

• Panorama geral da bacia, com temas importantes para o processo de gestão; 
• Acesso simplificado a informações relevantes, apresentadas na atividade de 

Consolidação da Base Técnica; e 
• Subsídios para propor as ações e intervenções no Programa de Ações. 

Foram estudadas cinco agendas específicas, com as seguintes temáticas e variáveis, 

conforme o Quadro 2. 

Quadro 2: Agendas Temáticas e variáveis analisadas 
Agenda – Temática Variáveis 

Laranja - Agropecuária Área Plantada e Área Irrigada 

Cinza - Mineração Potencial para Mineração e Concessão de Lavra 

Marrom – Urbanização e Industrialização Área urbanizada 

Verde – Conservação Ambiental Cobertura Natural e Unidades de Conservação 

Azul – Recursos Hídricos Usos da água, índice de qualidade da água e 
Enquadramento 
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As Agendas Temáticas foram organizadas em Unidades da Análise (UAs) territoriais, que 

são agrupamentos das sub-bacias passíveis de avaliação nos temas estudados, no caso 

das agendas Laranja, Cinza, Marrom e Verde. A Agenda Azul foi analisada nos segmentos 

enquadrados do Lago Guaíba. Assim, as Agendas estão voltadas a identificar, em cada 

tema: 

• Situação “preponderante”: na qual a atividade foco da Agenda é relevante e os 
problemas ambientais e de gestão dos recursos hídricos decorrentes demandam 
prioridade; 

• Situação “intermediária” ou “importante”: na qual a respectiva atividade é importante, 
porém não preponderante na problemática hídrica na UA; e 

• Situação “não importante”: na qual a atividade é inexistente ou irrelevante para a 
gestão de recursos hídricos. 

As Unidades de Análise nas agendas foram classificadas de acordo com os seguintes 

valores e significados: 

• Valor 2 - Agenda preponderante; 
• Valor 1 - Agenda de importância intermediária; 
• Valor 0 - Agenda inexistente ou sem importância. 

A seguir são apresentados os principais resultados obtidos por meio das Agendas 

Temáticas. 

A Agenda Cinza, referente à atividade mineradora, apresenta destaque na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba. Este tema é de significativa relevância, em função do elevado 

número de processos abertos no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

indicando o potencial minerador na bacia. Dos 735 processos em análise na referida área, 

338 correspondem a requerimentos minerários nas unidades de análise. Os demais 

correspondem a processos no Lago Guaíba, onde a mineração encontra-se com os 

processos de licenciamento ambiental suspensos pela Fepam. A quantificação das 

superfícies foi baseada nos requerimentos minerários na bacia em fase de “Requerimento e 

Autorização de Pesquisa”, sendo estas consideradas áreas com potencial para mineração. 

Nos processos em fase de “Concessão de Lavra”, considerou-se atividade minerária 

instalada. 

Verificou-se um maior potencial para a mineração na margem direita, com maior quantidade 

de áreas com Requerimento e Autorização de Pesquisa nesta região. A Agenda Cinza é 

considerada preponderante (Valor 2) nas UAs 2, 6 e 7, da margem direita, e na UA 10, da 

margem esquerda, apontando maior interesse minerário na região. A Figura 7 apresenta na 

forma de mapa os resultados finais da Agenda Cinza (ECOPLAN, 2016b). 
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Figura 7: Agenda Cinza 

Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016b, p.141). 

A Agenda Laranja refere-se às atividades agropecuárias, evidenciadas em função do 

destaque da agricultura na bacia hidrográfica em estudo, predominante na margem direita 

do Lago Guaíba. As principais variáveis de análise da Agenda Laranja se referem ao 

percentual da Unidade de Análise (UA) com uso agropecuário e com arroz irrigado em 

relação à área total da UA.  

A Figura 8 apresenta o resultado final da Agenda Laranja, na qual se destaca a situação 

preponderante na margem direita, devido ao intenso uso para a agricultura, principalmente o 

arroz, sendo Valor 2 nas UAs 1, 3, 5 e 6. Também estão presentes na margem direita as 

UAs 2 e 4, classificadas com Valor 1, portanto, consideradas de importância intermediária na 

Agenda Laranja. A margem esquerda, por ser uma região mais urbanizada, possui a Agenda 

Laranja considerada “sem importância”, concentrando as UAs com Valor 0 (ECOPLAN, 

2016b). 
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Figura 8: Agenda Laranja 

Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016b, p.145). 

A Agenda Marrom (Urbanização e Industrialização) tem por objetivo refletir o grau de 

importância que a mancha urbana e as atividades industriais representam para os recursos 

hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. A relevância de sua análise refere-se tanto à 

necessidade de suprir retiradas, e consequentes consumos elevados, quanto à diluição de 

efluentes urbanos, com comprometimento da qualidade da água. 

Assim, esta Agenda é uma função da área urbanizada, que envolve maior concentração 

populacional e, consequentemente, maior demanda hídrica para uso humano. Os resultados 

da Agenda Marrom (Figura 9) mostram que as UAs margem esquerda apresentam maior 

preponderância, principalmente em função da presença dos municípios de Canoas e Porto 

Alegre (UAs 7, 8 e 9) (ECOPLAN, 2016b). 
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Figura 9: Agenda Marrom 

Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016b, p.149). 

A Agenda Verde foi concebida visando a avaliar o grau de conservação das UAs, 

considerando basicamente a quantidade de cobertura natural remanescente na mesma, 

bem como o grau de proteção formal de áreas naturais na forma de unidades de 

conservação ambiental. 

O resultado da Agenda Verde (Figura 10) deve ser avaliado de forma inversa as demais, 

resultando em maiores criticidades nas sub-bacias com menos áreas protegidas, 

principalmente na margem direita e nas áreas mais urbanizadas. Nesta Agenda, portanto, a 

cor menos intensa (agenda verde relevante – Valor 2) indica as UAs em que a situação é 

mais crítica, do ponto de vista da conservação. Analogamente, a cor mais intensa (agenda 

verde não relevante – Valor 0) corresponde às UAs mais conservadas. (ECOPLAN, 2016b). 
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Os melhores desempenhos encontram-se no Delta do Jacuí (APA e Parque – UA 7) e 

extremos sul da margem esquerda (Parque de Itapuã – UA 10). Os piores, nos quais a 

Agenda Verde é preponderante, se encontram na cidade de Porto Alegre (UA 8) e nas 

demais UAs da margem direita, onde há o uso intensivo para a agricultura (UAs 3, 4, 5 e 6) 

e ausência de unidades de conservação (nas UAs 3, 4 e 5) (ECOPLAN, 2016b). 

 
Figura 10: Agenda Verde 

Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016b, p.153). 

A Agenda Azul, referente aos recursos hídricos, reflete a qualidade e os usos da água na 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Ela difere das demais agendas (Cinza, Marrom, Laranja 

e Verde) em função de cobrir o Lago Guaíba e não a porção terrestre da bacia, referente às 

Unidades de Análise. 
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A Agenda Azul corresponde a uma integração de todos os resultados anteriores e sua 

repercussão sobre o Lago Guaíba, em função dos usos e da qualidade das águas. Segundo 

a análise dos dados, a Agenda Azul (Figura 11) é preponderante (Valor 2) nas UAs, 3, 4 e 7. 

Estas unidades são as que mais sofrem impactos na qualidade de água com o lançamento 

de efluentes industriais e urbanos não tratados das cidades de Porto Alegre, Canoas e 

Guaíba. Os valores de menor criticidade concentram-se na margem direita, principalmente 

no trecho de jusante, bem como no canal de navegação. Ou seja, as regiões mais próximas 

dos centros urbanos apresentam maior criticidade e potencial de conflitos, inclusive com as 

áreas de lazer e as captações para abastecimento público (ECOPLAN, 2016b). 

 
Figura 11: Agenda Azul 

Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016b, p.161). 
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4 CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS DE REFERÊNCIA 

Visando à discussão do conceito de Vazão de Referência para adequá-lo ao Lago Guaíba, 

realizou-se um workshop, no dia 11 de julho de 2014, na sede do DRH/SEMA. O workshop 

foi intitulado: “Vazão de Referência para Enquadramento, Outorga e Licenciamento 

Ambiental. Como aplicar este conceito na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba?”(ECOPLAN, 

2016b). 

A partir da discussão ocorrida nesse evento, da contribuição técnica encaminhada pelo 

engenheiro Eduardo Lanna das considerações apresentadas pela Fepam e das conclusões 

a respeito do tema, foi definido que, por se tratar de um Lago, a expressão mais adequada é 

“Condição Hidrodinâmica de Referência”, em lugar de “Vazão de Referência”. Sendo assim, 

foi recomentada a avaliação, no período histórico, de situações ambientalmente 

desfavoráveis, como a floração de algas, associadas às condições de escoamento. Desta 

maneira, foram sugeridas: 

• Primeira “Condição Hidrodinâmica de Referência”: condição de escoamento na qual 
o cenário de contorno predominante, como vazões dos principais afluentes, 
velocidade e direção do vento e nível de jusante da Laguna dos Patos, estão 
próximas dos seus valores médios; e 

• Segunda “Condição Hidrodinâmica de Referência”: condição que representa a 
envoltória da situação ambiental mais desfavorável, como, por exemplo, a definição 
de um cenário com maior estagnação da água dentro do Lago Guaíba. Um cenário 
imaginado poderia ser aquele cujas vazões afluentes estariam próximas da Q95, 
sendo relacionadas à velocidade e direção do vento, bem como o nível da Laguna 
dos Patos proposto na modelagem matemática do Lago Guaíba. 
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5 SIMULAÇÃO MATEMÁTICA QUALI-QUANTITATIVA 

A simulação matemática da qualidade da água foi realizada por sub-bacias, com a 

simulação quali-quantitativa dos arroios e com a modelagem do Lago Guaíba (ECOPLAN, 

2016b). Neste último caso, foi simulada a classificação da qualidade atual da água do lago 

em pauta, por segmento, considerando as concentrações médias e o percentil 80 das 

concentrações dos parâmetros, sendo adotada a classe mais restritiva. O resultado é 

apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12: Resultados da simulação matemática da qualidade da água no Lago Guaíba 

Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016b, p.215). 
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Os segmentos Delta do Jacuí – Margem Esquerda e Margem Esquerda Montante foram 

classificados em classe 4. Em geral, os segmentos da margem direita do Lago Guaíba foram 

classificados em classe 2. O segmento do Canal de Navegação Montante - Margem Direita, 

classe 2 e Margem Esquerda, classe 3. A jusante, o canal de navegação foi classificado em 

classe 1, bem como o segmento localizado na margem esquerda (Ponta do Coco) e no Saco 

de Santa Cruz.  

Quanto aos parâmetros desconformes ao Enquadramento, em cada segmento, observou-se 

que coliformes termotolerantes foi o único parâmetro que não atendeu o estabelecido nos 

segmentos Delta do Jacuí - Margem Esquerda e Margem Esquerda Montante, devido ao 

maior aporte de cargas no Rio Gravataí e no Arroio Dilúvio. 

5.1 SIMULAÇÃO COM AS CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS DE 
REFERÊNCIA 

Foram propostos cenários com a finalidade de definir uma Condição Hidrodinâmica de 

Referência para novos lançamentos de efluentes no Lago Guaíba, considerando diferentes 

conjuntos de situações de contorno. Para caracterizar o cenário mais desfavorável para 

advecção e dispersão de poluentes, foi utilizado o modelo IPH-ECO Versão 2.0, que 

permitiu avaliar a trajetória e o tempo que cada partícula demora para sair do domínio (linha 

próxima à Itapuã). Para tanto, foi definida a velocidade do vento de 2 m/s (próximo aos 

valores médios) na direção Sudeste, em todos os cenários de simulação. Para a construção 

destes cenários, foram utilizadas diferentes condições de contorno de vazões afluentes 

(características dos períodos de estiagem e chuvoso) e de nível da água em Itapuã (alta e 

baixa variabilidade dos níveis). Os principais resultados foram: 

• Nos cenários com Vazão de Referência Q50 (característica do período chuvoso) o 
tempo de permanência das partículas que não atingiram a margem foi inferior aos 
cenários com Vazão de Referência Q90 (característica do período de estiagem), 
sugerindo que condições de seca promovem menos mobilidade para as partículas 
dentro do sistema; e 

• Os cenários com baixa vazão e alta variabilidade de níveis em Itapuã mostraram-se 
mais críticos em termos de mobilidade de partículas, denotando que alta 
variabilidade de níveis da água em Itapuã promove um maior tempo de permanência 
das partículas, em relação ao cenário de baixa variabilidade de níveis neste local. 
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5.2 SIMULAÇÃO DOS CENÁRIOS VISANDO AO ENQUADRAMENTO 

Foram simulados seis cenários visando ao Enquadramento, tendo-se em conta diferentes 

reduções de cargas e os impactos destas nos segmentos não enquadrados, segundo os 

resultados da modelagem (Delta Margem Esquerda e Margem Esquerda Montante). Foram 

consideradas reduções de carga nos rios tributários com influência direta nos segmentos em 

desconformidade com o Enquadramento, como os rios dos Sinos e Gravataí e os arroios 

Cavalhada, Dilúvio e Conde. Também foi avaliado abatimento de coliformes termotolerantes 

sobre a condição atual de entrega destes corpos hídricos (ECOPLAN, 2016b). 

A simulação mostrou que um abatimento de 80% nos arroios Cavalhada e Dilúvio, de 80% 

no Rio dos Sinos e de 50% no Rio Gravataí não permite alcançar o Enquadramento no 

segmento Delta do Jacuí Montante-Margem Esquerda, devido à carga média do Rio 

Gravataí ser em torno de 8,25 vezes maior do que no Rio dos Sinos. No entanto, as 

simulações indicaram 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. 
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6 ENQUADRAMENTO 

O Enquadramento dos corpos d’água é um dos instrumentos da Política Nacional dos 

Recursos Hídricos, definido pela Lei nº 9433/1997, fundamental para o gerenciamento dos 

recursos hídricos e para o planejamento ambiental. Conforme a referida lei, o 

Enquadramento visa a assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas e a diminuir os custos de combate à poluição das águas, 

mediante ações preventivas permanentes. O Enquadramento em classes, segundo os usos 

preponderantes da água, contribui para a gestão dos recursos hídricos, sem dissociação dos 

aspectos de qualidade e quantidade (ECOPLAN, 2016b). 

Em 2006 foi aprovada a primeira etapa do Plano da Bacia do Lago Guaíba, gerando a 

proposta de Enquadramento de suas águas. Em 2008, após a conclusão dos trabalhos do 

Comitê, através da Resolução CRH N° 50/2008, o Conselho de Recursos Hídricos do Rio 

Grande do Sul aprovou a proposta de Enquadramento, em conformidade com a Resolução 

Conama N° 357/2005. 

De acordo com a Resolução CRH acima referida, há três regiões do Lago Guaíba 

enquadradas em Classe 1, em decorrência da sua importância quanto à proteção das 

comunidades aquáticas e à recreação de contato primário: Saco Santa Cruz, Ponta do 

Salgado até a Ponta da Faxina (margem direita) e Morro do Coco até a Ponta de Itapuã 

(Margem Esquerda). 

Há quatro regiões no Lago Guaíba enquadradas como Classe 3: na margem esquerda da 

Ponta da Cadeia até a Ponta dos Cachimbos, duas regiões do Canal de Navegação (na 

margem direita do Saco Santa Cruz até a Ponta da Ceroula e na margem esquerda da 

Ponta da Cadeia até a Ponta do Arado) e a região esquerda do Delta do Jacuí, na 

desembocadura do Rio Gravataí. O restante do Lago Guaíba é enquadrado em Classe 2.  

Os arroios da bacia foram segmentados em regiões alta, média e baixa e em sua maioria 

estão enquadradas em Classe 2. Pela margem esquerda do lago em questão, os arroios 

Dilúvio, Cavalhada e Salso, em seu segmento mais baixo, foram enquadrados em Classe 3, 

devido à presença de grandes centros urbanos como as cidades de Porto Alegre, Viamão e 

Canoas. Pela margem direita, somente o Arroio Passo Fundo, também em seu segmento 

mais baixo, foi enquadrado em Classe 3, pela presença da cidade de Guaíba. Não há corpo 

hídrico na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba enquadrado em Classe 4 ou classe especial. 

O Enquadramento é apresentado no mapa da Figura 13.  
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Figura 13: Enquadramento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

Fonte: Adaptado de Ecoplan (2016b, p.23). 

Segundo a Resolução CNRH Nº 91, de 5 e novembro e 2008, o alcance ou manutenção das 

condições e dos padrões de qualidade, determinados pelas classes em que o corpo de água 

for enquadrado, deve ser viabilizado por um programa para a sua efetivação. 

6.1 RESULTADOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS E PLENÁRIA 

A partir das Reuniões Públicas, ocorridas nos dias 08 e 12 de setembro de 2014, e da 

Reunião Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, dia 21 de outubro de 

2014, foram definidas as Metas Intermediárias para o Enquadramento (ECOPLAN, 2016b). 
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Os estudos atualizados em 2014 indicaram que, dos 13 segmentos nos quais o Lago 

Guaíba está dividido, dez já possuem o objetivo de Enquadramento alcançado (Quadro 3), 

sendo definida a manutenção da respectiva classe enquadrada. Nos três segmentos cuja 

qualidade da água não corresponde ao Enquadramento, foi definida a meta de 10 anos para 

o seu alcance. Os resultados encontram-se sintetizados no Quadro 4. 

Quadro 3: Enquadramento Alcançado – Lago Guaíba 
Segmento Classe Atual Enquadramento 

Delta do Jacuí – Margem Direita Classe 2 Classe 2 

Delta do Jacuí – Canal Central Classe 2 Classe 2 

Saco de Santa Cruz Classe 1 Classe 1 

Margem Direita Médio (Guaíba e Barra do Ribeiro) Classe 2 Classe 2 

Margem Direita Jusante (Ponta do Salgado - Ponta da Faxina) Classe 1 Classe 1 

Canal de Navegação – Montante - ME Classe 3 Classe 3 

Canal de Navegação – Montante -MD Classe 3 Classe 3 
Canal de Navegação Jusante – Margem Direita 
(Ponta da Ceroula e a Laguna dos Patos) Classe 2 Classe 2 

Canal de Navegação Jusante – Margem Esquerda 
(Ponta do Arado - Foz do Lago) Classe 2 Classe 2 

Margem Esquerda – Ponta do Coco (Viamão) Classe 1 Classe 1 

Quadro 4: Metas de alcance do Enquadramento – Lago Guaíba 
Segmentos Lago Guaíba Classe Atual Enquadramento Meta 

Delta do Jacuí – Margem Esquerda  
(POA – Navegantes, Centro até o Gasômetro) Classe 4 Classe 3 

10 anos Margem Esquerda – Montante  
(POA – do Gasômetro até Assunção) Classe 4 Classe 3 

Margem Esquerda Jusante Classe 3 Classe 2 

Para os 13 arroios afluentes ao Lago Guaíba, três já apresentam os objetivos do 

Enquadramento alcançados (Quadro 5), para outros nove definiu-se uma meta de 10 anos 

para sua efetivação. Apenas em um deles, o Arroio do Conde, em Guaíba, foram 

estabelecidas metas progressivas para 10 e 15 anos, considerando a condição atual e o 

desejo futuro, de acordo com o Quadro 6. 

Quadro 5: Enquadramento Alcançando – Arroios Afluentes 
Corpo d’água Classe Atual Enquadramento 

Arroios afluentes 

Arroio Petim Classe 2 Classe 2 

Arroio Ribeiro Classe 2 Classe 2 

Arroio Araçá Classe 2 Classe 2 
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Quadro 6: Metas para alcance do Enquadramento – Arroios Afluentes 
Corpo d’água Classe Atual Enquadramento Meta 

Arroio Dilúvio Classe 4 Classe 3 

10 anos 

Arroio Cavalhada Classe 4 Classe 3 

Arroio do Salso Classe 4 Classe 3 

Arroio Passo Fundo Classe 4 Classe 3 

Arroio Lami Classe 3 Classe 2 

Arroio Capivaras Classe 3 Classe 2 

Arroio Chico Barcelos Classe 3 Classe 2 

Arroios Estância e Xambá Classe 4 Classe 2 

Arroio do Conde Classe 4 
Classe 3 10 anos 

Classe 2 15 anos 
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7 OUTORGA 

A Outorga de direito de uso da água representa um instrumento no qual o Poder Público 

autoriza, concede ou ainda permite ao usuário fazer a utilização deste bem público. É 

através deste instrumento que o Estado exerce, efetivamente, o domínio das águas 

preconizado pela Constituição Federal, regulando o compartilhamento entre os diversos 

usuários. Quando o uso alterar as condições quantitativas das águas, cabe ao DRH/SEMA 

emitir a Outorga, quanto aos usos que afetam as condições de qualidade, o órgão 

responsável pela emissão da Outorga de efluentes é a Fepam (ECOPLAN, 2016d). Neste 

item se destaca a situação da Outorga e as diretrizes para a sua aplicação na Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba. 

7.1 SITUAÇÃO ATUAL DE USO DA ÁGUA NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA 

A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba tem suas águas outorgadas pelo DRH/SEMA, com 

base em critérios técnicos definidos pelo próprio órgão gestor, com chancela do Conselho 

de Recursos Hídricos, e em diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Recursos 

Hídricos do Rio Grande do Sul. As outorgas têm sido emitidas nas categorias autorização 

(em caráter precário, com possibilidade de ser revogada a qualquer momento) ou 

concessão (para o abastecimento público) (ECOPLAN, 2016d). 

A Tabela 3 resume o universo outorgado na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, de acordo 

com banco de dados da DIOUT/DRH/SEMA. 

Tabela 3: Distribuição setorial das Outorgas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 
Vazões 
(m³/s) 

Abast. 
Urbano 

Abast. 
Rural 

Abast. 
Industrial 

Criação de 
Animais Irrigação Total 

Outorgado 10,56 0,0039 4,65 0,0009 7,46 22,68 

A distribuição dos valores acima por manancial está representada na Tabela 4.  

Tabela 4: Distribuição das Outorgas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba por manancial 
Vazões (m³/s) Lago Guaíba Águas Superficiais 

Margem Direita e Esquerda Águas Subterrâneas 

Outorgado 
13,29 9,25 0,14 

58,6% 40,8% 0,6% 

A Tabela 5 apresenta a distribuição setorial das demandas hídricas na Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba, estimadas na 1ª Etapa do Plano. 
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Tabela 5: Distribuição setorial das Demandas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 
Vazões (m³/s) Abast.  

Urbano 
Abast. 
Rural 

Abast. 
Industrial 

Criação de 
Animais Irrigação Total 

Demandado 7,35 0,0702 4,61 0,0492 21,58 33,67 
Fonte: Elaborado por Ecoplan Engenharia com base nos dados de Concremat (2004b). 

Comparando os volumes outorgados (Tabela 3) com os demandados (Tabela 5), percebe-se 

que nos setores de irrigação, abastecimento rural e de criação de animais há uma grande 

diferença, evidenciando que o universo outorgado está muito aquém do esperado. No setor 

industrial, a discrepância entre as outorgas e a estimativa de demanda é bem pequena. 

Quanto ao abastecimento urbano, a diferença (para mais nas outorgas) está compatível com 

os valores de projeto, de acordo com o esperado para o setor. 

7.2 DIRETRIZES PARA OUTORGA DE USO DA ÁGUA 

A proposição de diretrizes para a outorga de uso da água na Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba foi baseada em condicionantes técnicos e legais, além de aspectos práticos, 

operacionais e em expectativas sociais, através de discussões com o Comitê de Bacia. 

Assim, com vistas a garantir os usos e outorgas atuais e possibilitar uma gestão adequada 

das disponibilidades, foram definidas diretrizes operativas e estratégicas. As diretrizes 

propostas abrangem a outorga para as águas superficiais e subterrâneas, com maior 

aprofundamento para as primeiras. O Quadro 7 apresenta a síntese das diretrizes 
operativas para a outorga de direito de uso para as águas superficiais (ECOPLAN, 

2016d). 

Quadro 7: Diretrizes operativas para a outorga de direito de uso para as águas superficiais 
Diretrizes operativas de outorga para águas superficiais 

Vazão de referência Q90; 

Percentual máximo outorgável 

Para os afluentes das margens esquerda e direita do Lago Guaíba: 70% da 
Q90; 
Para o Lago Guaíba: 50% da Q90; 
Vazão Remanescente para afluentes das margens direita e esquerda: 30% 
da Q90. 

Condições Hidrodinâmicas de 
referência Condição de estiagem (Q90) e alta variabilidade de níveis em Itapuã. 

Sazonalidade 
Privilégio às outorgas nos afluentes do Lago Guaíba, cujas demandas 
ocorram fora do período de maior demanda e menor disponibilidade hídrica 
(novembro a março). 

Usos prioritários 

Conforme o Decreto Nº 37.033/1996: abastecimento humano; 
Conforme a Resolução CRH Nº 141/2014: 

• Abastecimento doméstico e de animais em estabelecimentos rurais 
e irrigação em pequenas propriedades agrícolas para produção de 
alimentos básicos; 

• Geração de energia elétrica, inclusive suprimento de termelétricas, 
abastecimento industrial, para fins sanitários e para indústria de 
alimentos; 

• Aquicultura; 

  
38 



 

 

 
 

OUTORGA 

   
 

Diretrizes operativas de outorga para águas superficiais 
• Projetos de irrigação coletiva, com participação técnica, financeira e 

institucional do Estado, dos Municípios e dos irrigantes; 
• Abastecimento industrial em geral, inclusive para agroindústria; 
• Irrigação de culturas agrícolas em geral; 
• Navegação fluvial e transporte aquático; 
• Usos recreativos e esportivos; 
• Desmonte hidráulico na indústria da mineração; 
• Diluição, assimilação e transporte de efluentes urbanos, industriais 

e agrícolas. 

Critérios de eficiência e 
economia 

Conforme o Decreto Nº 37.033/1996, terá preferência para a outorga de 
direitos de uso da água o usuário que comprovar maior eficiência e 
economia na sua utilização, mediante tecnologias apropriadas, eliminação 
de perdas e desperdícios e outras condições a serem firmadas nos planos 
de Bacia Hidrográfica. Em caráter ilustrativo, poderão ser utilizados os 
seguintes critérios: 

• Para o abastecimento público: menor índice de perdas físico-
financeiras nos sistemas de abastecimento e/ou menor demanda 
per capita (L/hab./dia); 

• Para irrigação: menor demanda unitária (m3/ha); 

Vazão mínima para dispensa 
de Outorga 

A partir da Resolução CRH/RS Nº 91/ 2011: 
• Derivações ou captações de água superficial de até 0,1 L/s; 
• Derivações ou captações de água superficial menores ou iguais a 3 

L/s, destinadas a atividades produtivas e econômicas. 

Dentre as diretrizes operativas, cabe o detalhamento de alguns itens descritos no Quadro 7. 

Em relação ao percentual máximo outorgável, foram analisadas as demandas hídricas 

atuais, as disponibilidades (Q90%) e os balanços hídricos. A partir destes dados, foi possível 

verificar que, atualmente, já são utilizados dois terços das disponibilidades nos afluentes do 

Lago Guaíba, embora esteja disponível neste corpo hídrico uma vazão muito superior ao 

total da demanda estimada. Assim, com o objetivo de garantir os usos e outorgas atuais e 

possibilitar uma gestão apropriada das disponibilidades, foram definidos como percentuais 

máximos outorgáveis e tecnicamente possíveis, com base nos dados existentes: 

• Para os afluentes da margem esquerda e margem direita do Lago Guaíba: 
 70% da Q90 (Produzida na bacia - vazão incremental) 

• Vazão outorgável: 10,12 m³/s; 
• Vazão já outorgada: 9,39 m³/s; e 
• Saldo hídrico a outorgar: 0,73 m³/s. 

• Critério de referência para o Lago Guaíba: 
 50% da Q90 (Acumulada na Bacia – saldo de montante); 

• Vazão outorgável: 101,9 m³/s; 
• Vazão já outorgada: 13,3 m³/s; e 
• Saldo hídrico a outorgar: 88,6 m³/s. 
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Em termos das Condições Hidrodinâmicas de Referência, considerou-se a que leva em 

conta o pior cenário, ou seja, a que promove campos de velocidades desfavoráveis para 

processos de transporte de poluentes na água (advecção e difusão). Assim, o cenário de 

estiagem (Q90 dos afluentes do Lago Guaíba) e alta variabilidade de níveis em Itapuã se 

mostrou mais crítico, em termos de mobilidade de partículas, e mais desfavorável para o 

processo de transporte de poluentes na água. 

Quanto à Outorga de águas subterrâneas, face à grande carência de dados e à 

expressiva quantidade de poços existentes não cadastrados e/ou outorgados, considera-se 

necessário um esforço inicial de cadastramento, seguido de regularização através de 

outorgas de uso da água. Desta forma, futuramente, poderão ser propostos critérios 

associados às características e limitações dos sistemas aquíferos nos quais são efetuadas 

as captações. 

Quanto à vazão de derivação abaixo da qual a outorga poderá ser dispensada, deve ser 

mantido o que já foi estabelecido na legislação: Decreto Estadual nº 42.047/2002 e 

Resolução CRH Nº 91/2011. 

Conforme o Artigo 6º da citada Resolução: 

Estarão dispensadas de outorga as derivações ou captações de água 
subterrânea de até 2 m³/dia ou 0,023 L/s, relacionadas aos usos de caráter 
individual para as necessidades básicas da vida, higiene e alimentação e 
atividades produtivas e econômicas de qualquer natureza, associadas a 
locais onde não haja rede pública disponível para conexão. 

Ainda, segundo o Artigo 8º: 

As captações dispensadas de outorga,..., não eximirão o usuário da 
autorização prévia para perfuração do poço, bem como ao atendimento das 
Normas Técnicas e do disposto no Decreto Estadual Nº 42.047/2002, 
quanto aos aspectos construtivos e de proteção sanitária. 

Por ocasião da revisão do Plano, o Comitê da Bacia do Lago Guaíba poderá definir vazões 

mínimas para dispensa de outorga de água subterrânea, com base em conhecimento 

técnico mais consistente, seja no que se refere às disponibilidades hídricas, seja quanto às 

demandas de água. 

Em termos de diretrizes estratégicas, a bacia em foco registra uma condição muito 

particular. Conforme colocado anteriormente, o Lago Guaíba recebe a drenagem de 

importantes bacias afluentes, quer em volume, o que lhe confere elevada vazão disponível, 

quer em qualidade de água, em particular no que concerne às bacias dos rios Gravataí e 

Sinos, que apresentam padrões muito ruins.  
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Com base na qualidade da água recebida, é estabelecido um potencial conflito entre a 

outorga na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e a outorga nas bacias afluentes, as quais 

deveriam respeitar as condições de entrega compatíveis com o enquadramento da bacia da 

qual é tributário. 

Neste contexto, de acordo com o Art. 6º da Resolução CNRH Nº 05/2000: 

Os planos de recursos hídricos e as decisões tomadas por Comitês de 
Bacias Hidrográficas de sub-bacias deverão ser compatibilizadas com os 
planos e decisões referentes à respectiva bacia hidrográfica. 

Parágrafo único. A compatibilização a que se refere o caput, deste artigo, diz 
respeito às definições sobre o regime das águas e os parâmetros 
quantitativos e qualitativos estabelecidos para o exutório da sub-bacia. 

Ou seja, prevê a necessidade de compatibilização de interesses pela água entre bacias 

conectadas. No artigo 7º, estabelece como atribuição dos comitês arbitrar soluções de 

conflitos entre bacias hidrográficas tributárias. No entanto, a legislação não define os 

instrumentos, podendo, pois, serem consideradas as deliberações dos comitês, com a 

chancela do CRH. 

No item “Propostas para Integração do Gerenciamento de Recursos Hídricos de Bacias 

Interconectadas”, de Concremat (2004c), foram apresentadas duas propostas para 

resolução de conflitos. A primeira remete a utilização do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (PERH) como instância para solução dos conflitos, com a definição sobre o regime 

das águas e os parâmetros quantitativos e qualitativos estabelecidos para o exutório da 

bacia afluente. No caso da bacia em estudo, o regime e os parâmetros se referem às bacias 

hidrográficas dos rios dos Sinos, Caí, Gravataí e Jacuí. A segunda sugere a adoção do 

artigo 6º da Resolução CNRH Nº 05/2000, sendo o Comitê da Bacia do Lago Guaíba como 

parte dos representantes das bacias de rios afluentes (Sinos, Gravataí, etc), na qualidade de 

usuários de água. Contudo, a esta proposta foi reconhecida como mais complexa, podendo 

causar problemas de assimetria de representação deste novo grupo de membros ante aos 

demais usuários da água. 

A instauração de uma instância que congregaria os comitês de bacia afluentes tem previsão 

em dois projetos do PERH/RS (ECOPLAN, 2007), no âmbito do Programa 2 – 

Implementação e consolidação dos instrumentos de planejamento e gestão de recursos 

hídricos. Sendo eles: 

• Projeto 2.3 – Estabelecimento de bases e articulação para o Enquadramento das 
águas, nas quais é prevista a avaliação dos processos de Enquadramento já 
realizados e em andamento, bem como a proposição de diretrizes para articulação 
dos mesmos e desenvolvimento de novos processos; e 

  
41 



 

 

 
 

OUTORGA 

   
 

• Projeto 2.4 – Consolidação e equalização dos Planos de Bacia, na qual é prevista a 
avaliação dos processos de Planejamento já realizados e em andamento, e 
proposição de diretrizes para articulação dos mesmos e desenvolvimento de novos 
processos. 

Assim, é necessário avançar e agregar um componente de inovação institucional de 

maneira que seja estabelecido um Marco Regulatório que coordene os interesses 

envolvidos na qualidade atual da água no Lago Guaíba. Este arranjo deverá estabelecer um 

pacto de gestão de “condições de entrega de água” entre as bacias, inspirado na Directiva 

Quadro da Água da Comunidade Europeia. 

7.3 REQUISITOS PARA IMPLEMENTAÇÃO PLENA DA OUTORGA 

A implementação plena do instrumento de outorga na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

conta com requerimentos atendidos plenamente, parcialmente atendidos e ainda não 

atendidos para estar em consonância com o estabelecido na Legislação (ECOPLAN, 

2016d), conforme o Quadro 8. 

Quadro 8: Requerimentos para implementação da Outorga na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

Requerimentos atendidos 

Requerimentos que estão 
sendo definidos, mas 

ainda não aprovados no 
âmbito do CRH 

Requerimentos não 
atendidos, previstos 

como objetos do 
programa de ações 

Requerimentos não 
aprovados ou 

desatualizados 

Discretização da bacia e 
definição de pontos 
característicos 

Priorização de usos e de 
demandas de água 

Simulação hidrológica e 
análise de resultados 

Cadastro de usuários 
e de demandas 
hídricas 

Avaliação das 
disponibilidades hídricas 
naturais 

Estabelecimento do critério 
de outorga de uso de água 

Implementação e 
monitoramento 

Projeção de usos e de 
demandas de água 
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8 COBRANÇA 

A Cobrança pelo Uso da Água é um instrumento econômico de gestão de recursos hídricos 

previsto pela Lei Estadual Nº 10.350/1994, que instituiu a Política Estadual dos Recursos 

Hídricos. Segundo a referida lei, a Cobrança visa a reconhecer a água como um bem 

econômico, estimular o seu uso racional e gerar recursos para a gestão, recuperação e 

proteção das águas na bacia de origem. 

Este item apresentada a avaliação do potencial de arrecadação e a proposta de 

operacionalização do instrumento de Cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba (ECOPLAN, 2016d). 

8.1  AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO 

Foram realizadas estimativas de cobrança pelo uso da água com base em diferentes 

metodologias já aprovadas e implantadas em bacias no Brasil. As bases de informações 

para as simulações são de duas fontes: as oriundas das vazões outorgadas e as estimadas 

no diagnóstico deste Plano. As simulações com base nas vazões outorgadas foram 

realizadas, a partir dos dados constantes no banco de dados da DIOUT/DRH/SEMA. No que 

concerne às vazões consumidas, foram utilizadas as mesmas proporções das vazões 

estimadas pelo Plano, aplicadas sobre as vazões outorgadas. Para as duas fontes 

utilizadas, outorgas e estimadas no Plano, a quantidade de DBO5,20 utilizada nas simulações 

é oriunda dos dados presentes nos licenciamentos ambientais.  

A metodologia de cobrança que gerou o maior valor foi a da Bacia do Rio Doce (17,9 

milhões de reais anuais, com base nas vazões outorgadas; e 15,0 milhões de reais, 

fundamentado nas vazões estimadas), considerando os Preços Públicos Unitários (PPU) de 

2015. Em segundo lugar está a metodologia de cobrança das bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ) que, com os PPUs originais, soma 10,5 milhões de reais e, com os 

PPUs a serem aplicados em 2016, somaria 13,4 milhões de reais. As estimativas de 

cobrança na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba apresentaram valores próximos a 10 

milhões de reais, calculadas a partir da metodologia aplicada nas bacias dos rios São 

Francisco e Paraíba do Sul (Figura 14). 
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Figura 14: Simulação do potencial de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba segundo diferentes metodologias e tipo de uso cobrado (R$ 1,00) 

A maior contribuição para o valor estimado total da cobrança, em todas as metodologias, é 

proveniente da captação, seguida do consumo e dos lançamentos. De maneira geral, as 

metodologias apresentam resultados muito próximos devido a uma estrutura mais ou menos 

comum de cálculo, variando o valor dos PPUs no caso das metodologias do Doce (que já 

previa valores crescentes nos anos iniciais de cobrança) e do PCJ com atualização 

monetária prevista para 2016. 

Tendo em vista a diferença entre as vazões outorgadas e estimadas, possivelmente uma 

ação de cadastramento de usuários resulte em um crescimento da vazão outorgada pela 

inclusão de novos usuários. Por outro lado, com o eventual início da cobrança, algumas das 

grandes outorgas poderão ser revisadas pelos usuários, acarretando o resultado inverso.  

Como ocorre nas demais bacias hidrográficas brasileiras que contam com este instrumento 

de gestão implantado, é reduzido o número de usuários com grande impacto sobre o valor 

cobrado. São poucos os grandes outorgados de saneamento urbano e de uso industrial, 

sendo que sobre eles recai a maior parcela do valor a ser pago. Salienta-se que este valor é 

sempre aprovado pelo respectivo comitê de bacia. 
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8.2 PROPOSTA DE OPERACIONALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA 
COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 

A implantação do instrumento de cobrança representa um significativo incremento no 

sistema de gestão de recursos hídricos na bacia, frente à realidade apontada pelo 

diagnóstico. Em uma projeção em valores arredondados, a Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba deixa de investir aproximadamente 100 milhões de reais em valores atuais a cada 

década na gestão de recursos hídricos (ECOPLAN, 2016d). 

Recursos para investimento na bacia se mostram indispensáveis, tendo em vista as ações 

apontadas no Plano e o custo estimado à sua implementação. 

A implantação da cobrança se apresenta oportuna, também, para o aprimoramento do 

arranjo institucional que dá sustentação à gestão de recursos hídricos na bacia em pauta. 

No entanto, salienta-se que implantar este instrumento em um contexto com grande 

concentração de atividades e de população, como é o caso em questão, exige um processo 

aprofundado de análise, discussão e construção de consensos no âmbito do comitê de 

bacia. Assim, um grupo especializado deverá ser formado para desenvolver este tipo de 

trabalho, o que requer um período maior de debates e uma série de subsídios a serem 

produzidos, analisados e avaliados antes de serem submetidos a aprovação. 

São atribuições propostas a este grupo de trabalho para implantação da cobrança na bacia: 

• Aprofundamento das discussões e estudos; 
• Qualificação do Comitê sobre metodologias de cobrança, com produção de material 

próprio e realização de capacitações; 
• Articulação com setores e grandes outorgados, por serem atores-chaves do 

processo e serem os maiores impactados pelas decisões que serão tomadas; 
• Proposição de uma metodologia para a bacia que atenda às características de sua 

realidade e que proporcione os resultados esperados deste instrumento, 
equilibrando o efeito gerador de reconhecimento dos recursos hídricos com a diretriz 
de não onerar significativamente os usuários; 

A este Grupo também cabe providenciar o atendimento dos pré-requisitos para cobrança 

previstos na legislação: 

• Campanha de comunicação e mobilização social; 
• Cadastro de usuários; 
• Sistema de informações hidrometeorológicas; e, 
• Efetiva integração com o instrumento de outorga. 
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8.3 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E LEGAIS: 

A partir dos estudos que foram realizados, são apontadas algumas recomendações de 

ordem técnica e legal que se reputam como apropriadas (ECOPLAN, 2016d): 

• Na definição da metodologia a ser utilizada na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 
recomenda-se a formulação de uma que seja suficientemente simplificada, para que 
seja compreendida e fiscalizada, bem como tenha respaldo no conhecimento e 
dados disponíveis para seu cálculo. Uma metodologia, ainda que mais precisa, 
baseada em informações de difícil obtenção agrega pouca eficácia ao instrumento e 
não favorecem uma atitude receptiva à sua implantação; 

• Considerar nas discussões a serem realizadas a diretriz aprovada em Metroplan 
(2012), que sugere a metodologia da Bacia do Rio Doce para as bacias da Região 
Hidrográfica do Guaíba. Ressalta-se que esta metodologia se diferencia das demais, 
principalmente, porque prevê a cobrança com fórmula distinta apenas para a 
captação e para o lançamento, facilitando a obtenção de informações para a sua 
realização e simplificando o processo de cálculo; 

• Restringir a cobrança de lançamento (DBO5,20) aos setores de saneamento e 
indústria; 

• Limitar a cobrança na área rural à irrigação, avaliando as condições efetivas para a 
cobrança do uso para criação animal;  

• Integrar informações de cadastro de usuários de água com licenciamentos 
ambientais, fazendo que um processo alimente o outro com informações 
atualizadas; e 

• Prever a atualização monetária dos PPUs na metodologia a ser aprovada. 
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9 PLANO DE AÇÕES 

O Plano 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 estas deveriam orientar a proposição das ações específicas, a fim de apontar a 

solução dos problemas atuais e potenciais verificados na bacia de estudo (ECOPLAN, 

2016c). A origem das ações propostas é sintetizada na Figura 15. 

•Conclusões do Diagnóstico e Prognóstico (balanço hídrico e cargas)
•Ações recomendadas na 1ª Etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago 
Guaíba:
•Ações para solução de conflitos;
•Ações de caráter institucional e não estruturais; e
•Ações para o Saneamento.

1ª Etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba: 
Diagnóstico e Enquadramento

•Plano Estadual de Recursos Hídricos; e
•Plano de Bacias Hidrográficas.

DRH-SEMA: 
Expectativas

•Reuniões do Comitê - relatório da Gestão 2011 / 2012; e
•Reunião CPA do Comitê - fevereiro de 2013.

Comitê da Bacia do Lago Guaíba: 
Apontamentos e expectativas

•Oficina de Integração dos resultados técnicos; e
•Resultados da Consolidação da Base Técnica do Plano da Bacia Hidrográfica do 
Lago Guaíba (2ª etapa).

Agendas Temáticas

 

Figura 15: Síntese dos subsídios utilizados para a construção do Plano de Ações 

9.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROGRAMA DE AÇÕES 

O Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foi norteado pelos seguintes princípios: 

• 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; 

  
47 



 

 

 
 

PLANO DE AÇÕES 

   
 

• 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. 

O processo de construção da lista do Programa de Ações envolveu a participação pública. A 

sequência das reuniões e o resultado obtido em cada uma delas pode ser visualizado na 

Figura 16. 

REUNIÃO PLENÁRIA
04/NOV

Lista Preliminar
15 ações

REUNIÕES PÚBLICAS
GUAÍBA 12/NOV

POA 14/NOV

17 ações

Consulta:
Atores e Hierarquia

REUNIÃO PLENÁRIA
19/NOV

Lista Final
19 ações

Nova consulta:
Atores

REUNIÃO PLENÁRIA
16/DEZ

Súmulas do
Programa de Ações

Reunião Informativa
Formulário de 

Consulta

REUNIÃO PLENÁRIA
13/JAN

Súmulas do 
Programa de Ações

Deliberação
Final

 

Figura 16: Processo de reuniões Públicas e Plenárias de construção do Plano da Bacia Hidrográfica do 
Lago Guaíba 

9.2 ESTRUTURA DO PROGRAMA DE AÇÕES 

O Programa de Ações do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba é integrado por seis 

Linhas divididas em 19 ações (Quadro 9). Estas abrangem diversas naturezas, durações, 

interveniências e responsabilidades institucionais e custos. Portanto, há necessidade de 

ação gerencial específica, para o acompanhamento e monitoramento da sua implementação 

e para a verificação quanto aos resultados alcançados. 
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Quadro 9: Lista de Ações 
Linhas de Ação Ações 

Institucional – Plano 
e Comitê 

Criação e Operacionalização de Sistema de Gerenciamento para a Implementação do 
Plano de Bacia 
Fortalecimento e Qualificação Técnica e Institucional do Comitê 

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 

Avaliação do Potencial Hidrogeológico e do Uso das Águas Subterrâneas 

Modelagem Hidrodinâmica da Qualidade das Águas e do Comportamento de Fluxos 

Implementação de Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

Setorial 

Ação Setorial de Saneamento 

Ação Setorial da Indústria 

Ação Setorial da Produção Rural 

Ação Setorial de Mineração 

Ação Setorial para o Transporte  

Ação Setorial para Pesca, Turismo, Lazer e Esportes 

Ambiental 

Recuperação, Preservação e Conservação Ambiental em Áreas de Interesse para os 
Recursos Hídricos 
Fomento a Programas Indutores de Boas Práticas Ambientais 

Articulação com outros Instrumentos de Gestão do Território Aplicados na Bacia 

Comunicação e 
Educação 

Implementação de Plano de Comunicação Social Permanente 

Educação Ambiental 

Dentre as 19 ações, a Plenária elegeu oito como prioritárias. São elas: 

• Linha de ação: Institucional - Plano e Comitê 
o Criação e Operacionalização de Sistema de Gerenciamento para a 

Implementação do Plano de Bacia; e 
o Fortalecimento e Qualificação Técnica e Institucional do Comitê. 

• Linha de ação: Instrumentos de Gestão 
o Implementação e Consolidação dos Instrumentos de Gestão de Recursos 

Hídricos: Enquadramento, Outorga e Cobrança. 
• Linha de ação: Monitoramento Quali-Quantitativo 

o Consolidação do Monitoramento Quali-Quantitativo dos Recursos Hídricos. 
• Linha de Ação: Setorial 

o Ação Setorial de Saneamento; e 
o Ação Setorial de Mineração. 

• Linha de Ação: Ambiental 
o Recuperação, Preservação e Conservação Ambiental em Áreas de 

Interesse para os Recursos Hídricos. 
• Linha de Ação: Comunicação e Educação 

o Implementação de Plano de Comunicação Social Permanente. 
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9.3 PROGRAMA DE AÇÕES 

A síntese do Programa de Ações é apresentada no Quadro 10, abordando os objetivos, os 

resultados esperados, os atores e os indicadores de cada ação, conforme Ecoplan (2016c).  

 

  
50 



 

 

 
 

PLANO DE AÇÕES 

   
 

Quadro 10: Síntese do Programa de Ações 

Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

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

Criar e operacionalizar 
um sistema para 
gerenciamento e 
acompanhamento da 
implementação do 
Plano da Bacia 
Hidrográfica do Lago 
Guaíba, incluindo a 
criação e atuação de 
Grupo Gestor e de 
Acompanhamento 
(GG). 

Sistema de 
acompanhamento das 
ações do Plano de Bacia 
implementado, 
possibilitando o 
gerenciamento efetivo 
da realização do 
Programa de Ações, 
com vistas a aumentar a 
garantia do alcance dos 
seus objetivos e das 
suas metas. 

Comitê da Bacia 
do Lago Guaíba. 
 

Conselho de 
Recursos 
Hídricos 
(CRH/RS). 

Membros do Comitê 
da Bacia do Lago 
Guaíba e principais 
responsáveis legais 
pela implementação 
das ações deste 
Plano, destacando-se: 
Secretaria Estadual 
do Planejamento e 
Desenvolvimento 
Regional (Seplan/RS), 
Executivos e 
Legislativos 
Municipais, Dmae, 
Corsan, e o Ministério 
Público Estadual 
(MPE). 

Indicador específico: Relatórios descritivos anuais, 
abrangendo o andamento de cada ação programada para 
o período em questão, conforme o cronograma do Plano. 
Indicadores gerais: 
• Relação entre a quantidade de planos a serem 
implementados e os efetivamente implementados no ano 
em análise;  
• Verificação do avanço em relação às metas 
intermediárias estabelecidas no Enquadramento;  
• Quantidade e diversidade de dados disponibilizados em 
relação ao objetivo para o Sistema plenamente 
operacional;  
• Situação de implementação de cada instrumento: 
Enquadramento, Outorga e Cobrança;  
• Melhorias ambientais vinculadas às três ações da linha 
ambiental do Plano; e  
• Visibilidade social do Plano. 

Ação 1.2: 
Fortalecimento e 
Qualificação Técnica 
e Institucional do 
Comitê 

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. 

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 
efetivas, no sentido da 
implementação das 
ações deste Plano de 
Bacia. 

CRH/RS. Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba, 
DRH/SEMA e 
Fepam. 

Secretaria Estadual 
do Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e 
Tecnologia 
(SDECT/RS), Agência 
Nacional de Águas 
(ANA), Fundação de 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 
(FDRH), Fiergs, 
Farsul, instituições de 
ensino, Emater, Dmae 
e Corsan. 

• 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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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

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

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. 
 

(i) Outorga: 
• Instrumento 
consolidado; 
• Diretrizes para a 
Outorga definidas; 
• Adequada atuação 
institucional, técnica e 
operacional do órgão 
gestor (DIOUT/DRH); e 
• Outorga 
universalizada entre os 
usuários da água. 

(ii) Enquadramento: 
Enquadramento 
alcançado. 
(iii) Cobrança:  
• 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. 

SERH, 
notadamente do 
DRH/SEMA, 
CRH/RS, Fepam 
e Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 
 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba e 
DRH/SEMA. 
 

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). 

Outorga:  
• Número de Outorgas concedidas; e 
• Vazão total outorgada/vazão total demandada. 

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 e emissão de relatórios; e 
• Recomenda-se a adoção do Índice de Conformidade ao 
Enquadramento (ICE) para avaliar a consolidação do 
Enquadramento. 

Cobrança:  
• Verificação da implementação (ou não) da cobrança 
pelo uso da água na bacia;  
• Monitoramento do avanço das questões legais relativas 
a este 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). 
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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

Ação 2.2: Articulação 
com outros Planos e 
Programas 
 

Articular o presente 
Plano de Bacia com 
outros planos e 
programas que 
apresentem interface 
direta com os recursos 
hídricos, na área de 
abrangência da Bacia 
Hidrográfica do Lago 
Guaíba. 

• Resultados efetivos e 
maximizados;  
• Sinergia entre ações 
com outros 
instrumentos de 
planejamento e gestão;  
• Áreas de atuação com 
sombreamentos ou 
conflitos de interesse 
eliminadas ou 
reduzidas. 

Comitê da Bacia 
do Lago Guaíba e 
SEMA (DRH e 
Fepam). 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 

Corsan, Dmae, 
Executivos 
Municipais, 
Departamento de 
Esgotos Pluviais 
(DEP), Secretaria de 
Obras, Saneamento e 
Habitação (SOP/RS), 
Superintendência de 
Portos e Hidrovias 
(SPH), Secretaria de 
Planejamento e 
Desenvolvimento 
Regional (Seplan/RS), 
Ministério das 
Cidades, CRH-RS, 
Defesa Civil, 
CEPED/UFRGS, 
Famurs, Legislativos 
Municipais e 
Metroplan. 

• 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. Recomenda-se utilizar planilha 
de conferência, na qual serão anotadas as análises 
realizadas em cada plano e programa identificado. 

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

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. 

• Banco de dados 
inerentes ao 
monitoramento quali-
quantitativo dos 
recursos hídricos criado 
e operando; e 
• Qualidade das águas 
nos pontos de 
monitoramento 
divulgada na forma de 
um relatório de 
conjuntura dos recursos 
hídricos da Bacia. 

DRH/SEMA e 
Fepam. 
 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba, 
CRH/RS. 

Superintendência de 
Portos e Hidrovias 
(SPH), Dmae, 
Corsan, 
Universidades, 
executivos municipais 
(com destaque para 
SMAM/POA), CPRM - 
Serviço Geológico do 
Brasil, ANA, 
Secretaria Estadual 
de Saúde (SES/RS). 

• Relação entre o número de estações instaladas e a 
quantidade total estabelecida; 
• Relação entre o número de análises anuais previstas e 
número de análises efetivamente realizadas;  
• Comparação dos resultados verificados na bacia para 
os índices adotados pela ANA, como: 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; e 
• Verificação da criação e situação operacional do banco 
de dados objeto desta ação. Pode ser acompanhado da 
seguinte forme: (i) Concepção do banco de dados: 10%; 
(ii) Instalação do banco de dados: 40%; (iii) Alimentação 
do banco de dados: 60%; e (iv) Operacionalização do 
banco de dados: 100%. 
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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

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

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. 
 

• Relatório técnico com 
a definição do potencial 
de utilização 
sustentável dos 
aquíferos localizados na 
Bacia em estudo, 
elaborado e aprovado; 
• Base de dados 
relativa ao uso das 
águas subterrâneas 
ampliada, para fins de 
Outorga, através do 
cadastramento de 
poços; e 
• Reportes anuais sobre 
a qualidade das águas 
subterrâneas da Bacia. 

DRH/SEMA  
 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba e 
CRH/RS. 

CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil, 
ANA, Departamento 
Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), 
Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde 
(CEVS/Saúde) e os 
executivos 
municipais, bem como 
instituições de ensino 
(como universidades) 
e extensão (como a 
EMATER). 

• Relatório Técnico final com a disponibilidade 
hidrogeológica da bacia. Etapas: (i) Contratação do 
estudo: 10%; Emissão de relatório parcial: 40%; 
(ii)Emissão de relatório final: 70%; (iii) 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. 
Para o monitoramento do uso das águas 
subterrâneas: 
• 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. 
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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

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

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. 

Modelo hidrodinâmico 
atualizado para o 
acompanhamento das 
condições quali-
quantitativas das águas 
da bacia. Junto ao 
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. 

DRH/SEMA e 
Fepam. 

DRH/SEMA e 
Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 

Superintendência de 
Portos e Hidrovias 
(SPH), CPRM - 
Serviço Geológico do 
Brasil, ANA e 
instituições de ensino 
e pesquisa. 

• Percentual efetivamente realizado da batimetria em 
relação ao total a ser levantado; e 
• 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: 
(i) Modelo contratado: 10%; 
(ii) Emissão de relatórios parciais: 30%; 
(iii) Emissão de relatório final: 70%; e, 
(iv) Modelo subsidiando a gestão: 100%. 
• Relatório anual das modelagens realizadas (quando 
emitidos anualmente, foi atingida a meta). 

Ação 3.4: 
Implementação de 
Sistema de 
Informações sobre 
Recursos Hídricos 
 

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. 

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. 

DRH/SEMA. 
 

DRH/SEMA. Fepam, Dmae, 
Corsan, ANA, 
executivos 
municipais, Famurs e 
Comitê da Bacia do 
Lago Guaíba. 

• 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%. 
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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

Ação 4.1: Setorial de 
Saneamento 

Reduzir as cargas 
sanitárias urbanas 
lançadas na rede 
hídrica da Bacia 
Hidrográfica do Lago 
Guaíba oriundas do 
esgotamento sanitário 
e dos resíduos sólidos. 
 

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. 
 

Executivos 
Municipais, 
Operadoras de 
Saneamento 
(Corsan e Dmae) 
e Dmlu. 
 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 
 

Legislativos 
Municipais, 
DEP/POA, Fepam, 
Metroplan, SOP, 
Famurs, Ministério 
das Cidades, Caixa 
Econômica Federal, 
ONGs Ambientalistas 
e sociedade em geral. 

Esgotamento Sanitário (indicadores físicos e 
financeiros): 
• Relação entre o percentual dos recursos financeiros 
previstos e os efetivamente aplicados nas ações 
programadas; 
• Relação entre o percentual das execuções físicas 
previstas e as efetivamente realizadas nas ações; 
• Percentual da execução física das ligações domiciliares 
para as redes coletoras implantadas, considerando os 
objetivos finais; 
• Verificação da carga poluidora efetivamente lançada 
nos corpos de água, avaliada através do Índice de 
Poluição Orgânica (IPO) (evolução anual); 

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;  
• Percentual da população atendida por rede coletora 
e/ou tratamento de esgoto; e 
Resíduos Sólidos:  
• Número de Planos Municipais de Resíduos Sólidos 
elaborados e indicadores de desempenho operacional e 
ambiental por eles estabelecidos. 
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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

Ação 4.2: Setorial da 
Indústria 

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. 

• 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. 

Fepam e 
indústrias. 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 

Fiergs, Associações e 
Sindicatos da 
Indústria, Instituições 
de Ensino e Pesquisa, 
Ministério Público 
Estadual e Executivos 
Municipais. 

• 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 
• 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. 

Ação 4.3: Setorial da 
Produção Rural 
 

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. 
 

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. 

 

SEMA (Dbio, 
DRH), Fepam, 
EMATER, 
Instituto 
Riograndese do 
Arroz (Irga) e 
proprietários 
rurais e irrigantes. 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 
 

Associações e 
Sindicatos Rurais, 
Secretaria Estadual 
da Agricultura, 
Pecuária e Irrigação 
(Seapi/RS), Serviço 
Nacional de 
Apredizagem Rural 
(Senar), Secretaria 
Estadual de 
Desenvolvimento 
Rural e 
Cooperativismo 
(SDR/RS), SES, 
CPRM- Serviço 
Geológico do Brasil, 
Crea-RS, Farsul, 
Fetag e Executivos 
Municipais. 

Verificação da elaboração do plano para controle e 
redução de cargas poluidoras e do uso da água, nas 
áreas rurais da Bacia.  
Periodicamente, por ex. semestralmente, deverá ser 
verificado o alcance das seguintes metas referenciais: 
• 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%). 
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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

Ação 4.4: Setorial da 
Mineração 

Realizar estudos com 
vistas a subsidiar a 
elaboração do 
zoneamento para a 
atividade minerária no 
Lago Guaíba, para fins 
de licenciamento 
ambiental. 
 

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. 

DRH/SEM e 
Fepam. 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 
 

DNPM, CPRM - 
Serviço Geológico do 
Brasil, CRM, 
Sindicatos das 
Empresas (Sindareia 
e Sindibritas), 
Empresas 
Mineradoras (Smarja, 
etc.), Conselho 
Estadual do Meio 
Ambientel (Consema) 
- CT Mineração, 
Dmae, Corsan e SPH 
e Universidades. 

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%). 

Ação 4.5: Setorial 
para o Transporte 
 

Apoiar e promover a 
articulação 
institucional com vistas 
ao transporte 
aquaviário, na área do 
Lago Guaíba. 
 

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. 
 

Metroplan. Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 

SPH, Marinha do 
Brasil, Secretaria de 
Turismo, Esporte e 
Lazer (Setel/RS), 
Secretaria dos 
Transportes e 
Mobilidade (ST/RS), 
SEMA (DRH e Dbio), 
Fepam, executivos e 
legislativos municipais 
(com destaque para a 
Prefeitura de Porto 
Alegre e Empresa 
Pública de Transporte 
e Circulação - EPTC) 
e Praticagem Lagoa 
dos Patos, Rios, 
Portos e Terminais 
Interiores do RS. 

• Participação do Comitê da Bacia do Lago Guaíba na 
implementação do Plano Hidroviário Metropolitano 
(PHM); e  
• 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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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

Ação 4.6: Setorial 
para Pesca, Turismo, 
Lazer e Esportes 
 

Promover a realização 
de estudos 
estratégicos para 
atividades de turismo, 
lazer, pesca e 
esportes na Bacia 
Hidrográfica do Lago 
Guaíba. 
 

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. 
 

Secretarias 
Municipais de 
Turismo e 
Esporte, 
Setel/RS, 
SDR/RS, 
Secretarias 
Municipais de 
Agricultura e 
Marinha do Brasil. 
 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 
 

DRH/SEMA, Fepam, 
Ibama, Ministério da 
Agricultura, Pesca e 
Abastecimento 
(MAPA), Emater e 
Colônias de 
Pescadores. 

Estudos estratégicos:  
• Monitoramento da realização, considerando, para cada 
estudo estratégico, os seguintes percentuais de avanço: 

(i) Obtenção de recursos financeiros e elaboração dos 
termos de referência (10%); 
(ii) Contratação e início dos trabalhos (30%); 
(iii) Conclusão dos estudos e entrega dos respectivos 
relatórios finais (100%). 
 
Balneabilidade: 
•  Índice de Balneabilidade, relacionando a quantidade de 
balneários em condições próprias com o total existente 
na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 
Meta: 100% dos balneários em condições de 
balneabilidade. 

Ação 5.1: 
Recuperação, 
Preservação e 
Conservação 
Ambiental em Áreas 
de Interesse para os 
Recursos Hídricos 
 

Recuperar, preservar e 
conservar áreas de 
interesse para os 
recursos hídricos da 
Bacia Hidrográfica do 
Lago Guaíba. 

• Áreas de interesse 
para os recursos 
hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Lago 
Guaíba identificadas; 
• Elaboração de planos 
de ação para a 
recuperação, 
preservação e 
conservação ambiental 
destas áreas; e 
• Ações específicas de 
recuperação, 
preservação e 
conservação ambiental. 

 

Dbio/SEMA e 
Fepam. 
 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 
 

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, 
Ministério do Meio 
Ambeinte (Ibama e 
ICMBio) e Seduc. 

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;  
• Aprovação dos Planos de Recuperação, Preservação e 
Conservação, em consonância com o presente Plano de 
Bacia. 
• Recuperação, preservação e conservação. Poderão ser 
utilizados os seguintes indicadores: 
• Percentual relativo às áreas não conformes; 
• Quantidade de área recuperada em termos anuais; 

e 
• Quantidade de área preservada e conservada no 

âmbito da bacia.  
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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

Ação 5.2: Fomento a 
Programas Indutores 
de Boas Práticas 
Ambientais 
 

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). 
 

• Identificação de 
Programas indutores de 
boas práticas 
ambientais relacionados 
aos recursos hídricos; 
• Fomento e incentivo a 
estes programas 
através de premiação 
anual; e 
• Aprovação do Projeto 
de Lei que estabelece a 
Política Estadual (ou 
Programa Estadual) de 
Pagamento por 
Serviços Ambientais. 

Comitê da Bacia 
do Lago Guaíba e 
SEMA. 
 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 
 

Executivos 
Municipais, SEMA 
(DRH, Dbio, 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. 

• 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. 

 

Ação 5.3: Articulação 
com outros 
Instrumentos de 
Gestão do Território 
Aplicados na Bacia 
 

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. 
 

• Articulação entre a 
gestão de recursos 
hídricos na Bacia e 
outros instrumentos de 
gestão territorial-
ambiental; e 
• Aproveitamento de 
sinergias programáticas 
para a maximização de 
resultados e otimização 
na aplicação de 
recursos. 

Dbio/SEMA e 
ICMBio. 
 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 
 

Consema, Fepam, 
Seplan, Casa Civil e 
Gabinete do 
Governador (Centro 
de Governo ou 
Governadoria), 
Executivos 
Municipais, 
Instituições de Ensino 
e Pesquisa e 
proprietários de 
RPPN. 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
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Ação Objetivo Resultados esperados 
Atores intervenientes 

Indicadores Responsável 
legal Articulador Parceiros 

Ação 6.1: 
Implementação de 
Plano de 
Comunicação Social 
Permanente 
 

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. 
 

• 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. 

 

Comitê da Bacia 
do Lago Guaíba. 

Comitê da 
Bacia do Lago. 
 

DRH/SEMA, CRH/RS, 
Centro de Governo, 
Coordenação de 
Comunicação do 
Governo do Estado, 
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 
da Bacia do Lago 
Guaíba. 

• 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. 
• Acompanhamento anual através de indicadores 
numéricos, confrontando as metas definidas no plano de 
comunicação com os resultados efetivos alcançados, 
como por exemplo: 
• Quantidade de eventos realizados em relação aos 

previstos, 
• Quantidade de material de divulgação distribuído 

em relação ao planejado, 
• Quantidade de público alcançado em relação ao 

programado no plano. 
 

Ação 6.2: Educação 
Ambiental 
 

Apoiar e estimular 
ações no âmbito da 
educação ambiental, 
com foco nos recursos 
hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Lago 
Guaíba. 
 

Implantação de um 
programa permanente 
de Educação Ambiental 
voltado aos recursos 
hídricos na Bacia. 
 

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). 
 

Comitê da 
Bacia do Lago 
Guaíba. 
 

Instituições públicas e 
privadas que 
desenvolvam ações 
na área da educação 
ambiental, como: 
SOP, meios de 
comunicação, 
instituições de ensino 
e pesquisa, ONGs 
ambientalistas e 
demais Dmae e 
Corsan, Emater, 
Fiergs, Farsul e 
Fetag. 

• 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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9.4 CRONOGRAMA E ORÇAMENTO 

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. O cronograma (Quadro 11) 

levou em consideração a duração de cada ação, conforme as suas naturezas e 

necessidades. Percebe-se que o maior esforço deverá ocorrer nos quatro primeiros anos 

devido, principalmente, à implantação das ações. A Tabela 6 corresponde à estimativa de 

custos das ações. 
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Quadro 11: 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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Tabela 6: 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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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. 

Os custos estimados para cada uma das 19 ações e para o Plano de Bacia como um todo, 

considerando um horizonte de 20 anos, 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. 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. 

Do valor total de R$1.069.813.000,00, cerca de 98,3% são referentes à Linha de Ação 

Setorial, devido, principalmente, no que concerne ao Saneamento, voltado 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 

desta ação no contexto do Plano de Bacia (Figura 17). 

 
Figura 17: Distribuição dos custos por Linha de Ação 

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. Cabe ressaltar que este valor é 

passível de aplicação, independentemente da implementação da Cobrança pelo Uso da 

Água. Quando houver cobrança, a revisão deste Plano poderá prever um orçamento 

compatível com a receita disponibilizada pelo instrumento. As oito ações prioritárias, 

definidas em Plenária do Comitê, são responsáveis por 99,3% dos custos estimados. 

Desconsiderando a Ação Setorial de Saneamento, as demais ações prioritárias representam 

74% dos investimentos para a bacia. 
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10  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Relatório Executivo – Revisão 02 é um documento prático e objetivo, direcionado aos 

gestores da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, de forma a fortalecer o gerenciamento e 

auxiliar na tomada de decisões. Para tanto, apresentou os principais resultados e diretrizes 

consolidadas ao longo do desenvolvimento do Plano de Bacia. A sua estrutura apresenta 

desde as Atividades Preliminares até os principais instrumentos de gestão preconizados 

pela Lei N° 10.350/1994: Metas Intermediárias de Enquadramento, mecanismos de 

Cobrança, Outorga e Plano de Ações, contendo o cronograma e a estimativas de custos das 

Ações. 

O processo de elaboração deste Plano contou com a participação ativa dos gestores 

públicos e atores estratégicos que utilizam as águas da bacia. A coordenação foi realizada 

pelo DRH/SEMA, com a participação de técnicos da Fepam e representantes do respectivo 

Comitê de Bacia na Comissão de Acompanhamento.  

A construção do primeiro Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba contou com etapas 

sucessivas e complementares, que subsidiaram a sua conclusão. Os estudos consistiram na 

Complementação da Fase B – Definição das Metas Intermediárias de Enquadramento e 

Definição das Vazões de Referência – e na concretização da Fase C, relativa ao Programa 

de Ações. 

O início dos trabalhos se deu por meio das Atividades Preliminares, alusivas ao 

planejamento e à organização do estudo e das ações a serem desenvolvidas. Na etapa 

seguinte, Consolidação da Base Técnica, foram selecionados e estudados temas 

fundamentais para o processo de construção da fase final do Plano, que foram resumidos e 

apresentados neste Relatório Executivo. 

Na complementação da Fase B, foram ajustados diversos aspectos relativos ao 

Enquadramento original, adequando-o à Resolução Conama 357/2005. Também nesta fase 

do Plano, foi realizada análise da qualidade atual da água, mediante dados das redes de 

monitoramento da Corsan, Dmae e Fepam, o que possibilitou a definição das Metas 

Intermediárias para o Enquadramento. 

As diretrizes apresentadas para Outorga e os estudos sobre a Cobrança pelo Uso da Água, 

visam a orientar os órgãos integrantes do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, no que se 

refere aos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, na Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba. 
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O Programa de Ações está estruturado em seis linhas, que se dividem em 19 ações, 

afinadas com necessidades relativas à gestão de recursos hídricos na bacia em pauta, com 

forte atenção à implementação do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e seus 

instrumentos específicos. A previsão é que seja 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, do ponto de vista estritamente financeiro, 

observa-se que há predominância de quatro ações: saneamento, mineração, monitoramento 

quali-quantitativo dos recursos hídricos e educação ambiental. 

O Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, enfim, apresenta os instrumentos de 

planejamento e gestão de recursos hídricos, fundamentais para a manutenção e melhoria 

dos aspectos quantitativos e qualitativos das águas da bacia, destacando, no seu Programa, 

as ações necessárias ao cumprimento das metas previstas para Enquadramento. Para a 

sua concretização, todavia, Poder Público, sociedade e respectivo Comitê devem unir 

esforços e trabalhar de forma integrada, a fim de consolidar este instrumento de gestão e 

contribuir para a harmonização dos múltiplos usos da água no seu contexto. 
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11  GLOSSÁRIO 

Este glossário apresenta a descrição dos principais termos técnicos utilizados neste 

relatório, com o intuito de facilitar a leitura do relatório e a sua compreensão. 

BACIA HIDROGRÁFICA: Conjunto de terras drenadas por um corpo de água principal e 

seus afluentes. A noção de bacia hidrográfica inclui naturalmente a existência de cabeceiras 

ou nascentes, divisores de água, cursos de água principais, afluentes, subafluentes, etc. Em 

todas as bacias hidrográficas deve existir uma hierarquização na rede hídrica e a água 

escoa normalmente dos pontos mais altos para os mais baixos. O conceito de bacia 

hidrográfica deve incluir também a noção de dinamismo, por causa das modificações que 

ocorrem nas linhas divisórias de água sob o efeito dos agentes erosivos, alargando ou 

diminuindo a área da bacia (DRH/SEMA, 2012). 

BALANÇO HÍDRICO: Estimativa detalhada da diferença entre a disponibilidade de água e a 

demanda pela água dentro de um sistema, por exemplo, uma bacia hidrográfica, um 

empreendimento etc (IGAM, 2008 apud DRH/SEMA, 2012). 

CLASSE DE QUALIDADE DA ÁGUA: Conjunto de condições e padrões de qualidade de 

água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros (Resolução 

Conama Nº 357/2005 apud DRH/SEMA, 2012). 

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA: É um instrumento de gestão de recursos hídricos, não 

é um imposto, é uma remuneração pelo uso de um bem público, cujo preço é fixado a partir 

de um pacto entre os usuários da água, a sociedade civil e Poder Público no âmbito do 

Comitê de Bacia Hidrográfica. Cabe ao Comitê aprovar e propor ao Conselho de Recursos 

Hídricos os mecanismos e valores de Cobrança em sua área de atuação (ANA, 2016). 

COLIFORMES TEMOTOLERANTES: Subgrupo das bactérias do grupo coliforme que 

fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2oC em 24 horas, tendo como principal representante a 

Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal, o que a torna um organismo indicador de 

contaminação tanto em águas naturais quanto tratadas (Modificado de Brasil, 2013). Os 

coliformes termotolerantes convivem em simbiose com humanos, bois, gatos, porcos e 

outros animais de sangue quente. São excretados em grande quantidade nas fezes e 

normalmente não causam doenças (quando estão no trato digestivo). Neste grupo está 

presente a bactéria gram-negativa Escherichia coli. A ingestão de alimentos por ela 

contaminados traz resultados desagradáveis (como uma gastrenterite, por exemplo) e 

podem ser brandos ou desastrosos, dependendo do grau de contaminação (Modificado de 

Acquanova, 2016). 
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COMITÊS DE GERENCIAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: São colegiados 

instituídos oficialmente pelo Governo do Estado, formados majoritariamente por 

representantes da sociedade e de usuários das águas. Considerados como verdadeiros 

"parlamentos das águas", sua função é discutir e deliberar sobre os assuntos de interesse 

comum aos diversos usuários da água de uma bacia hidrográfica (DRH/SEMA, 2012). 

CONSUMO DE ÁGUA: Quantidade de água efetivamente consumida por determinado uso e 

que não é disponibilizada novamente ao manancial para uso posterior (DRH/SEMA, 2007). 

CORPO DE ÁGUA: Denominação genérica para qualquer manancial hídrico; curso de água, 

trecho de rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aquífero subterrâneo. Sinônimo: 

CORPO HÍDRICO (IGAM, 2008 apud DRH/SEMA, 2012).  

CURSO DE ÁGUA: Denominação geral para os fluxos de água em canal natural de 

drenagem de uma bacia, tais como rio, riacho, ribeirão, córrego etc (IGAM, 2008 apud 

DRH/SEMA, 2012). 

DBO5,20 (DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO): Quantidade de oxigênio consumida pela 

degradação de cargas orgânicas, num período de 5 dias, a uma temperatura de 20º C (ANA, 

2016a). 

DEMANDA DE ÁGUA: Quantidade de água necessária para atender aos usos existentes 

em determinada bacia hidrográfica, baseada em elementos de tempo e de quantidade e 

relacionada com um ponto específico da bacia (IGAM, 2008 apud DRH/SEMA, 2012).  

DISPONIBILIDADE HÍDRICA: É a quantidade de água disponível em um ponto do corpo 

hídrico, definida a partir das características hidrológicas do curso d’água e o volume 

outorgado na bacia correspondente (IGAM, 2008 apud DRH/SEMA, 2012). 

ENQUADRAMENTO: É o estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado 

e/ou mantido em um trecho de corpo d’água ao longo do tempo. É um dos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos que objetiva assegurar às águas qualidade compatível com os 

usos mais exigentes a que forem destinadas, bem como diminuir os custos de combate à 

poluição das águas mediante ações preventivas permanentes (IGAM, 2008 apud 

DRH/SEMA, 2012). 

OUTORGA: É um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos através do qual o 

Poder Público autoriza o usuário a utilizar a água, para uma finalidade específica, com prazo 

determinado, quantidade e condições expressas na autorização. Tem o objetivo de 

assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água (ANA, 2016b). 
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VAZÃO MÉDIA: vazão que corresponde à média das vazões naturais, verificadas em uma 

série histórica de medições de vazão. Está presente no corpo hídrico em um curto período 

de tempo, não sendo possível contar com ela para garantir o atendimento aos principais 

usos da água (UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS, 2010). 

VAZÃO MÍNIMA COM 90% DE GARANTIA (Q90): É a vazão determinada a partir das 

observações em um posto fluviométrico em certo período de tempo, em que em 90% 

daquele período as vazões foram iguais ou superiores a ela. Em outras palavras, pode-se 

aceitar que existe um nível de 90% de garantia de que naquela seção do curso d’água as 

vazões sejam maiores do que o Q90. Diz-se que a Q90 é a vazão com 90% de permanência 

no tempo, podendo ser extrapolado para outras seções do curso d’água, com base na área 

da bacia hidrográfica contribuinte e nas quantidades de chuvas da região (ANA, 2016b). 

VAZÃO OUTORGÁVEL: É a vazão disponível para ser outorgada, que corresponde a 

quantidade de água a ser disponibilizada para os diversos usos (ANA, 2016b). 

VAZÃO OUTORGADA: É a quantidade de água autorizada e devidamente cadastrada pelo 

Poder Público para atendimento dos usos (ANA, 2016b). 
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ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.
Rua Felicíssimo de Azevedo, 924 Bairro Higienópolis - Porto Alegre/RS CEP: 90540-110 

Tel.: (51) 3272 8900; Fax: (51) 3342 3345
www.ecoplan.com.br

O Plano de Bacia, previsto como um dos instrumentos de planejamento da Lei Nº 10.350/1994, 
tem por objetivo operacionalizar as disposições do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 
compatibilizando os aspectos de quantidade e qualidade, e orientar a sociedade sobre a 
utilização futura das águas.

PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA
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