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PALAVRAS DO
PRESIDENTE
DO COMITÊ DA BACIA DO
LAGO GUAÍBA
“Dizem que, em matéria
de água, as notícias quase
nunca são boas.
Mas esta publicação nos
reserva surpresas. Ela marca
o final de mais uma etapa
da trajetória do Comitê de
Bacia do Lago Guaíba e
da dedicação de todos os
setores da sociedade que
vive dessas águas, a um
empreendimento comum: o
nosso Plano de Bacia.
Durante esse longo ano de
trabalho descobrimos que
temos água em quantidade,
que o nosso Plano tem
viabilidade e que podemos
contar com o empenho
e a experiência de todos
os representantes deste
Comitê.
Descobrimos também que
ainda não perdemos a
esperança na recuperação
da qualidade desejada da

água do Lago (expressa na
etapa anterior do Plano,
no Enquadramento) e que
ainda temos a indignação
para lutarmos por ela.
Descobrimos que, no tempo
em que as redes tornaramse o principal fenômeno
social, a nossa teia (iniciada
há quase duas décadas), se
fortaleceu.
Descobrimos que existe
uma única realidade e todos
somos parte dela, mas
juntos caminhamos mais
fortes.

PALAVRAS DO
VICE-PRESIDENTE
DO COMITÊ DA BACIA
DO LAGO GUAÍBA

“O Comitê da Bacia do Lago Guaíba venceu
mais uma etapa importante de sua existência ao
finalizar a terceira etapa desse instrumento de
planejamento, o Plano de Bacia Hidrográfica,
reafirmando sua importância frente às
instituições. A participação da sociedade foi e
é essencial para esse processo de construção
da gestão compartilhada dos usos dos recursos
hídricos.”
Paulo César Germano
Vice-Presidente

E assim vamos continuar,
para que àquelas notícias
nunca cheguem.”

Manuel Salvaterra
Presidente

Comite do Lago Guaiba
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“Água: elemento vital e indispensável à vida no planeta. A qualidade da água tratada e distribuída à
população, as melhorias somente serão possíveis com o Planejamento Global da Bacia Hidrográfica,
englobando a Recuperação/Preservação dos Ecossistemas pertinentes, pois não se trata somente da
qualidade da água para os humanos, toda a vida da fauna silvestre depende deste fator, e também as
diversas atividades produtivas, bem como a sobrevivência dos Pescadores Artesanais, entre outros.”
Eduíno de Mattos | Representante da Associação Comunitária 10 de Junho – Categoria: Representantes da
População da Bacia – Associações Comunitárias

Foto: Eduíno de Mattos

“O planejamento da Bacia Hidrográfica mais estratégica da Região, em especial quanto às
questões do saneamento, se consolida com o estabelecimento de ações voltadas ao cumprimento
do Enquadramento, após processo descentralizado de construção. A ABES-RS se orgulha de ter
participado tanto como integrante do Plenário do Comitê como da Comissão de Acompanhamento
do Plano da Bacia.”
Ana Elizabeth Carara | Representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABESRS) | Categoria: Representantes da População da Bacia - Associações de Profissionais
Revista do Plano da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
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APRESENTAÇÃO
A BACIA HIDROGRÁFICA DO
LAGO GUAÍBA
A água é um bem natural indispensável à manutenção
da vida e a forma como é usada pode comprometer a
sua disponibilidade. O Brasil já vive a urgência de bem
gerenciar suas águas, devido à degradação ambiental e
às recorrentes situações de crise geradas por eventos de
seca ou inundações. Isto tem afetado de maneira drástica
a população e a economia nas bacias hidrográficas.
No Rio Grande do Sul também são verificados sérios
problemas relativos à disponibilidade hídrica. Para
proporcionar a gestão das águas, o Sistema Estadual
de Recursos Hídricos foi instituído, através da Lei Nº
10.350/1994, conhecida como a Lei Gaúcha das Águas.
Neste contexto legal, um importante instrumento de
gestão é o Plano de Bacia Hidrográfica, no qual são
definidos os objetivos para o futuro das águas e as ações
necessárias para o seu alcance e manutenção.
O Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foi
elaborado com base nessa Legislação. O processo
de planejamento foi desenvolvido em duas etapas. A
primeira, entre 2002 e 2006, compreendeu estudos de
Diagnóstico e Prognóstico da Situação dos Recursos
Hídricos, bem como a definição dos objetivos de
qualidade para o futuro das águas da bacia. A segunda,
entre 2013 e 2015, correspondeu a definição das metas
intermediárias para a qualidade das águas superficiais e
à elaboração de um Plano de Ações, que estabelece o
caminho para o alcance dos objetivos definidos para as
águas da bacia. Ao longo deste trabalho, foram realizadas
quatro reuniões públicas e nove reuniões plenárias do
comitê de bacia, nas quais os usuários da água, públicos e
privados, e a sociedade puderam opinar e deliberar. Seus
principais resultados são apresentados nesta Revista.

A IMPORTÂNCIA DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO LAGO
GUAÍBA
Conforme as informações consolidadas nos estudos
técnicos para o Plano, a Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba possui uma área de 2.973,1 km², dos quais 482,25
km² são ocupados pela área do lago e 28,12 km² pelo Delta
do Jacuí. Abrange, total ou parcialmente, o território
de 14 municípios (ver figura apresentada na página 7),
incluindo a capital do Estado do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, e outros seis municípios da região metropolitana.
Predominam as atividades industriais, o setor de serviços
a agropecuária.
A Bacia possui 19 Unidades de Conservação, de domínios
federal, estadual e municipal, com destaque para o
Parque e a APA do Delta do Jacuí e o Parque de Itapuã.
A população da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
foi estimada em 1.227.687 habitantes, sendo 1.209.229
residentes na zona urbana (98%) e 18.458 na zona rural
(2%).

Olá, eu sou o Biguá (Phalacrocorax
brasilianus), mascote do Plano da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Meu habitat é a Bacia e ao longo
desta Revista irei esclarecer alguns
conceitos. Boa leitura!

Das ações em saneamento em implantação nesse
contexto, ressalta-se a importância do Projeto
Integrado Socioambiental (Pisa), iniciativa da Prefeitura
de Porto Alegre, com o apoio do Governo Federal, que visa
à despoluição do Lago Guaíba, através da universalização
do saneamento básico à população, ampliando de 30%
para 80% da capacidade de tratamento de esgoto.

Municípios e seus percentuais de área na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Município

%

Barão do Triunfo

2,7

Barra do Ribeiro

95,3

Canoas

23,0

Cerro Grande do Sul

14,4

Eldorado do Sul

30,9

Guaíba

99,8

Mariana Pimentel

47,5

Nova Santa Rita

4,7

Porto Alegre

82,1

Sentinela do Sul

31,7

Sertão Santana

91,2

Tapes

17,7

Triunfo

0,5

Viamão

9,1

USOS DO SOLO NA BACIA
A ocupação do solo é 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 aproximadamente 3%
da área total da bacia.
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 (1ª
etapa do Plano da Bacia), aumentaram em 106% e 115%,
respectivamente. A área atualmente ocupada pelas
lavouras de arroz é de 360 km² e pela silvicultura de 321
km².

A BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA
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USOS DO SOLO NA BACIA
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SÍNTESE DOS USOS DA ÁGUA
NA BACIA
Na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba são verificados
diversos usos da água. Para definir os volumes de
água utilizados, foram considerados os seguintes:
abastecimento urbano, rural e industrial; irrigação e
criação de animais.
O Quadro a seguir apresenta a estimativa de retirada de
água para cada uso (vazão demandada) e as retiradas
de água que estão devidamente “cadastradas” (vazão
outorgada pelo DRH) na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba. Nota-se que as estimativas das demandas
para os setores de criação animal, abastecimento
rural e irrigação são muito superiores ao universo
outorgado, indicando a necessidade de regularização
das outorgas na bacia, de modo a abranger todos os
usos e usuários.

Conheça alguns conceitos
importantes para a gestão das
águas:
Usos consuntivos: são aqueles
usos que retiram água de
um manancial - exemplos:
abastecimento
público
e
industrial, irrigação, entre
outros.
Usos
não
consuntivos:
são os usos que ocorrem
diretamente no corpo hídrico,
sem a necessidade de retirada
de água – exemplos: pesca,
turismo e lazer, navegação,
entre outros.

Usos que retiram água do corpo hídrico

Criação animal:
Vazão outorgada = 0,0009 m3/s
Vazão demandada = 0,0492 m3/s

Vazão Outorgada: é
a quantidade de água
efetivamente autorizada
para atendimento dos
usos e usuários. Trata-se
da vazão cadastrada o
uso na bacia.
Vazão Demandada:
é a quantidade de
água correspondente
à necessidade de
atendimento dos usos
existentes na bacia.
Trata-se de uma
estimativa a partir dos
dados levantados na
etapa de diagnóstico.

Abastecimento rural:
Vazão outorgada = 0,0039 m3/s
Vazão demandada = 0,0702 m3/s
Abastecimento Industrial:
Vazão outorgada = 4,65 m3/s
Vazão demandada = 4,61 m3/s
Abastecimento urbano:
Vazão outorgada = 10,56 m3/s
Vazão demandada = 7,35 m3/s
Irrigação:
Vazão outorgada = 7,46 m3/s
Vazão demandada = 21,51 m3/s
Vazão total outorgada =
22,68 m3/s

Vazão total demandada =
33,67 m3/s

Revista do Plano da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
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DISPONIBILIDADES HÍDRICAS
O conhecimento da quantidade de água disponível e
de como ela se distribui na bacia é importante para a
sua adequada gestão.
A maior parte da água da Bacia do Lago Guaíba vem
dos rios que a formam: Jacuí, Caí, dos Sinos e Gravataí.
Uma pequena parcela vem dos arroios que chegam
ao Lago Guaíba pela margem esquerda (Dilúvio,
Cavalhada, do Salso, Lami, Chico Barcelos, Estância
e Xambá) e direita (do Conde, Passo Fundo, Petim,
Capivaras, Ribeiro e Araçá).
Os rios formadores contribuem tanto na quantidade
de água disponível, quanto na qualidade da água do
Lago Guaíba. De modo simplificado, 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 um aporte de vazões
ao Lago Guaíba de 1.888,3 m³/s.
Distribuindo percentualmente a contribuição de água
dos rios formadores e dos arroios da bacia, observase a seguinte situação (Ver figura da página 11): O
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, sendo 1,61% dos arroios da margem direita e
0,68% daqueles da margem esquerda.

Disponibilidade Hídrica da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba
Vazão média afluente ao
Lago Guaíba

Contabilizando os rios formadores: Jacuí,
dos Sinos, Caí e Gravataí = 1.888,3 m3/s.

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

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

Produção hídrica média
da Bacia

Produção hídrica mínima
(90% de garantia) da
Bacia

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

É importante esclarecer o que
será chamado de margem
direita e margem esquerda
do Lago. O termo Margem
Esquerda
será
aplicado
às
áreas
que
abrangem
os municípios de Canoas,
Porto Alegre e Viamão. Já a
Margem Direita se refere aos
municípios de Eldorado do
Sul, Guaíba e Barra do Ribeiro.

O que é Vazão média? É a
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.
O que é Vazão mínima com
90%
de
garantia
(Q90)?
Corresponde à vazão que
é igualada ou superada em
90% do tempo, ou seja,
representativa do período de
estiagem. Está presente no
corpo hídrico durante longos
períodos, oferecendo maior
garantia de haver água para
os usos pretendidos, neste
caso, 90% do tempo.

Vazão ecológica: É a vazão minima necessária para a manutenção dos ecossitemas
aquáticos e para a preservação da flora e da fauna relacionadas ao corpo hídrico.

Biguá - Phalacrocorax brasilianus

PERCENTUAIS DAS VAZÕES APORTADAS AO LAGO GUAÍBA

Rio Caí: 5,3%

Rio dos Sinos: 4,7%

Rio Jacuí: 86,3%
Rio Gravataí: 1,6%

Arroios da
Margem Esquerda
da Bacia: 0,47%

Arroios da
Margem Direita
da Bacia: 1,83%

Legenda
Corpos d'água
Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba
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BALANÇO HÍDRICO
É a comparação entre a quantidade de água necessária para o atendimento dos usos existentes e a quantidade de água
disponível, conforme ilustração.

QUANTA
ÁGUA TEMOS?

QUANTA
ÁGUA USAMOS?

VAZÃO MÉDIA: 1888,9 m3/s
(situações normais)

VAZÃO DEMANDADA: 37,7 m3/s
(estimativas das necessidades dos
usos e dos usuários)

VAZÃO MÍNIMA: 203,9 m3/s
(situações de estiagem)

VAZÃO OUTORGADA: 22,7 m3/s
(captações autorizadas pelo DRH)

Os resultados do balanço hídrico para a Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, avaliados no Plano de Bacia,
confirmam as tendências já apontadas no Plano Estadual
de Recursos Hídricos: nos meses de plantio de arroz
irrigado (outubro a janeiro) algumas sub-bacias (área de
drenagem formada pelos arroios da bacia) apresentam

menor disponibilidade, entretanto, em termos médios
anuais não foram verificadas situações problemáticas de
escassez de água na bacia.
No Quadro abaixo são comparados os resultados dos
itens apresentados anteriormente, em termos globais
para a bacia.

Balanços Hídricos – Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Quanta água temos?

Quanta água usamos?

Em situações
“normais”
- médias m3/s

Em situações
de estiagem
- mínimas m3/s

Estimativa das
necessidades
dos usos e
usuários
- demanda m3/s

1888,9

203,9

33,7

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 as
demandas

1,2

1,8

11,1

16,5

Vazões autorizadas nas
Outorgas
- cadastro m3/s
22,7

BALANÇO HÍDRICO

QUALIDADE DA ÁGUA
Os estudos indicaram que nas áreas onde há maior
concentração de população (margem esquerda), os corpos
d´água estão com sua qualidade mais comprometida. Esta
situação pode ser verificada na foz dos rios Gravataí, dos
Sinos e no Arroio Dilúvio. Em alguns pontos da margem
direita e na foz do Rio Jacuí foram verificados melhores
índices de qualidade da água. Nota-se, ainda que na
porção sul da margem esquerda do Lago Guaíba, as águas
encontram-se em melhor qualidade. Isto pode ser atribuído
à implantação dos sistemas de esgotamento sanitário
(SES Belém Novo e Lami, em Porto Alegre) e, também, à
capacidade de se recuperar (depuração) do lago ao
longo de seu percurso (ver figura da página 13). Com a
implantação do PISA pela Prefeitura de Porto Alegre, que
teve suas obras iniciadas em 2007 e a maior obra, a ETE
Serraria, entregue em 2014

Coliformes Termotolerantes:
variável indicadora da
existência de bactérias
presentes em matéria fecal,
de origem humana e animal
(mamíferos).
Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO): variável
indicadora da existência de
carga orgânica que consumirá
oxigênio do corpo hídrico.
Índice da Qualidade da Água
(IQA): é uma medida de
avaliação da qualidade da
água de um curso d’água,
considerando diversas
variáveis ao mesmo tempo;
funciona como uma nota,
variando de 0 a 100, na qual
os valores mais altos indicam
melhor qualidade das águas.

(DMAE, 2014), as condições da qualidade das águas
superficiais na bacia devem melhorar.
Com relação à qualidade da água dos rios formadores
do Lago Guaíba, a análise dos dados apontou que os rios
dos Sinos e Gravataí apresentam Índice de Qualidade da
Água (IQA) regulares e ruins na sua foz, com elevadas
concentrações de Coliformes Termotolerantes, Demanda
Bioquímica de Oxigênio, Nitrogênio e Fósforo, bem
como concentrações baixas de oxigênio dissolvido. Tais
resultados evidenciam o impacto negativo do lançamento
de efluentes domésticos e industriais não tratados nestes
corpos de água, cujos efeitos se refletem no Lago Guaíba.

QUALIDADE ATUAL DA ÁGUA DA BACIA
(DADOS DE 2014)
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Pontos de Qualidade da Água

!

Sede municipal

"

Capital estadual

Classe 1

Cursos d'água

Classe 2

Corpos d'água

Classe 3

Limite municipal

Classe 4

Sub-bacia
Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba

Conceito de cada Classe na ilustração sobre a Resolução Conama Nº357/2005
(Quadro na página 20)
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AGENDAS TEMÁTICAS
DO PLANO DA BACIA
As agendas temáticas foram inspiradas na metodologia empregada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na
Conferência Rio + 10 e correspondem a uma ferramenta de avaliação integrada da situação atual da bacia, facilitando
a integração dos resultados técnicos do diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Sua aplicação possibilita:
• A obtenção de um panorama geral da bacia, com temas importantes para o processo de gestão;
• O acesso simplificado a informações relevantes, apresentadas na fase de Consolidação da Base Técnica;
• A obtenção de informações que subsidiem a proposição das ações e intervenções no Programa de Ações.

Agendas Temáticas
Agenda

Cor

Variáveis

Agropecuária – Laranja

Presença de lavouras: área plantada e área irrigada

Mineração – Cinza

Presença de áreas requeridas para Mineração e Concessão de Lavra

Urbanização e Industrialização – Marrom

Presença de áreas urbanizadas

Conservação Ambiental – Verde

Presença de remanescentes de cobertura natural do solo e existência de
Unidades de Conservação

Recursos Hídricos – Azul

Impactos sobre os usos da água: Índice de Qualidade da Água e atendimento do
Enquadramento

A análise das agendas temáticas para a Bacia do Lago Guaíba indica que:
• A Agropecuária (Agenda Laranja) é mais presente na margem direita, onde há intenso uso para a agricultura,
principalmente a irrigação de arroz, sendo considerada de baixo impacto na margem esquerda;
• A Mineração (Agenda Cinza) apresenta maior potencial na margem direita, em função da observação das áreas
com requerimento e autorização de pesquisa (foram avaliadas somente as áreas para mineração na parte terrestre
da bacia);
• As sub-bacias da margem esquerda apresentam maior presença da Urbanização e Industrialização (Agenda
Marrom), em função da localização de Porto Alegre e Canoas;
• A Conservação Ambiental (Agenda Verde) apresenta valores mais críticos nas sub-bacias com menor área
protegida, principalmente na margem direita, e nas áreas mais urbanizadas. Os resultados mais favoráveis encontramse na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde temos o Delta do Jacuí (APA e Parque) e no extremo sul da margem
esquerda, em Viamão (Parque de Itapuã);
• Os Recursos Hídricos (Agenda Azul) correspondem a uma integração de todos os resultados anteriores e sua
repercussão sobre o Lago Guaíba, em função dos usos e da qualidade das águas. Os valores mais altos de impactos
e conflitos são obtidos na margem de Porto Alegre e Viamão e no Canal de Navegação, no trecho mais próximo ao
Delta do Jacuí. Os menores impactos e conflitos concentram-se na margem direita, principalmente no trecho de
jusante, bem como nos demais segmentos do canal de navegação. Ou seja, as regiões mais próximas dos centros
urbanos apresentam maior potencial de conflitos, inclusive com as áreas de lazer e as captações para abastecimento
público.

AGROPECUÁRIA - AGENDA LARANJA
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Sede municipal

Lavoura não irrigada
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Capital estadual

Lavoura irrigada

Cursos d'água
Corpos d'água
Limite municipal
Sub-bacia
Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba

Classificação da relevância
Agenda relevante:
forte presença agrícola
Agenda de relevância intermediária
Agenda não relevante:
baixa presença agrícola
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MINERAÇÃO - AGENDA CINZA
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Concessão de Lavra
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Potencial para Mineração
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Sub-bacia
Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba

Classificação da relevância
Agenda relevante:
maior presença da mineração
Agenda de relevância intermediária
Agenda não relevante:
menor presença da mineração

URBANIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO AGENDA MARROM
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Agenda relevante:
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intermediária
Agenda não relevante:
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CONSERVAÇÃO AMBIENTAL AGENDA VERDE
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Unidades de Conservação (UCs)
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Capital estadual

Banhado

Cursos d'água

Campo

Corpos d'água

Campo Úmido

Limite municipal

Mata

Sub-bacia

Área verde intraurbana

Bacia Hidrográfica Classificação da relevância
do Lago Guaíba
2 - Agenda relevante: menor presença
de remanescentes naturais e UCs
1 - Agenda de relevância intermediária
0 - Agenda não relevante: maior presença
de remanescentes naturais e UCs

RECURSOS HÍDRICOS - AGENDA AZUL
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2 - Agenda relevante: maior potencial
de conflitos por uso da água
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potencial de conflitos por uso da água
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O FUTURO DAS ÁGUAS
NA BACIA: METAS DE
ENQUADRAMENTO
Na primeira etapa do Plano foram elaborados estudos para o conhecimento da Bacia Hidrográfica e da situação dos
seus recursos hídricos (Diagnóstico e Prognóstico). Também foram definidos os desejos futuros para os usos das águas
da bacia, ou seja, o Enquadramento (Ilustração na página 23).
O Enquadramento é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos que visa ao estabelecimento do nível de
qualidade (classe de uso) a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, ao longo do tempo. Seu
objetivo é assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os
custos de controle da poluição hídrica, através de ações preventivas. Quanto maior a classe, menos restrição ao uso e,
por conseguinte, menor o nível de qualidade. A ilustração da página 23, apresenta a classificação da qualidade da água
e os usos possíveis em cada uma (Resolução Conama Nº 357/2005). Dentre as atividades da segunda etapa do Plano, o
Comitê da Bacia do Lago Guaíba definiu metas progressivas e intermediárias para o alcance do Enquadramento.

Resolução Conama Nº 357/2005 | Classes de Qualidade da Água e Usos
Classes

Usos

Especial

Abastecimento doméstico com simples desinfecção
(usar cloro)
Conservação das características naturais da água

1

Abastecimento doméstico após tratamento simplificado
(filtrar e usar cloro)
Proteção das comunidades aquáticas
Recreação de contato primário
(ex.: natação, esqui aquático e mergulho)
Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se
desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas ou sem remoção
de película
Criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à
alimentação humana

2

Abastecimento doméstico após tratamento convencional
(decantar, filtrar e usar cloro)
Proteção das comunidades aquáticas
Recreação de contato primário (ex.: natação, esqui aquático e mergulho)
Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e jardins
Pesca e aquicultura

3

Abastecimento doméstico após tratamento convencional ou avançado
Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras
Dessedentação de animais
Recreação de contato secundário e pesca amadora

4

Navegação
Harmonia paisagística
Usos menos exigentes

“O Plano de Bacia é
ao Comitê e todo
hídricos, de modo a
CORSAN através de

um instrumento que visa a gerar elementos e meios que permitam
o Sistema gerir efetivamente e sustentavelmente os recursos
garantir os usos múltiplos de forma racional e sustentável, e a
seus representantes acompanha com interesse todo o processo.”

Maria de Fatima Neves Warth | Representante da Companhia Riograndese de Saneamento (Corsan) –
Categoria: Abastecimento Público

LAGO GUAÍBA
Os estudos atualizados em 2014, na Fase C do Plano da Bacia do Lago Guaíba, indicaram que dos 13 segmentos nos quais
o Lago Guaíba está dividido, dez já possuem o objetivo de Enquadramento alcançado, são eles: Delta do Jacuí – Margem
Direita, Delta do Jacuí – Canal Central, Saco de Santa Cruz, Margem Direita Médio (Guaíba e Barra do Ribeiro), Margem
Direita Jusante (Ponta do Salgado - Ponta da Faxina), Canal de Navegação – Montante – Margem Esquerda, Canal de
Navegação – Montante – Margem Direita, Canal de Navegação Jusante – Margem Direita (Ponta da Ceroula e a Laguna
dos Patos), Canal de Navegação Jusante – Margem Esquerda (Ponta do Arado - Foz do Lago) e Margem Esquerda – Ponta
do Coco (Viamão). Para os três segmentos restantes, o Comitê do Lago Guaíba definiu que em 10 anos os objetivos de
Enquadramento deverão ser alcançados (ver os quadros a seguir).

Enquadramento Alcançado – Lago Guaíba
Corpo D´Água

Classe Atual

Enquadramento

Lago Guaíba - Segmentos
Delta do Jacuí – Margem Direita

2

2

Delta do Jacuí – Canal Central

2

2

Saco de Santa Cruz

1

1

Margem Direita Médio
(Guaíba e Barra do Ribeiro)

2

2

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

1

1

Canal de Navegação – Montante –
Margem Esquerda

3

3

Canal de Navegação – Montante –
Margem Direita

3

3

Canal de Navegação Jusante – Margem Direita
(Ponta da Ceroula e a Laguna dos Patos)

2

2

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

2

2

Margem Esquerda – Ponta do Coco (Viamão)

1

1

Metas para alcance do Enquadramento – Lago Guaíba para 10 anos
Corpo D´Água

Classe Atual

Enquadramento

Lago Guaíba- Segmentos
Delta do Jacuí – Margem Esquerda
(Porto Alegre – Navegantes, Centro até
o Gasômetro)

4

3

Margem Esquerda – Montante
(Porto Alegre – do Gasômetro até Assunção)

4

3

Margem Esquerda - Jusante

3

2

“O Plano da Bacia do Lago Guaíba dará o norte para as atividades nesta bacia e possibilitará que o
Comitê da Bacia do Lago tenha maior efetividade em seu trabalho.”
Kathia Vasconcellos Monteiro | Representante do Instituto Augusto Carneiro - Categoria: Representantes da
População da Bacia – Organizações Ambientalistas
Revista do Plano da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba

21

22

Revista do Plano da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba

ARROIOS AFLUENTES
Para os 13 arroios afluentes ao Lago Guaíba, três deles já apresentam os objetivos do Enquadramento
alcançados, são eles: Petim, Ribeiro e o Araçá. Para os outros nove restantes definiu-se a meta de que em
10 anos o Enquadramento será alcançado. 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 (ver os
quadros a seguir).

Enquadramento Alcançando –Arroios Afluentes
Corpo D´Água

Classe Atual

Enquadramento

Arroios Afluentes
Petim

2

2

Ribeiro

2

2

Araçá

2

2

Metas para alcance do Enquadramento – Arroios Afluentes
Corpo D´Água

Classe Atual

Enquadramento

Meta

Arroios Afluentes
Dilúvio

4

3

Cavalhada

4

3

Salso

4

3

Passo Fundo

4

3

Lami

3

2

Capivaras

3

2

Chico
Barcelos

3

2

Estância e Xambá

4

2

Conde

4

10 ANOS

3

10 ANOS

2

15 ANOS

ENQUADRAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA
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Enquadramento dos Arroios

!

Sede municipal

"

Capital estadual

Classe 2

Corpos d'água

Classe 3

Limite municipal

Rio não enquadradado

Sub-bacia
Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba

Enquadramento do Lago Guaíba
Classe 1
Classe 2
Classe 3
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DIRETRIZES PARA
IMPLEMENTAÇÃO DOS
INSTRUMENTOS DE GESTÃO
Ao longo da elaboração do Plano de Bacia (2ª Etapa), além
da construção do Programa de Ações, o Comitê do Lago
Guaíba também se dedicou a importantes questões sobre o
planejamento das águas da Bacia, definindo diretrizes para dois
instrumentos de gestão: a Outorga e a Cobrança pelo Uso da
Água.

Outorga de Direito de Uso
da Água: é um instrumento
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.
No Rio Grande do Sul isto é
realizado pelo DRH/SEMA.

OUTORGA DE DIREITO DE USO DOS
RECURSOS HÍDRICOS
No Plano de Bacia devem ser definidas as diretrizes para a
Outorga de Direito de Uso da Água. Estas indicarão o volume
disponível para o uso e o volume que deverá permanecer nos
cursos d’água, repercutindo diretamente nas condições futuras
das águas e no desenvolvimento social, econômico e ambiental.
Em seu plano o Comitê da Bacia do Lago Guaíba definiu as
seguintes diretrizes:

. Vazão de referência para os afluentes da margem esquerda e margem direita: Q da
Bacia do Lago Guaíba - 14,46 m³/s (ou 5,87 L/s.km²)
. Vazão máxima outorgável: 70% da Q
(produzida - vazão incremental)
. Vazão outorgável: 10,12 m³/s
. Vazão já outorgada: 9,39 m³/s
. Saldo hídrico a outorgar: 0,73 m³/s
. Vazão de referência das águas superficiais: Q (acumulada) na Bacia do Lago Guaíba
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Lago Guaíba

Usos prioritários
para água
superficial ficam válidas as
prioridades de
uso do PERH-RS
(Resolução CRH Nº
141/2014)

.
.
.
.

- 203,9 m³/s, considerando o saldo hídrico de montante
(rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí)
Vazão máxima outorgável: 50% da Q90
Vazão outorgável: 101,9 m³/s
Vazão já outorgada: 13,3 m³/s
Saldo hídrico a outorgar: 88,6 m³/s

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

• Abastecimento de água às populações:
Abastecimento doméstico e de animais em estabelecimentos rurais e irrigação
em pequenas propriedades agrícolas
Geração de energia elétrica, inclusive termelétricas, abastecimento industrial,
para fins sanitários e para indústria de alimentos
Aquicultura
Projetos de irrigação coletiva
Abastecimento industrial em geral
Irrigação de culturas agrícolas em geral
Navegação fluvial e transporte aquático
Usos recreativos e esportivos
Desmonte hidráulico na indústria da mineração
Efluentes urbanos, industriais e agrícolas

. Derivações ou captações de água superficial de até 0,1 L/s ou 0,0001 m³/s de caráter
Vazão mínima para
dispensa de Outorga fica válido o disposto
na Resolução CRH-RS
Nº 91/2011

.
.
.

individual, para as necessidades básicas (higiene e alimentação) onde não haja
atendimento pela rede pública
Derivações ou captações de água superficial menores ou iguais a 3 L/s ou 0,003 m³/s,
para atividades produtivas e econômicas de qualquer natureza
Acumulações de água da chuva (em reservatórios ou barragens), através de obras,
cujo volume armazenado seja inferior ou igual a 15.000 m³ e com altura do nível normal da água menor ou igual a 1,50 metros
Ressalta-se que a dispensa de Outorga não desobriga o usuário do Cadastro junto ao
órgão gestor de recursos hídricos

COBRANÇA PELO USO
RECURSOS HÍDRICOS

DOS

Com relação à Cobrança pelo Uso da Água, no Plano foi
realizado um estudo para esclarecer aspectos relevantes,
com base na Lei Gaúcha das Águas (Nº 10.350/1994),
e informar a situação geral das bacias brasileiras que já
implantaram esse instrumento.
O Comitê da Bacia do Lago Guaíba decidiu deliberar
sobre este tema posteriormente, pois entendeu que
são necessárias algumas definições institucionais
(implementação da Agência de Região Hidrográfica),
legais (regulamentação da Cobrança) e operacionais
(definição de modelo, mecanismos, valores, papéis e
atribuições) para implementar e operar a Cobrança pelo
Uso da Água.
As simulações do potencial de arrecadação com a
Cobrança na bacia indicaram uma possível receita entre
R$ 8 e R$ 18 milhões ao ano, dependendo do modelo a
ser adotado no estado, bem como dos preços unitários a
serem aprovados pelo Comitê.
Recomendações do Comitê da Bacia do Lago Guaíba
sobre o tema Cobrança:

A 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 o 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.

• Atendimento da Legislação
• Recursos para investimento na bacia
• Aprimoramento do arranjo institucional

Necessidade de
implementação da
Cobrança na bacia

•
•
•
•
•

Criação de um
Grupo de Trabalho
de implantação da
Cobrança

Aprofundamento das discussões e estudos
Qualificação do Comitê sobre metodologias de Cobrança
Articulação com setores e grandes outorgados
Proposição de metodologia para a bacia
Atendimento de pré-requisitos para Cobrança
• Campanha de comunicação
• Cadastro de usuários
• Sistema de informações
• Integração com a Outorga

. Utilização, inicialmente, de metodologia simplificada que tenha respaldo no
conhecimento e dados disponíveis para cálculo
. Diretriz aprovada pelos estudos da Fundação Estadual de Planejamento
Recomendações
técnicas e legais

.
.
.
.

Metropolitano Regional (Metroplan), em convênio com a SEMA, no ano de 2015,
sugeriu metodologia da Bacia do Rio Doce: cobrança apenas pela captação e
lançamento
Restringir, inicialmente, a cobrança de lançamento aos setores de saneamento e
indústria
Delimitar, inicialmente, a cobrança na área rural à irrigação
Integrar informações de cadastro com licenciamentos ambientais
Prever atualização monetária dos preços unitários na metodologia a ser aprovada.
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RETRATOS DO GUAÍBA
Jacuí abre o delta,

Descansam as águas.

Escolheu assentar sem engano

Estuário das águas.

Noutra margem a Ilha das Flores

A Cidade à beira do Lago

O Guaíba estende o contorno

Vai reunindo pobres catadores

Tinha doces promessas de um

Cais do Porto, a orla, o entorno

Noutro lado, Ilha da Pintada

mago.

O Veleiros de velas ao vento

Quanta vida então contrastada.

Desde então fez-se longa a

No Gasômetro um denso

O contraste social dos barracos

história

momento.

Com mansões de quem tem

Hoje somos futuro e memória

Lago de encantamentos gerais

grandes nacos

Rente à água de tanta vivência

Que revela os cartões-postais

Coabitam o chão dessas ilhas

No presente correndo
existência.

Ponte Móvel p’ra embarcações

Passam naus dirigindo as
quilhas.

“Certa data o povo açoriano

No espelho das águas,

Pôr-do-sol derramando
emoções.

A mirada se estende.

Sol ferido no poente,

Às gentes da Terra.

Nas variantes do ecossistema

Dourado e sangue.

Vista do Lago para a Cidade

Cada espécie insinua um poema

O motivo de praias tão belas

Vê, dos prédios, a plasticidade

São arranjos da diversidade

É que são nossas as linhas delas

Vista desta Cidade p’ro Lago

Depuremos toda realidade.

Belém Novo, Lami, Ipanema,

Vê paisagem de brando afago.

Dá-se assim o encontro das

A paisagem matiza seu lema.

No ambiente do curso fluvial

Terra não é parelha

águas

Os desenhos da Itapuã

Pulsa o esplendor natural

Afluentes que sangram sem

Rebatendo em cada manhã

E à noite as águas paradas

mágoas

Guarujá debruçada em vagas

São espelho de luzes tombadas.

Curso do rio Caí, rio dos Sinos,

Vai traçando o mapa das plagas.

Corre o sentimento,

Mais o Gravataí são destinos

Nas areias do leito,

Flui o pensamento.”

Autor Ricardo Almeida. Colaboradores: Camila Chaiben, Fátima Warth, Mário Rangel, Paulo César
Germano e Renata Gil. | 1° lugar na categoria “Cultura, Arte e Espiritualidade” da VIII Mostra
de Trabalhos Técnicos do Lago Guaíba, promovida pela UFRGS e pelo Comitê da Bacia do
Lago Guaíba, em 2013.

Foto: Eduíno de Mattos
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PROGRAMA DE AÇÕES
O Programa de Ações do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba estabelece um conjunto de ações, atores
envolvidos, estimativa de recursos financeiros e delimita o horizonte temporal para o alcance das metas estabelecidas
para a qualidade e a quantidade das águas na bacia. Além disso, define outras ações de natureza ambiental, necessárias
para o desenvolvimento pleno de seu território.
Nesse sentido, o Programa de Ações construído com a participação social observou alguns princípios:
• Fortalecimento e qualificação do Comitê, um dos protagonistas na implementação do Plano de Bacia;
• Visibilidade para o Plano e para o SERH, com ênfase para a função do Comitê de Bacia;
• Foco: questões de gestão - instrumentos;
• Linhas de ação: gestão dos recursos hídricos;
• Principais questões ou problemas relacionados aos recursos hídricos da Bacia do Lago Guaíba;
• Natureza prática e objetiva: alcance das metas; e
• Organização dos atores intervenientes: otimização dos resultados.

Ações Setoriais

Mobilização
Comunicação
e Educação

Monitoramento
Quali-Quantitativo
Instrumentos de Gestão
Institucional: Plano e Comitê

Conservação Ambiental

Veja a seguir o Quadro síntese com o Programa de Ações, estruturado em seis linhas e 19 ações, contendo os custos
previstos para a sua implantação e operacionalização.

QUADRO SÍNTESE DO PROGRAMA DE AÇÕES

Institucional –
Plano e Comitê

Instrumentos
de Gestão de
Recursos
Hídricos

Monitoramento
QualiQuantitativo

Custo da Linha
de Ação (R$)

Ações

Custo da
Ação (R$)

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

-

Fortalecimento e Qualificação
Técnica e Institucional do Comitê

1.000.000,00

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

-

Articulação com outros Planos e
Programas

-

Consolidação do Monitoramento
Quali-Quantitativo dos
Recursos Hídricos

7.985.000,00

Avaliação do Potencial Hidrogeológico e do Uso das Águas
Subterrâneas

790.000,00

1.000.000,00

-

10.025.000,00
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

Ação Setorial de Saneamento

1.040.728.000,00

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

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

1.400.000,00

Fomento a Programas Indutores
de Boas Práticas Ambientais

-

Articulação com outros Instrumentos de Gestão do Território
Aplicados na Bacia

-

Implementação de um Plano de
Comunicação Social Permanente

1.150.000,00

Setorial

Ambiental

Comunicação
e Educação

Custo do
Plano
de Bacia (R$)

1.069.813.000,00

Linhas de
Ação

1.052.238.000,00

1.400.000,00

5.150.000,00
Educação Ambiental

4.000.000,00
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AÇÕES JÁ REALIZADAS
NA BACIA
Há diversas ações de gestão de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, realizadas por entidades que
atuam no gerenciamento, no monitoramento e na conservação de suas águas. Conheça, a seguir, algumas ações que já
estão em andamento:

MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO
• Consolidação do Monitoramento Quali-Quantitativo dos Recursos Hídricos: monitoramento de níveis e vazões,
com algumas estações dispondo de dados desde a década de 1940. Tais estações integram o Sistema Nacional de
Informações Hidrológicas, operado pela Agência Nacional de Aguas (ANA). Recentemente, o DRH tem investido no
aprimoramento destas estações, instalando equipamentos mais modernos, em pontos já monitorados e implantando
outros em novos pontos, em locais estratégicos. Há que se destacar, ainda, o monitoramento de qualidade das
águas, atualmente com 18 pontos, monitorados pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) (13 pontos),
Corsan (03 pontos) e Fepam (02 pontos).

SANEAMENTO
• Ações de esgotamento sanitário para a redução de carga poluidora em áreas urbanas: O Dmae e a Corsan
possuem previsão de investimentos neste setor, com projetos e obras financiados pelo Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) do Governo Federal. Algumas destas iniciativas já estão em execução nos municípios da bacia,
outras ainda estão na etapa de projeto e licenciamento. O principal avanço recente neste tema é a implantação do
Programa Integrado Socioambiental (PISA), em Porto Alegre. Também merecem destaque o sistema de tratamento
de esgotos de Guaíba e diversas obras de drenagem urbana em Porto Alegre.
• Redução de perdas nos sistemas de distribuição de água: As operadoras dos sistemas de abastecimento público,
Demae e Corsan, investem nesta área, com o objetivo de aumentar a eficiência de seus sistemas, reduzindo a perda
de água por vazamentos ou ligações irregulares.

INDÚSTRIA
• Monitoramento de Cargas Poluidoras: Parte das indústrias licenciadas na bacia, principalmente as de maior porte
ou potencial poluidor, integram um Programa, coordenado pela Fepam, que as obriga a monitorar os efluentes
lançados nos recursos hídricos, após tratamento. Trata-se do Sistema de Automonitoramento, o Sisauto, que é
implantado através de exigências do órgão ambiental no âmbito dos processos de licenciamento ambiental.

NAVEGAÇÃO
• Transporte Hidroviário: A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) conta com a alternativa de transporte
de passageiros, via aquaviária, utilizando o Lago Guaíba, entre Porto Alegre e Guaíba, com dois pontos de saída da
Capital, e com uma interligação entre eles (Cais do Porto e Barra Shopping Sul). Também já existe um Planejamento
para o setor, coordenado pela Metroplan, com previsão de diversas interligações entre os municípios da região
metropolitana.

COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
• Educação Ambiental: já estão em prática na bacia diversas iniciativas de Educação Ambiental, executadas por
organizações não governamentais, universidades e empresas públicas ou privadas. Parte dessas ações são oriundas
de programas de responsabilidade social, de financiamentos de entidades de fomento (FNMA ou Programa
Petrobrás Ambiental) ou, ainda, de exigências dos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos em
implantação ou operação.

ATORES ESTRATÉGICOS
PARA O PLANO DE BACIA
DO LAGO GUAÍBA
No processo participativo de gestão das águas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba é fundamental
a participação de todos os segmentos da Sociedade e Poder Público que atua na Bacia, a seguir estão
apresentados os responsáveis pela efetivação das ações do Plano da Bacia.
Ações

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

Fortalecimento e Qualificação Técnica e
Institucional do Comitê

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

Atores intervenientes e responsabilidades
Responsável legal: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Articulador: CRH/RS
Parceiros: membros do Comitê da Bacia do Lago Guaíba e principais
responsáveis legais pela implementação das ações deste Plano,
destacando-se: Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag),
Executivos e Legislativos Municipais, Dmae, Corsan e o Ministério
Público Estadual (MPE)
Responsável legal: CRH/RS
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba, DRH/SEMA e Fepam
Parceiros: Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Promoção do
Investimento (SDPI), Agência Nacional de Águas (ANA), Fundação
de Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Federação da Agricultura do
Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), instituições de ensino, mpresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Dmae e Corsan
Responsável legal: Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERH),
notadamente do DRH/SEMA, CRH/RS, Fepam e Comitê da Bacia do
Lago Guaíba
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba e DRH/SEMA
Parceiros: Centro de Governo (integrado pelas principais secretarias
vinculadas diretamente ao governador), Assembleia Legislativa, ANA
e usuários da água, por exemplo, Dmae e Corsan (tanto diretamente,
quanto através de suas representações institucionais)

Articulação com outros Planos e Programas

Responsável legal: Comitê da Bacia do Lago Guaíba e SEMA (DRH e
Fepam)
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: Corsan, Dmae, Executivos Municipais, Departamento de
Esgotos Pluviais (DEP/POA), Secretaria Estadual da Habitação e
Saneamento (SEHABS), Superintendência de Portos e Hidrovias
(SPH), Seplag, Ministério das Cidades, CRH-RS, Defesa Civil, Centro
Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED/UFRGS),
Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul
(Famurs), Legislativos Municipais e Metroplan

Consolidação do Monitoramento QualiQuantitativo dos Recursos Hídricos

Responsável legal: DRH/SEMA e Fepam
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba e CRH/RS
Parceiros: Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), Dmae, Corsan,
Universidades, executivos municipais (com destaque para Secretaria
Municipal do Meio Ambinte de Porto Alegre - Smam), Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), ANA e Secretaria Estadual de
Saúde (SES)

Avaliação do Potencial Hidrogeológico e
do Uso das Águas Subterrâneas

Responsável legal: DRH/SEMA
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba e CRH/RS
Parceiros: CPRM, 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)
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Modelagem Hidrodinâmica da Qualidade das
Águas e do Comportamento de Fluxos

Responsável legal: DRH e Fepam
Articulador: DRH e Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: SPH, CPRM, ANA e instituições de ensino e pesquisa

Implementação de Sistema de Informações
sobre Recursos Hídricos

Responsável legal e Articulador: DRH/SEMA
Parceiros: Fepam, Dmae, Corsan, ANA, executivos municipais, Famurs e
Comitê da Bacia do Lago Guaíba

Ação Setorial de Saneamento

Responsável legal: Executivos Municipais, Operadoras de Saneamento
(Corsan e Dmae) e Departamento Municipal de Limpeza Urbana de
Porto Alegre (DMLU)
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: Legislativos Municipais, DEP/POA, Fepam, Metroplan,
Sehabs, SOP, Famurs, Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal,
ONGs Ambientalistas e sociedade em geral

Ação Setorial da Indústria

Responsável legal: Fepam e indústrias
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: Fiergs, Associações e Sindicatos da Indústria, Instituições de
Ensino e Pesquisa, Ministério Público Estadual e Executivos Municipais.

Ação Setorial da Produção Rural

Responsável legal: SEMA (Defap, DRH), Fepam, Emater, Instituto
Riograndese do Arroz (Irga) e proprietários rurais e irrigantes
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: Associações e Sindicatos Rurais, Secretaria da Agricultura,
Pecuária e Irrigação (Seapa), Servico Nacional de Apredizagem Rural
(Senar), Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
(SDR), SES, CPRM, Crea, Farsul, Fetag e Executivos Municipais

Ação Setorial de Mineração

Responsável legal: DRH/SEM e Fepam
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: DNPM, CPRM, CRM, Sindicatos das Empresas (Sindareia e
Sindibritas), Empresas Mineradoras (Smarja, etc.), Conselho Estadual
do Meio Ambiente (Consema) - CT Mineração, Dmae, Corsan e SPH

Ação Setorial para o Transporte

Responsável legal: Metroplan
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: SPH, Marinha do Brasil, Secretaria do Turismo, Esporte e
Lazer (Setur), Secretaria dos Transportes (Seinfra), SEMA (DRH e
DEFAP), 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

Ação Setorial para Pesca, Turismo, Lazer e
Esportes

Responsável legal: Secretarias Municipais e Estadual de Turismo e
de Esporte, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo (SDR), Secretarias Municipais de Agricultura e Marinha
do Brasil
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: DRH/SEMA, Fepam, Ibama, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), Emater e Colônias de Pescadores

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

Responsável legal: Defap/SEMA e Fepam
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: DRH/SEMA, Fundação Zoobotânica, Executivos e
Legislativos Municipais, Emater, Proprietários Rurais, Comando
Ambiental da Brigada Militar, Ministério Público Estadual, Instituições
de Ensino e Pesquisa, ONGs Ambientalistas, Consema, CRH/RS,
Ministério do Meio Ambiente, Ibama, Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Seduc

Fomento a Programas Indutores de Boas
Práticas Ambientais

Responsável legal: Comitê da Bacia do Lago Guaíba e SEMA
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: Executivos Municipais, SEMA (DRH, Defap e 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, sociedade e usuários de água em geral

Articulação com outros Instrumentos de
Gestão do Território Aplicados na Bacia

Responsável legal: Defap/SEMA e ICMBio
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: Consema, Fepam, Seplag, Casa Civil e Gabinete do Governador (Centro de Governo ou Governadoria), Executivos Municipais,
Instituições de Ensino e Pesquisa e proprietários de RPPN

Implementação de Plano de Comunicação
Social Permanente

Responsável legal: Comitê da Bacia do Lago Guaíba (concepção,
detalhamento do plano, apoio e coordenação da sua implementação)
Para a concepção e detalhamento, poderá contar com recursos
financeiros provenientes do FRH/RS e com a contratação de
consultoria especializada em comunicação, caso entenda necessário
Articulador: Comitê da Bacia do Lago
Parceiros: DRH/SEMA, CRH/RS, Centro de Governo, Secretaria de
Comunicação (Secom), Legislativos Municipais e Estadual, Emater
(através da gerência de comunicação), Famurs, Executivos Municipais,
sempre através das suas assessorias de comunicação, bem como as
assessorias de comunicação e imprensa das instituições integrantes do
Comitê da Bacia do Lago Guaíba

Educação Ambiental

Responsável legal: Agentes promotores da educação ambiental
(executivos municipais e estaduais, através de suas secretarias de
educação e meio ambiente - SEMA, e instituições de ensino e pesquisa)
Articulador: Comitê da Bacia do Lago Guaíba
Parceiros: Instituições públicas e privadas que desenvolvam ações
na área da educação ambiental, como por exemplo: Secretaria da
Habitação e Saneamento, meios de comunicação, instituições de
ensino e pesquisa, seja no âmbito informal e/ou não formal, ONGs
ambientalistas e demais usuários da água, que desenvolvam ações de
educação (Dmae e Corsan, por exemplo), Emater, Fiergs, Farsul e Fetag

Biguá (Phalacrocorax brasilianus). Foto: Eduíno de Mattos
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CRONOGRAMA DE
IMPLANTAÇÃO DO PLANO
DA BACIA
Linhas de Ação

Ações

Cronograma (anos)

Hierarquia
1

Institucional –
Plano e Comitê

Instrumentos de
Gestão de Recursos
Hídricos

Monitoramento
Quali-Quantitativo

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

1

Fortalecimento e Qualificação Técnica e
Institucional do Comitê

1

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

1

Articulação com outros Planos e Programas

2

Consolidação do Monitoramento QualiQuantitativo 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

Ação de Saneamento

1

Ação da Indústria

2

Ação da Produção Rural

2

Ação de Mineração

1

Ação para o Transporte

2

Ação para Pesca, Turismo, Lazer e Esportes

2

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

Implementação de Plano de Comunicação
Social Permanente

1

Educação Ambiental

2

Setorial

Ambiental

Comunicação e
Educação

Legenda:

Implantação
Operacionalização
Sem Atividade

2

3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Foto: Paula Riediger

Fotos: Eduíno de Mattos

UM OLHAR PARA O FUTURO
MAIS QUE UM PLANO DE BACIA, UM COMPROMISSO COM A
SUSTENTABILIDADE
O Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba encerra com o desfecho da Década Internacional para Ação
“Água, Fonte de Vida”, proclamada pela UNESCO em março de 2005. Trata-se, pois, de um momento único
de consagração do acordo mundial em prol da gestão integrada do bem mais precioso da humanidade, a
água doce. É simbólico, uma vez que esta bacia, receptora das águas de outras importantes bacias do Estado,
ultimou seu plano neste contexto de celebração.
O processo de elaboração do plano foi intenso e exigiu o exercício pleno da cidadania, garantido no âmbito do
comitê de bacia. A participação do órgão gestor de recursos hídricos, na coordenação, e do órgão ambiental,
no acompanhamento técnico, afirmou a função do Estado de fomentar a gestão descentralizada e participativa
das águas sob seu domínio.
O trabalho está apenas começando. O processo é contínuo e requer compromisso dos diversos atores, públicos
e privados, responsáveis pela articulação, execução, monitoramento e fiscalização do conjunto de ações
elencadas no plano. Somente assim, envolvidos e determinados, conseguiremos promover o uso múltiplo e
sustentável dos recursos hídricos da Bacia do Lago Guaíba.

VAMOS,
TODOS JUNTOS,
FAZER O NOSSO
PLANO ACONTECER!
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www.facebook.com/planodabaciadolagoguaiba

APOIO TÉCNICO:

ACOMPANHAMENTO:

REALIZAÇÃO:

Comite do Lago Guaiba
www.ecoplan.com.br
Tel : (51) 3272-8978

www.comitelagoguaiba.net
lagoguaiba@gmail.com

www.sema.rs.gov.br
dipla-drh@sema.rs.gov.br
Tel: (51) 32888163

