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Resumo - O presente artigo objetiva apresentar a situação atual e os principais entraves de 

implementação dos instrumentos de planejamento da Política Estadual de Recursos Hídricos do 

Estado do Rio Grande do Sul: os Planos de Recursos Hídricos (estadual e de bacia hidrográfica) e o 

enquadramento das águas em classes de uso. Essa discussão contribuirá com a ampliação da análise 

do processo de gerenciamento das águas no estado, consequentemente possibilitando a preservação 

e garantindo a quali-quantidade das águas. No estado atualmente existem 25 comitês de bacia 

hidrográfica, onde apenas três possuem seu processo de planejamento consolidado, mas desses 

apenas um é referente a toda a sua bacia hidrográfica, alguns estão em desenvolvimento e outros 

nem sequer iniciaram a discussão dos mesmos.  
 

Palavras-Chave - Instrumentos de Planejamento. Planos de recursos hídricos. Enquadramento das 

águas em classes de usos.  
 

IMPLEMENTATION OF PLANNING INSTRUMENTS OF WATER IN RIO 

GRANDE DO SUL 
 

Abstract - This article aims to discuss the current situation and the main barriers for 

implementation of planning instruments of the State Policy on Water Resources of the State of Rio 

Grande do Sul: Plans for Water Resources (state and river basin) and the framework of the waters in 

classes of use. This discussion will contribute to the expansion of the analysis of the process of 

water management in the state, thus allowing the preservation and ensuring the quality-quantity of 

water. At present there are 25 state committees watershed where only three have their consolidated 

planning process, but of these only one is referring to his entire watershed, some are under 

development and not even started discussing them.  

 

Keywords - Planning Instruments. Water resources plans. Placement classes in the waters of uses. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente observa-se que o uso exacerbado das águas reduz sua quantidade, devido a 

demandas cada vez maiores, além de uma ampla deterioração da sua qualidade, tornando-a um 

recurso escasso. Esse processo se acelera com o progresso técnico-científico e o advento de uma 

sociedade urbano-industrial que amplia suas necessidades pelos recursos naturais, em especial as 

águas. Diante disso, falar de gestão e gerenciamento das águas se torna imprescindível no momento 

atual, para que se possa elaborar normativas e um processo de planejamento das águas que 

propiciem seu uso racional e sua proteção quali-quantitativa, para as atuais e futuras gerações. 

                                                 
1 O presente artigo é um dos resultados da dissertação de mestrado "A conjuntura dos instrumentos da legislação dos recursos hídricos no estado do 

Rio Grande do Sul", que foi desenvolvida na Universidade Federal de Santa Maria/RS, no Programa de Pós-Graduação em Geografia. A dissertação 
de mestrado obteve amplo apoio da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, do Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do 

Sul, e foi concedida bolsa de estudos de mestrado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
2*Graduada e Mestre em Geografia, pela Universidade Federal de Santa Maria/UFSM. Doutoranda  do Curso de Pós Graduação em Geografia, pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. E-mail: mara.alini@gmail.com. 
3 Professora Doutora do Curso de Pós Graduação em Geografia e Geociências da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM . E -

mail:efoleto@gmail.com. 
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Os recursos hídricos estão regulamentados por uma legislação específica no Brasil, a lei nº 

9.433/97, e no Estado do Rio Grande do Sul (RS), a lei nº 10.350/94. Que se remetem à gestão dos 

recursos hídricos e instituem, respectivamente, as Políticas Federal e Estadual de Recursos 

Hídricos. Essas, por sua vez, são responsáveis por estruturar o Sistema Federal e o Estadual de 

Recursos Hídricos, compostos por diversos órgãos. Diante da crise das águas tem-se a necessidade 

de discutir quais são as reais ações desenvolvidas por esses órgãos, a fim de realizar uma gestão 

eficaz das águas, que ocorre com a implementação dos instrumentos da Política de Recursos 

Hídricos
4
. Isso porque, "para a adequada gestão das águas, é necessário o estabelecimento de 

diversos instrumentos com a finalidade de disciplinar os múltiplos usos da água, compatibilizando-

os com os diferentes usos e ocupações do solo de uma bacia hidrográfica" (Leal, 2000, p. 29). 

Diante disso, objetiva-se discutir a situação atual de implementação dos instrumentos de 

planejamento da Política Estadual de Recursos Hídricos do estado do Rio Grande do Sul: os Planos 

de Recursos Hídricos (estadual e de bacia hidrográfica) e o enquadramento das águas em classes de 

uso. Isso porque esses instrumentos são a base da gestão e do gerenciamento das águas, 

estabelecendo diretrizes para a efetivação dos demais instrumentos e garantindo a implantação da 

legislação de recursos hídricos. 

 

1. INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: INDICADORES DO 

PROCESSO DE GERENCIAMENTO 

 

Um dos grandes desafios da atualidade é realizar uma gestão e gerenciamento dos recursos 

hídricos de maneira eficaz, para que possa atender a uma sociedade que possui demandas cada vez 

maiores em relação a esse recurso. Mas sem que a satisfação dessa necessidade deteriore as 

características quali-quantitativas da água, e impossibilite o equilíbrio dos ecossistemas terrestres. 

A legislação instituiu os instrumentos para efetivar o gerenciamento das águas e garantir que 

os objetivos da lei sejam alcançados. Por isso os instrumentos são utilizados como indicadores da 

atual situação da gestão e do gerenciamento dos recursos hídricos no estado e do nível de discussão 

dos mesmos. 

Os instrumentos são tidos como indicadores da gestão, pois esses devem proporcionar a 

implantação da Política de Recursos Hídricos, tanto no nível nacional quanto no estadual. Somente 

com os instrumentos implementados é que se pode verificar o grau de eficácia do sistema de gestão. 

Para tornar operacionais os instrumentos de gestão é necessário sua aplicação viável e eficiente 

(Porto & Porto, 2008). 

Os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos são: 

- O Plano de Bacia Hidrográfica: instrumento de planejamento que pode ocorrer em duas 

escalas: estadual ou de bacia hidrográfica (BH). Contêm informações sobre os recursos hídricos da 

área em estudo, planos de conservação e utilização das águas. 

- O Enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso: instrumento de planejamento, 

sendo regulamentado pela Resolução n° 357 de 2005. Objetiva enquadrar os corpos hídricos de uma 

BH, de acordo com classes de qualidade. Esse instrumento deve ser elaborado de maneira 

participativa com a população da BH, mediante negociação da qualidade futura da água.  

- A cobrança pelo uso da água: instrumento de gestão, que objetiva cobrar pelo uso da água. 

Para sua efetiva implementação é necessário a elaboração de planos de BH que estipulem o valor a 

ser cobrado e o destino dado ao dinheiro, que por lei deve ser empregado na própria bacia de coleta. 

- A Outorga pelo uso da água: instrumento de gestão. É uma autorização concedida por órgão 

público para a utilização de grandes quantidades de água. Esse instrumento só se consolida 

                                                 
4 Os instrumento previstos na Legislação de Recursos Hídricos são: Plano de Recursos Hídricos (Nacional, Estadual e de Bacias Hidrográficas), 

enquadramento dos corpos hídricos, outorga pelo uso da água, cobrança pelo uso da água e Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 
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mediante a existência do enquadramento dos corpos hídricos e estudos que abordem a quantidade 

de água existente na bacia que pode ser outorgada, e quantidade de usuários que se utilizam dela.  

- O Sistema Estadual de Informações sobre os recursos hídricos (SEIRH), na Legislação 

Federal de Recursos Hídricos, é considerado um instrumento de gestão, mas na Legislação Gaúcha 

das águas é uma ferramenta estratégica para a efetivação dos demais instrumentos, sem ele os 

demais instrumentos não atingem seus objetivos como prevê a legislação. O instrumento se baseia 

na constituição de um banco de informações e dados referentes aos recursos hídricos das BHs.  

Esses instrumentos são complementares entre si, estão interligados, interdependentes, por este 

motivo atingir-se-á uma verdadeira gestão e um gerenciamento eficaz dos recursos hídricos quando 

todos forem implantados nas BHs do estado. Pois a "maior eficácia certamente virá da aplicação 

conjunta dos diversos instrumentos, utilizando-os de acordo com sua potencialidade para melhor 

resolver o problema em questão" (Porto & Lobato, 2004a, b). 

Essa inter-relação pode ser observada no quadro 1 seguir: 
 

 
Quadro 1 - Instrumentos da Política de Recursos hídricos e suas inter-relações. 

Fonte: GeoBrasil (2007, p. 188). 

 

Para que os instrumentos sejam implantados e se efetivem, o Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos (SERH) do RS é composto pelos órgãos: Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), 

Departamento Estadual de Recursos Hídricos (DRH), Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

(FEPAM), Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH), e Agências de Região Hidrográfica (ARH). 

Diante disso, se faz necessário saber quais são as atribuições dos órgãos do SERH, verificando-se 

quais as suas competências quanto a implantação dos instrumentos.  

Cada órgão possui diversas atribuições, entre as quais tem-se as relacionadas com a 

implantação dos instrumentos, sendo descritas na Lei Gaúcha das Águas, como podemos ver na 

tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1: Órgãos do SERH responsáveis pela elaboração dos instrumentos  
Instrumentos  Elaboração dos instrumentos Apoio a implantação dos 

instrumentos (apreciar e aprovar) 

Planos Estadual de recursos hídricos. DRH CBH, CRH e ARH 

Plano de BH. ARH CBH 

Enquadramento  CBH ARH, FEPAM 

Outorga de uso de recursos hídricos. DRH (aspectos quantitativos) 

FEPAM (aspectos qualitativos) 

ARH e CRH 

Cobrança pelo uso de recursos 

hídricos. 

ARH e CBH ARH 

SEIRH. DRH ARH 

Fonte: adaptado da Lei nº 10.350/94 que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos. 

Org.: MEIER, M. A. 

 

Observa-se que os órgãos com a responsabilidade de elaborar os instrumentos são o DRH, 

ARH, FEPAM e os CBH. Como o DRH e a FEPAM fazem parte da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (SEMA) do RS, estes órgãos atuam conjuntamente na implantação dos instrumentos. 

Quanto aos CBHs no RS todos estão consolidados atuando significativamente para a aplicação dos 

instrumentos em suas respectivas BH. As ARH no estado do RS não foram implementadas 

definitivamente. O que se tem atualmente é uma tentativa de implementação da primeira ARH na 

Região Hidrográfica do Guaíba, mas como se encontra em estágio inicial de atuação não será 

consultado a ação desse órgão. 
 

2. IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO RS 

 

Primeiramente é necessário destacar a divisão hidrográfica do estado do RS, que se encontra 

dividido em três regiões hidrográficas (RHs) que são: RH do Uruguai, RH do Guaíba e RH das 

Bacias Litorâneas. As RHs são divididas em BH totalizando 25 no estado (SEMA, 2012). Deste 

conjunto, fazem parte do SERH 22 BH, as 3 restantes compreendem as bacias de domínio da União, 

sendo 2 localizadas na RH do Uruguai: Quaraí e Negro; e 1 na RH das Bacias Litorâneas: Mirim - 

São Gonçalo (DRH, 2008). Podemos verificar a localização das RHs e dos CBHs na figura a seguir: 
 

 
Figura 1- As Regiões Hidrográficas e BH do Rio Grande do Sul 

Fonte: SEMA (2012). 

 

Os primeiros CBHs criados no estado foram o da BH do Rio dos Sinos e do Gravataí, em 

1980, sendo o CBH do Rio dos Sinos o primeiro CBH a ser instituído a nível nacional. Motivado 
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pelos problemas ambientais que os mesmos apresentavam (Victorino, 2007). Atualmente todos os 

CBHs estão instituídos no estado, no ano de 2012 foi criado o último CBH do RS, da BH do 

Mampituba. 
  

2.1. Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) do RS 

 

O PERH é um instrumento construído para o estado e comunica a visão desse a respeito da 

situação em que se encontram os seus recursos hídricos, à visão de futuro sustentada pelo mesmo, 

que se expressa em metas e estratégias que serão perseguidas para concretizá-las. O PERH 

harmoniza em si os Planos de BH, quando esses existem e suprem momentaneamente a ausência 

dos que ainda faltam – mas não os substituem (SEMA, 2012). 

O PERH começou a ser elaborado no ano de 2006, sob responsabilidade do DRH que 

estabeleceu um convênio com a Ecoplan Engenharia Ltda. Foram previstas quatro fases para a 

consolidação do plano: A- Diagnóstico das disponibilidades hídricas; B- Proposição de alternativas 

para compatibilizar disponibilidades e demandas hídricas; C- Elaboração do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos; D- Elaboração do projeto de lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos (DRH, 

2008). 

No período entre 2006 e 2007, a fase A foi concluída e a fase B parcialmente. No ano de 2007 

o PERH foi paralisado sendo retomado em final de 2010. Após a retomada foram atualizadas e 

concluídas as fases A e B, que compõe uma base de informações de suma relevância para o 

desenvolvimento das demais fases. Essas fases tiveram ampla participação social da população, no 

processo decisório dos cenários futuros da água para o estado (DRH, 2008). Quanto a fase C 

atualmente está em processo de finalização e a fase D ainda está em fase de elaboração
5
.  

 Observa-se que o PERH está avançando de maneira lenta, mesmo havendo a consciência que 

esse é crucial ao planejamento das águas e para a implementação dos demais instrumentos no 

estado, sendo a base onde os demais serão construídos. 

Pode-se destacar que as informações advindas do processo de desenvolvimento do PERH, são 

a base para o desenvolvimento do enquadramento, pois irão subsidiar a discussão da qualidade 

futura das águas junto a população da BH. Tendo-se esses instrumentos é possível instituir a 

outorga como instrumento de gestão e não como mero registro cartorial. Isso porque será possível 

realizar uma outorga baseada: em critérios e diretrizes oficiais, em informações da BH e devendo 

essa atender as metas futuras de qualiquantidade propostas. Com a outorga efetivada há a 

possibilidade de estabelecer a cobrança pelo uso da água, pois se sabe a quantidade de água 

efetivamente outorgada possibilitando arrecadar os valores, que serão revertidos em ações 

estruturais e não estruturais, já detalhadas no próprio PERH. Além disso, as informações advindas 

do desenvolvimento do PERH irão alimentar o SEIRH, e esse por sua vez irá retroalimentá-lo com 

informações necessárias para suas revisões periódicas. 

Entre os entraves que se apresentaram no processo de desenvolvimento do PERH pode-se 

elencar a falta dos planos de BH
6
, pois esses devem fornecer informações relativas as BHs do 

estado para a construção do PERH. A falta de um SEIRH instituído que pudesse fornecer 

informações para o desenvolvimento do plano. Além disso, não foi realizado um processo de 

educação ambiental para que a sociedade fosse mobilizada e sensibilizada, quanto a questão da 

discussão das águas do estado, negociação das metas de qualidade das águas e da importância da 

efetivação do PERH. 

 

2.2. Planos de Bacia Hidrográfica do Estado do RS 

                                                 
5 Dados referentes a dezembro de 2012. 
6 No estado,  nesse período, apenas três BHs possuíam o Plano de BH parcialmente constituído. 
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Os Planos de BH efetivam o processo de planejamento dos recursos hídricos a nível local, 

com ampla participação social da BH. Estabelecem um diagnóstico e os usos futuros das águas da 

BH, determinando ações para seu uso adequado objetivando a sua preservação, além de ser 

necessário à implementação dos demais instrumentos.  

O DRH é responsável por disponibilizar aos CBHs os Termos de Referência (TRs) para a 

elaboração dos Planos de BH, que são documentos que orientam sua implementação. Devido a falta 

de consolidação das ARH, os CBH estão contratando empresas de engenharia para realização dos 

Planos de BH. Os Planos são compostos por três fases: A- diagnóstico e prognóstico da situação das 

águas da BH; B- enquadramento das águas em classes de uso; C- elaboração do Plano de Ações 

estruturais e não estruturais na BH, para atingir as metas propostas no mesmo. Pode-se destacar que 

o DRH está elaborando atualmente para todas as BHs os seus TRs, para iniciar os seus respectivos 

planos de BH, observa-se um esforço deste órgão para que todas as BHs iniciem o seu processo de 

planejamento. Mas o DRH passa por entraves no desenvolvimento desta atividade, tendo a falta de 

técnicos e recursos financeiros, aspectos que se conjugam e dificultam o processo de consolidação 

do gerenciamento das águas no Estado. Na figura a seguir pode-se identificar a realidade das BH do 

estado do RS quanto a elaboração de seus planos de BH. 

 
Figura 2 - Os Planos de BH no RS (dezembro de 2012) 

 

No estado do RS apenas 1 BH (4%) possui todas as fases do plano consolidadas para toda a 

BH; 2 (8%) possuem seu plano de BH com todas as fases consolidadas, mas para uma parte da BH; 

9 (36%) possuem as etapas A e B consolidadas para toda a BH. No restante das BHs, 13 (52%) se 

encontram em processo de espera de TRs ou estão em processo de discussão de seus planos. Em 

comparação com o ano de 2011 (Meier, 2011), nenhuma BH possuía todas as fases do plano de BH 

consolidadas para toda a BH; haviam 2 (8%) planos com todas as fases consolidadas, mas para 

parte da BH; e 3 (12%) planos com etapas A e B consolidadas para toda a BH. Verifica-se um 

avanço na efetivação desse instrumento de planejamento, mas ainda há muito a ser feito para sua 

implementação efetiva em todo o estado.  

Os entraves que se apresentam para a consolidação dos Planos de BH está a falta do PERH, 

para subsidiá-los com informações e diretrizes gerais do planejamento do estado. A falta de 

discussão da fase C, a não definição de critérios de outorga e cobrança de ampla parcela dos planos 

já discutidos ou em discussão. A fase C é relevante, pois define as ações para a consolidação das 

metas propostas. Os critérios de outorga e cobrança são necessários para efetivação desses 

instrumentos de gestão. Falta do SEIRH consolidado, pequena ou inexistente fonte de informações 
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e de estações de  monitoramento da qualiquantidade das águas nas BHs para a obtenção de 

informações para o processo de planejamento. Além disso, o estado não possui suas ARH 

consolidadas efetivamente, sendo esses órgãos responsáveis pela implementação dos planos de BH 

e auxílio aos CBH como braço executivo. Com isso necessitando a contratação de empresas para a 

efetivação dos planos, trazendo ônus econômico ao SERH.  

 

2.3. Enquadramento das Águas em Classes de Uso 

 

O enquadramento dos corpos hídricos é um estudo realizado a fim de enquadrar os corpos 

hídricos de acordo com classes de qualidade embasados nos usos futuros das águas da BH, que vão 

desde a água potável, própria para consumo humano, até a qualidade péssima da água destinada 

somente a navegação. Esse processo de enquadramento deve se desenvolver com a participação de 

toda a sociedade da BH, que irá expor sua opinião referente aos usos futuros das águas, a fim de 

estabelecer metas de qualidade para os corpos hídricos. 

Este estudo possui relevância por ser considerado uma das bases para os demais instrumentos 

da legislação. No estado do RS verifica-se que as BHs que estão elaborando seus Planos de BH 

estão colocando o enquadramento como sua fase B. Essa fase antecede a proposição das ações 

estruturais e não estruturais na BH que objetivam atender as metas propostas no enquadramento. 

Existem também algumas BHs que possuem o enquadramento desvinculado do plano de BH, sendo 

em algumas vezes realizado antes do plano. As BHs que já possuem seu enquadramento podem ser 

vistas no mapa a seguir: 

 
Figura 3 - Enquadramento dos corpos de água em classes de uso (dezembro de 2012).  

 

Observa-se que o RS possui 56% de suas BH com enquadramento concluído até o final de 

2012. Se comparado com o ano de 2011 (Meier, 2011), onde apenas 32% das BHs possuíam 

enquadramento, verifica-se um aumento na implementação desse instrumento no estado, mas ainda 

há muito a ser feito para a implementação em todo o estado.  

Entre os entraves que se apresentaram à efetivação dos enquadramentos no estado pode-se 

elencar a falta dos planos de BH, sendo o enquadramento uma de suas etapas. Além disso, os planos 

que se consolidaram sem sua fase C, não possuem ações que possam contribuir para que o 

enquadramento seja atingido. O desconhecimento do SERH, pela população, dificultou a sua ativa 

participação no processo de consolidação do enquadramento. A falta de um sistema de  

monitoramento das águas, não permite observar se o enquadramento vem sendo atingido ou não. E 

o enquadramento encontra-se desvinculado dos instrumentos de gestão, devido a falta de grande 
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parte dos enquadramentos no estado e da não sistematização do SEIRH, a fim de estabelecer um 

fluxo de informações entre ambos. Os instrumentos de gestão necessitam estar embasados nos 

instrumentos de planejamento, pois os mesmos devem garantir que as metas para a BH (construídas 

a partir dos instrumentos de planejamento) sejam atingidas. 
 

CONCLUSÕES: 

 

Observa-se que no RS mesmo havendo avanços na implementação dos instrumentos de 

planejamento, há ainda muito a ser feito para que os mesmos se efetivem completamente em todo o 

estado do RS. Essa realidade gera atrasos na implementação da legislação dos recursos hídricos no 

estado, pois esses documentos são importantes para o planejamento das ações sobre os recursos 

hídricos e fundamental para a implantação dos demais instrumentos de gestão.  

Entre as perspectivas ao gerenciamento no estado está o incentivo atual na formulação e 

conclusão do PERH e dos planos de BHs, conjuntamente se consolidará o enquadramento e serão 

estabelecidas as bases da outorga e cobrança podendo essas se efetivar, além disso verifica-se um 

esforço na consolidação do SEIRH para sistematizar as informações e agilizar os processos. 

Neste contexto, pode-se verificar que o estado do RS, mesmo sendo um dos pioneiros na 

questão das discussões dos recursos hídricos ainda passa por desafios e entraves a execução e 

efetivação da legislação dos recursos hídricos e várias são as questões a avançar e discutir. 
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