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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório apresenta o resultado da Atividade 5.2 – Definição dos Critérios de 

Outorga de Uso da Água na Bacia do Rio dos Sinos, integrante da Meta 5 que trata do 

Plano de Bacia propriamente dito.  

Conforme estabelecido nos Termos de Referência, essa atividade consiste na definição 

de critérios de outorga com base nas proposições integrantes do presente processo de 

planejamento. Assim, foram considerados, no estabelecimento destes critérios, os 

aspectos legais vigente, bem como as limitações técnicas configuradas através dos 

balanços hídricos atuais e futuros. Igualmente importante, são os acordos políticos já 

estabelecidos com relação à partição da água na Bacia, em período de escassez hídrica. 

Também é importante destacar, que os critérios de outorga propostos neste documento 

abrangem não apenas as águas superficiais (em situação mais crítica), mas também as 

águas subterrâneas. 

O presente relatório está estruturado em quatro grandes temas, configurados em 

capítulos: 

Capítulo 2 – Aspectos Legais e Institucionais, apresentando uma visão geral das 

questões legais e institucionais relacionadas à outorga do direito de uso da água no Rio 

Grande do Sul.  

Capítulo 3 – Situação Atual da Outorga na Bacia do Rio dos Sinos, apresentando 

uma caracterização da situação atual quanto às outorgas emitidas na Bacia e 

comentando os critérios adotados. 

Capítulo 4 – Vazões Remanescentes Propostas, resgatando as proposições do relatório 

da Atividade 4.1 relativamente às vazões que devem ser mantidas nos cursos de água. 

Capítulo 5 – Critérios para Outorga de Uso da Água na Bacia do Rio dos Sinos, 

apresentando, com base nos condicionantes anteriormente expostos, os critérios 

propostos para a outorga de uso das águas na Bacia. 

Por fim, são apresentados dois capítulos, contendo os comentários finais sobre o tema e 

os anexos técnicos.  

Desta forma, no presente relatório apresenta-se uma proposição técnica, baseada nas 

informações disponíveis. A lógica adotada na presente proposição baseia-se na 

determinação inicial da vazão de referência e da situação atual e futura dos balanços 

hídricos, com o objetivo de garantir, no mínimo, os usos atuais (demandas quantitativas) 

e se possível permitir os incrementos futuros projetados, assegurando as vazões 

remanescentes.  
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2. ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

As águas do Rio dos Sinos e de seus tributários, conforme a legislação vigente e a 

consequente divisão hidrográfica estadual, são de domínio do Estado do Rio Grande do 

Sul e, portanto, submetidas à legislação gaúcha de recursos hídricos. 

A Lei Estadual Nº 10.350, de dezembro de 1994, instituiu o Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos, regulamentando o Artigo 171 da Constituição Estadual, 

estabelecendo a Política Estadual de Recursos Hídricos. O objetivo dessa Política 

consiste em harmonizar os múltiplos usos da água com as limitadas disponibilidades e 

suas variações no tempo e no espaço, assegurando prioritariamente o abastecimento das 

populações humanas. 

Entre os princípios da Política Estadual de Recursos Hídricos tem-se (Artigo 3º) a 

aprovação prévia, por parte do Estado, de todas as utilizações de recursos hídricos, face 

o domínio público sobre as águas.  

Cabe ao Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERH) a execução e atualização da 

Política Estadual de Recursos Hídricos e a proposição, execução e atualização dos 

Planos de Bacias Hidrográficas e do Plano Estadual.  

O SERH é composto por: Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), 

Departamento de Recursos Hídricos (DRH/SEMA), Comitês de Gerenciamento de 

Bacia Hidrográfica (CBH) e Agências de Região Hidrográfica (ARH). 

Entre os instrumentos de gestão de recursos hídricos, tem-se a outorga de uso dos 

recursos hídricos (Artigos 29 a 31). Conforme esses artigos, qualquer uso da água que 

altere as condições de quantidade ou qualidade do manancial hídrico, seja ele superficial 

ou subterrâneo, dependerá de outorga, observado o Plano Estadual e os Planos de Bacia. 

Quando o uso alterar as condições quantitativas das águas, a autorização será emitida 

pelo DRH/SEMA. Os usos que afetam as condições de qualidade das águas serão 

outorgados ou licenciados pelo órgão ambiental (FEPAM).  

A outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas no Plano Estadual e 

no Plano de Bacia, respeitando o Artigo 2º da Lei que estabelece o abastecimento 

humano como prioritário. Usos da água de caráter individual, para a satisfação das 

necessidades básicas da vida, são dispensados de outorga. 

Em termos de responsabilidade quanto à outorga, cabe ao CRH (Artigo 8°) aprovar os 

critérios de outorga de uso da água. Ao DRH/SEMA compete (Artigo 11) emitir as 

autorizações de uso da água e propor ao CRH os critérios para outorga do uso da água. 

Já ao PERH caberá estabelecer diretrizes para a outorga de uso da água. 

Observa-se, assim, que a referida legislação concentra as responsabilidades de 

aprovação e execução (implementação) quanto à outorga de uso da água ao CRH e 

DRH/SEMA, consolidada no PERH que estabelecerá suas diretrizes. Mostra, assim, que 

a outorga de uso da água (e suas diretrizes e critérios) fica limitada em uma esfera mais 
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restrita do SERH.No entanto, como se verá adiante (Decreto Nº 37.033/96), na 

regulamentação da lei houve um esforço para garantir os princípios da participação e 

descentralização, através da definição do papel do Comitê Gerenciamento de Bacia 

Hidrográfica, através do seu Plano de Bacia, encaminhando proposta técnica com 

critérios de outorga.  

Complementarmente, dois decretos estaduais regulamentam artigos da Lei Nº 

10.350/94. O Decreto Nº 37.033/96 regulamentou a outorga do direito de uso da água. 

Em seu primeiro Artigo estabelece que as águas de domínio do estadual (superficiais ou 

subterrâneas) somente poderão ser utilizadas mediante outorga emitida pelo DRH ou 

FEPAM.  

A outorga poderá ser emitida através de licença de uso (quando o usuário atender a 

condições pré-determinadas em função da disponibilidade quali-quantitativa das águas 

na Bacia), autorização (quando não há a referida base técnica) ou concessão. A licença 

de uso será outorgada por no máximo 5 anos, enquanto a autorização outorgada em 

caráter precário poderá ser revogada a qualquer momento. Já a concessão abrange um 

período de 10 anos. 

Importante ressaltar que o Decreto define como uso da água “qualquer utilização, 

serviço ou obra em recurso hídrico, independentemente de haver ou não retirada de 

água, barramento ou lançamento de efluentes, que altere seu regime ou suas condições 

qualitativas ou quantitativas”. Define, ainda, que a água somente poderá ser utilizada 

para o fim outorgado e que o Plano de Bacia poderá estabelecer uma vazão de derivação 

abaixo da qual a outorga poderá ser dispensada (esse valor deverá ser aprovado pelo 

DRH, que poderá o definir enquanto não houver o Plano de Bacia). E mais, que a 

FEPAM definirá as quantidades mínimas de água para a manutenção da vida dos 

ecossistemas aquáticos (vazão remanescente). 

O Artigo 7º estabelece que é no Plano de Bacia que deverão ser definidos os valores 

referentes aos parâmetros técnicos necessários para orientar a emissão das outorgas pelo 

DRH (e enquanto não houver Plano o próprio DRH poderá definir tais valores). 

Esse Decreto reitera que os recursos hídricos serão utilizados prioritariamente no 

abastecimento das populações, ficando a hierarquia dos demais usos estabelecida no 

Plano de Bacia. Estabelece, ainda, que dentro de uma mesma categoria de usuários, terá 

preferência para a outorga 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 no Plano de Bacia. 

Importante destacar o Artigo 18 que menciona que no caso da ocorrência de 

insuficiência de água ou no caso de degradação da qualidade do seu corpo a níveis que 

possam alterar sua classe de uso, DRH e FEPAM modificarão as condições fixadas no 

ato de outorga. 

O Decreto Nº 42.047/02 regulamenta o gerenciamento e a conservação das águas 

subterrâneas e é abordado aqui no que se refere aos aspectos intervenientes com a 
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outorga de uso da água. No seu Artigo 18, § 1º, estabelece que “são dispensadas da 

outorga as captações insignificantes de águas subterrâneas, com vazão média mensal de 

até dois metros cúbicos por dia ou com a finalidade de uso de caráter individual e para a 

satisfação das necessidades básicas da vida”. Complementando (no § 2º) que os planos 

de bacia poderão estabelecer outras vazões maiores para dispensa de outorga, as quais 

deverão ser aprovadas pelo DRH. No § 3º estabelece que as captações de água 

dispensadas da outorga ficam sujeitas ao cadastramento e à fiscalização do DRH e 

FEPAM, bem como pelos demais órgãos responsáveis pela defesa da saúde pública. 

No Artigo 20 define que todo aquele que construir obra de captação de águas 

subterrâneas deverá cadastrá-la no DRH, apresentando as informações técnicas 

necessárias, bem como permitir o acesso da fiscalização no local. O cadastramento 

deverá ser efetuado junto ao DRH. 

Enfim este arcabouço legal e institucional define as regras básicas relativas à emissão de 

outorgas de uso da água de domínio estadual e configura as questões fundamentais que 

esse relatório apresenta: em que consistem os critérios para a outorga de uso da água e 

quais os valores dos parâmetros técnicos necessários, com base no estágio atual do 

conhecimento sobre os recursos hídricos da Bacia do Rio dos Sinos e do seu processo 

de planejamento. 
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3. SITUAÇÃO ATUAL DA OUTORGA NA BACIA 

Conforme estabelecido na legislação vigente, cabe ao órgão gestor do Sistema Estadual 

de Recursos Hídricos e emissão das outorgas de uso da água na Bacia do Rio dos Sinos. 

Quando houver alteração das condições de quantidade da água caberá ao DRH/SEMA 

emitir a respectiva outorga. No caso de haver alterações na qualidade, essa 

responsabilidade é da FEPAM. Enquanto não houver Plano de Bacia, caberá também ao 

DRH/SEMA a proposição de critérios para outorga (aprovados pelo CRH). 

Com efeito, na situação atual, a Bacia tem suas águas outorgadas pelo DRH/SEMA, 

com base em critérios técnicos definidos pelo órgão gestor. A elaboração deste Plano de 

Bacia permitirá que o Comitê Sinos, como representante dos usuários e sociedade da 

Bacia, proponha critérios não apenas técnicos, mas socialmente negociados. 

Neste capítulo são apresentados os aspectos caracterizadores da situação atual na Bacia 

com relação às alterações nas condições de quantidade das águas, que influenciam nas 

disponibilidades para uso. Três estudos mais recentes se destacam:  

� Disponibilidades e Demandas da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – 

DRH/SEMA, Fevereiro/2008;  

� Síntese da Situação Atual dos Recursos Hídricos – Atividade 3.3 / Meta 3 do 

Plano Sinos – PróSinos/ComitêSinos/Unisinos, 2009; e  

� Cenários para o Plano de Bacia – Atividade 4.2 / Meta 4 do Plano Sinos – 

PróSinos/ComitêSinos/Unisinos, 2010. 

Com o objetivo de facilitar a compreensão dessa situação atual, optou-se por inverter a 

ordem cronológica, apresentando primeiro os resultados dos balanços hídricos atuais e 

futuros e posteriormente mostrar e comentar sobre os critérios adotados para a emissão 

de outorga de uso da água na Bacia. 

No âmbito deste Plano de Bacia, em 2009, foram apresentados balanços hídricos da 

situação atual, confrontando disponibilidades hídricas com demandas/consumos de água 

para a Bacia, em termos superficiais. Os resultados são apresentados e comentados a 

seguir: 

Tais balanços hídricos foram apresentados para cada uma das 21 Unidades de Estudo, 

para o três compartimentos e para a Bacia como um todo. Foram consideradas as 

disponibilidades hídricas de situações mais críticas: Q90% (vazão com permanência 

temporal de 90%) e Qmin, jan (vazões mínimas no mês de janeiro), com o objetivo de 

caracterizar a situação de atendimento em situações de menor disponibilidade hídrica, 

quando ocorrem os conflitos e restrições de uso. 

As demandas e consumos de água foram determinadas para cada Unidade de Estudo. É 

importante destacar a diferença entre os balanços hídricos baseados em demandas e em 
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consumos: o primeiro privilegia a situação instantânea e pontual (localizada), retratando 

o quadro no ponto de captação, e o segundo caso retrata situações regionais. Desta 

forma, os balanços hídricos disponibilidade versus demandas retratam melhor a situação 

junto à captação, enquanto os balanços hídricos disponibilidade versus consumos 

mostram com maior fidelidade a situação na totalidade da Unidade de Estudo, 

compartimento ou Bacia. 

Os balanços hídricos disponibilidade versus demandas foram calculados com base em 

vazões (m³/s); e os balanços hídricos disponibilidade versus consumos foram 

determinados com base em volumes anuais (m³/ano). 

Outro aspecto importante refere-se aos valores adotados para as Unidades de Estudo: 

valores individuais sem considerar a acumulação dos saldos hídricos das Unidades de 

montante (quando houver). Nos três compartimentos (alto, médio e baixo) foi 

considerado o somatório dos valores das Unidades de Estudo que os integram, também 

sem acumular os saldos dos compartimentos de montante. Já para a Bacia como um 

todo, foram considerados os saldos hídricos de montante. 

A opção por não acumular os saldos hídricos das Unidades de montante se justifica pelo 

fato de querer se determinar a situação específica de cada Unidade. Também ocorre que 

os saldos hídricos de montante somente são disponibilizados para jusante ao longo da 

calha principal do curso hídrico, não atingindo a totalidade da área de cada Unidade, 

significando uma restrição importante ao seu uso. 

O Quadro 3.1 apresenta os balanços hídricos disponibilidade versus demanda. Os 

balanços hídricos são apresentados em termos de diferenças absolutas (disponibilidade 

– demanda) e relativos (disponibilidade / demanda). Quando no primeiro caso ocorre 

valor negativo significa situação de déficit, ou seja, não há água suficiente para o 

atendimento da demanda, e o valor indicado na célula retrata a quantidade faltante. No 

segundo caso, o déficit ocorre com valor inferior à unidade e mostra a razão dessa 

insuficiência. Em ambos os casos, nas situações de déficits hídricos, os valores estão 

grafados em vermelho. Por fim, na última coluna do quadro, é indicado o uso 

predominante em termos quantitativos, como forma de demonstrar qual categoria de 

usuário é mais atingida pela insuficiência hídrica. 
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Quadro 3.1 – Balanços Hídricos – Disponibilidade versus Demandas (m³/s) 

Demandas Principal Uso

Q90 Qmin,jan  (m³/s) Disp - Dem Disp / Dem Disp - Dem Disp / Dem Consuntivo

AS1 1,439 0,573 0,094 1,345 15,236 0,479 6,069 Irrigação

AS2 1,920 0,765 1,123 0,797 1,709 -0,358 0,681 Irrigação

AS3 0,846 0,337 0,037 0,809 22,874 0,300 9,111 Abast. Humano

AS4 2,089 0,832 0,002 2,087 888,634 0,830 353,951 Animal

AS5 1,328 0,529 0,015 1,314 90,087 0,514 35,883 Irrigação

AS6 1,163 0,463 0,553 0,609 2,101 -0,090 0,837 Irrigação

AS7 1,080 0,430 0,048 1,032 22,726 0,383 9,052 Abast. Humano

AS8 2,201 0,877 0,842 1,359 2,614 0,035 1,041 Irrigação

Alto 12,067 4,806 2,715 9,352 4,445 2,092 1,770 Irrigação

MS1 2,957 1,178 0,091 2,867 32,660 1,087 13,009 Abast. Humano

MS2 1,266 0,504 0,261 1,006 4,855 0,244 1,934 Abast. Humano

MS3 1,265 0,504 0,035 1,229 35,622 0,468 14,189 Irrigação

MS4 1,526 0,608 0,048 1,479 32,044 0,560 12,768 Irrigação

Médio 7,015 2,794 0,435 6,580 16,143 2,360 6,430 Abast. Humano

BS1 0,804 0,320 0,492 0,312 1,635 -0,171 0,651 Abast. Humano

BS2 0,613 0,244 0,113 0,501 5,435 0,131 2,165 Irrigação

BS3 0,535 0,213 0,812 -0,277 0,659 -0,599 0,263 Abast. Humano

BS4 0,410 0,163 0,022 0,388 18,664 0,141 7,434 Irrigação

BS5 0,342 0,136 0,765 -0,422 0,448 -0,628 0,178 Abast. Humano

BS6 1,711 0,681 0,261 1,450 6,564 0,421 2,615 Irrigação

BS7 1,180 0,470 2,708 -1,528 0,436 -2,238 0,174 Irrigação

BS8 0,486 0,194 1,688 -1,202 0,288 -1,495 0,115 Irrigação

BS9 0,311 0,124 2,392 -2,082 0,130 -2,269 0,052 Irrigação

Baixo 6,393 2,546 9,253 -2,860 0,691 -6,706 0,275 Irrigação

BH Sinos 25,474 10,147 12,402 13,073 2,054 -2,255 0,818 Irrigação

Obs.: Balanços hídricos individuais nas Unidades de Estudo (sem transferência ou acumulação).

Nos compartimentos (alto, médio e baixo) e na bacia hidrográfica os balanços são acumulados ou transferidos.

Balanços Hídricos Q90 Balanços Hídricos Qmin,janDisponibilidades (m³/s)
Segmento

 

Considerando a Q90%, ocorrem déficits hídricos apenas no Baixo Sinos, notadamente 

nas Unidades BS3 e BS5. Nas Unidades BS7 a BS9 ocorrem déficits mais 

significativos, no entanto, esse trecho do Rio dos Sinos já está sob influência do 

remanso hidráulico do Delta do Jacuí/Lago Guaíba, o que resulta em disponibilidade de 

água junto à calha do Rio dos Sinos, independente das afluências hídricas naturais e de 

montante. Ainda, considerando a transferência dos saldos dos compartimentos de 

montante (alto e médio, com quase 16 m³/s) os déficits individuais indicados não 

chegam a ocorrer junto à calha do Rio dos Sinos. A vazão total deficitária no Baixo 

Sinos é da ordem de 2,9 m³/s e representa cerca de 30% da demanda desse 

compartimento (podendo chegar a quase 100% da demanda na Unidade BS9). Porém, 

essas deficiências podem ser atendidas pela afluência dos 16 m³/s de montante, desde 

que as captações ocorram junto à calha do Rio dos Sinos. 

Considerando uma situação mais crítica (vazão mínima do mês de janeiro) ocorrem 

déficits também no Alto Sinos (Unidades AS2 e AS6) e na BS1, além da intensificação 

nas demais Unidades que já apresentavam déficits na anterior.  

É importante destacar que ao se efetuar balanços hídricos com base em vazões está se 

considerando um período em que todos os usos estejam ocorrendo concomitantemente; 

neste caso em meses de verão, notadamente nos meses de dezembro e janeiro, quando a 

irrigação do arroz é efetuada em sua plenitude. 
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Como resultado dos balanços hídricos com base nas demandas de água, pode-se 

concluir que mesmo nas situações mais críticas (períodos de menor disponibilidade e 

quando ocorrem as maiores demandas de água) ainda haverá condições de atendimentos 

às demandas tendo por base a calha do Rio dos Sinos. Determinados usos, cujas 

captações não ocorram diretamente no Rio dos Sinos, poderão apresentar insuficiência 

hídrica. Conta-se, ainda, para auxiliar no atendimento às demandas de água com o 

refluxo proveniente do Delta do Jacuí/Lago Guaíba, por efeito de remanso via Rio dos 

Sinos, que pode “disponibilizar” águas até as proximidades (jusante) da cidade de São 

Leopoldo. 

Outro aspecto importante a comentar, é a influência da transposição de águas do Rio 

Caí (através do sistema Salto-Bugres-Canastra), que chega responder por mais de 30% 

da disponibilidade hídrica da Bacia do Rio dos Sinos em situações de baixas vazões 

(Q90%). Inclusive, a forte variação no regime de transposição, com vazões variando entre 

2 e 14 m
3
/s ao longo do dia, pode impactar a disponibilidade hídrica, agravando 

situações críticas, por exemplo, nas captações de Campo Bom, Novo Hamburgo e São 

Leopoldo. 

O Quadro 3.2 apresenta os balanços hídricos disponibilidade versus consumos de água. 

Nestes balanços hídricos foram adotados os volumes totais anuais (m³/ano), retratando a 

situação geral anual e não sazonalizada com no caso das demandas. Nas situações de 

déficits hídricos, os valores estão grafados em vermelho. Na última coluna do quadro, é 

indicado o uso predominante em termos quantitativos anuais. Os balanços hídricos 

baseados nos consumos e em termos de volumes anuais retratam com maior fidelidade a 

situação da Bacia e seus compartimentos, em uma ótica mais abrangente, considerando 

a totalidade dos volumes disponibilizados e consumidos ao longo do ano. Lembrando 

também que o consumo considera o retorno, aos cursos de água, das parcelas hídricas 

não efetivamente consumidas. 
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Quadro 3.2 – Balanços Hídricos – Disponibilidade versus Consumos (m³/ano) 

Demandas Principal Uso

Q90 Qmin,jan  (m³/s) Disp - Dem Disp / Dem Disp - Dem Disp / Dem Consuntivo

AS1 45.383.913        18.076.834    619.315            44.764.598    73,281 17.457.519    29,188 Irrigação

AS2 60.547.939        24.116.807    6.552.993         53.994.946    9,240 17.563.814    3,680 Irrigação

AS3 26.690.126        10.630.925    101.751            26.588.375    262,307 10.529.174    104,479 Irrigação

AS4 65.884.341        26.242.346    51.899               65.832.442    1269,477 26.190.447    505,645 Animal

AS5 41.890.328        16.685.307    162.635            41.727.693    257,573 16.522.672    102,594 Animal

AS6 36.671.651        14.606.660    3.258.410         33.413.241    11,254 11.348.250    4,483 Irrigação

AS7 34.059.052        13.566.037    339.520            33.719.532    100,315 13.226.517    39,957 Abast. Humano

AS8 69.415.118        27.648.687    5.081.742         64.333.376    13,660 22.566.945    5,441 Irrigação

Alto 380.542.468     151.573.604  16.168.265      364.374.203  23,536 135.405.339  9,375 Irrigação

MS1 93.266.570        37.148.942    611.370            92.655.200    152,554 36.537.573    60,763 Abast. Humano

MS2 39.939.884        15.908.427    1.705.874         38.234.011    23,413 14.202.554    9,326 Abast. Humano

MS3 39.877.436        15.883.554    295.033            39.582.403    135,162 15.588.520    53,836 Irrigação

MS4 48.129.828        19.176.941    399.942            47.729.886    120,342 18.776.999    47,949 Irrigação

Médio 221.213.718     88.117.863    3.012.218         218.201.500  73,439 85.105.645    29,253 Abast. Humano

BS1 25.355.352        10.099.273    3.050.208         22.305.145 8,313 7.049.065 3,311 Abast. Humano

BS2 19.346.722        7.705.979      700.345            18.646.378 27,625 7.005.635 11,003 Irrigação

BS3 16.887.253        6.726.350      5.139.378         11.747.876 3,286 1.586.972 1,309 Abast. Humano

BS4 12.923.772        5.147.659      158.977            12.764.795 81,293 4.988.681 32,380 Irrigação

BS5 10.797.698        4.300.824      4.835.147         5.962.551 2,233 -534.323 0,889 Abast. Humano

BS6 53.952.809        21.489.905    1.634.423         52.318.386 33,010 19.855.483 13,148 Irrigação

BS7 37.202.626        14.818.152    16.440.049      20.762.578 2,263 -1.621.897 0,901 Irrigação

BS8 15.341.073        6.110.492      9.824.923         5.516.150 1,561 -3.714.431 0,622 Irrigação

BS9 9.798.099          3.902.674      14.294.866      -4.496.767 0,685 -10.392.192 0,273 Irrigação

Baixo 201.605.406     80.301.308    56.078.315      145.527.091  3,595 24.222.993    1,432 Irrigação

BH Sinos 803.361.592     319.992.775  75.258.798      728.102.794  10,675 244.733.977  4,252 Irrigação

Obs.: Balanços hídricos individuais nas Unidades de Estudo (sem transferência ou acumulação).

Nos compartimentos (alto, médio e baixo) e na bacia hidrográfica os balanços são acumulados ou transferidos.

Segmento
Disponibilidades (m³/ano) Balanços Hídricos Q90 Balanços Hídricos Qmin,jan

 

Considerando os volumes anuais com base na Q90%, verifica-se déficit hídrico apenas no 

Baixo Sinos, na Unidade BS9, mas esse trecho do Rio dos Sinos já está sob influência 

do remanso hidráulico do Delta do Jacuí/Lago Guaíba. Ao se considerar as afluências de 

montante (saldos hídricos) esse déficit é plenamente atendido. 

Considerando situação mais crítica (com volumes anuais calculados com base na vazão 

mínima do mês de janeiro) ocorrem déficits também nas Unidades BS5 (embora de 

pequena magnitude) e BS7, BS8 e BS9. Novamente, nesta situação mais crítica, ainda 

há disponibilidade junto à calha do Rio dos Sinos, visto que os saldos de montante são 

superiores aos valores deficitários. 

Os balanços hídricos com base nos consumos de água mostram que a Bacia do Rio dos 

Sinos usa, hoje, menos de 10% da sua disponibilidade anual em termos volumétricos 

considerando a Q90%. Esse percentual mostra a forte capacidade de regularização de 

vazões da Bacia. Já a disponibilidade em termos de vazão mínima de janeiro é teórica e 

serve apenas de comparativo, uma vez que dificilmente essa situação de restrição 

ocorrerá ao longo de todo o ano.  

Em termos volumétricos anuais, a transposição de água do Rio Caí contribui com cerca 

de 25% da disponibilidade calculado com base na Q90%. Constitui, pois, em importante 

fonte de disponibilidade hídrica para a Bacia do Rio dos Sinos. 
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Com base nos balanços hídricos apresentados, que consideram os consumos e os 

volumes anuais, observa-se que a Bacia apresenta disponibilidade hídrica compatível 

com os consumos atuais, em termos anuais, mas que ao se considerar as demandas, há 

uma situação muito próxima do limite. 

Essa situação foi projetada para o horizonte de planejamento (20 anos) através de 

cenários futuros. Foram definidas quatro situações possíveis através da combinação de 

duas alternativas de disponibilidades hídricas (manutenção das disponibilidades ou 

aumento através da regularização de vazões) com duas alternativas de evolução das 

demandas (manutenção dos níveis de demandas atuais e demandas hídricas cerca de 

35% superiores às atuais).  

Como o objetivo em questão refere-se à outorga, serão apresentados os resultados com a 

manutenção das disponibilidades hídricas, denominados cenários 1 e 2 (relatório da 

atividade 4.2). 

� Cenário 1 – Disponibilidade Hídrica Atual versus Demanda Máxima. 

� Cenário 2 – Disponibilidade Hídrica Atual versus Demanda Mínima. 

Embora o cenário futuro de máxima demanda tenha sido parcialmente elaborado com 

base no aumento das disponibilidades (através da regularização de vazões), o Cenário 1 

será configurado para mostrar a situação extrema de máxima demanda com mínima 

disponibilidade.  

Há ainda, mais duas situações de cenarização, relacionadas ao tipo de disponibilidade 

hídrica considerado: com ou sem acumulação de vazões para jusante. O primeiro caso 

retrata bem as situações em que as demandas ocorrem junto à calha do curso de água 

principal da Unidade de Estudo. No segundo caso, busca-se retratar situações em que as 

demandas ocorram distribuídas nas Unidades de Estudo. Novamente aqui, demonstram-

se situações extremas.  

A seguir apresentam-se os resultados com acumulação de saldos hídricos para jusante. 

Também vale comentar que não se considerou nestas simulações uma parcela hídrica 

necessária a remanescer no curso de água, a chamada vazão ecológica ou remanescente 

(o que será abordado no próximo capítulo deste relatório). Esse fato torna os resultados 

dos balanços menos críticos, pois está admitindo-se o “secamento” do curso de água (ou 

seja, “avançando” na parcela da vazão que deverá ficar no curso, mas que ainda não foi 

definida). 
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Quadro 3.3 – Cenários Futuros (Balanços Hídricos) com Disponibilidades Acumuladas (Q90) 

Unidade de

Estudo Atual C/ Regularização Máxima Mínima Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

AS1 1,439 1,439 0,083 0,083 1,356 1,356 1,356 1,356

AS2 4,205 11,485 1,719 0,924 2,486 3,282 9,766 10,562

AS3 0,846 0,846 0,291 0,086 0,556 0,761 0,556 0,761

AS4 2,089 5,200 0,003 0,003 2,086 2,086 5,197 5,197

AS5 3,417 6,528 0,046 0,014 3,372 3,404 6,483 6,515

AS6 5,660 11,591 0,576 0,461 5,084 5,199 11,015 11,130

AS7 1,080 3,900 0,058 0,048 1,022 1,032 3,842 3,852

AS8 2,201 2,500 0,794 0,730 1,407 1,471 1,706 1,770

MS1 2,957 2,957 0,110 0,091 2,847 2,866 2,847 2,866

MS2 4,224 4,224 0,333 0,262 3,891 3,962 3,891 3,962

MS3 3,376 3,376 1,265 0,063 2,112 3,313 2,112 3,313

MS4 3,638 3,638 1,153 0,009 2,485 3,629 2,485 3,629

BS1 10,345 17,100 0,540 0,465 9,804 9,879 16,559 16,634

BS2 10,154 16,909 0,094 0,094 10,060 10,060 16,815 16,815

BS3 10,880 17,635 0,994 0,812 9,886 10,068 16,641 16,823

BS4 10,564 17,319 0,020 0,019 10,544 10,545 17,299 17,300

BS5 10,906 17,661 0,933 0,765 9,973 10,141 16,728 16,896

BS6 12,591 19,346 0,216 0,215 12,375 12,376 19,130 19,131

BS7 12,086 18,841 2,974 2,481 9,112 9,605 15,867 16,360

BS8 13,077 19,832 1,903 1,399 11,175 11,679 17,930 18,434

BS9 12,397 19,152 2,531 2,117 9,865 10,280 16,620 17,035

Bacia 25,474 38,984 16,635 11,142 8,839 14,332 22,349 27,842

Disponibilidades Hídricas Demandas de Água Cenários Futuros (Balanços Hídricos = Dispon. - Demanda)

 

Os resultados sem acumular os saldos hídricos para jusante são apresentados no Quadro 

3.4. 

Quadro 3.4 – Cenários Futuros (Balanços Hídricos) com Disponibilidades Não Acumuladas (Q90) 

Unidade de

Estudo Atual C/ Regularização Máxima Mínima Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

AS1 1,439 1,439 0,083 0,083 1,356 1,356 1,356 1,356

AS2 1,920 9,200 1,719 0,924 0,201 0,996 7,481 8,276

AS3 0,846 0,846 0,291 0,086 0,556 0,761 0,556 0,761

AS4 2,089 5,200 0,003 0,003 2,086 2,086 5,197 5,197

AS5 1,328 1,328 0,046 0,014 1,283 1,315 1,283 1,315

AS6 1,163 1,163 0,576 0,461 0,587 0,702 0,587 0,702

AS7 1,080 3,900 0,058 0,048 1,022 1,032 3,842 3,852

AS8 2,201 2,500 0,794 0,730 1,407 1,471 1,706 1,770

MS1 2,957 2,957 0,110 0,091 2,847 2,866 2,847 2,866

MS2 1,266 1,266 0,333 0,262 0,934 1,005 0,934 1,005

MS3 1,265 1,265 1,265 0,063 -0,000 1,201 -0,000 1,201

MS4 1,526 1,526 1,153 0,009 0,373 1,517 0,373 1,517

BS1 0,804 0,804 0,540 0,465 0,264 0,339 0,264 0,339

BS2 0,613 0,613 0,094 0,094 0,520 0,519 0,520 0,519

BS3 0,535 0,535 0,994 0,812 -0,458 -0,277 -0,458 -0,277 

BS4 0,410 0,410 0,020 0,019 0,390 0,390 0,390 0,390

BS5 0,342 0,342 0,933 0,765 -0,591 -0,423 -0,591 -0,423 

BS6 1,711 1,711 0,216 0,215 1,495 1,496 1,495 1,496

BS7 1,180 1,180 2,974 2,481 -1,794 -1,301 -1,794 -1,301 

BS8 0,486 0,486 1,903 1,399 -1,416 -0,912 -1,416 -0,912 

BS9 0,311 0,311 2,531 2,117 -2,221 -1,806 -2,221 -1,806 

Bacia 25,474 38,984 16,635 11,142 8,839 14,332 22,349 27,842

Disponibilidades Hídricas Demandas de Água Cenários Futuros (Balanços Hídricos = Dispon. - Demanda)

 

A análise dos balanços hídricos futuros permite concluir: 

a. O cenário 1 (disponibilidade hídrica atual versus demanda máxima), conforme já 

comentado anteriormente, embora com possibilidade restrita de ocorrer, 

demonstra as situações mais críticas em termos de déficits hídricos, visto 

confrontar as disponibilidades hídricas sem regularização com a situação de 

máximas demandas. Nos balanços com base na Q90 não ocorrem maiores 

problemas (os déficits verificados na situação com disponibilidades não 

acumuladas ocorrem nas Unidades onde as demandas estão localizadas junto à 
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calha do Rio dos Sinos). Já nos balanços baseados nas disponibilidades 

Qmin,jan os déficits são mais significativos, mostrando situação crítica para a 

Bacia como um todo, havendo déficit da ordem de 6 m
3
/s. Obviamente, esse 

déficit ocorrerá somente em períodos bastantes restritos. 

b. O cenário 2 (disponibilidade hídrica atual versus demanda mínima) possui maior 

probabilidade de ocorrência que o anterior e apresenta situações mais 

confortáveis, em razão das menores demandas de água. No entanto, para 

situação considerando Qmin,jan e disponibilidades não acumuladas, observam-

se situações de déficits hídricos de forma distribuída pela Bacia, o que é 

preocupante. Essa situação mostra que longe da calha do Rio dos Sinos, 

ocorrerão déficits hídricos nos meses de janeiro dos anos mais secos.  

c. A situação geral da bacia pode ser verificada no Quadro 3.5, que apresenta os 

resultados dos balanços hídricos para os quatro cenários simulados e para a duas 

situações de disponibilidades hídricas (Q90 e Qmin,jan). O fato da 

disponibilidade ser ou não acumulada perde o sentido, pois para a Bacia como 

um todo sempre há a acumulação das disponibilidades junto a foz do Rio dos 

Sinos. Observa-se que para a situação das disponibilidades baseadas na Q90 não 

ocorrem déficits hídricos, independentemente do cenário simulado. Já para a 

situação considerando Qmin,jan ocorre déficit hídrico global significativo 

apenas no cenário 1 (que tem baixa probabilidade de ocorrência). 

Quadro 3.5 – Situação Geral da Bacia do Rio dos Sinos – Balanços Hídricos 

Situação de 
Disponibilidade 

Cenários Futuros – Balanços Hídricos (Disponibilidades – Demandas) 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Q90 8,84 14,33 22,35 27,82 

Qmin,jan -6,49 -0,99 11,41 16,90 

d. As Unidades com maiores déficits hídricos (analisadas nas situações com 

disponibilidades não acumuladas), independentemente dos cenários, são: BS7, 

BS8 e BS9. No entanto, por localizarem-se próximo à foz do Rio dos Sinos, 

beneficiam-se do remanso do Lago Guaíba, sendo os déficits registrados de 

ordem matemática (não ocorrendo por conta desse efeito hidráulico). Afora 

essas Unidades, ainda no Baixo Sinos, as Unidades BS3 e BS5 também mostram 

situações mais críticas, minimizadas pelo fato das demandas ocorrerem 

principalmente junto à calha do Rio dos Sinos, por onde flui os excedentes 

hídricos de montante, o que elimina os déficits registrados matematicamente nas 

simulações com disponibilidades não acumuladas. Nos cenários de máxima 

demanda, ainda ocorrem déficits hídricos na AS2 e AS6 e na MS3, para 

Qmin,jan. 

e. Observa-se, da análise dos cenários e situações simuladas, a importância da 

regularização de vazões para o atendimento futuro das demandas, notadamente 

no caso das máximas demandas. Pode-se afirmar que o aumento nas demandas 
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no horizonte de 20 anos, natural de ocorrer, somente será viabilizado pelo 

aumento das disponibilidades hídricas.  

f. Por fim, vale ressaltar novamente, que os cenários futuros simulados (balanços 

hídricos) não consideraram a manutenção de parcela da vazão nos cursos de 

água, o que resultou em situações mais confortáveis, visto que o déficit hídrico 

ocorria somente quando não havia mais água na calha. A introdução da vazão 

remanescente ou ecológica, a ser mantida na calha dos cursos de água (objeto da 

Atividade 4.1 deste Plano, apresentada no próximo capítulo), nos balanços 

hídricos, tornará os resultados mais críticos, uma vez que reduzirá as 

disponibilidades hídricas, reforçando assim a necessidade de se buscar formas de 

incremento dessas disponibilidades. 

g. Em termos gerais, para a Bacia, tem-se uma disponibilidade de 25,5 m
3
/s (Q90%) 

comparativamente a uma demanda atual de 12,4 m
3
/s, que poderá chegar no 

futuro (em 20 anos) a 16,6 m
3
/s. Ou seja, hoje já se usa 50% da disponibilidade 

com garantia temporal de 90% e em 20 anos, se as demandas crescerem 

conforme as projeções, esse percentual se elevará para 65%. Embora pareçam 

percentuais confortáveis, não foi considerada ainda, a parcela remanescente nos 

cursos de água. 

h. Também a variabilidade no regime de transposição de águas do Rio Caí (com 

médias diárias de 8 a 9 m
3
/s, mas com variações diárias entre 2 e 14 m

3
/s) torna 

essa disponibilidade variável ao longo do dia, o que a diminui em termos reais, 

já que alguns usos são bastante sensíveis à variação de nível no Rio dos Sinos. 

Em 2008, o DRH/SEMA, com o objetivo de consolidar uma análise integrada da 

situação das outorgas na Bacia do Rio dos Sinos, face à magnitude dos eventos de 

escassez hídrica, realizou um estudo denominado: DISPONIBILIDADES E 

DEMANDAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS; DRH/SEMA, 
FEVREIRO/2008. 

O relatório (apresentado na íntegra no capítulo 7 – Anexo) apresenta uma revisão dos 

últimos estudos de balanço hídrico na Bacia, bem como um inventário do cadastro de 

outorgas e identifica a evolução das solicitações de outorga nos últimos anos. 

Para tanto, foi realizado um levantamento dos processos de outorga na Bacia, 

possibilitando a caracterização da situação atual para cada compartimento da Bacia. 

Posteriormente foi possível a definição de novos cenários, através de simulação, com 

vistas à análise dos resultados objetivando orientar a emissão de outorgas de uso da 

água. 

Em termos de divisão espacial, foram consideradas cinco unidades: Alto Sinos, 

Paranhana, Médio Sinos superior, Médio Sinos inferior e Baixo Sinos (foz), 

denominados respectivamente de S1, S2, S3, S4 e S5. Essa divisão pode ser visualizada 

no referido estudo (capítulo 7). 
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Como o objetivo era a avaliação do comportamento hídrico do Rio dos Sinos em 

eventos críticos de escassez, o estudo considerou o percentual de permanência de 90% 

(indicadores de escassez). 

“A disponibilidade hídrica de cada Unidade de Estudo foi arbitrada como sendo 90% da 

Q90, média para os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Este valor foi 

indicado no estudo da CPRM e a vazão sanitária arbitrada passou a ser 10% da Q90.” 

Com base em três cenários simulados (ver Anexo), foram emitidas as seguintes 

conclusões: 

• O cenário 1 considerou as mudanças que ocorreram na bacia desde março de 2006 

até fevereiro de 2008. Considerando somente até a sub-bacia 4 em março de 2006 

havia um saldo positivo de 1,86 m
3
/s e em fevereiro de 2008 o saldo era de 0,85 

m
3
/s. 

• O cenário 2 que considerou as demandas das companhias de abastecimento público 

de água apresentou um déficit acumulado de 0,14 m
3
/s na sub-bacia 4, porém deve 

ser considerado que há 0,26 m
3
/s “reservados” na sub-bacia 1 e 0,03 m

3
/s 

“reservados” na sub-bacia 2. Também deve ser avaliado que as solicitações das 

companhias de abastecimento devam estar baseadas em projeções de demandas 

futuras. 

• O cenário 3 considera o deferimento de mais um conjunto de processos nas sub-

bacias 1 e 3 cujos processos haviam sido protocolados fora do prazo limite para o 

cadastramento de usuários (outubro de 2005). No cenário 3 o déficit acumulado na 

sub bacia 4 é de 0,60 m
3
/s. 

• A sub-bacia 5 é que apresenta o maior déficit, mas apresenta um comportamento 

hidrológico atípico, pois está condicionada ao efeito de remanso. 

Assim, observa-se que nas simulações do DRH/SEMA já se observava uma situação 

limite, embora considerando uma divisão hidrográfica distinta deste Plano e adotando a 

Q90% apenas para o período de novembro a fevereiro (período de irrigação), bem mais 

restritiva que a Q90% anual. 
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4. VAZÕES REMANESCENTES PROPOSTAS 

A vazão remanescente consiste em um condicionante atual e importante nos processos 

de planejamento e gestão de recursos hídricos. Em termos práticos e sintéticos, é a 

vazão (ou quantidade de água) que deve permanecer (ou remanescer) no curso de água, 

independentemente das demandas hídricas retiradas ou lançamentos efetuados, com 

vistas a: manter as condições ecológicas mínimas necessárias à manutenção da vida 

(ecossistemas aquáticos); diluir os despejos e atender aos usos não consuntivos.  

Ou seja, a vazão remanescente implica na manutenção de determinadas condições 

hídricas (tirante ou profundidade, vazão, velocidade de escoamento) nos corpos de água, 

independente das captações realizadas. 

Para que essa vazão possibilite as finalidades referidas é necessário que ela possua, por 

sua vez, elevado índice ocorrência, sendo o seu “não atendimento” um evento com 

probabilidade baixa.  

Ao considerar a definição de uma vazão remanescente para uma bacia hidrográfica, na 

realidade está se definindo um referencial único que pode ser ajustado 

proporcionalmente à área de drenagem ou à vazão de referência. No entanto, consiste 

em um valor constante para cada trecho ou segmento da rede hidrográfica. Obviamente, 

as variações sazonais climáticas impõem alterações nas condições hídricas ao longo do 

ano.  

Como se pode depreender, a definição de uma vazão remanescente implica na 

determinação anterior de um referencial (vazão de referência), sobre a qual é calculada a 

vazão remanescente. E por subtração é determinada a vazão máxima outorgável no 

trecho da rede hidrográfica em questão e vice-versa. A vazão remanescente para a Bacia 

do Rio dos Sinos já foi proposta na Atividade 4.2 e em seu respectivo relatório técnico. 

Para fins de resgate da referida proposição serão revistos, a seguir, alguns parâmetros 

propostos.  

Três conceitos encontram-se diretamente envolvidos na definição da vazão 

remanescente: 

� Vazão Remanescente [Qrem]; 

� Vazão de Referência [Qref]; 

� Vazão Outorgável (máxima) [Qout;máx]. 

A base para a definição da vazão remanescente é, como o próprio nome indica, a vazão 

de referência. Essa referência tem sido um desafio nacional, face à diversidade de 

situações no país, seja em termos climáticos ou hidrológicos, seja em termos sócio-

econômicos (demandas de água e lançamentos de efluentes). Mas uma vez definida a 

vazão de referência, a vazão remanescente tem sido determinada como um percentual 
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dessa referência: maior quando o objetivo é a manutenção da vida e menor quando o 

objetivo principal é garantir água para determinados usos consuntivos. 

Então:   

Qref  =  Qrem  +  Qout;max   ou 

Qout;max  =  Qref  -  Qrem 

Assim, a definição da vazão remanescente é essencial ao processo de gestão de recursos 

hídricos em bacias hidrográficas, mas para tanto, há necessidade de definir, 

anteriormente, a vazão de referência que será o elo de ligação entre essas duas vazões.  

Em termos de qualidade das águas, também há necessidade da definição da vazão de 

referência, pois é nela que deverão ser alcançados os padrões de qualidade definidos no 

Enquadramento. Leia-se, é na ocorrência da vazão de referência que deverão ser 

atendidos os padrões de qualidade compatíveis com os usos pretendidos no trecho do 

curso de água considerado. 

A situação atual no país e no Rio Grande do Sul, quanto à determinação da vazão de 

referência adotada, bem como a vinculação direta entre Qref, Qrem e Qout;max é 

apresentada a seguir.  

No âmbito federal observa-se claramente a vinculação entre outorga e vazão mínima 

remanescente e a importância do enquadramento. Todas essas vinculações conduzem ao 

estabelecimento da vazão de referência. 

Em termos nacionais, o quadro atual quanto à definição das outorgas é bastante diverso, 

mas em todos os casos há vinculação entre a vazão outorgável e a vazão de referência 

(que varia de estado para estado). 

No caso das águas de domínio da União, a Agência Nacional de Águas (ANA) tem 

adotado como vazão referencial a Q95%, sendo a vazão máxima outorgável 70% deste 

valor. Por subtração, a vazão remanescente é de 30% da Q95%. 

Entre os Estados (responsáveis pela gestão das águas de seus domínios) há uma 

diversidade de situações, quanto às vazões de referência: 

Q90%: Bahia, Sergipe e Tocantins. 

Q95%: Goiás, Paraná e Piauí. 

Q7,10: Minas Gerais e São Paulo. 

Qreg: Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

Observa-se assim, uma grande diversidade de situações, em termos nacionais. Há, no 

entanto, uma tendência de se adotar referências com maior probabilidade de ocorrência 

em estados com menor disponibilidade hídrica, em razão do “valor” da água.  
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No caso do Rio Grande do Sul, conforme abordado no capítulo 2 deste relatório, a 

legislação permite que a definição dos critérios de outorga sejam proposta pelo 

DRH/SEMA, mas abrindo a possibilidade dos Comitês se manifestarem a esse respeito 

nos respectivos Planos de Bacia, que juntamente com o Plano Estadual estabelecerão os 

critérios a serem aprovados no CRH.  

Com efeito, atualmente, na falta do PERH e dos Planos de Bacia, o DRH/SEMA vem 

emitindo as outorgas de uso da água, porém sem a aplicação efetiva de critérios 

técnicos. Exceção a essa situação ocorre nas bacias críticas (Sinos, Gravataí e Santa 

Maria). Para a Bacia do Rio dos Sinos, os critérios praticados foram mostrados no 

capítulo anterior, através do estudo do DRH/SEMA. E, a partir de 2008, não foram mais 

emitidas outorgas na Bacia. 

Nesse sentido, na Bacia do Rio dos Sinos, há possibilidade de proposição da vazão de 

referência, bem como da vazão remanescente e, por decorrência, da vazão máxima 

outorgável. E como ponto de partida pode ser utilizado o estudo do DRH/SEMA.  

Conforme esse estudo (apresentado em anexo neste relatório), a vazão de referência 

adotada é a Q90% (entre novembro e fevereiro) e o limite máximo outorgável é de 90% 

da vazão de referência, para o período entre novembro e fevereiro (coincidente com o 

período de irrigação e com o verão). Ou seja, nas simulações realizadas para a Bacia, 

tem-se a seguinte situação: 

� Vazão de Referência: Q90% [Nov-Fev] 

� Vazão Remanescente: 10% da Q90% [Nov-Fev] 

� Vazão Máxima Outorgável: 90% da Q90% [Nov-Fev] 

Sendo                         
4

90909090

90

FevJanDezNov QQQQ
Q

+++
=  

Os meses de novembro a fevereiro apresentam vazões naturais baixas em relação aos 

demais meses do ano; por conseguinte, a média da Q90% desses meses é inferior a Q90% 

anual, da ordem de 12%. 

Face à necessidade de conhecimentos específicos ainda não disponíveis para a Bacia do 

Rio dos Sinos para a determinação das condições hídricas necessárias à manutenção dos 

ecossistemas aquáticos, a proposição baseia-se na definição de vazões remanescentes 

sazonais (variando mensalmente), com base em percentual da vazão de referência, a 

partir do atual estágio de uso da água (vazões outorgadas).  

Com isso, pretende-se manter o atual grau de uso da água na Bacia e introduzir um 

limitador futuro. Assim, no curto prazo, deverão ser desenvolvidos estudos para 

subsidiar a definição mais consistente das necessidades ecológicas quanto à 

disponibilidade hídrica, inclusive incorporando o conceito de hidrograma ecológico. 
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Tendo em vista as limitações técnicas decorrentes da carência de informações  

associadas às necessidades hídricas para a manutenção dos ecossistemas vinculados à 

rede hídrica da Bacia do Rio dos Sinos e à disponibilidade atual de dados sobre a 

quantidade de água disponível e os usos e demandas já exercidos sobre os recursos 

hídricos superficiais na Bacia, a definição da vazão remanescente foi baseada através da 

proposição de um modelo específico. 

Este modelo consistiu em uma proposição técnica, a luz das limitações antes 

comentadas, e deverá ser discutido com o órgão gestor (DRH/SEMA), bem como 

analisado e validado com o Comitê Sinos. Três premissas foram consideradas na 

proposição da definição da vazão remanescente: 

� Necessidade da definição prévia da vazão de referência, pelo vínculo direto que 

apresentam os seguintes parâmetros: vazão de referência, vazão remanescente e 

vazão máxima outorgável. 

� Falta de informações específicas sobre às necessidades hídricas associadas aos 

ecossistemas diretamente relacionados aos ambientes aquáticos da rede 

hidrográfica da Bacia do Rio dos Sinos. 

� Possibilidade de definição de vazões remanescentes variáveis sazonalmente, 

respeitando as alterações naturais no fluxo hídrico dos cursos de água, 

objetivando aproximar-se do conceito de hidrograma ecológico. 

Face às carências de informações referidas foi proposta a inversão da lógica de 

definição da vazão remanescente:  

Com base na vazão de referência e na situação atual quanto ao uso da água 
superficial na Bacia (somatório de vazões já outorgadas), por subtração, definir 
a vazão remanescente. Na sequência, para fins de verificação da adequação e 
efetividade da vazão remanescente, em termos ambientais, deverão ser 
desenvolvidos estudos específicos. 

Com vistas a atender as vazões máximas outorgáveis (ver capítulo 5 deste relatório) 

compatíveis com as demandas atuais e previsões futuras, apresentou-se uma proposta de 

valores para as vazões remanescentes na Bacia do Rio dos Sinos, em termos mensais e 

para os seus três macro-compartimentos. Essa proposta considerou a vazão de referência 

como a Q90% anual e a vazão máxima outorgável como 70% da vazão de referência 

(70% da Q90% anual). Por diferença, a vazão remanescente corresponde a 30% da Q90% 

anual. 

Vazão Remanescente = 30% da Q90% 

Os valores apresentados no Quadro 4.1 resultam da aplicação do percentual de 30% 

sobre a vazão de referência (Q90%). 
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Quadro 4.1 – Vazões Remanescentes [30% da Q90%] 

Período 
Compartimento 

Toda Bacia 
Alto Médio Baixo 

Jan 2,77 1,61 1,47 5,86 

Fev 3,03 1,76 1,60 6,39 

Mar 2,49 1,45 1,32 5,25 

Abr 2,94 1,71 1,55 6,20 

Mai 2,94 1,71 1,55 6,20 

Jun 5,26 3,06 2,79 11,10 

Jul 7,19 4,18 3,81 15,17 

Ago 4,72 2,75 2,50 9,96 

Set 6,95 4,04 3,68 14,68 

Out 6,58 3,82 3,48 13,88 

Nov 4,58 2,66 2,42 9,66 

Dez 3,08 1,79 1,63 6,50 

Ano 3,62 2,11 1,92 7,64 

Os valores apresentados referem-se às vazões a serem mantidas nos exutórios dos três 

compartimentos, de forma individualizada. Na última coluna do Quadro apresentam-se 

os valores acumulados para toda a Bacia.  

Vale comentar que, o valor da vazão remanescente de 30% da Q90% corresponde, 

relativamente à Q95%, a um percentual de 40%. Caso a opção fosse por adotar um valor 

similar utilizado pela ANA (35% da Q95%), que no caso da Bacia do Rio dos Sinos 

corresponde a 6,6 m
3
/s, o percentual sobre a Q90% deveria ser de 25%, para a vazão 

remanescente, inferior ao adotado nesta proposição. 

Vale destacar que a presente proposição aumenta a vazão remanescente, em relação às 

simulações realizadas pelo DRH/SEMA: de 10% da Q90%[Nov-Fev] para 30% da Q90% 

ANUAL, em cerca de 3,3 vezes (de 2,3 para 7,6 m
3
/s).  

Caberá ao Comitê Sinos, juntamente com o órgão gestor, decidir sobre qual nível será 

adotado na Bacia, podendo inclusive optar por situação intermediária (por exemplo, 

20% da Q90%). Essa é uma discussão estratégica que somente poderá ser conduzida e 

concluída no âmbito do Comitê, face a sua competência legal e institucional para tanto. 
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5. PROPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA OUTORGA DE USO DA ÁGUA 

A proposição de critérios para a outorga de uso da água na Bacia do Rio do Sinos e no 

âmbito do presente Plano de Bacia está baseada em condicionantes técnicos e legais 

(apresentados e comentados anteriormente neste relatório), além de aspectos práticos e 

operacionais. 

5.1. Águas Superficiais 

Os critérios propostos abrangem a outorga para as águas superficiais e subterrâneas, 

com maior destaque a aprofundamento para as superficiais, em razão da criticidade da 

situação quali-quantitativa desses mananciais. 

Desta forma, são propostos os seguintes critérios para outorga de uso das águas 

superficiais:  

� vazão de referência,  

� percentual máximo outorgável,  

� regionalização (por compartimento),  

� sazonalidade,  

� usos prioritários,  

� critérios de eficiência e economia e  

� vazão mínima para dispensa de outorga. 

 5.1.1. Vazão de Referência 

Com relação à vazão de referência, estudos anteriores (DRH/SEMA e CPRM, 2008) e o 

próprio diagnóstico do Plano Sinos (Meta 3, 2009) indicaram a vazão com permanência 

de 90%, Q90%, como um referencial adequado. 

Conforme apresentado no capítulo 2, há uma diversidade de situações, entre os Estados, 

quanto à vazão de referência adotada para fins de outorga. A opção por adotar 

determinado referencial está, usualmente, baseada em critérios estratégicos 

(perspectivas futuras), no nível de informação disponível e na “pressão” atual sobre os 

recursos hídricos (leia-se: relação entre as demandas hídricas atuais e as 

disponibilidades). 

Assim, considerando a situação atual do Rio dos Sinos, onde já há uma considerável 

demanda de água, decorrente das populações urbanas, das atividades industriais e da 

presença de lavouras de arroz irrigado, frente às disponibilidades naturais (como 

demonstrado nos balanços hídricos), a adoção de um referencial mais elevado (em 

termos numéricos ou de quantidade de água), torna-se adequado e necessário. Esse 
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referencial “mais elevado” em termos de quantidade de água, no entanto, implica em 

menores garantias para esses valores (ou menores permanências).  

Ou seja, ao adotar a Q90% como vazão referencial, está se adotando um valor para a 

Bacia de 25,5 m
3
/s, “garantidos” (ou com ocorrência) em 90% do tempo, por exemplo, 

330 dias a cada ano, em média. Já a adoção da Q95% reduzirá a vazão de referência para 

18,9 m
3
/s, embora com uma maior “garantia” de ocorrência, cerca de 347 dias a cada 

ano, em média. Assim, passar da Q95% para a Q90% significa “perder”, em média, 17 

dias por ano de garantia da vazão referencial (5% a menos em tempo), mas em 

compensação, subir essa referência de 18,9 para 25,5 m
3
/s (35% a mais). 

Face ao exposto e a situação atual crítica quanto ao balanço hídrico na Bacia, 

notadamente quanto à necessidade de uma vazão remanescente capaz de assimilar os 

lançamentos urbanos, industriais e rurais (não se desconhecendo a necessidade de um 

maior tratamento prévio ao lançamento), a adoção da vazão referencial Q90% parece a 

mais adequada em termos técnicos. 

Assim, em termos de qualidade das águas, significa que haverá uma vazão maior para a 

diluição das cargas lançadas, melhorando as condições para se atingir a situação de 

Enquadramento (que deve ocorrer na vazão de referência).  

A proposição é que se mantenha o referencial adotado nos dois estudos citados, de 

forma que: 

VAZÃO REFERÊNCIAL = Q90% 

Esse valor apresenta viabilidade técnica, tendo em vista as conclusões dos estudos antes 

citados, que mostram que a Q90% suporta o nível de demandas atual da Bacia. No 

entanto, sua validação deverá ocorrer no âmbito do Comitê Sinos. Assim sendo, a 

presente proposição decorre de abordagem técnica, subsidiaria à consolidação social 

necessária. 

O Quadro 5.1 apresenta a vazão de referência anual e mensal para a Bacia do Rio dos 

Sinos, bem como para cada um dos seus três macro-compartimentos (que resultam da 

agregação das Unidades de Estudo). 
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Quadro 5.1 – Vazão de Referência na Bacia do Rio dos Sinos (m
3
/s) – Q90% 

Período 
Compartimento 

Toda Bacia 
Alto Médio Baixo 

Jan 9,25 5,38 4,90 19,52 

Fev 10,09 5,87 5,34 21,30 

Mar 8,29 4,82 4,39 17,49 

Abr 9,79 5,69 5,18 20,66 

Mai 9,79 5,69 5,18 20,66 

Jun 17,53 10,20 9,28 37,02 

Jul 23,96 13,93 12,69 50,58 

Ago 15,73 9,15 8,33 33,21 

Set 23,18 13,48 12,27 48,93 

Out 21,92 12,75 11,60 46,27 

Nov 15,25 8,87 8,08 32,20 

Dez 10,27 5,97 5,44 21,68 

Ano 12,07 7,02 6,39 25, 48 

Observa-se que a vazão de referência (Q90%) para a Bacia como um todo é de 25,48 
m3/s, sendo que cada compartimento apresenta uma contribuição distinta neste valor: 

47,4% no Alto Sinos; 27,6% no Médio Sinos e 25,0% no Baixo Sinos (contribuição 

individual de cada compartimento). 

Quanto à variação mensal intra-anual, tem-se no mês de março a menor disponibilidade 

relativa, cerca de 31% menor que a média, e em julho a maior disponibilidade relativa, 

cerca de 98% acima da média. O que demonstra a variabilidade sazonal. 

Nos meses onde ocorrem as maiores demandas, entre novembro e março, a 

disponibilidade com a permanência de 90% é cerca de 12% inferior à média anual. 

Assim, é neste período que as restrições às demandas ou as ocorrências de vazões 

remanescentes baixas correm maiores risco. 

Esse valor de vazão de referência foi testado frente às demandas hídricas na Bacia, 

através da confrontação direta entre disponibilidades e demandas, reservando-se um 

percentual remanescente (proposição de 30%) e observando-se um resultado aceitável.  

5.1.2. Percentual Máximo Outorgável 

Inicialmente foram determinadas as demandas hídricas atuais, com base nos estudos 

desenvolvidos na fase de diagnóstico. Esses valores, totalizados por compartimento, 

foram considerados como as vazões máximas outorgáveis, para fins de uma primeira 

simulação e verificado o atendimento à vazão remanescente. Das simulações realizadas, 

observou-se uma situação tecnicamente adequada, quanto aos balanços hídricos 
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(disponibilidades versus demandas com acumulação de saldos hídricos para jusante), 

para um percentual da vazão referencial de 70%. 

O Quadro 5.2 apresenta as demandas hídricas totalizadas por compartimento, enquanto 

o Quadro 5.3 apresenta as vazões máximas outorgáveis, com base no percentual de 70% 

da vazão de referência. Esse percentual foi definido após testar, inicialmente, o valor 

simulado pelo DRH/SEMA, de 90%. Como houve certa folga, no teste entre as vazões 

máximas outorgáveis e as demandas (atuais e futuras), e como a vazão remanescente de 

10% da Q90% resulta em valores relativamente baixos, optou-se por adotar o percentual 

(de 70%). Enquanto o primeiro quadro mostra a demanda real atual o segundo apresenta 

o potencial ou limite para a captação de água. 

Quadro 5.2 – Demandas Hídricas Atuais na Bacia (m
3
/s) 

Período 
Compartimento 

Toda Bacia 
Alto Médio Baixo 

Jan 2,73 0,44 9,25 12,42 

Fev 2,73 0,44 9,25 12,42 

Mar 0,25 0,37 4,26 4,88 

Abr 0,25 0,37 4,26 4,88 

Mai 0,25 0,37 4,26 4,88 

Jun 0,25 0,37 4,26 4,88 

Jul 0,25 0,37 4,26 4,88 

Ago 0,25 0,37 4,26 4,88 

Set 0,25 0,37 4,26 4,88 

Out 0,25 0,37 4,26 4,88 

Nov 2,73 0,44 9,25 12,42 

Dez 2,73 0,44 9,25 12,42 
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Quadro 5.3 – Vazões Máximas Outorgáveis (70% da Q90%) 

Período 
Compartimento 

Toda Bacia 
Alto Médio Baixo 

Jan 6,47 3,76 3,43 13,67 

Fev 7,06 4,11 3,74 14,91 

Mar 5,80 3,37 3,07 12,25 

Abr 6,85 3,98 3,63 14,46 

Mai 6,85 3,98 3,63 14,46 

Jun 12,27 7,14 6,50 25,91 

Jul 16,77 9,75 8,88 35,41 

Ago 11,01 6,41 5,83 23,25 

Set 16,23 9,44 8,59 34,25 

Out 15,34 8,92 8,12 32,39 

Nov 10,68 6,21 5,65 22,54 

Dez 7,19 4,18 3,81 15,17 

Ano 8,45 4,91 4,47 17,84 

A confrontação das informações dos dois quadros (5.2 e 5.3) é apresentada no Quadro 

5.4, tanto em termos individuais por compartimento, acumulando os saldos de montante 

para jusante (do Alto para o Médio e do Médio para o Baixo Sinos). 

Quadro 5.4 – Comparação entre Demandas Hídricas Atuais e Vazões Máximas Outorgáveis (m
3
/s) 

Período 

Compartimentos 

Toda 
Bacia 

Alto Médio Baixo 

Indiv. Acum. Indiv. Acum. Indiv. Acum. 

Jan 3,74 3,74 3,32 7,07 -5,82 1,25 1,25 

Fev 4,33 4,33 3,67 8,00 -5,51 2,49 2,49 

Mar 5,55 5,55 3,00 8,55 -1,19 7,37 7,37 

Abr 6,60 6,60 3,61 10,22 -0,63 9,58 9,58 

Mai 6,60 6,60 3,61 10,22 -0,63 9,58 9,58 

Jun 12,02 12,02 6,77 18,79 2,24 21,03 21,03 

Jul 16,52 16,52 9,38 25,91 4,62 30,53 30,53 

Ago 10,76 10,76 6,04 16,80 1,57 18,37 18,37 

Set 15,98 15,98 9,07 25,04 4,33 29,37 29,37 

Out 15,09 15,09 8,55 23,65 3,86 27,51 27,51 

Nov 7,95 7,95 5,77 13,72 -3,60 10,12 10,12 

Dez 4,46 4,46 3,74 8,20 -5,44 2,75 2,75 
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Do Quadro 5.4 observa-se que as vazões máximas outorgáveis apresentam-se adequadas 

à realidade atual da Bacia, visto que em termos acumulados, não são verificados saldos 

negativos. Em termos individuais (compartimentos) ocorrem déficits hídricos nos meses 

em que há irrigação de arroz somente no compartimento do Baixo Sinos.  

Mas nesse compartimento, as captações para as lavouras de arroz ocorrem na calha do 

Rio dos Sinos, o que justifica a análise através dos saldos acumulados. Também nesse 

trecho, o Rio dos Sinos está sob regime de remanso do Lago Guaíba, não prevalecendo 

a dinâmica fluvial baseada nas vazões fluentes. 

Da análise dos saldos, pode-se concluir que as vazões máximas outorgáveis definidas 

com base no percentual de 70% da vazão de referência, não restringirão a situação atual 

quanto ao uso da água. 

Por outro lado, pode-se comparar as vazões máximas outorgáveis com as demandas 

futuras calculadas para a Bacia, para um horizonte de 20 anos (Relatório da Atividade 

4.2 – Cenários para o Plano de Bacia, item 4.2.5): em termos globais, a demanda hídrica 

máxima atingirá 16,64 m3/s, um incremento de 34,4% sobre a situação atual (12,4 
m3/s). Note-se que a vazão máxima outorgável na Bacia, considerando 70% da Q90% é 

de 17,84 m3/s, ainda capaz de atender às demandas hídricas futuras projetadas. 

O Quadro 5.5 apresenta a situação dos compartimentos considerando as demandas 

hídricas futuras para um horizonte de 20 anos. Observa-se que na situação com os 

saldos acumulados, haverá déficit hídrico limitado e somente nos meses de irrigação e 

no compartimento do Baixo Sinos, que conta com a contribuição hídrica através do 

efeito de remanso das águas do Lago Guaíba.  

Quadro 5.5 – Comparação entre Demandas Hídricas Futuras e Vazões Máximas Outorgáveis (m
3
/s) 

Período 

Compartimentos 

Toda 
Bacia 

Alto Médio Baixo 

Indiv. Acum. Indiv. Acum. Indiv. Acum. 

Jan 2,90 2,90 0,90 3,81 -6,77 -2,96 -2,96 

Fev 3,49 3,49 1,25 4,74 -6,46 -1,72 -1,72 

Mar 5,49 5,49 2,91 8,40 -2,46 5,95 5,95 

Abr 6,54 6,54 3,52 10,07 -1,90 8,16 8,16 

Mai 6,54 6,54 3,52 10,07 -1,90 8,16 8,16 

Jun 11,96 11,96 6,68 18,64 0,97 19,61 19,61 

Jul 16,46 16,46 9,29 25,76 3,35 29,11 29,11 

Ago 10,70 10,70 5,95 16,65 0,30 16,95 16,95 

Set 15,92 15,92 8,98 24,89 3,06 27,95 27,95 

Out 15,03 15,03 8,46 23,50 2,59 26,09 26,09 

Nov 7,11 7,11 3,35 10,46 -4,55 5,91 5,91 

Dez 3,62 3,62 1,32 4,94 -6,39 -1,46 -1,46 
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Como se trata de um cenário de 20 anos é possível propor medidas corretivas para essa 

situação como, por exemplo, a regularização das vazões a montante.  

Desta forma, considera-se adequada, em termos técnicos, a adoção do percentual de 

70% da Q90% como vazão máxima outorgável: 

PERCENTUAL MÁXIMO OUTORGÁVEL = 70% 

A adoção de um referencial único para toda a Bacia do Rio dos Sinos, em termos de 

vazão máxima outorgável apresenta maior viabilidade técnica visto a sua simplicidade 

operacional. Entendendo-se as restrições operacionais atuais do órgão gestor 

(DRH/SEMA), essa proposição consiste em uma primeira aproximação quanto a uma 

gestão que garanta efetivamente os recursos hídricos outorgados.  

Também é necessário entender que os critérios utilizados até então pelo DRH/SEMA 

estavam baseados em uma referência quantitativamente inferior (Q90%[Nov-Fev]) à atual 

proposição (Q90%), o que impôs um percentual maior (90% em relação à proposta atual 

de 70%). 

No entanto, ambas situações basearam-se na mesma premissa: assegurar os atuais 

padrões de uso da água na Bacia. Na base considerada pelo DRH/SEMA, no entanto, ao 

adotar o período de maiores demandas e menores disponibilidades (novembro e 

fevereiro, época da irrigação do arroz), há uma maior restrição quantitativa, que leva, no 

entanto, a uma maior garantia no atendimento às demandas de água. 

A pergunta que se coloca é a seguinte: a sociedade da Bacia está disposta a conviver 

com uma “garantia” menor de disponibilidade hídrica com vistas a atender a todos os 

usos atuais (e projetados), assegurando uma vazão remanescente minimamente 

adequada? 

5.1.3. Regionalização 

Em termos de regionalização da outorga de uso da água, com base nos quadros 

anteriormente apresentados, observa-se que as situações mais críticas ocorrem no 

compartimento do Baixo Sinos. Com efeito, é nesse compartimento da Bacia que se 

concentram as maiores demandas, seja para o abastecimento público, para uso industrial 

e para a irrigação de arroz. Assim, nesse compartimento podem ser indicadas áreas de 

maior restrição à outorga. No entanto, também é nesse compartimento que ocorre o 

remanso hidráulico partindo do Delta do Jacuí / Lago Guaíba, cujos efeitos não são 

totalmente conhecidos. 

O Alto Sinos apresenta demandas significativas relacionadas à irrigação do arroz, 

concentradas nos meses de novembro a fevereiro, mas ainda com saldos positivos no 

balanço hídrico. Mas ao se entender que essa porção da Bacia é responsável por parcela 

importante das disponibilidades hídricas, poderia ser avaliada a proposição de restrição 

de novas outorgas para a irrigação de arroz, com vistas a assegurar excedentes hídricos 

a serem utilizados no Baixo Sinos. 
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Já o Médio Sinos apresenta uma situação interessante: baixas demandas de água, mas 

disponibilidade significativa em decorrência da transposição de águas do Rio Caí. 

Assim, não consiste em uma área de atenção ou restrição quanto à outorga de uso de uso 

da água. 

Isto posto, observa-se que no Baixo Sinos há concentração de demandas de água e de 

problemas associados à baixa disponibilidade hídrica, em termos de quantidade e 

qualidade, notadamente no período entre novembro e fevereiro. 

A vazão referencial e o percentual máximo para outorga, a princípio, asseguram as 

demandas atuais e garantem as futuras, além da vazão remanescente. Porém nos 10% do 

tempo em que esses valores não são garantidos é que ocorrerão os problemas. 

Face às características hidráulicas desse trecho final do Rio dos Sinos (no Baixo Sinos) 

é recomendável a realização de uma modelagem hidráulica do comportamento do curso 

de água, para conhecimento dos efeitos do remanso. 

Nesse meio tempo, seria adequado que novas outorgas, no Baixo Sinos, fossem emitidas 

respeitando os usos prioritários. Também seria adequada a realização de um estudo para 

determinar as condições operacionais das captações para abastecimento público neste 

compartimento, com o objetivo de verificar as causas das ocorrências das dificuldades 

operacionais: se por insuficiência hídrica quantitativa no manancial ou se por 

insuficiência de nível operacional. 

Paralelamente, alguns afluentes do Rio dos Sinos (principalmente no Baixo Sinos) 

apresentam significativos problemas quanto à qualidade das suas águas (que também é 

uma decorrência de baixa quantidade – menor diluição e assimilação). Nesse sentido, 

destacam-se os arroios Portão, Preto e Sapucaia nos quais recomenda-se que as outorgas 

de uso da água sejam suspensas até a reversão desta situação. 

De forma resumida, em termos de regionalização da outorga de uso da água, sugere-se:  

� A suspensão de novas outorgas para irrigação de arroz no Alto Sinos;  

� A emissão de novas outorgas no Baixo Sinos apenas para os usos prioritários até 

que seja concluído uma modelagem hidráulica sobre os efeitos do remanso no 

Rio dos Sinos; e  

� A suspensão de novas outorgas nos arroios Portão, Preto e Sapucaia, até que haja 

uma melhoria considerável na qualidade das suas águas (definidas no processo 

de Enquadramento, ora em retomada). 

5.1.4. Sazonalidade 

As demandas de água na Bacia do Rio dos Sinos caracterizam-se por uma forte 

sazonalidade, provocada principalmente pela irrigação de arroz, maior usuário de água 

da Bacia (60% da demanda total de água), que ocorre de forma concentrada entre os 

meses de novembro e fevereiro.  
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Assim, entendendo que 60% de toda a demanda de água da Bacia ocorre em um 

intervalo de quatro meses, justamente de verão quando ocorrem as menores 

disponibilidades hídricas, pode-se concluir que há nítida sazonalidade nas demandas e 

por conseqüência, as outorgas devem considerar essa situação. 

Exatamente por essa sazonalidade que o DRH/SEMA adotou, no estudo já comentado, 

uma vazão referencial de 90% relativa ao período novembro-fevereiro. 

Face a essa situação, uma recomendação adequada, porém de difícil implementação 

prática (operacional), seria a restrição à emissão de outorgas para usos de água que 

demandem vazões nos meses de verão ou no intervalo citado: novembro a fevereiro, 

talvez março. De forma mais flexível, poder-se-iam outorgar usos que reduzissem suas 

demandas nesse período. Porém a garantia dessa redução é de difícil verificação prática. 

Nesse sentido, as novas outorgas e mesmo na renovação das existentes, poderia ser 

exigido um procedimento operacional quanto à redução de demandas no período crítico. 

Respeitando a legislação vigente, as restrições de uso da água na Bacia no período 

crítico (novembro a fevereiro-março), servirão para garantir o abastecimento humano, 

prioritário. No entanto, também as operadoras do abastecimento público na Bacia, 

notadamente no Baixo Sinos, deverão apresentar, na renovação das suas outorgas, 

planos de racionalização e/ou racionamento, para o período crítico.  

5.1.5. Usos Prioritários 

A legislação (Decreto Nº 37.033/96) estabelece como uso prioritário da água o 

abastecimento humano: Artigo 18 – “Os recursos hídricos serão utilizados 

prioritariamente no abastecimento das populações, ficando a hierarquia dos demais usos 

estabelecida nos planos de bacia hidrográfica”. 

Assim, o abastecimento público, cuja parcela predominante, destina-se ao atendimento 

das necessidades humanas, passa a ser prioritário (pelo menos em sua parcela destinada 

às necessidades humanas). 

Quanto aos demais usos não há referência explícita, apenas a citação ampla e genérica 

como objetivo da Política Estadual de Recursos Hídricos: “permitir a continuidade e 

desenvolvimento das atividades econômicas” (parágrafo I do Artigo 2º da Lei Nº 

10.350/94). Nessa citação é possível incluir todos os demais usos consuntivos da Bacia: 

industrial, criação animal e irrigação, pois todos consistem em atividades econômicas. 

Em termos de principais usuários por quantidade utilizada na Bacia tem-se: irrigação, 

abastecimento público e uso industrial, nessa ordem. A criação animal responde por 

demandas inferiores a 1% do total da Bacia. 

Compondo os condicionantes legais com os técnicos, em termos de definição de usos 

prioritários para fins de outorga na Bacia é possível estabelecer a seguinte ordem:  
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1º. Abastecimento público – é o uso prioritário principal considerando a parcela 

efetivamente utilizada para o atendimento às necessidades humanas 

(descontando os usos comerciais e industriais). 

2º. Criação animal – pode ser considerado prioritário visto que suas demandas são 

pouco significativas e não influenciam os balanços hídricos. 

3º. Uso industrial – pode ser considerado o terceiro uso, na escala de prioridades 

para outorga, visto que representa um setor com demandas de água medianas 

(relativamente aos demais usuários da Bacia), mas é responsável por 

considerável número de empregos, além de ter expressiva participação 

econômica na renda e riqueza regional. 

4º. Irrigação de arroz – considerando os expressivos volumes de água 

demandados, a sazonalidade dessas demandas, a localização das áreas irrigadas e 

a restrita abrangência social e econômica (cerca de 42 lavouras), pode ser 

considerado o uso de menor prioridade, para fins de outorga. 

A proposta acima está baseada em critérios técnicos e legais e deverá ser definida pelo 

Comitê Sinos através de negociações e acordos sociais legítimos, visto a importância do 

tema. 

A questão que se coloca quanto à outorga, além da definição dos usos prioritários, é 

como garantia o atendimento desses usos em situações de escassez hídrica na Bacia do 

Rio dos Sinos. Considera-se escassez hídrica sempre que as disponibilidades hídricas 

não sejam suficientes para atender ao conjunto das demandas de água. Ou seja, não se 

trata de uma situação meramente hidrológica, mas sim de uma combinação de 

ocorrências que inclui, também, aspectos relacionados às demandas de água.  

Usualmente, tais situações ocorrem no período do verão (dezembro a fevereiro), quando 

se tem menores disponibilidades hídricas associadas a maiores demandas de água. No 

entanto, tais situações podem ocorrer também no outono e na primavera, face à 

condição limite em que se encontra o balanço hídrico (disponibilidades versus 

demandas) na Bacia. 

Assim, nas situações em que houver escassez hídrica deverão ser adotadas ações 

práticas no sentido de assegurar que os usos prioritários sejam garantidos.  

Então, basicamente, na Bacia do Rio dos Sinos, trata-se de implementar ações de gestão 

(complementares e associadas às outorgas) com vistas a garantir principalmente o 

abastecimento das populações e complementarmente a criação animal e o uso industrial, 

seguido da irrigação. 

Conforme determinado no diagnóstico, o abastecimento humano (público) representa 

em termos de demandas, 28% do total da Bacia do Rio dos Sinos em vazão. 

O DRH/SEMA e o CRH já vêm exercendo uma ação nesse sentido, orientados e 

apoiados nas orientações e experiências do Comitê Sinos (protocolos de cooperação 
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estabelecendo critérios de operação dos sistemas de bombeamento de água para a 

irrigação de arroz).  

Por exemplo, no final de 2010 (17 de dezembro), através da Resolução N
o
 77/2010, 

assinada pelo presidente e pelo secretário executivo do CRH, ficou estabelecida uma 

regra operacional para as situações de escassez de água na Bacia do Rio dos Sinos. Essa 

resolução tinha vigência limitada (até 15 de março de 2011), valendo assim apenas para 

o período de irrigação do arroz.  

Vale destacar que a irrigação do arroz é o principal usuário de água na Bacia nesse 

período (de novembro e março), sendo responsável por 60% das demandas em termos 

de vazão. Com a sazonalidade dessa atividade, configura-se um período de grande 

probabilidade de ocorrência de escassez hídrica. 

A regra operacional estabelecida na referida resolução é a seguinte (Artigo 1º.): o setor 

de irrigação de arroz somente poderá operar com bombeamento continuado, nas vazões 

e condições definidas nas respectivas outorgas emitidas pelo DRH/SEMA, quando o 

Rio dos Sinos estiver: 0,50 m acima do crivo da bomba de captação de São Leopoldo 

(SAMAE), 0,60 m acima do crivo da bomba de captação de Novo Hamburgo 

(COMUSA) e 0,70 m acima do crivo da bomba de captação de Campo Bom 

(CORSAN). Visto que tais condições são essenciais ao adequado funcionamento dos 

sistemas de captação. 

Atingida a situação de alerta, deverá ser iniciado um sistema intermitente de 

bombeamento nas lavouras de arroz, com intervalos de 48 horas (Artigo 2º.), sendo que 

esse procedimento deve ser iniciado no dia subsequente ao atingimento da situação de 

alerta. Observe-se que esse procedimento exige operacionalidade e agilidade. 

E mais, caso não haja recuperação dos níveis junto às captações municipais em 24 h, o 

bombeamento para a irrigação deverá ser paralisado até que sejam atingidos os níveis 

operacionais adequados (Artigo 3º.). 

Em uma cadeia hierárquica e de informação, cabe ao DRH/SEMA informar ao Comitê 

Sinos sobre as situações de alerta (para operação intermitente ou suspensão do 

bombeamento da irrigação); e cabe ao Comitê Sinos (secretaria executiva) avisar aos 

seus membros (notadamente às entidades representantes dos irrigantes na Bacia). De 

forma análoga, deverá ser seguido esse fluxo institucional na retomada do 

bombeamento (Artigo 4º.). 

No entanto, esse procedimento somente se viabiliza com as informações diárias das 

operadoras quanto aos níveis do Rio dos Sinos em seus sistemas de captação, para 

possibilitar a tomada de decisão do DRH/SEMA (Artigo 5º.).  

Esse exemplo deverá ser mantido, visto que atende ao disposto em lei quanto aos usos 

prioritários, envolve os dois principais usuários de água na Bacia e utiliza 

procedimentos operacionais que tem se mostrado efetivos, viáveis e aplicáveis. 
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Tecnicamente, embora o procedimento seja adequado e efetivo, seria necessário 

desenvolver estudo específico com o objetivo de aferir se os intervalos de tempo 

utilizados são operacionais. Nesse sentido, a realização de uma modelagem 

hidrodinâmica na calha principal do Rio dos Sinos é recomendável, determinando o 

tempo necessário para as vazões liberadas na porção do Alto Sinos atingirem as 

captações de Campo Bom, Novo Hamburgo e São Leopoldo. 

Objetivando avançar na solução dos eventos de escassez hídrica, outros acordos 

operacionais (registrados nas respectivas outorgas) podem complementar esse excelente 

exemplo:  

O setor industrial, embora com participação nas demandas de água da Bacia, com cerca 

de 11% em termos de vazões, pode contribuir reduzindo suas demandas em 30%, 

concomitantemente ao esforço do setor de irrigação. 

O abastecimento público, preservando parcela da demanda de água destinada às 

populações, pode reduzir as captações em percentuais da ordem de 20% (relativo às 

parcelas dos usos comerciais e industriais e a um esforço de racionalização do uso da 

água pelas populações, em condições de escassez hídrica). 

A criação animal não precisa reduzir suas demandas de água, visto que em termos 

quantitativos responde por pequena parcela (1%) nas demandas globais da Bacia. 

Tais proposições resultam de abordagens técnicas consistem e deverão ser definidas 

pelo Comitê Sinos através de negociações e acordos sociais legítimos, conforme já 

comentado anteriormente. 

5.1.6. Critérios de Eficiência e Economia 

A legislação estabelece (Artigo 18 do Decreto Nº 37033/96) que “dentro de uma mesma 

categoria de usuários, 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”. 

Assim, em casos de disputa, decorrente da indisponibilidade hídrica (ou disponibilidade 

restrita) frente às demandas de água, característica de situação limite nos balanços 

hídricos, a decisão do gestor quanto a escolha de qual usuário deverá ser outorgado 

submete-se a critério técnico: eficiência e economia. 

Sendo a categoria de abastecimento público o usuário prioritário, dificilmente essa 

situação ocorrerá. No entanto, podem ser utilizados alguns indicadores técnicos no caso 

de necessidade, tais como: menor índice de perdas físicas nos sistemas de abastecimento 

e menor demanda per capita. Sem necessitar entrar em detalhes técnicos, esses dois 

indicadores podem ser utilizados para definir, em caso de concorrência dentro da 

categoria, qual usuário será outorgado. 
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Para a categoria que engloba a irrigação, também a demanda unitária pode ser o 

indicador mais adequado: a menor demanda unitária definirá o usuário a ser outorgado, 

visto que representa, indiretamente, maior eficiência no uso da água e 

consequentemente maior economia. Por exemplo, para a irrigação de arroz, na Bacia, a 

média da demanda unitária é de 12.000 m
3
/ha e a média do consumo é de 8.000 m

3
/ha. 

Por fim, para a categoria indústria, os indicadores são extremamente variáveis, visto as 

diversas tipologias presentes na Bacia. Assim, cada tipo de indústria utiliza a água em 

quantidade e de forma diferente, estabelecendo relações também distintas entre os 

volumes demandados e as quantidades produzidas. Nesse sentido, a definição de 

indicadores para essa categoria é extremamente complexa. A recomendação é que essa 

categoria, no âmbito da Bacia, se reúna e, de forma conjunta e consensual, defina 

indicadores de eficiência e economia no uso da água em suas respectivas áreas de 

atuação.  

5.1.7. Vazão Mínima para Dispensa de Outorga 

Conforme o Artigo 4º do Decreto Nº 37.033/96, “os planos de Bacia Hidrográfica 

poderão estabelecer uma vazão de derivação abaixo da qual a outorga poderá ser 

dispensada”. Nesse sentido, considerando a situação atual da Bacia do Rio dos Sinos 

quanto ao seu balanço hídrico disponibilidade hídrica versus demanda de água, pode-se 

indicar uma vazão de derivação reduzida, com vistas a garantir o controle do uso da 

água na Bacia. 

Considerando as necessidades de água de uma família de tamanho médio, em ambiente 

rural, associado com uma pequena criação animal, para fins de subsistência, indica-se a 

vazão de derivação de 0,023 L/s, representativa de um volume diário da ordem de 2.000 

L ou 2 m
3
. 

Valores acima desse patamar deverão ser objeto de outorga, como forma de garantir o 

controle do uso da água na Bacia. 

 

5.2. Águas Subterrâneas 

A outorga de uso da água subterrânea na Bacia do Rio dos Sinos, como de resto em todo 

o Rio Grande do Sul, vem sendo emitida mediante a apresentação de documentos 

técnicos, nos quais o órgão gestor (DRH/SEMA) verifica apenas o atendimento às 

informações solicitadas. Ou seja, face à carência de recursos humanos e materiais e de 

informações e metodologias específicas, não é realizada uma verificação quanto à 

adequação da solicitação e o aqüífero explotado. 

Mesmo que fosse possível realizar essa avaliação técnica por ocasião da emissão da 

outorga, a lacuna de informações quanto aos poços já perfurados e em operação, 

prejudicaria uma análise mais adequada quanto aos impactos da outorga solicitada sobre 

o manancial e sua atual condição de explotação. 



UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 

CONSÓRCIO PRÓ-SINOS 

COMITESINOS 

 

Plano Sinos – Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 

 

33 

 

A Bacia do Rio dos Sinos, com sua vocação industrial, apresenta, sendo estudos atuais, 

demanda de água subterrânea predominantemente para o setor industrial, como se pode 

ver na Figura 5.1, que apresenta as demandas de água por setor usuário em percentuais. 

Nota-se que a indústria é a principal usuária, seguida pelo uso urbano e pela agricultura, 

em termos de quantidade de água.   

Demandas de Água na Bacia do Rio dos Sinos

32.6

0.90.8
55.8

9.9

Urbana Rural Animal Industrial Irrigação

 

Figura 5.1 – Gráfico com as demandas de água em percentual na Bacia do Rio dos Sinos.  

Fonte: Brasil (2007) in Heine (2008). 

A boa produtividade dos sistemas aqüíferos porosos aliada à facilidade de se perfurar 

poços nesses terrenos sedimentares propiciaram a proliferação de poços nas indústrias, 

em residências e condomínios.  

Conforme já comentado, não existe um levantamento oficial do número total de poços 

existentes na Bacia do Rio dos Sinos, porém as estimativas indicam a casa dos milhares 

de poços. O Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS 

(www.cprm.gov.br) apresenta um total de (apenas) 276 poços cadastrados na Bacia.  O 

banco de dados de outorgas do DRH/SEMA apresenta 164 poços outorgados. Esses 

números mostram a grande diferença entre o universo efetivo de poços existentes e a 

pequena parcela dos poços legalizados.  

Eis aqui o desafio inicial quanto à outorga de águas subterrâneas na Bacia: resgatar o 

expressivo passivo de demandas não outorgadas, que pode ser obtido, em um primeiro 

momento, através do cadastramento dos poços não outorgados, para posterior emissão 

de outorga. 

Em termos numéricos, os poços tubulares existentes na Bacia são utilizados na maioria 

das vezes para abastecimento público e industrial (Figura 5.2). 
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Figura 5.2 – Gráfico com a frequência por uso da água nos poços disponíveis na base de dados SIAGAS 

(www.cprm.gov.br). 

O conhecimento e o controle efetivo sobre a construção e operação de poços é essencial 

a uma adequada gestão das águas subterrâneas. A perfuração indiscriminada de poços, 

na maioria das vezes sem rigor técnico, pode causar problemas de super-explotação e 

contaminação dos sistemas aqüíferos.  

A super-explotação  pode levar a rebaixamentos excessivos dos níveis d’água e 

interferências nos cones de depressão. As altas taxas de bombeamento podem provocar 

perdas das reservas permanentes, alterando o equilíbrio dinâmico e provocando uma 

situação de mineração, com perdas de armazenamento irrecuperáveis, levando o 

aqüífero ao esgotamento.  O rebaixamento excessivo dos níveis de água dos aqüíferos 

também pode causar a inversão de gradientes hidráulicos, com eminentes riscos à 

degradação da qualidade da água subterrânea, atualmente de  excelente padrão, devido a 

recargas do aqüífero pelos arroios que drenam a área, principalmente pela falta de 

saneamento básico.     

A má construção de poços, fora de normas e sem responsabilidade técnica, podem 

permitir que contaminantes, que estejam na superfície, percolem para os sistemas 

aqüíferos, causando contaminação nas águas subterrâneas.   

Algumas ações são aconselhadas para minimizar a problemática da água subterrânea na 

Bacia do Rio dos Sinos a curto e médio prazo, a serem adotadas em conjunto com a 

emissão efetiva de outorgas. Como contribuição, destacam-se as seguintes sugestões: 

• Incremento na fiscalização da perfuração de poços tubulares; 
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• Maior cuidado com poços abandonados (escavados e tubulares), realizando-se 

campanhas para a cimentação dos mesmos, evitando riscos de contaminação das 

águas subterrâneas; 

• Elaborar um cadastro completo de poços na Bacia; 

• Implementar urgentemente ações de gestão das águas subterrâneas na Bacia, 

como o controle na perfuração de novos poços e o gerenciamento dos já 

existentes; 

• Instalar uma rede de monitoramento quali-quantitativa de poços tubulares nos 

principais sistemas aqüíferos; 

• Reconhecer as áreas de maior exploração atual e a demanda futura; 

• Elaborar um cadastro de atividades potencialmente poluidoras nas áreas de 

maior vulnerabilidade e definir uma política de ocupação territorial; 

• De posse do cadastramento das atividades poluidoras, realizar um estudo dos 

riscos de poluição das águas subterrâneas (mapa de risco de poluição das águas 

subterrâneas); 

• Programar estudos hidrogeológicos de detalhe em áreas críticas; 

• Adotar uma política de proteção dos recursos hídricos subterrâneos voltada para 

os sistemas aqüíferos e para os pontos e captação (poços de uso público ou de 

importância em uma região ou empreendimento); 

• Confecção de mapas de vulnerabilidade em escalas de maior detalhamento. 

Quanto à outorga, deverão ser verificados os seguintes parâmetros (já requeridos na 

ficha de solicitação de outorga de água subterrânea do DRH/SEMA) e comparados com 

as potencialidades hídricas dos aqüíferos: 

� caracterização do poço, 

� perfil geológico perfurado, 

� aqüífero, 

�  finalidade de uso, 

� localização (coordenadas), 

� natureza do poço, 

� condição de operação, 
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� vazão requerida,  

� teste de vazão (tempo de bombeamento, vazão de teste, nível estático e nível 

dinâmico, transmissividade, rebaixamento, capacidade específica calculada), 

� tempo de recuperação,  

� análises físico-química e bacteriológica.  

As potencialidades hídricas dos aqüíferos são apresentadas no Quadro 5.6 e as 

localizações dos sistemas aqüíferos são apresentadas na Figura 5.3. 

Quadro 5.6 – Potencialidades hídricas dos sistemas aqüíferos na Bacia do Rio dos Sinos 

Sistema Aquífero Vazão (m3/h) Capacidade Específica (m3/h/m) 

Permiano 0,5 a 18 0,3 

Rio do Rasto Média 3,8 0,1 

Pirambóia Média 4,6 (até 11) 0,5 

Botucatu Média 8,6 (1 a 56) 0,5 (0,3 a 2,5 qdo. confinado) 

Serra Geral 1 15 a 30 - 

Serra Geral 2 3 a 20 - 

Serra Geral 3 - - 

Aluvionar - 0,3 
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Figura 5.3 – Sistemas aqüíferos na Bacia do Rio dos Sinos 
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6. CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

O resultado da Atividade 5.2 – Definição dos Critérios de Outorga de Uso da Água na 

Bacia do Rio dos Sinos, integrante da Meta 5 que trata do Plano de Bacia propriamente 

dito, foi apresentado no presente relatório, abrangendo as águas superficiais e 

subterrâneas. 

Tendo em vista a situação atual dos balanços hídricos superficiais e as repetidas 

ocorrências de situações envolvendo a baixa qualidade das águas do Rio dos Sinos, é 

nas águas superficiais que devem ser empregados os maiores esforços quanto ao 

controle do seu uso (através do instrumento de gestão da outorga de uso da água). 

Para as águas superficiais foram definidos os critérios de outorga, com base em 

abordagem técnica, portanto sujeitos à apreciação e aprovação por parte do Comitê 

Sinos: 

� Vazão de referência = Q90% 

� Percentual para outorga = 70% 

� Vazão de outorga = 70% da Q90% 

� Percentual remanescente = 30% 

� Vazão remanescente = 30% da Q90% 

� Quanto à regionalização da outorga de uso da água, sugere-se:  

• A suspensão de novas outorgas para irrigação de arroz no Alto Sinos;  

• A emissão de novas outorgas no Baixo Sinos apenas para os usos 

prioritários até que seja concluído uma modelagem hidráulica sobre os 

efeitos do remanso no Rio dos Sinos; e  

• A suspensão de novas outorgas nos arroios Portão, Preto e Sapucaia, até que 

haja uma melhoria considerável na qualidade das suas águas (definidas no 

processo de Enquadramento, ora em retomada). 

� Em termos de sazonalidade a Bacia apresenta uma elevada concentração de 

demandas de água no período novembro a março; assim seria conveniente 

priorizar outorgas de usos que possam reduzir suas demandas nessa época. 

� Quanto á definição dos usos prioritários para fins de outorga sugere-se a 

seguinte ordem:  

1º. Abastecimento público – atendimento às necessidades humanas 

(descontando os usos comerciais e industriais). 
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2º. Criação animal – suas demandas são pouco significativas. 

3º. Uso industrial – representa um setor com demandas de água medianas sendo 

responsável por considerável número de empregos, além de ter expressiva 

participação econômica na renda e riqueza regional. 

4º. Irrigação de arroz – considerando os expressivos volumes de água 

demandados, a sazonalidade dessas demandas, a localização das áreas 

irrigadas e a restrita abrangência social e econômica (cerca de 42 lavouras), 

pode ser considerado o uso de menor prioridade, para fins de outorga. 

� Foram sugeridos critérios de eficiência e economia para o abastecimento público 

(menor índice de perdas e menor demanda per capita) e para a irrigação de arroz 

(menor demanda específica), ficando a cargo do setor industrial a definição dos 

seus critérios, visto a diversidade de atividades envolvida. 

� Foi sugerida uma vazão de derivação abaixo da qual a outorga poderá ser 

dispensada, conforme estabelecido na legislação. Considerando as necessidades 

de água de uma família de tamanho médio, em ambiente rural, associado com 

uma pequena criação animal, para fins de subsistência, indica-se a vazão de 

derivação de 0,023 L/s, representativa de um volume diário da ordem de 2.000 L 

ou 2 m
3
. 

Para as águas subterrâneas foram propostos critérios associados às características e 

limitações dos sistemas aqüíferos nos quais serão efetuadas as captações. Face à grande 

carência de informações e à expressiva quantidade de poços existentes não cadastrados 

e/ou outorgados, sugere-se um esforço inicial de cadastramento, seguido de 

regularização através das outorgas de uso da água. 

As proposições apresentadas estão baseadas em abordagem legal e técnica, devendo ser 

analisadas e aprovadas pelo Comitê Sinos. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 
Este texto tem como objetivo: 

1. Apresentar uma revisão dos últimos estudos de balanço hídrico na bacia 
do rio dos Sinos; 

2. Inventariar o cadastro de outorgas na bacia do rio dos Sinos; 
3. Identificar a evolução das solicitações de outorga na bacia do rio dos Sinos 

nos últimos anos. 
Este texto foi elaborado por Diego Polacchini Carrillo, engenheiro civil, CREA 

RS112.359. 
 

2 METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste trabalho cumpriu as seguintes etapas: 
• revisão bibliográfica dos estudos existentes sobre a região; 
• levantamento dos processos de outorga na bacia do rio dos Sinos até o 

período de março de 2006; 
• análise da situação atual de cada unidade de estudo (sub-bacia); 
• definição de novos cenários para a bacia; 
• simulação dos cenários propostos; 
• análise dos resultados. 

 

3 ESTUDOS ANTERIORES 

 
A revisão bibliográfica limitou-se a dois estudos, o Monalisa (Hidroenge, 2005) e 

ao Relatório da CPRM (CPRM, 2006), por serem recentes e por atender o objetivo de 
avaliar a evolução da demanda recente dos recursos hídricos na bacia do rio dos 
Sinos. 

O relatório aqui denominado de Monalisa tem como título na capa “ELABORAÇÃO 
DE BALANÇOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS ENTRE DISPONIBILIDADES E 
DEMANDAS NA BACIA DO RIO DOS SINOS” e foi elaborado em outubro de 2005 
pela Hidroenge Engenharia Ltda, é parte integrante do projeto “Identificação dos 
Pontos de Impacto na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – Retirada e Devolução de 
Água”. Neste estudo a demanda hídrica para abastecimento público, criação animal e 
para indústria foi estimada através de dados censitários e para irrigação foi estimada 
através de estudos específicos que envolveram técnicas de sensoreamento remoto e 
geoprocessamento (Projeto Monalisa, 2005). Os estudos hidrológicos, tiveram como 
base o posto fluviométrico Campo Bom (código 87380000). Como o objetivo era de 
avaliar o comportamento hídrico do rio dos Sinos em situações de escassez, 
confrontou-se as demandas com as curvas de permanência, para percentuais acima 
de 90% (indicadores de escassez), determinados a partir das séries de vazões diárias 
observadas. Neste estudo foi possível quantificar os déficits hídricos diante de 
diferentes cenários e foi proposto algumas medidas alternativas para que o Comitê, 
juntamente com os setores usuários da água, possam atuar no sentido de adequar as 
demandas hídricas às disponibilidades. 

As principais contribuições do relatório Monalisa ao presente trabalho foram as 
bases da subdivisão da bacia do rio dos Sinos e a consistência das informações 
hidrológicas disponíveis. 

O segundo trabalho consultado foi o relatório da CPRM que tem como título de 
capa: “PROJETO IMPLANTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS ÁGUAS 
–RS”, relatório técnico análise de outorgas de água superficial bacia hidrográfica do rio 
dos Sinos, elaborado em maio de 2006 pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 
Superintendência Regional de Porto Alegre. Neste trabalho foram apresentadas 
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planilhas contendo o conjunto das informações dos processos de outorga divididos por 
sub-bacia. 

 

3.1 Unidades de estudo 

 
Nos estudos anteriores a bacia do rio dos Sinos foi dividida em unidades de 

estudo para possibilitar as análises necessárias à configuração dos balanços hídricos. 
Tais unidades foram definidas a partir da cartografia básica preparada para o trabalho 
e respeitando os grandes compartimentos hidrográficos da bacia do Rio dos Sinos. 

Originalmente havia quatro unidades de estudo (S1, S2, S3 e S4) sendo que a 
última tinha como seção de controle de jusante as proximidades da cidade de São 
Leopoldo. No relatório da CPRM (2006) percebeu-se que havia um conjunto de 
outorgas concedidas entre a cidade de São Leopoldo e a foz do rio dos Sinos 
caracterizando assim uma nova unidade de estudo a S5. Neste trabalho optou-se por 
manter a representação tradicional. 
 

 
Figura 1 - Áreas de estudo (sub-bacias) 
 
 

3.2 Estudos hidrológicos 

 
Os estudos hidrológicos realizados tiveram como objetivo específico possibilitar a 

determinação das disponibilidades hídricas em cada Unidade de Estudo definida, 
notadamente para as situações críticas de estiagem. Para tanto, foi efetuada análise 
estatística (permanências) e de médias, mínimas e máximas, sobre as séries 
históricas de vazões observadas na estação fluviométrica Campo Bom. 

Essa estação foi selecionada por possuir extensa série histórica consistida de 
vazões e por se localizar estrategicamente frente aos objetivos do presente trabalho. A 
estação fluviométrica de Campo Bom abrange um período de observação anterior ao 
início de operação do Sistema Salto-Bugres, que transpõem água da bacia 
hidrográfica do Rio Caí para a do Rio dos Sinos, possibilitando assim, verificar a 
influência desse acréscimo hídrico no regime fluviométrico natural do Rio dos Sinos. 
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Verificando os dois períodos distintos desta estação 1939-2003 e 1973-2003 
observa-se um acréscimo nas vazões médias em cada mês do ano, variando de um 
mínimo de 2,8 m³/s até uma média anual da ordem de 10 m³/s, justamente os limites 
de variação das derivações de água da bacia do Caí para a do Sinos, que se iniciaram 
no começo da década de 60. 

Como o objetivo é a avaliação do comportamento hídrico do Rio dos Sinos em 
eventos críticos de escassez (estiagem), optou-se por trabalhar apenas com as curvas 
de permanência, para percentuais acima de 90% (indicadores de escassez), 
determinados a partir das séries de vazões diárias observadas. 

Para tanto foram consideradas as curvas de permanência da estação de Campo 
Bom, para as duas séries históricas já referidas, descartando-se a estação de São 
Leopoldo pela relativa elevada ocorrência de falhas de observação nos meses de 
verão. 

A Tabela 1 e Tabela 2, na página a seguir, apresentam as descargas específicas 
para os períodos 1939-2003 e 1973-2003, com permanências superiores a 90%, 
portanto representativas de mínimas, para a estação Campo Bom. 
 
Tabela 1 - Permanência de vazões específicas na estação Campo Bom - 1939-2003 
(l/s/km2) 
% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

90 2,26 2,76 2,63 2,70 3,02 5,77 7,39 6,34 7,68 7,12 3,95 2,36 3,65 

95 1,53 2,02 1,83 1,96 2,33 3,51 4,98 4,90 5,41 5,40 2,90 1,81 2,40 

100 0,80 0,84 0,69 1,04 1,16 1,59 2,15 1,70 1,26 2,80 1,59 1,19 0,69 

 
Tabela 2 - Permanência de vazões específicas na estação Campo Bom - 1973-2003 
(l/s/km2) 
% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

90 4,88 4,72 4,13 4,57 4,57 6,60 11,14 8,66 9,32 10,18 8,07 5,58 5,96 

95 4,26 3,12 2,87 2,48 2,99 4,36 9,46 7,74 8,07 8,89 6,28 4,74 4,51 

100 1,47 1,41 1,40 1,57 1,80 1,60 2,67 4,96 4,02 3,98 3,17 2,63 1,40 

 

3.3 Disponibilidade hídrica e vazão sanitária 

 
A disponibilidade hídrica de cada Unidade de Estudo foi arbitrada como sendo 

90% da Q90, aonde: 
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90909090
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Q

+++
=  Equação 1 

 
Este valor é indicado pela primeira vez no estudo da CPRM. 
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Figura 2 – Disponibilidade hídrica de cada Unidade de Estudo para fins de outorga (90% 
Q90) 
 Desta forma a vazão sanitária arbitrada passa a ser 10% da Q90. 
 

 
Figura 3 - Vazão sanitária arbitrada (10% Q90) 
 

4 LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS DE OUTORGA ATÉ MAIO/2006 

 
Em maio de 2006 a CPRM elaborou um relatório aonde compilou o conjunto de 

informações produzidas durante o processo de outorga na bacia do rio dos Sinos. A 
seguir serão apresentadas as informações extraídas daquele relatório. 
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Figura 4 – Mapa da configuração das outorgas concedidas/reservadas em março de 2006 
 
Aonde: 

90% da 
90

Q  vazão outorgável  

QOUT vazão outorgada somatório das vazões com portaria de outorga 

QRESERV vazão reservada 

somatório das vazões cujos requerentes 
protocolaram o pedido de outorga mas não 
enviaram todas as informações necessárias para 
obtenção da portaria de outorga 

QREMAN 
vazão 
remanescente 

que ainda pode ser outorgada para requerentes 
dentro da sub-bacia 

QREMAN-ACUM 
vazão 
remanescente 
acumulada 

que considera o efeito das bacias de montante 

 
A relação dos processos está em anexo. 

 
 

5 ANÁLISE DOS CENÁRIOS 

 
Tabela 3 - Cenário 1 - definição 
Sub-Bacia  
1 Alto Sinos • O requerente dos processos 010284-05.00/05-2 e 010285-

05.00/05-5 possuia, respectivamente, reserva de 0,02 m3.s-1 e 
outorga de 0,04 m3.s-1, no cadastramento de maio/2006, neste 
cenário, o requerente obteve portaria de outorga de 0,06 m3.s-1 
no processo 010285-05.00/05-5, isto é, não houve aumento de 
demanda, o que houve foi a utilização da vazão que havia sido 
reservada no primeiro estudo; 

2 Rio 
Paranhana 

• Foi deferida uma outorga com finalidade de uso industrial, 
processo 013588-05.00/05-0, no valor de 0,0002 m3.s-1 



6 

3 Médio 
Superior 
Sinos 

 

4 Médio 
Inferior 
Sinos 

• Neste cenário passou a ser considerada a demanda de 1,0 m3.s-1 
da CORSAN (port 238/2006 de 08/03/2006), referente ao 
processo 008543-05.00/05-9 que não havia sido considerada nos 
cálculos anteriores; 

5 Foz do 
Sinos 

• Foram deferidas um conjunto de outorgas cujo somatório atinge  
o valor de 2,33 m3.s-1 

 

 
Figura 5 - Cenário 1 - Resultado 
 
Tabela 4 - Cenário 2 - definição 
Sub-Bacia  
1 Alto Sinos • A CORSAN, processo número 014452-05.00/04-9, solicitou 

aumento do volume captado de 0,03 m3.s-1, passando de 0,03 
m3.s-1 para 0,06 m3.s-1 

2 Rio 
Paranhana 

• A CORSAN, processo número 012638-05.00/04-3, solicitou 
aumento do volume captado de 0,16 m3.s-1, passando de 0,09 
m3.s-1 para 0,25 m3.s-1 

3 Médio 
Superior 
Sinos 

 

4 Médio 
Inferior 
Sinos 

• A Comp. Mun. Saneamento S/A, processos 007382-05.00/04-1 e 
002702-05.00/07-8, solicitou aumento do volume captado de 0,8 
m3.s-1, passando de 0,8 m3.s-1 para 1,6 m3.s-1 

5 Foz do 
Sinos 
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Figura 6 - Cenário 2 
 
Tabela 5 - Cenário 3 
Sub-Bacia  
1 Alto Sinos • 12 processos de outorga indeferidos sob a justificativa que o 

prazo limite para cadastramento era outubro de 2005, cujo 
somatório de vazões dá 0,43 m3.s-1; 

2 Rio 
Paranhana 

 

3 Médio 
Superior 
Sinos 

• Dois requerentes estão demandando a vazão de 0,03 m3.s-1; 

4 Médio 
Inferior 
Sinos 

 

5 Foz do 
Sinos 

• O senhor Frademir Sacol, processo 011828-05.00/06-7, possui 
reserva de disponibilidade hídrica de 0,5 m3.s-1, porém a mesma 
não foi considerada nos cálculos da CPRM; 
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Figura 7 - Cenário 3 
 

6 CONCLUSÃO 

 
O rio dos Sinos tem apresentado insuficiência hídrica de abastecimento das 

cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Campo Bom. Estudos sobre as 
disponibilidades e as demandas hídricas, bem como suas comparações, tem sido 
elaborados no período recente. 

No estudo em questão identificou-se o cenário de outorgas estabelecido em 
maio de 2006 e verificou-se as mudanças ocorridas desde então.  

Neste trabalho, adotou-se uma abordagem de modelamento da bacia em que o 
balanço hídrico (ganhos menos perdas) é feito a nível de sub-bacia e o saldo (positivo) 
ou déficit (negativo) é propagado para as bacias de jusante. 

O cenário 1 considerou as mudanças que ocorreram na bacia desde março de 
2006 até fevereiro de 2008. Considerando somente até a sub-bacia 4 em março de 
2006 havia um saldo positivo de 1,86 m3.s-1 e em fevereiro de 2008 o saldo era de 
0,85 m3.s-1. 

O cenário 2 que considerou as demandas das companhias de abastecimento 
público de água apresentou um déficit acumulado de 0,14 m3.s-1 na sub bacia 4, 
porém deve ser considerado que há 0,26 m3.s-1 “reservados” na sub bacia 1 e 0,03 
m3.s-1 “reservados” na sub bacia 2. Também deve ser avaliado que as solicitações das 
companhias de abastecimento devam estar baseadas em projeções de demandas 
futuras.  

O cenário 3 considera o deferimento de mais um conjunto de processos nas 
sub-bacias 1 e 3 cujos processos haviam sido protocolados fora do prazo limite para o 
cadastramento de usuários (outubro de 2005). No cenário 3 o déficit acumulado na 
sub bacia 4 é de 0,60 m3.s-1. 

A sub-bacia 5 é que apresenta o maior déficit mas esta sub bacia apresenta um 
comportamento hidrológico atípico, pois está condicionada ao efeito de remanso. 
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7 ANEXOS 
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Tabela 6 - Lista CPRM (maio/2006) - sub-bacia 01 
Processo Vazão média 

requerida no 
período de 
irrigação 

Área irrigada 
informada 

Duração da 
irrigação 

Volume 
considerado em 

simulação 

Vazão máxima 
calculada para 

outorga 

Volume solicitado Rearranjo da 
área irrigável 

Situação 

 (m3.s-1)  (ha)  (dias) (m3.ha-1.ano-1) (m3.s-1)  (ha)  (ha)  

008560-05.00/05-4 0,120 66,0 90 10.000 0,08 14.000 47,1 info 129 

018618-05.00/04-3 0,020 86,4 90 10.000 0,11 10.000 86,4 ofício 

016991-05.00/04-9  -  40,0 90 10.000 0,05 10.000 40,0 aguardando 

012653-05.00/04-3 0,045 CORSAN  -   -  0,05  -   -  com outorga 

010348-05.00/05-4 0,040 ? 90 10.000 0,04 12.000  -  aguardando 

017076-05.00/04-2 0,090 40,0 90 10.000 0,05 10.000 40,0 ofício 

010304-05.00/05-6 0,140 28,0 90 10.000 0,04 32.400 8,6 ofício 

010283-05.00/05-0 0,060 36,0 90 10.000 0,05 12.000 30,0 aguardando 

010287-05.00/05-0  -  26,0 90 10.000 0,03 12.000 21,7 aguardando 

008568-05.00/05-6 0,030 20,0 90 10.000 0,03 10.000 20,0 info 133 

008569-05.00/05-9 0,050 33,0 90 10.000 0,04 12.000 27,5 info 128 

018615-05.00/04-5  -  16,0 90 8.000 0,02 8.000 16,0 aguardando 

009650-05.00/05-8 0,090 50,0 90 10.000 0,06 12.000 41,7 info 130 

009651-05.00/05-0 0,120 65,0 90 10.000 0,08 12.000 54,2 info 131 

009632-05.00/05-0 0,015 10,0 90 10.000 0,01 12.000 8,3 info 170 

009633-05.00/05-2 0,008 5,0 90 10.000 0,01 12.000 4,2 info 127 

011737-05.00/05-0 0,140 7,3 90 10.000 0,01 32.400 2,3 ofício 

013203-05.00/05-7 0,140 15,0 90 10.000 0,01 10.000 15,0 ofício 

009634-05.00/05-5 0,200 150,0 90 10.000 0,19 14.000 107,1 info 137 

010284-05.00/05-2  -  18,0 90 10.000 0,02 12.000 15,0 aguardando 

009647-05.00/05-5 0,070 40,0 90 10.000 0,05 12.000 33,3 ofício 

009505-05.00/05-4 0,070 45,0 90 10.000 0,06 12.000 37,5 info 145 

009507-05.00/05-0 0,020 20,0 90 10.000 0,03 12.000 16,7 ofício 

009506-05.00/05-7 0,040 20,0 90 10.000 0,03 12.000 16,7 info 143 

009514-05.00/05-3 0,050 37,0 90 10.000 0,05 10.000 37,0 info 142 

009371-05.00/05-5 0,120 100,0 90 10.000 0,13 12.000 83,3 info 140 
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009643-05.00/05-4 0,090 48,0 90 10.000 0,06 12.000 40,0 info 144 

010288-05.00/05-3  -  82,0 90 10.000 0,11 12.000 68,3 aguardando 

014452-05.00/04-9 0,030 CORSAN  -   -  0,03  -   -  outorgado 

009349-05.00/05-6 0,040 25,0 90 10.000 0,03 14.000 17,9 info 137 

009513-05.00/05-0 0,080 50,0 90 10.000 0,06 12.000 41,7 info 141 

010290-05.00/05-3  -  20,0 90 10.000 0,03 12.000 16,7  aguardando 

008558-05.00/05-4 0,190 180,0 90 8.000 0,19 12.000 180,0 info 139 

001831-05.00/02-0 0,030 23,0 90 10.000 0,03 8.000 23,0 aguardando 

016896-05.00/04-4 0,270 150,0 90 10.000 0,19 10.000 107,1 info 138 

008572-05.00/05-1 0,200 84,0 90 10.000 0,11 15.000 56,0 info 135 

012637-05.00/04-0 0,175 CORSAN  -  -  0,18  -   -  outorgado 

013483-05.00/05-8  -  7,0 90 10.000 0,01 12.000 5,8 aguardando 

008568-05.00/05-6 0,090 70,0 90 10.000 0,09 10.000 70,0 info 133 

008559-05.00/05-7 0,097 63,0 90 10.000 0,08 15.000 42,0 info 136 

010289-05.00/05-6 0,070 43,0 90 10.000 0,06 12.000 35,8 aguardando 

010285-05.00/05-5  -  34,5 90 10.000 0,04 12.000 28,8 aguardando 

018482-05.00/04-3 0,050 20,0 90 10.000 0,03 10.000 20,0 aguardando 

 
Tabela 7 - Resumo dos dados da tabela Lista CPRM (maio/2006) - sub-bacia 1 

m
3
.s

-1
 Abast. Públ. Com outorga Com reserva Total geral 

Total 0,05 2,33 0,28 2,66 

 
Tabela 8 - Lista CPRM (maio/2006) - sub-bacia 02 

Processo 

Vazão média 
requerida no 
período de 
irrigação 

Área irrigada 
informada 

Duração da 
irrigação 

Volume 
considerado em 

simulação 

Vazão máxima 
calculada para 

outorga 

Volume 
solicitado 

Rearranjo da 
área irrigável 

Situação 

  (m3.s-1)  (ha)  (dias) (m3.ha-1.ano-1) (m3.s-1)  (ha)  (ha)   

012638-5.00/04-3 0,087 CORSAN  -  - 0,09  -  - com outorga 

012654-05.00/04-6 0,127 CORSAN  -  - 0,13  -  - com outorga 

000223-05.00/04-4 0,055 Industrial  -  - 0,06  -  - com outorga 

00696-05.00/05-5 16,000 Hidroel  -  -  -  -  - com outorga 

019729-05.00/04-3 0,050 33,0 90 8.000 0,03 8.000 33,0 info 132 
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Tabela 9 - Lista CPRM (maio/2006) - sub-bacia 03 

Processo 

Vazão média 
requerida no 
período de 
irrigação 

Área irrigada 
informada 

Duração da 
irrigação 

Volume 
considerado em 

simulação 

Vazão máxima 
calculada para 

outorga 

Volume 
solicitado 

Rearranjo da 
área irrigável 

Situação 

   m3.s-1   ha     m3.s-1 ha      

014167-05.00/04-0 CORSAN       0,5       

004151-05.00/04-5 0,014  -   -  - 0,06       

017078-05.00/04-8 0,130 100,0 90 10.000 0,06 10.000     

         

Obs.: No estudo da CPRM esta planilha apresentou de forma correta somente os dados referentes aos números dos processos, os demais dados foram pesquisados no 
banco de dados do DRH.  

 
Tabela 10 - Lista CPRM (maio/2006) - sub-bacia 04 

Processo Vazão média 
requerida no 
período de 
irrigação 

Área irrigada 
informada 

Duração da 
irrigação 

Volume 
considerado em 

simulação 

Vazão máxima 
calculada para 

outorga 

Volume solicitado Rearranjo da 
área irrigável 

Situação 

  m3.s-1  ha    m3.s-1 ha    

008571-05.00/05-9 0,260 150,0 90 10.000  0,190 12.000  125,0 info 146 

007382-05.00/04-1 0,800 COMUSA   0,800   com outorga 

008573-05.00/05-4 0,061 37,0 90 10.000  0,050 12.000  30,8 info 147 

000168-05.00/03-9 1,500 SEMAE   1,500   com outorga 

007820-05.00/04-6 0,011 INDUST   0,010   com outorga 
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Tabela 11 - Lista CPRM (maio/2006) - sub-bacia 05 

Processo Vazão média 
requerida no 
período de 
irrigação 

Área irrigada 
informada 

Duração da 
irrigação 

Volume 
considerado em 

simulação 

Vazão máxima 
calculada para 

outorga 

Volume solicitado Rearranjo da 
área irrigável 

Situação 

  m3.s-1  ha    m3.s-1 ha    

001164-05.00/01-9 0,850 Indust   0,850   com outorga 

013290-05.00/04-7 0,350 Corsan   0,350   com outorga 

013289-05.00/04-0 0,890 Corsan   0,890   com outorga 

009484-05.00/05-8 0,400 400,0 90 8.500 0,440 8.500 400,0 info 153 

014355-05.00/04-9 0,010 Indust   0,010   com outorga 

010253-05.00/05-4 0,100 40,0 90 8.600 0,040 8.600 40,0 aguardando 

010949-05.00/05-6 0,090 44,0 90 10.000 0,060 10.000 44,0 aguardando 

013288-05.00/04-7 0,050 Corsan   0,050   com outorga 

008255-05.00/05-1 0,100 Indust   0,100   com outorga 

000985-05.00/05-6 0,010 15,0 90 9.000 0,020 9.000 15,0 ofício 

001762-05.00/05-5 0,100 90,0 90 9.000 0,100 9.000 90,0 ofício 

001763-05.00/05-8 0,100 95,0 90 9.000 0,110 9.000 95,0 ofício 

012345-05.00/05-0 0,110 30,0 90 10.000 0,040 14.916 20,1 info 154 

012345-05.00/05-0 0,900 572,0 90 10.000 0,740 16.277 351,4 info 154 

 
Tabela 12 - Resumo dos dados da tabela Lista CPRM (maio/2006) - sub-bacia 5 

m
3
.s

-1
 Abast. Públ. Com outorga Com reserva Total geral 

Total 1,290 2,450 0,060 3,800 
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Tabela 13 - Lista DRH (fevereiro/2008) - sub-bacia 01 - Qout 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão 
Área 

Irrigada 
Latitude Longitude Curso d´Água 

          (m3.s-1)  (ha) (m) (m)   

008560-05.00/05-4 Luiz Carlos Machado Portaria 314/06 Deferido Irrigação 0,08 47,1 6.716.358 530.138 Rio Rolante 

018618-05.00/04-3 Elizeu Bedinot de Quadros Portaria 1742/06 Deferido Irrigação 0,11 86,4 6.713.536 529.946 Rio Rolante 

016991-05.00/04-9 Luis Carlos de Matos Port 1123/06 Of 380/06 Deferido Irrigação 0,05 40 6.718.044 527.068 Rio da Ilha 

012653-05.00/04-3 CORSAN Portaria 539/04 Deferido Abast. Público 0,045 x 6.720.286 541.477 Rio Rolantinho da Areia 

017076-05.00/04-2 Breno Rubens Spindler Portaria 1569/06 Deferido Irrigação 0,05 40 6.719.828 529.177 Rio da Ilha 

010304-05.00/05-6 Oscar de Freitas Portaria 250/06 Deferido Irrigação 0,04 8,6 6.722.808 524.999 Arroio dos Tucanos 

010287-05.00/05-0 Vitor Daniel Spindler Portaria 1570/06 Deferido Irrigação 0,03 21,7 6.717.155 526.631 Rio da Ilha 

008568-05.00/05-6 Ademar de Oliveira Portal Portaria 257/06 Deferido Irrigação 0,030 20 6.707.123 551.102  Arroio Grande 

008569-05.00/05-9 Lédio Arcaro Portaria 253/06 Deferido Irrigação 0,04 27,5 6.706.940 550.029 Arroio Grande 

009650-05.00/05-8 Lauri Ritter Portaria 252/06 Deferido Irrigação 0,06 41,67 6.710.771 531.787 Arroio São José 

009651-05.00/05-0 Valmir Maragno Portaria 264/06 Deferido Irrigação 0,08 54,2 6.718.758 534.139 Rio Rolante 

009632-05.00/05-0 Armando Dreher Portaria 251/06 Deferido Irrigação 0,01 8,3 6.721.995 533.152 Arroio Açoita Cavalo 

009633-05.00/05-2 Vladimir Dreher Portaria 263/06 Deferido Irrigação 0,01 4,2 6.721.535 533.527 Arroio Açoita Cavalo 

011737-05.00/05-0 Marlene Terezinha Eiffer Portaria 249/06 Deferido Irrigação 0,01 2,3 6.717.931 531.126 Rio Rolante 

013203-05.00/05-7 Pedro Bassi Portaria 526/06 Deferido Irrigação 0,02 15 6.720.535 532.541 Arroio Açoita Cavalo 

009634-05.00/05-5 Zuênio Thomazi Portaria 267/06 Deferido Irrigação 0,095 53,5 6.712.697 527.505 Rio dos Sinos 

009634-05.00/05-5 Zuênio Thomazi Portaria 267/06 Deferido Irrigação 0,095 53,5 6.712.686 527.462 Rio dos Sinos 

009647-05.00/05-5 Jurandir Tadeu dos Santos Portaria 1314/06 Deferido Irrigação 0,023 16,67 6.706.696 555.260 Rio dos Sinos 

009647-05.00/05-5 Jurandir Tadeu dos Santos Portaria 1314/06 Deferido Irrigação 0,021 15 6.705.814 554.317 Rio dos Sinos 

009505-05.00/05-4 Dejalmo Oliveira Portal Portaria 254/06 Deferido Irrigação 0,06 37,5 6.706.029 554.992 Rio dos Sinos 

009507-05.00/05-0 Lizandro Aurélio Meregalli Portaria 266/06 Deferido Irrigação 0,025 16,7 6.705.207 552.572 Rio dos Sinos 

009506-05.00/05-7 Antônio Francisco Meregalli Portaria 255/06 Deferido Irrigação 0,030 16,7 6.704.978 551.555 Rio dos Sinos 

009514-05.00/05-3 Romualdo Cunha Freiberger Portaria 256/06 Deferido Irrigação 0,05 37 6.705.481 550.715 Rio dos Sinos 

009371-05.00/05-5 Gerson Luiz Renck Portaria 258/06 Deferido Irrigação 0,13 83,3 6.705.120 550.197 Rio dos Sinos 

009643-05.00/05-4 Gilmar Meragalli Portaria 262/06 Deferido Irrigação 0,06 40 6.707.155 563.296 Rio dos Sinos 

010288-05.00/05-3 Aldo Brognoli Portaria 1504/06 Deferido Irrigação 0,110 68,3 6.706.231 546.587 Rio dos Sinos 
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014452-05.00/04-9 CORSAN Portaria 635/04 Deferido Abast. Público 0,06 x 6.706.426 546.724 Rio dos Sinos 

009349-05.00/05-6 Paulo Assis de Oliveira Portaria 265/06 Deferido Irrigação 0,03 17,9 6.705.120 550.197 Rio dos Sinos 

009513-05.00/05-0 Lúbia G. Peixoto de Souza Portaria 261/06 Deferido Irrigação 0,06 41,7 6.707.665 539.540 Rio dos Sinos 

008558-05.00/05-4 Dirceu Moreira da Costa Portaria 1372/07 Deferido Irrigação 0,19 180 6.710.560 536.425 Rio dos Sinos 

016896-05.00/04-4 Luiz Carlos Machado Portaria 268/06 Deferido Irrigação 0,19 107,1 6.711.700 535.087 Rio dos Sinos 

008572-05.00/05-1 Márcio Sartor Portaria 269/06 Deferido Irrigação 0,11 56 6.712.661 525.712 Rio dos Sinos 

012637-05.00/04-0 CORSAN Portaria 535/04 Deferido Abast. Público 0,175 x 6.716.963 521.349 Rio dos Sinos 

013483-05.00/05-8 Aldo Brognoli Portaria 074/07 Deferido Irrigação 0,007 5,8 6.705.692 547.938 Rio dos Sinos 

008568-05.00/05-6 Ademar de Oliveira Portal Portaria 257/06 Deferido Irrigação 0,090 70 6.705.217 553.789 Rio dos Sinos 

008559-05.00/05-7 Valmir Felisberto Portaria 259/06 Deferido Irrigação 0,08 42 6.712.868 525.600 Rio dos Sinos 

010285-05.00/05-5 José Haroldo Cadorim Portaria 1567/06 Deferido Irrigação 0,06 43,8 6.705.911 553.971 Rio dos Sinos 

 
Tabela 14 – Lista DRH (fevereiro de 2008) – sub-bacia 1 - Qreserv 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão Área 
Irrigada 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

010348-05.00/05-4 Alan Monteiro da Costa Ofício 313/06 Em Análise Irrigação 0,038 24,6 6.720.795 529.610 Rio da Ilha 

010290-05.00/05-3 Antônio Ramos da Silva Ofício 303/06 Em Análise Irrigação 0,03 16,7 6.709.211 538.723 Rio dos Sinos 

001831-05.00/02-0 Dejalmo Oliveira Portal Ofício 304/06 Em Análise Irrigação 0,03 23 6.706.000 555.000 Rio dos Sinos 

010283-05.00/05-0 Ênio Marini Ofício 312/06 Em Análise Irrigação 0,05 30 6.718.000 528.000 Rio da Ilha 

018615-05.00/04-5 Ermindo Deocléclio Meregalli Ofício 310/06 Em Análise Irrigação 0,021 16 6.705.037 550.127 Sanga dos Portal 

018482-05.00/04-3 Luiz Antônio P. C. Vieira Ofício 308/06 Em Análise Irrigação 0,03 20 6.704.619 547.253 Rio dos Sinos 

010289-05.00/05-6 Oscar Arcanjo Mônaco Ofício 306/06 Em Análise Irrigação 0,06 35,8 6.713.500 532.500 Rio dos Sinos 

 
Tabela 15 - Lista DRH (fevereiro de 2008) – sub-bacia 1 - demandas cenário 2 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão Área 
Irrigada 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

014452-05.00/04-9 CORSAN (*) Ofício 1591/07 Em Análise Abast. Público 0,06 x 6.706.426 546.724 Rio dos Sinos 

000260-05.00/06-0 Prefeitura Municipal de Riozinho Ofício 565/06 Em Análise Abast. Público 0,002  6.722.200 559.950 Rio Rolante 

 (*) o aumento de captação é de 0,03 0,03     
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Tabela 16 - Lista DRH (fevereiro de 2008) – sub-bacia 1 - demandas cenário 3 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão Área 
Irrigada 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

001253-05.00/07-1 Alcimar Antônio Lodetti Ofício 145/07 Indeferido Irrigação 0,02 50 6.708.131 539.813 Rio dos Sinos 

013244-05.00/06-5 Antônio Alexandre Ofício 31/07 Indeferido Irrigação 0,004 19,5 6.720.142 532.379 Rio Açoita Cavalo 

013245-05.00/06-8 Antônio Alexandre Ofício 30/07 Indeferido Irrigação 0,0027 19,9 6.721.376 533.294 Rio Açoita Cavalo 

007656-05.00/07-6 Antônio Alexandre Ofício 541/07 gab Indeferido Irrigação 0,028 19,9 6.720.142 532.379 Rio Açoita Cavalo 

007657-05.00/07-9 Antônio Alexandre Ofício 540/07 gab Indeferido Irrigação 0,02 19,9 6.721.376 533.294 Rio Açoita Cavalo 

001254-05.00/07-4 Enio Bizoni Lodetti Ofício 141/07 Gab Indeferido Irrigação 0,18 35 6.705.352 545.083 Rio dos Sinos 

006704-05.00/07-2 Erikson Daros Graf Ofício 527/07 Gab Indeferido Irrigação 0,015 9 6.716.716 530.091 Rio Rolante 

006705-05.00/07-5 Erikson Daros Graf Ofício 526/07 Gab Indeferido Irrigação 0,035 22,9 6.715.285 530.463 Rio Rolante 

009670-05.00/06-0 Luiz Carlos Machado Júnior Ofício 369/06 Indeferido Irrigação 0,064 50 6.711.700 535.087 Rio dos Sinos 

001252-05.00/07-9 Noelsi Lodetti Ofício 131/07 Indeferido Irrigação 0,018 45 6.712.175 530.186 Rio dos Sinos 

007550-05.00/06-3 Ronaldo Dioclésio Meregalli Ofício 367/06 Indeferido Irrigação 0,025 18 6.705.994 549.433 Sanga dos Mateus 

008073-05.00/06-1 Vladimir Dreher Ofício 366/06 Indeferido Irrigação 0,016 10,5 6.721.535 533.527 Arroio Açoita Cavalo 

 
Tabela 17 - Lista DRH (fevereiro/2008) - sub-bacia 02 - Qout 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão Área 
Irrigada 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

012638-5.00/04-3 CORSAN Portaria 540/04 Deferido Abast. Público 0,0900 x 6.736.820 521.711 Rio Paranhana 

012654-05.00/04-6 CORSAN Portaria 534/04 Deferido Abast. Público 0,1270 x 6.724.092 518.370 Rio Paranhana 

000223-05.00/04-4 Primo Schincariol Ind. de Cerv. 
S/A 

Portaria 247/06 Deferido Industrial 0,0550 x 6.731.799 521.999 Rio Paranhana 

019729-05.00/04-3   Indef / aguard       

 
Tabela 18 - Lista DRH (fevereiro de 2008) – sub-bacia 2 - Qreserv 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão 
Área 

Irrigada 
Latitude Longitude Curso d´Água 

          (m3.s-1)  (ha) (m) (m)   

019729-05.00/04-3 José Antônio Teixeira dos Santos Ofício 290/06 Em Análise Irrigação 0,0300 33 6.723.909 518.503 Rio Paranhana 
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Tabela 19 - Lista DRH (fevereiro de 2008) – sub-bacia 2 - demanda cenário 1 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão Área 
Irrigada 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

013588-05.00/05-0 Canasul Agroturismo LTDA Portaria 525/06 Deferido Industrial 0,0002 x 6.751.979 523.181 Arroio São João 

 
Tabela 20 - Lista DRH (fevereiro/2008) - sub-bacia 02 – demanda cenário 2 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão Área 
Irrigada 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

012638-5.00/04-3 CORSAN (*) Portaria 540/04 Em Análise Abast. Público 0,2500 x 6.736.820 521.711 Rio Paranhana 

 (*) o aumento de captação é de 0,16 0,16     

 
Tabela 21 - Lista DRH (fevereiro/2008) - sub-bacia 03 - Qout 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão Área 
Irrigada 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

014167-05.00/04-0 CORSAN Portaria 533/04 Deferido Abast. Púb. 0,500 x 6.715.475 495.836 Rio dos Sinos 

004151-05.00/04-5 Edison Ubiratan Trindade Portaria 362/04 Deferido Piscicultura 0,060 0,5 6.730.672 510.142 Arroio Grande 

017078-05.00/04-8 Vânio Pizzolotto/Euclídes 
Nicoleti 

Portaria 260/07  Deferido Irrigação 0,060 48 6.714.025 500.329 Rio dos Sinos 

 
Tabela 22 - Lista DRH (fevereiro/2008) - sub-bacia 03 – demanda cenário 3 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão Área 
Irrigada 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

013441-05.00/05-5 Betonserv Serv de Concr. LTDA Ofício 344/06 Em Análise Industrial 0,003  6.722.470 507.610 Sem Den. Esp. 

007539-05.00/07-2 Frigorífico AB Ofício 1588/07 Em Análise Industrial 0,028 x 6.721.979 509.226 Arroio Grande 
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Tabela 23 - Lista DRH (fevereiro/2008) - sub-bacia 04 - Qout 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão 
(m3/s) 

Área 
Irrigada 

(ha) 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

008571-05.00/05-9 Clédio Zenirton Matzembacker Portaria 243/06 Deferido Irrigação 0,190 125 6.714.293 495.306 Rio dos Sinos 

007382-05.00/04-1 Comp. Mun. Saneamento S/A Portaria 170/04 Deferido Abast. Púb. 0,800 x 6.712.529 493.337 Rio dos Sinos 

008573-05.00/05-4 José Ignácio Schorn Portaria 244/06 Deferido Irrigação 0,050 30,8 6.713.566 493.809 Rio dos Sinos 

000168-05.00/03-9 SEMAE Portaria 1283/05 Deferido Abast. Púb. 1,500 x 6.707.722 486.787 Rio dos Sinos 

007820-05.00/04-6 JH Ind. Couros Peles LTDA Portaria 199/04 Deferido Industrial 0,011  6.710.480 488.089 Rio dos Sinos 

 
Tabela 24 - Lista DRH (fevereiro/2008) - sub-bacia 04 – demanda cenário 1 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão 
(m3/s) 

Área 
Irrigada 

(ha) 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

008543-05.00/05-9 CORSAN Portaria 238/06 Deferido Abast. Púb. 1,000 x 6.715.475 495.836 Rio dos Sinos 

 
Tabela 25 - Lista DRH (fevereiro/2008) - sub-bacia 04 – demanda cenário 2 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão 
(m3/s) 

Área 
Irrigada 

(ha) 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

002702-05.00/07-8 Comp. Mun. Saneamento S/A Ofício 928/07 Em Análise Abast. Púb. 1,600  6.712.529 493.337 Rio dos Sinos 

 (*) o aumento de captação é de 0,8  0,80     

 
Tabela 26 – Lista DRH (fevereiro/2008) - sub-bacia 05 - Qout 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão 
(m3/s) 

Área 
Irrigada 

(ha) 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

001164-05.00/01-9 REFAP Portaria 957/06 Deferido Industrial 0,850 0 6.698.800 482.029 Rio dos Sinos 
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013290-05.00/04-7 CORSAN Portaria 537/04 Deferido Abast. Público 0,350 x 6.699.008 482.034 Rio dos Sinos 

013289-05.00/04-0 CORSAN Portaria 538/04 Deferido Abast. Público 0,890 x 6.698.917 481.984 Rio dos Sinos 

009484-05.00/05-8 João Carlos Fontana Hannus Portaria 1051/06 Deferido Irrigação 0,400 400 6.698.854 481.082 Rio dos Sinos 

014355-05.00/04-9 Fiação e Tecelagem Gaúcha 
LTDA 

Portaria 742/04 Deferido Industrial 0,008  6.696.323 477.437 Rio dos Sinos 

010253-05.00/05-4 Arlindo Brietzke Bloedow Portaria 1568/06 Deferido Irrigação 0,040 40 6.698.850 478.935 Rio dos Sinos 

013288-05.00/04-7 CORSAN Portaria 536/04 Deferido Abast. Público 0,050 x 6.694.477 476.122 Rio dos Sinos 

008255-05.00/05-1 Gerdau Aços Finos Piratini Portaria 1075/05 Deferido Industrial 0,095  6.701.406 482.473 Rio dos Sinos 

000985-05.00/05-6 Ezequiel Matos Carlos Portaria 1566/06 Deferido Irrigação 0,016 15 6.707.500 479.053 Arroio Boa Vista 

001762-05.00/05-5 Ezequiel Matos Carlos Portaria 1565/06 Deferido Irrigação 0,102 90 6.707.500 479.053 Arroio Boa Vista 

001763-05.00/05-8 Márcio Souza Magnus Portaria 1419/06 Deferido Irrigação 0,056 45 6.707.500 479.053 Arroio Boa Vista 

012345-05.00/05-0 Agropecuária Rio dos Sinos Portaria 248/06 Deferido Irrigação 0,040 20,1 6.699.041 481.095  Arroio Sapucaia 

012345-05.00/05-0 Agropecuária Rio dos Sinos Portaria 248/06 Deferido Irrigação 0,740 351,4 6.698.949 482.075 Rio dos Sinos 

 
Tabela 27 - Lista DRH (fevereiro de 2008) – sub-bacia 5 - Qreserv 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão 
(m3/s) 

Área 
Irrigada 

(ha) 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

010949-05.00/05-6 Araci Fiatte Guedes Ofício 538/06 Em Análise Irrigação 0,060 44 6.701.775 478.822 Arroio Caju 

 
Tabela 28 - Lista DRH (fevereiro de 2008) – sub-bacia 5 – cenário 3 - irrigação 

Processo Requerente Documentação Situação Finalidade 
Vazão 
(m3/s) 

Área 
Irrigada 

(ha) 
Latitude Longitude Curso d´Água 

          (m3.s-1)  (ha) (m) (m)   

011828-05.00/06-7 Frademir Sacol Port. prec. 52/06 Em análise Irrigação 0,500 292 6.702.291 480.862 Rio dos Sinos 

011825-05.00/06-9 Donato Scarpari Ofício 369/07 Em Análise Irrigação 0,200 160 6.693.151 476.076 Rio dos Sinos 

011835-05.00/06-0 Paulo Kern Ofício 1590/07 Em Análise Irrigação 0,280 0 6.690.332 476.833 Sem Den. Espec. 
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Tabela 29 - Lista DRH (fevereiro de 2008) – sub-bacia 5 – cenário 3 - indústria 
Processo Requerente Documentação Situação Finalidade Vazão 

(m3/s) 
Área 

Irrigada 
(ha) 

Latitude Longitude Curso d´Água 

     (m3.s-1)  (ha) (m) (m)  

004564-05.00/07-2 BERTIN Ltda Ofício 1135/07 Em Análise Industrial 0,006 x 6.718.363 480.420 Arroio Açude 

000641-05.00/07-0 Brespel Comp Ind Brasil - 
Espanha 

Ofício 04/08 Em Análise Industrial 0,002 x 6.713.861 476.023 Sem Den. Espec. 

002101-05.00/07-6 Curtume Incopol Ltda Ofício 934/07 Em Análise Industrial 0,070  6.713.594 475.674 Arroio Boa Vista 

002110-05.00/07-5 Indústria de Peles Pampa Ltda Ofício 774/07 Em Análise Industrial 0,004   6.716.600 481.000 Sem Den. Espec. 

002114-05.00/07-6 Natur Indústrias de Couros Ofício 772/07 Em Análise Industrial 0,001  6.713.604 475.677 Arroio Boa Vista 

001848-05.00/07-2 Novisol Curtume Ltda Ofício 1580/07 Em Análise Industrial 0,005 0 6.716.600 480.850 Rio dos Sinos 

012665-05.00/06-7 PSA Industrial de Papel S/A Ofício 832/07 Em Análise Industrial 0,016 0 6.708.166 484.309 Rio dos Sinos 

002700-05.00/07-2 Quimicouros I. C. R. LTDA Ofício 846/07 Em Análise Industrial 0,003 x 6.718.363 480.420 Arroio Grande 

002112-05.00/07-0 Seta S/A Extr. Tanino de Acácia Ofício 773/07 Em Análise Industrial 0,002  6.720.492 482.238 Sem Den. Espec. 

000562-05.00/07-8 Três Portos S/A Ind. de Papel Ofício 829/07 Em Análise Industrial 0,100 0 6.699.885 482.489 Rio dos Sinos 

008035-05.00/06-0 Uni Leather Benefic. Com. 
Couro 

Ofício 810/07 Em Análise Industrial 0,001  6.705.994 549.433 Rio dos Sinos 

 
 




