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INTRODUÇÃO

Desde os primórdios da humanidade o homem sempre buscou evoluir, inicial-

mente utilizando materiais que o meio oferecia sem causá-lo grande interferência, 

porém, dada a continuidade do processo evolutivo, essa harmonia foi quebrada e 

hoje é possível se constatar com clareza seu maior efeito: a urbanização do meio 

físico.

Fortemente impulsionado pela Revolução Industrial, ocorrida nos séculos XVIII 

e XIX na Europa, o ambiente urbano tem como características marcantes seu alto 

índice habitacional, edificações contínuas, degradação do meio ambiente e a im-

permeabilização do solo, características que, atreladas à produção de sedimentos, 

serão tema do presente trabalho. Segundo Valadares (2017), o processo de urbani-

zação desordenada é o grande responsável pela alteração e degradação dos recur-

sos naturais. O crescimento das áreas urbanas de forma desenfreada e a falta de um 

planejamento adequado de gestão de recursos hídricos resultam na degradação da 

qualidade dos recursos naturais e na qualidade de vida da população. 

Tucci & Collischonn (1998), em seu estudo realizado sobre a drenagem urbana, 

evidenciaram que o aumento da produção de sedimentos durante o desenvolvimento 

urbano é significativo e ocorre devido a limpezas de terrenos para novos loteamen-

tos, construções de edifícios e vias pavimentadas, ou seja, intensa retirada da cober-

tura vegetal e impermeabilização do solo. 

De acordo com Silva et al. (2005), a cobertura do solo tem efeito de dissi-

par a energia cinética do impacto direto das gotas provenientes da precipitação so-

bre a superfície, apresentando-se como um obstáculo ao escoamento superficial. 

Essa amenização do impacto tem como consequência a desagregação inicial das 

partículas de solo e da concentração de sedimentos transportados. A retirada da 

cobertura vegetal para construção em massa de prédios e vias pavimentadas le-

varam à impermeabilização do solo, fator que interrompe a etapa de infiltração da 

água no solo, alterando o escoamento superficial, colaborando com o transporte dos 

sedimentos presentes nas superfícies e aumentando significativamente a frequência 

de inundações. 

Ademais, as alterações que correm no uso do solo de uma bacia urbana são 

definitivas, ou seja, o solo e o subsolo ficam expostos à erosão durante o processo 
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de ocupação. Quando a ocupação está consolidada, a produção de sedimentos ten-

de a decrescer em decorrência da redução de obras e alterações contínuas ao solo 

(TUCCI & COLLISCHONN, 1998), o que ainda não ocorre na área de estudo, já que 

a urbanização no local está em franco crescimento. 

O presente trabalho consiste em uma análise, por meio de um cálculo da va-

riação percentual, realizada no período de 2011 a 2019, referente ao transporte de 

sedimentos em uma microbacia urbana, a microbacia do Prosa, localizada na cidade 

de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a qual se encontra em contínuo desenvol-

vimento urbano. A ferramenta utilizada para obtenção de imagens de satélite foi o 

software GOOGLE EARTH PRO® na versão 7.3.3 (GOOGLE, 2020), distribuído pela 

empresa Google gratuitamente.

MATERIAIS E MÉTODOS

Caracterização da Área: Hidrografia Regional

De acordo com o Perfil socioeconômico (2019), o Município de Campo Gran-

de está predominantemente localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, tendo 

também uma porção de seu território na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai. Seu 

principal curso d’água é o Rio Anhanduí, que tem como principais contribuintes os 

córregos Segredo, Prosa, Bandeiras, Bálsamo, Lageado, entre outros.

A cidade é dividida em onze Bacias Hidrográficas Urbanas: Bacia Hidrográfi-

ca Anhanduí, Bandeira, Bálsamo, Coqueiro, Gameleira, Imbirussu, Lajeado, Lagoa, 

Prosa, Ribeirão Botas e Segredo. Todas as bacias já apresentam problemas relacio-

nados a alagamentos e enchentes, além de possuírem um sistema de microdrena-

gem insuficiente, de modo a apresentar assoreamento nas bocas de lobo, as quais 

estão distribuídas de maneira irregular (PLANURB, 1996).

A Bacia Hidrográfica do Prosa é constituída pela drenagem dos córregos Sóter, 

Pindaré, Réveillon, Joaquim Português, Desbarrancado e Prosa. Quanto à drena-

gem urbana, a PLANURB afirma que entre 2017 e 2019 foram realizadas na região 

21 obras, 7.849 manutenções e limpezas de bocas de lobo, 48 obras de reparo de 

pavimento, além de 80.914 buracos tampados, 121.788 m² de revestimento primário 

e reconformação de vias não pavimentadas (PLANURB, 2019).
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Uso e ocupação

A Bacia Hidrográfica do Prosa está localizada na porção nordeste de Campo 

Grande – MS (Figura 1), possui 28,60 km de perímetro (PEIXOTO, 2005) e abrange 

30,9 km², dos quais 19,49 Km² são compostos por áreas urbanas, 8,42 Km² por solo 

exposto, 4,32 Km² por vegetação e 0,1801 Km² são corpos hídricos presentes na 

bacia (CRUZ-SILVA et. Al). A bacia tem como principais cursos d’águas o Sóter, o 

Réveillon e o Prosa, sendo este último de maior importância para região.

Figura 1 – Localização da Bacia Hidrográfica do Prosa.

Fonte: Autores (2020).

A partir dos estudos de Cruz-Silva et al (2014), foi possível ter um comparativo 

com os anos de 1984 e 2010. Constata-se que a área urbana teve um aumento de 

96,63%, fator que indica um grande processo de urbanização na região (CRUZ-SIL-

VA et al.).

Os problemas atuais e potenciais identificados na Microbacia são os frequentes 

alagamentos e enchentes em vários pontos, causados pelo sistema de microdrena-

gem insuficiente, caracterizado pelas bocas de lobo assoreadas e mal distribuídas, 

além da ocorrência de ligações clandestinas de esgoto (PLANURB, 1996).
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Metodologia

Inicialmente foram utilizados dados obtidos dos relatórios trimestrais do pro-

grama municipal “Córrego Limpo, Cidade Viva” da prefeitura municipal de Campo 

Grande/MS (SEMADUR, 2020). O programa consiste na implantação de uma rede 

de monitoramento dos córregos localizados dentro do perímetro urbano do municí-

pio. O projeto realiza uma fiscalização da qualidade da água nos corpos hídricos da 

cidade e é calculado o Índice de Qualidade das Águas, modificado pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (IQAcetesb), que indica qual a situação da quali-

dade da água.

No perímetro da Bacia Urbana do Prosa, o programa possui sete pontos de 

análise, sendo eles: Sóter 01, Sóter 02, Prosa 01, Prosa 02, Prosa 03, Vendas 01 e 

Vendas 02, com suas coordenadas e altitudes tabeladas a seguir (Tabela 1) (Figura 

2):

Tabela 1: Coordenadas e altitudes.

Pontos N E Altitude

Sóter 01 7738993,1 0752750,1 636,70

Sóter 02 7737171,1 0752391,7 579,43

Prosa 01 7736512,0 0753952,8 589,50

Prosa 02 7736195,5 0752064,7 566,15

Prosa 03 749511,35 7734855.26 530,31

Vendas 01 7734496,0 0751415,0 598,79

Vendas 02 7734716,9 0750955,9 546,12

Fonte: Autores (2020).
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Figura 2: Pontos de amostragem.

Fonte: Google Earth (2020).

Para o cálculo da variação anual da quantidade de sedimentos, foram utiliza-

dos apenas os dados relativos à quantidade de sólidos totais presentes nas análises. 

A partir do software Microsoft Excel®, os dados foram tabelados, calculados e, então, 

foram plotados em gráficos relativos à variação da quantidade de sedimentos do ano 

de 2011 até 2019 de cada ponto.

Para realização da análise temporal, foram utilizadas imagens de satélites dis-

ponibilizadas pelo software Google Earth Pro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor compreensão dos resultados obtidos, foi realizada uma análise 

individual dos sete pontos estudados separadamente.

Sóter 

O Córrego Sóter possui sua nascente localizada no “Parque Ecológico do Só-

ter” e recebe contribuição do córrego Pindaré, após o Parque das Nações Indígenas 

ele conflui com o Córrego Prosa. Em seu perímetro, possui dois pontos de amostra-
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gem, o Sóter 01, localizado próximo à sua nascente e o Sóter 02, localizado antes da 

sua confluência com o Prosa (SEMADUR, 2020).

Sóter 1 e 2 

O ponto Sóter 1 está localizado logo após a saída do Parque Ecológico Sóter 

que apresenta processo erosivo. Em sua variação percentual foi possível notar um 

pico no ano de 2014. Já o ponto Sóter 2, recebe grande parte de sedimentos por 

parte da Avenida Nelly Martins. Assim como no ponto Prosa 1, foi possível analisar 

um aumento expressivo no ano de 2014 em sua variação percentual (Gráficos 1 e 2).

Gráficos 1 e 2 – Variação percentual do ponto Sóter 1 e Sóter 2.

Fonte: Autores (2020).

Em relação ao ponto Sóter 1, foi possível observar o avanço de uma grande 

construção próximo ao ponto, iniciada próximo a 2011 (Figura 3(a)) e em progresso 

em 2014 (Figura 3(b)). Também é preciso levar em consideração o processo erosivo 

presente a montante do ponto de coleta e o processo de urbanização em seu entor-

no.
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Figura 3 – Ponto Sóter 1, (a):2011, (b): 2014

 

Fonte: Google Earth (2020).

 

Ao ponto Sóter 2 é possível atribuir os mesmos conflitos encontrados no ponto 

de amostragem superior, tendo em vista a continuidade do córrego e o carregamento 

de seus sedimentos. É válido destacar também que, no perímetro compreendido 

entre o Sóter 1 e o Sóter 2, ocorre a confluência do Córrego Pindaré.

Prosa

O Córrego Prosa é resultado da confluência dos Córregos Desbarrancado e 

Joaquim Português. O córrego possui três pontos de amostragem em sua extensão, 

desagua no Rio Anhanduí e recebe a contribuição de três córregos, o Réveillon, Só-

ter e o Vendas.

Prosa 1

Localizado próximo à entrada do Parque Estadual do Prosa e antes da Bacia 

de sedimentação, o ponto recebe influência dos córregos Joaquim Português, 

Desbarrancado e Réveillon. A partir da variação percentual, foi possível constatar 

dois picos de sedimentos, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018 (Gráfico 3).
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Gráfico 3 – Variação percentual Prosa 1.

Fonte: Autores (2020).

A partir da análise feita pelas imagens de satélite, foi possível notar que houve 

uma quantidade de sedimentos maior em 2012. Através das imagens, é possível 

notar a obstrução completa da barragem, além do início de várias construções de 

grande porte (Figura 4(a)).

Figura 4  – Ponto Prosa 1 e barragem de sedimentos, (a): 2012, (b): 2013.

Fonte: Google Earth (2020).

Entre os anos de 2013 (Figura 4(b)) e 2014 (Figura 5(a)), houve um depósito 

considerável de sedimentos na barragem, além desse fator é possível reparar o pro-

cesso de urbanização nas proximidades, as construções de prédios e residências, 

que favoreceram o assoreamento da barragem.
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A terceira variação ocorreu em 2018 (Figura 5(b)), a partir das imagens é 

possível notar que neste ano a barragem de sedimentação estava completamente 

obstruída. Desse modo, ela não conseguia exercer sua função de reduzir o transporte 

de sedimentos, fato que ocasionou um grande aumento nas taxas.

Figura 5 (a) e (b) – Ponto Prosa 1 e barragem de sedimentos (2014), (2018).

Fonte: Google Earth (2020).

Em 2019, devido aos problemas causados pela obstrução da barragem, tais 

como o assoreamento do lago localizado no Parque das Nações, realizaram uma 

retirada de sedimentos da barragem de rejeitos, o que levou à normalidade dos dados 

(Figura 6).

Figura 6 – Ponto Prosa 1 e barragem de sedimentos.

Fonte: Google Earth (2020).
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Prosa 2 

O segundo ponto de amostragem encontra-se a jusante da confluência com 

o córrego Sóter, em sua análise percentual, foi possível notar duas elevações, a 

primeira em 2014 e a segunda em 2018 (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Variação percentual Prosa 2.

Fonte: Autores (2020).

Após exame dos pontos anteriores ao Prosa 2, constata-se que todos tiveram 

aumento no ano de 2014, logo um dos fatores a ser analisado é o transporte dos 

sedimentos provenientes dos pontos a montante (Figura 7(a) e 7(b)). Além disso, é 

possível notar o início de uma grande construção no entorno do ponto, o Aquário do 

Pantanal, que teve obra iniciada em 2011 e foi interrompida em 2016.

Figura 7 - Ponto Prosa 2 (a): 2011, (b): 2014, (c): Assoreamento presente no lago 
(04/2019), (d): Lago em obras (08/2019), (e): Fim das obras (10/2019).

(a) (b)
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(c) (d)

(e)
Fonte: Google Earth (2020).

O segundo pico ocorreu juntamente com a obstrução completa da barragem de 

sedimentos, em 2018, em decorrência disso o lago presente no Parque das Nações 

Indígenas sofreu um grande assoreamento, sendo necessária uma obra (Figura 7(c) 

e 7(d)) para revitalizar o lago em 2019, as obras foram finalizadas no mesmo ano 

(Figura 7(e)).

Prosa 3

O último ponto de amostragem é localizado a jusante da confluência do córrego 

Vendas, sendo este o ponto final da Bacia Hidrográfica do Prosa, local que recebe 

influência de todos os córregos que confluíram no perímetro da bacia.

Conforme o cálculo da variação percentual, é possível notar que as atividades 

ocorridas a montante do local foram significativas, tendo em vista os anos que 

ocorreram os picos, 2014 e 2018. Houve também uma variação no ano de 2016 que 

pode ser atribuída à urbanização da área (Gráfico 5). É possível notar a evolução do 

processo de urbanização ao comparar imagens do ano de 2011 e 2019 (Figuras 8(a) 

e Figura 8(b)).
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Gráfico 5 – Variação percentual Prosa 3.

Fonte: Autores (2020).

Figura 8 – Ponto Prosa 3, (a): 2011, (b): 2019

Fonte: Google Earth (2020).

Vendas

O córrego vendas possui sua nascente localizada atrás da escola estadual Hér-

cules Maymone e em sua extensão recebe dois pontos de amostragem, sendo eles o 

Vendas 1 e o Vendas 2. Sua confluência com o córrego Prosa ocorre no cruzamento 

da Rua Joaquim Murtinho com a Avenida Ricardo Brandão (SEMADUR, 2020).

Nas análises percentuais de ambos os pontos é possível notar uma variação 

uniforme devido à proximidade dos pontos e ao fato dos dois encontrarem-se em 
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situações semelhantes (Gráfico 6(a) e 6(b)).

Gráfico 6 – Variação Percentual Vendas, (a): Vendas 1, (b): Vendas 2.

Fonte: Autor (2020).

O maior índice encontrado, assim como nos demais pontos da bacia, foi em 2014 

e pode ser atribuído tanto aos problemas supracitados quanto à urbanização de seu 

entorno, com construções de novas residências e a progressiva impermeabilização 

do solo. Por meio das imagens de satélite foi possível notar a alteração espacial entre 

os anos de 2011 e 2014 (Figura 9(a) e Figura 9(b)).

Figura 9 - Ponto Vendas 1 e 2, (a): 2011, (b): 2019

Fonte: Google Earth (2020).

Analisando todos os pontos supracitados percebe-se que durante os 9 anos 

houve um crescimento muito grande da urbanização na área, reduzindo espaços 
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verdes, aumentando a área impermeável, favorecendo o aumento do escoamento 

superficial e um crescimento de novos loteamentos à nordeste da região, aumentando 

a carga de sedimentos transportado pela precipitação durante o período, causando 

consequentemente maior acúmulo de sedimentos nos córregos e reservatórios da 

bacia.

CONCLUSÃO

É evidente que os problemas hídricos encarados na Bacia Hidrográfica do Prosa 

são resultado da urbanização feita de forma vertiginosa e sem planejamento de longo 

prazo bem definido, sendo ela a responsável pelos picos de sedimentos analisados 

nos gráficos no presente trabalho, assim como pela presença de sedimentos em 

abundancia na bacia de sedimentação e numerosas construções em todo o perímetro 

da bacia. 

Apesar da existência de uma bacia de sedimentação a ocorrência de enchen-

tes na região repete-se incessantemente, exigindo intervenção. Tendo em vista ser 

uma área urbana já consolidada, não cabe a esse caso uma ampliação do próprio 

sistema, tendo em vista o alto custo agregado a essa intervenção. Parece viável 

analisar opções de dispositivos hidráulicos permeáveis, como entradas permeáveis 

na rede de drenagem, trincheiras ou valas permeáveis, que consistem em uma caixa 

com cascalho que funciona como um filtro e, por fim, é possível analisar a instalação 

de meios fios permeáveis em grandes construções, como condomínios, áreas co-

merciais ou industrias.

Outra alternativa seria a construção de bacias ou pequenos reservatórios para 

obter um maior controle da vazão máxima e dos materiais sólidos que ficam retidos 

no local, deixando-os fora do sistema de drenagem. Para que essa saída seja fun-

cional é necessário realizar uma boa análise do local de sua construção, aliando o 

local disponível com o volume drenado, tendo em vista que, em sendo o espaço a 

montante, seu efeito será reduzido. 

Mesmo com alterações supracitadas, a manutenção de todo conjunto deve ser 

realizada periodicamente, caso contrário as novas intervenções terão o mesmo fim 

da bacia de sedimentação encontrada na região, que perdeu sua principal função por 

não receber uma manutenção regular, a retenção de sedimentos. 



22 23

A carência na drenagem da Bacia Hidrográfica do Prosa é uma realidade co-

mum em áreas de urbanização intensiva. Mesmo com tendência à redução da quan-

tidade de sedimentos devido ao alto índice de urbanização, o processo torna-se irre-

versível, uma vez que não houve planejamento adequado da região. No entanto, com 

as medidas adequadas é possível alcançar a minimização dos impactos causados. 

Após a negligência inicial na ocupação e todos os danos ao meio causados, é neces-

sário comprometimento na tentativa de restabelecê-lo.
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INTRODUÇÃO

A disponibilidade hídrica relacionada às demandas de uso da água têm sido um 

dos grandes desafios mundialmente. No Brasil as preocupações estão direcionadas 

na distribuição espacial dessa disponibilidade e da qualidade da água para atender 

aos usos preponderantes.

Segundo a Agência Nacional da Água (ANA, 2018) a vazão superficial média no 

Brasil no ano de 2017 era de aproximadamente 260mil m3/s, mas a disponibilidade 

hídrica calculada era cerca de 78.600 m3/s. No entanto, a distribuição desse escoa-

mento superficial influencia diretamente na escassez que cada região pode enfrentar. 

Sabe-se que 80% da água disponível se encontra na bacia amazônica, região com 

menor densidade demográfica. 

Ainda, retira-se anualmente 2.083m3/s da água e seu uso é dividido entre irri-

gação (52%), para abastecimento urbano (23,8%), indústrias (9,1%), dessedentação 

animal (8%), e do total, cerca de 1.158m3/s de água é consumida. 

Os usos da água estão condicionados à sua qualidade. A Resolução CONAMA 

nº 357 (BRASIL, 2005) e a Deliberação Estadual CECA/MS nº36 (MATO GROSSO 

DO SUL, 2012) dispõem sobre as classes de usos e a respectiva qualidade das águas 

superficiais necessária para tais usos. O crescimento populacional, avanço industrial 

e a agropecuária, dentre outras atividades, quando não geridas adequadamente, im-

pactam negativamente sobre a qualidade dos cursos d’agua, provocando impactos 

de difícil recuperação. O despejo irregular de efluentes domésticos e industriais são 

exemplos significativos da pressão antrópica exercida sobre os mananciais brasi-

leiros (ANA, 2017). Desta forma, monitorar os recursos hídricos se torna a principal 

ferramenta para subsidiar as ações de planejamento e gestão dos recursos hídricos. 

O IQA (Índice de Qualidade de Água) é um dos recursos mais utilizados para classi-

ficação da qualidade de corpos hídricos, criado a partir de um estudo realizado pela 

“National Sanitation Foundation” e adaptado pela Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo - CETESB (CETESB, 2018). 

O método analisa 9 parâmetros físicos e químicos e tem como único resultado 

a classificação da qualidade da água analisada. São eles: Oxigênio dissolvido (OD), 
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Coliformes Termotolerantes, Potencial Hidrogeniônico-pH, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO5,20), Temperatura da Água, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Turbidez e 

por fim Resíduo Total.

Para realizar abordagens da qualidade de água uma importante ferramenta é o índi-

ce de Qualidade de Água (IQA), que é utilizado como uma metodologia integradora 

já que converte várias informações em um único resultado numérico. (ALMEIDA & 

SCHWARZBOLD, 2003).

Para Knie e Lopes (2004), as análises químicas individualmente não são capa-

zes de avaliar os efeitos tóxicos, de quaisquer substâncias, em seres vivos. Tal fato, 

garante a necessidade de avaliações ecotoxicologicas em análises ambientais. Por-

tanto, em conformidade com a resolução CONAMA n° 357 (BRASIL, 2005), além dos 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados pelo IQA, se faz necessária 

a realização de testes ecotoxicologicos para a caracterização ambiental de um corpo 

hídrico. 

Segundo Zagatto e Bertoletti (2008) os testes de toxicidade aguda servem para 

averiguar os efeitos sofridos, normalmente severos e rápidos, pelos organismos tes-

te, quando expostos a reagentes químicos, para um curto período de tempo.

Assim, considerando a grande importância do Rio Miranda para população que 

habita em seu entorno, faz-se indispensável o monitoramento da qualidade da água 

do curso d’água tendo em vista seus usos múltiplos como o abastecimento de água, 

utilização na irrigação, dessedentação de animais e fonte de renda de inúmeras fa-

mílias.

Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água do Rio Miran-

da, nas proximidades da Base de Estudos do Pantanal (BEP/UFMS) em relação à 

Deliberação CECA nº 36 (MATO GROSSO DO SUL, 2012), determinar o Índice de 

Qualidade da Água – IQACetesb e a presença de efeito tóxico, considerando os diver-

sos usos da Bacia, incluindo lançamento de efluentes tratados nas proximidades do 

trecho avaliado.
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MATERIAL E MÉTODOS

Caracterização da área de estudo

A área de estudo do presente trabalho é o Rio Miranda, formado no encontro 

do córrego Fundo com o Rio Roncador nos limites municipais de Ponta Porã, Guia 

Lopes da Laguna e Jardim e a foz em Corumbá desaguando no rio Paraguai. Possui 

uma extensão de aproximadamente 800 km. Em função de sua nascente se localizar 

em áreas calcárias, este manancial possui águas com elevado grau de transparência 

(Figura 1). 

A Bacia Hidrográfica do Rio Miranda (BHRM) encontra-se inteiramente no Esta-

do do Mato Grosso do Sul e está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai cuja 

área de abrangência é de 42.993,83km2. 

A unidade de planejamento do Miranda abrande 30 municípios sendo estes: 

Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Corgui-

nho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jaraguarí, Jardim, Ma-

racaju, Miranda, Nioaque, Ponta Porã, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e 

por fim Terenos. A vegetação predominante é o cerrado, porém também são encon-

trados Florestas Estacionais e o Pantanal.

Possui como principal corpo hídrico o rio Miranda, o qual se faz objeto de estudo do 

atual trabalho. É formado no encontro do córrego Fundo com o rio Roncador. 

A captação de água para abastecimento público é realizada através de capta-

ção subterrânea e de mananciais superficiais, sendo realizadas em casos específi-

cos de ambas as fontes. Municípios como Corumbá, Guia Lopes da Laguna, Jardim e 

Miranda utilizam exclusivamente a água superficial como fonte para o abastecimento 

público.

As áreas rurais dos municípios presentes na BHRM merecem maior atenção, 

tendo em vista os menores índices de atendimento com rede coletora de esgoto que 

por sua vez devido à falta de assistência na coleta e tratamento de esgotos acarreta 

no aumento de fontes de poluição pontuais já que ocorre lançamento do esgoto bruto 

diretamente nos corpos d’agua.
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Figura 1. Localização do Município de Corumbá- MS

Fonte: Silveira et al. (2019).

Amostragem de qualidade da água e procedimentos de laboratório 

As amostras para análise de qualidade da água foram coletadas no trecho que 

compreende o perímetro da Base de Estudos do Pantanal (BEP/UFMS), em três pon-

tos: a montante da BEP/UFMS (Ponto 1) de coordenada S 19º34.894’ W 57º01.076’, 

a jusante da BEP/UFMS (ponto 2), S 19º34.847’ W 57º01.227’ e jusante do ponto 2, 

nas coordenadas S 19º34.075’W57°02.823’. (Ponto 3) (Figura 2). 
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Figura 2. Pontos de coletas.

Fonte: Silveira et al. (2019).

A coleta pontual foi realizada com o auxílio da garrafa de Van Dorn, a 50 cm 

de profundidade, na vertical de maior velocidade. A técnica de coleta utilizada foi a 

mesma nos três pontos analisados e está de acordo com os estudos de Ide (2003) e 

Shinma (2004).

Para cada parâmetro analisado um frasco específico é requisitado, logo foi uti-

lizada como referência as técnicas de preservação e os frascos declarados na NBR 

9898/87, conforme a Tabela 1.

Tabela 2 - Frascos e tipo de preservação das amostras.

Parâmetros Tipo de frasco Preservação

Coliformes Termotolerantes Vidro Autoclavável Refrigeração entre 4° e 8° C

DBO (5,20) Polietileno Refrigeração a 4° C

Fósforo total Vidro H2SO4 até pH < 2 e refrigeração a 4° 
C

Nitrogênio total Polietileno H2SO4 até pH < 2 e refrigeração a 4° 
C

Oxigênio dissolvido Vidro 2 mL sol. Sulfato manganoso e 2 mL 
sol. Álcali iodeto-azida

pH Polietileno Refrigeração a 4° C
Sólidos Totais Polietileno Refrigeração a 4° C
Temperatura Polietileno Leitura imediata 

Turbidez Polietileno Refrigerar e manter ao abrigo da luz 

Fonte: Silveira et al. (2019).
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Após as coletas as análises foram realizadas no laboratório presente na BEP/

UFMS, com exceção da temperatura que foi analisada em campo durante as co-

letas e a demanda bioquímica de oxigênio, a qual necessita de 5 dias para obter 

seu resultado, que foi acondicionada em uma caixa térmica e enviada para Campo 

Grande- MS, onde foi analisada no Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

As análises foram realizadas de acordo com as técnicas preconizadas no Stan-

dard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd edition, (APHA et 

al., 2017). 

Os resultados foram comparados com valores de referência das classes de uso 

(Deliberação CECA nº36/2012).

Índice de qualidade de água

Para a determinação do IQACETESB foi realizado o produtório ponderado das 

qualidades de água correspondente aos parâmetros mencionados (CETESB, 2018):

onde: 

CETESBIQA  : Índice de qualidade das águas; 

iq  : qualidade do i-ésimo parâmetro, (curvas médias);

iW  : peso correspondente ao i-ésimo parâmetro; 

n  : número de parâmetros 

Para cada parâmetro foram atribuídos pesos fixos wi (Tabela 2) e com os valo-

res foram calculados os coeficientes de variação da qualidade (qi).
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Tabela 3 - Peso wi utilizado no cálculo do IQACETESB

Parâmetro Peso Wi

Oxigênio dissolvido (%OD) 0,17
Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 0,15

pH 0,12
DBO (mg/L) 0,1

Nitrogênio total (mg/L) 0,1
Fósforo total (mg/L) 0,1
Temperatura (°C) 0,1
Turbidez (UNT) 0,08

Sólidos totais (mg/L) 0,08

Fonte: Silveira et al. (2019).

Os resultados são expressos em categorias de qualidade: ótima; boa; regular; ruim e péssi-
ma, onde os valores de classificação variam de acordo com a Tabela 3.

Tabela 3. Categoria e faixa de ponderação da IQACETESB.

CATEGORIA PONDERAÇÃO
ÓTIMA 79 < IQA ≤100
BOA 51 < IQA ≤79

REGULAR 36 < IQA ≤51
RUIM 19 < IQA ≤36

PÉSSIMA IQA ≤19
Fonte: CETESB (2013).

Os valores dos parâmetros obtidos foram calculados em planilhas eletrônicas 

para obtenção do resultado do Índice de Qualidade de Água (IQA).

Ensaio toxicológico

Os testes toxicológicos de caráter agudo, foram realizados conforme as espe-

cificações da norma da ABNT NBR 12713/2016 (ABNT, 2016). Para a análise toxi-

cológica da água proveniente do Rio Miranda, foram realizados testes toxicológicos 

agudos, considerando a concentração média letal a taxa de 50% da população.

Para o teste foi utilizado o organismo teste Daphnia Similis, com idade de 06 

a 24 horas de vida, os chamados neonatos. Estes organismos foram cultivados pela 

descritas acima.
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O teste agudo é de caráter estático, pois durante um tempo pré-determinado, 
não a alteração nas amostras, nem por renovação da própria amostra, ou por adição 
de comida para os organismos (KNIE & LOPES, 2004).

Assim, foram determinadas as concentrações das amostras e foi adotada uma 
solução controle, com apenas água de diluição. Para cada concentração analisada, 
foi utilizado três béqueres de 50 mL, com 10 neonatos para cada béquer, totalizando 
30 neonatos expostos por concentração.

Os resultados são encontrados quando inspecionado cada béquer, e conferido 
o número de organismos vivos em cada um deles. Caso não tenha mortalidade de 
50% dos organismos expostos em nenhuma das concentrações, podemos afirmar 
que a amostra não é toxica.

RESULTADOS 

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas estão apresen-
tados na Tabela 4. A maioria dos parâmetros analisados apresentaram-se compa-
tíveis com a classe 2 de usos para água doce segundo a deliberação CECA/MS 
n°36 (MATO GROSSO DO SUL, 2012) e a CONAMA n° 357 (BRASIL, 2005), com 
exceção do Oxigênio Dissolvido que está abaixo no nível esperado para tal classe. O 
valor mínimo esperado por esse parâmetro, conforme as legislações vigentes, é de 

5mg/L de O2.

Tabela 4 - Resultados com os parâmetros IQACETESB

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3
Escherichia Coli (UFC/100mL) 24,28 19,05 27,9

pH 7,59 7,57 7,54

Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg/L) 0,1 0,3 0,4
Nitrogênio Total – NT (mg/L) N 3,4 6,3 3,3

Fósforo Total -PT (mg/L) P 0,5 0,79 0,71
Temperatura (°C) 28 28 28
Turbidez (UNT) 74 73 75

Resíduo Total - RT (mg/L) 221 217 224

Oxigênio Dissolvido - OD (mg/L) O2 4,5 4,4 4,2

Resultado IQACetesb 53 51 51
Avaliação da Qualidade BOA RAZOÁVEL RAZOÁVEL

Fonte: Silveira et al. (2019).
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O baixo nível de Oxigênio Dissolvido está relacionado ao consumo do mesmo 

no processo de decomposição da matéria orgânica. O período de realização do mo-

nitoramento foi no início do período chuvoso (CRISPIM et al., 2005). A presença de 

camalotes é comum no trecho investigado, indicando a contribuição orgânica pela 

rica vegetação nas águas do Rio Miranda. Aliado a isto, cabe citar contribuições de 

carga orgânica das populações ribeirinhas e demais atividades na região. Ressalta-

-se, que o trecho investigado do Rio Miranda apresenta vazão média de aproximada-

mente 110m³/s (ARAMAQUI, 2015).

Os valores do IQACETESB, obtidos foram de 53 para o ponto à montante (ponto 

1) e 51 para os pontos de despejo e à jusante (pontos 2 e 3). Foi possível constatar 

que as águas do trecho do Rio Miranda foram classificadas como “BOA” no ponto 

1, localizado à montante, e “RAZOÁVEL” nos pontos 2 e 3, despejo e à jusante, no 

perídio analisado.

Além disso, os testes de ecotoxicidade trouxeram resultados coerentes, onde 

nenhuma das amostras teve qualquer índice agudo de toxicidade, já que os organis-

mos-teste exposto de ambas as amostras, montante e jusante da BEP, em concen-

tração de 100%, não sofreram mortalidade. Tal resultado está em conformidade com 

a resolução CONAMA N°357/2005, onde exige que águas doces de classe 2, não 

tenham nenhum potencial toxico e possam causar qualquer tipo de dano ao series 

vivos locais.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados apresentados foi possível concluir que:

•	 A aplicação do IQACetesb indicou que, no período de outubro de 2018, a quali-

dade da água do Rio Miranda a montante estava boa, e regular no ponto de 

despejo e a jusante. 

•	 O rio atendeu aos padrões de qualidade correspondentes à classe 3 da resolu-

ção CONAMA n° 357/2005, porém como não possui classificação definida pela 

Deliberação Estadual CECA/MS nº36, o mesmo está enquadrado como classe 

2.
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•	 Não foi detectada toxicidade aguda nas amostras coletas.

•	 O parâmetro responsável pela redução da qualidade de água dos pontos 2 e 3 

foi o Oxigênio Dissolvido, indicando o seu consumo elevado para a estabiliza-

ção da matéria orgânica presente no período investigado.

•	 Recomenda-se a continuidade do monitoramento da qualidade da água para 

subsidiar as ações de enquadramento do corpo hídrico nas classes de usos 

preponderantes.
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INTRODUÇÃO

Em toda a história humana as civilizações sempre se estruturaram às margens 

de córregos e rios devido ao recurso que estes trazem, sejam para abastecimento ou 

para locomoção. Porém, com o crescimento acelerado da humanidade e consequen-

te processo de urbanização massiva e desordenada da maioria das cidades, estes 

córregos e rios acabaram sofrendo efeitos negativos destas ações, impactos estes 

resultantes de um desenvolvimento sem uma adequada gestão de recursos hídricos.

Tal fato é evidente quando observado as leis que regem o país. Na Lei Federal 

n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Brasil, 1981) foi estabelecida a Política Nacional 

do Meio Ambiente, que tinha como objetivo a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental no país. Para auxiliar na criação das diretrizes dessa política, 

o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) foi criado nesta mesma lei fede-

ral. Em 1986 na Resolução CONAMA n° 20, de 18 de junho de 1986 (Brasil, 1986) 

se teve os primeiros limites de concentração dos parâmetros componentes da água 

visando a qualidade.

Em 1988 foi reformulada a constituição federal, que não possuía um foco exclu-

sivo para o gerenciamento e proteção dos recursos hídricos. Apesar da menção de 

uma necessidade de criação de um sistema de gestão dos recursos hídricos, apenas 

em 1997, nove anos após a constituição ter sido publicada, foi criado um plano de 

gestão, a então chamada Política Nacional de Recursos Hídricos.

Com a Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro de 2000 (Brasil, 2000), 

a Resolução CONAMA n° 20 é revogada, e os limites dos parâmetros de qualidade 

da água são alterados. E por fim, na Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 

2005 (Brasil, 2005), os limites são alterados e utilizados até os dias atuais. 

Von Sperling (2005) apresenta uma classificação simplificada de fontes de po-

luição em corpos hídricos de bacias hidrográficas: poluição pontual e poluição difusa. 

Considera-se como fonte de poluição pontual quando os poluentes atingem o corpo 

hídrico de maneira localizada advindo de uma descarga de indústria ou lançamento 

de esgotos domésticos ligados clandestinamente na rede de escoamento pluvial ur-

bano.
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Em se tratando de poluição difusa, sabe-se que dentre os efeitos da urbaniza-

ção se encontra a impermeabilização do solo, com isso há um aumento significativo 

do volume e velocidade do escoamento superficial e uma maior deposição de sedi-

mentos em corpos hídricos, que resulta em uma redução significativa na qualidade 

da água dos corpos receptores (Silva, 2009). Além disso, a lavagem da superfície 

urbana pelo efeito da precipitação carrega consigo uma variedade de compostos 

advindos de obras do setor da construção civil, material particulado da atmosfera 

lavado pelas chuvas, resíduos oleosos deixados nas ruas por automóveis e demais 

resíduos decorrentes das atividades urbanas. Como resultado se observa uma piora 

na qualidade das águas urbanas (Tucci, 2008).

No Brasil, entre 25% e 40% da poluição de rios é decorrente da poluição difu-

sa. Exemplos como o Rio Tiete em São Paulo evidenciam isso, já que este, mesmo 

com a retirada de focos de poluição pontuais, continua com 40 % de seu leito poluído 

(Tomaz, 2018).

Assim, é de fundamental importância o monitoramento da qualidade da água 

destes rios. Este monitoramento deve ser realizado analisando os mais diversos 

parâmetros, considerados importantes indicadores de qualidade, e que nos eviden-

ciem de maneira clara a real condição do rio. Para isso, métodos variados devem ser 

utilizados para que se possa obter a informação por exemplo, de possíveis fontes de 

uma eventual variação nesta qualidade (Mathew, 2011).

Com base nisso e a partir da Política Nacional de Recursos Hídricos, a Secre-

taria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Campo Grande criou um programa 

denominado Programa Córrego Limpo. O programa tem por objetivo monitorar as 

águas superficiais urbanas do município; criar um banco de dados com a evolução 

histórica desta qualidade; e transmitir de maneira clara para a população qual as con-

dições dos rios da cidade (SEMADUR, 2018).

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo analisar o monitoramento da 

qualidade da água através de dados históricos existentes e de amostragens em cam-

po, e promover uma reflexão sobre o índice utilizado para avaliar tal qualidade frente 

à legislação de enquadramento de águas superficiais e documentos que regem so-

bre os usos pretendidos para a bacia do Prosa. 



38 39

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização do presente trabalho, foi selecionada a microbacia do Prosa, 

devido a sua importância para o município de Campo Grande, já que possui diversos 

parques e algumas reservas florestais, além de seu fácil acesso e boa localização 

na cidade. Esta bacia está dentro do monitoramento do Projeto Córrego Limpo, da 

Prefeitura Municipal de Campo Grande (SEMADUR, 2018).

A microbacia do Prosa tem por cursos hídricos os córregos: Prosa, Sóter, Ven-

das, Desbarrancado, Joaquim Português, Revellion e Pindaré. O monitoramento da 

bacia pelo Programa Córrego Limpo é feito através de sete pontos, sendo três no 

córrego Prosa, dois no córrego Sóter e dois no córrego Vendas (Figura 1).

Figura 1. Pontos de coletas da microbacia do Prosa.

Fonte: SEMADUR (2010)



40

Dentre os pontos de monitoramento, um trecho da microbacia do Prosa foi se-

lecionado para a realização deste trabalho, que se refere a uma sub-bacia do córrego 

Sóter. Ao longo deste córrego há dois pontos de monitoramento, o ponto denomina-

do Sóter 01, localizado perto da nascente do córrego Sóter, no encontro da avenida 

Nelly Martins com a rua Rio Negro. O segundo ponto, denominado Sóter 02, locali-

zado dentro do Centro de Educação Ambiental Polonês (CEA Polonês), consiste no 

ponto de melhor acesso antes da confluência dos córregos Sóter e Prosa.

Neste programa, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana 

(SEMADUR) em parceria com a concessionária Águas Guariroba, realizam trimes-

tralmente coletas e análises da água de todos os pontos de monitoramento já men-

cionados e determinam o Índice de Qualidade da Água - IQACETESB, adaptado pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 2013). Tal índice esta-

belece faixas de qualidade (Tabela 1) e considera em seu cálculo o produtório de 

ponderações em relação aos seguintes parâmetros: temperatura, oxigênio dissolvido 

(OD), nitrogênio total (NT), fósforo total (FT), turbidez, sólidos totais (ST), potencial 

hidrogeniônico (pH), demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e coliformes termotole-

rantes (CETESB, 2013).

Tabela 1. Categoria e faixa de ponderação da IQACETESB.

CATEGORIA PONDERAÇÃO
ÓTIMA 79 < IQA ≤100

BOA 51 < IQA ≤79

REGULAR 36 < IQA ≤51

RUIM 19 < IQA ≤36

PÉSSIMA IQA ≤19

Fonte: CETESB (2013).

Este trabalho foi realizado com base nos dados do monitoramento realizado 

pela SEMADUR entre os anos de 2009 a 2019 bem como pela coleta de amostras e 

análises em campo, visando a busca de outras variáveis que pudessem trazer novas 

hipóteses relacionadas aos potenciais riscos de poluição nos quais os recursos hídri-
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cos urbanos estão submetidos.

Os resultados dos parâmetros monitorados seguiram as normas técnicas e mé-

todos padronizados segundo Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA et al., 2012) e os valores do IQACETESB determinado trimestral-

mente, foram fornecidos pela SEMADUR. Os dados foram devidamente organizados 

e dispostos em planilha do software Excel® (Microsoft). Com isso, realizou-se uma 

avaliação da variação do IQACETESB ao longo dos anos monitorados.

Na campanha de análises realizadas em campo, os parâmetros utilizados na 

determinação do IQACETESB também foram analisados, e os parâmetros cloreto; amô-

nia; surfactantes e condutividade foram incluídos (Tabela 2).

Tabela 2. Métodos analíticos utilizados.

Parâmetros Unidades Técnica analítica

pH - Standard Methods – Método 4500-H+ B

DBO5,20 mg/L Standard Methods – Método 5210 B
Fósforo Total mg/L P Standard Methods – Método 4500 P D

Nitrogênio Total mg/L N HACH – Método 10208
Temperatura °C Standard Methods – Método 2550 B

Turbidez NTU Standard Methods – Método 2130 B
Sólidos Totais mg/L Standard Methods – Método 2540 B

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 Standard Methods – Método 5220 C

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL Standard Methods – Método 9223 B / Colilert

Escherichia coli NMP/100mL Standard Methods – Método 9223 B / Colilert

Amônia mg/L N-NH3 HACH – Método 8038

Cloreto mg/L Cl Standard Methods – Método 4500 Cl- B

Surfactante mg/L LAS HACH – Método TNT874-BR

Condutividade µS/cm Standard Methods – Método 2510 B

Fonte: Barros et al. (2020).

Anteriormente à campanha de campo, foi realizada uma avaliação preliminar 

in loco para o devido planejamento do tipo de coleta a ser empregado nos pontos do 

córrego Soter. Buscou-se identificar a variação dos parâmetros oxigênio dissolvido; 

condutividade; temperatura e pH ao longo de 10 horas. Assim, foi possível definir 

quais os melhores horários para a realização das coletas de amostras. Utilizou-se 
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uma sonda multiparâmetro da marca Hanna® modelo HI 9892, com registro de da-

dos em intervalos de 01 minuto para os parâmetros citados.

Posteriormente, a campanha de campo consistiu em três coletas ao longo do 

dia: uma coleta pontual as 06:00 da manhã e nomeado de AM01; uma coleta com-

posta realizada das 11:00 as 13:00 e nomeado de AM02; e uma coleta pontual as 

17:00 e nomeada de AM03. As coeltas foram realizadas em um dia aleatório sem a 

ocorrência de chuvas nas útimas 48horas, o que tornou possível verificar possível 

variação dos parâmetros que sugerissem lançamentos de efluentes clandestinos nos 

pontos Soter 01 e Soter 02. 

RESULTADO E DISCUSSÃO

Os resultados da variação temporal do IQACETESB para o trecho analisado estão 

apresentados na Figura 02.

Figura 02. Resultados IQACETESB.

Fonte: Barros et al. (2020).

Nota-se que a classificação do IQACETESB para os dois pontos analisados é BOA, 

tendo alguns casos pontuais de classificação REGULAR ou até RUIM. Para o ponto 

Sóter 01, apenas duas classificações não foram BOA, no mês de outubro dos anos 
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de 2014 e 2015 a classificação foi REGULAR, dentre as 44 amostras realizadas du-

rante todo o período. 

Tal fato pode indicar uma sazonalidade, pois o mês de outubro é conhecido 

pelo início do período chuvoso. Pelo relatório da coleta foi verificado que houve chu-

va nas 24 horas anteriores a coleta. A chuva tem influência direta na qualidade da 

água pois com ela há uma lavagem da superfície urbana acarretando para os rios 

diversos tipos de partículas.

Variáveis de qualidade da água como sólidos totais e turbidez são diretamente 

influenciados pelas partículas suspensas que a chuva traz. Além destes parâmetros, 

outros como o nitrogênio total, oxigênio dissolvido e DBO são afetados. No caso do 

oxigênio dissolvido, analisando todos os valores coletados, estes dois períodos fo-

ram o que deram as menores concentrações na água.

A análise sobre quais condições incidiram sobre uma melhora ou uma redução 

na qualidade da água leva em consideração inúmeros fatores. A variação climáti-

ca do local analisado ou até mesmo uma possível contribuição indesejada de algu-

ma fonte poluidora pontual como esgotos clandestinos podem ser possíveis causas. 

Para todos esses fatores, a análise conjunta e ponderada de todos os parâmetros 

não é capaz de indicar qual a causa de uma possível deterioração da qualidade da 

água, sendo a análise isolada dos parâmetros a maneira mais fácil de apresentar as 

hipóteses mais prováveis.

Com isso, é possível perceber que a análise conjunta de todos os fatores pode 

não se mostrar a mais eficiente ferramenta de subsídio a tomadas de decisão na 

gestão da bacia em questão, fazendo-se necessária uma reflexão sobre as fragili-

dades do IQA para que sejam desenvolvidos indicadores que possam contribuir de 

maneira mais eficiente para tal fim. De maneira geral, ao se avaliar as categorias do 

IQACETESB, pode-se afirmar que a qualidade da água dos dois pontos analisados está 

classificada como BOA. Porém, esse resultado não indica que todos os parâmetros 

que compõem o índice estão compatíveis com a classificação BOA.

Na Tabela 3, é possível analisar que apesar do índice ter dado uma categoria 

BOA, indicada pela cor verde, três parâmetros não estão nessa categoria. O parâme-

tro de nitrogênio total teve um resultado que tende à qualidade REGULAR, indicado 

pela cor amarela. O fósforo total teve um resultado RUIM, indicado pela cor vermelha 
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e os coliformes teve um resultado PÉSSIMA, que é a pior categoria, indicada pela 

cor preta.

Tabela 3. Valores dos parâmetros de abril de 2010.

Parâmetros Valores de “qi” 
em abril de 2010

Valores de “qi” 
em abril de 2011

pH 91,8 92,5
DBO5,20 (mg/L) 76,2 88,4

FT (mg/L P) 33,4 10,0
NT (mg/L N) 46,7 43,4

Temperatura (°C) 94,0 94,0
Turbidez (NTU) 92,5 5,0

ST (mg/L) 82,8 32,0
OD (% sat) 97,4 96,4

Coliformes Termotolerantes (NMP/100 
mL) 8,9 16,0

IQACETESB 53,9 38,5

Fonte: Barros et al. (2020).

A resultante do IQA ter sido apontada como boa, ocorreu em função daqueles 

parâmetros considerados ótimos, em seus valores individuais da ponderação, e por 

apresentarem pesos iguais ou maiores do que aqueles que se apresentaram ruins. A 

questão é que, o objetivo do IQACETESB é de ponderar a qualidade para um único uso 

da água, que consiste no abastecimento humano. Ainda assim, os parâmetros apon-

tados como ruins ou péssimos individualmente, podem conferir riscos ao meio am-

biente e à saúde humana, e deveriam indicar alertas para o monitoramento. Assim, 

o IQACETESB não se mostrou muito sensível a variação individual de cada parâmetro. 

Segundo o Projeto Córrego Limpo, a bacia hidrográfica do Prosa está classifi-

cada como classe 2, e tem seus usos indicados conforme a Deliberação Ceca nº 36 

de 2012 (Mato Grosso do Sul, 2012).

Com isso, para cada classificação de um rio, existem limites de concentrações 

ou valores de cada parâmetro, dispostos na Deliberação Ceca n° 36 de 2012. Para a 

classe 2, os limites estão dispostos na Tabela 7.

Tabela 7. Limites de concentração e unidade para cada parâmetro.
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Parâmetros Limite estabelecido pela 
Deliberação Ceca nº 36 (2012)

pH 6,0 a 9,0

DBO5,20 (mg/L) 5 mg/L O2

FT (mg/L P) 0,1
NT (mg/L N) -

Temperatura (°C) Inferior a 44 °C
Turbidez (NTU) 100

ST (mg/L) 500

OD (mg/L O) ≥ 5,0

Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL) 1000

Fonte: Barros et al. (2020).

Ao se avaliar se o IQA é capaz de indicar queda da qualidade quando os parâ-

metros se excedem aos limites da classe de uso, observou-se que o mesmo não 

consegue mostrar visualmente esta condição, onde mesmo com parâmetros ultra-

passando tais limites, continuam com uma classificação BOA, os valores das coletas 

de julho de 2013 a janeiro de 2014 do ponto Sóter 01, Tabela 8, é um exemplo desta 

situação.

Tabela 8. Valores de julho de 2013 e janeiro de 2014.

Parâmetros Amostragem de 
julho/2013

Amostragem de
 janeiro/2014

Limite estabelecido 
pela Deliberação 
Ceca nº 36 (2012)

pH 7,4 7,69 6,0 a 9,0

DBO5,20 (mg/L) 1 4,5 5 mg/L O2

FT (mg/L P) 0,2 0,15 0,1
NT (mg/L N) 11,5 11,3 -

Temperatura (°C) 24,7 25,9 Inferior a 44 °C
Turbidez (NTU) 17 11,4 100

ST (mg/L) 86 227 500
OD (mg/L O) 7,43 7,4 ≥ 5,0
Coliformes 

Termotolerantes 
(NMP/100 mL)

4,3 x 104 1,5 x 104 1000

Fonte: Barros et al. (2020).
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Como resultado da análise preliminar com a sonda multiparâmetro, um gráfico 

dos valores de oxigênio dissolvido e condutividade foi gerado, como mostra a Figura 

3.

Figura 3. Variação do parâmetro OD e Condutividade.

Fonte: Barros et al. (2020).

Observou-se que o parâmetro de OD sofreu uma variação abrupta no horário 

de 11:40h e que o parâmetro condutividade também sofreu uma variação abrupta no 

horário de 11:15.

Tais resultados deram subsídio para se definir as coletas da seguinte maneira 

uma coleta pontual as 06:00h; uma coleta composta realizada no período entre 11:00 

e 13:00h; e uma coleta pontual as 17:00h. Foi escolhido o método de coleta compos-

ta, pois o período entre as 11:00 e as 13:00 se mostrou ser o com maior variação, e 

poderia se mostrar representativo de um período atípico na campanha a ser compa-

rado com os demais horários de coleta.

Para as coletas feitas in loco, durante esta pesquisa, os valores encontrados 

em laboratório estão dispostos na Tabela 9 para o ponto Soter 01 e Tabela 10 para o 

ponto Soter 02. As amostras foram denominadas AM01 (coletada às 6h da manhã), 

AM02 (amostra composta no período das 11h às 13h) e AM03 (coletada às 17h).
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Tabela 9. Valores dos parâmetros da coleta in loco Soter 01. 

Parâmetros analisados AM01 AM02 AM03

pH 7,2 7,31 6,86

Turbidez (UNT) 3 3 3

Temperatura (°C) 25 25 23
OD (mg/L O) 6,39 7,84 6,82

DBO5,20 (mg/L) 8,20 8,80 >20,70
Coliformes Termotolerantes

 (NMP/100ml)
6,4 x 104 9,2 x 104 6,8 x 104

E. Coli (NMP/100ml) 2,6 x 103 2,5 x 103 8,6 x 103

FT (mg/L P) 0,7 0,9 0,6

NT (mg/L N) 15,2 22,7 14,4

ST (mg/L) 104 125 155

Cloreto (mg/L Cl) 10,7 10,2 15,6

Amonia (mg/L NH3) 3,58 3,02 4,68

Surfactante (mg/L LAS) 0,30 0,49 1,00

Condutividade 
(µS/cm) 159,3 127,7 226,2

Fonte: Barros et al. (2020).

Tabela 10. Valores dos parâmetros da coleta in loco Soter 02.

Parâmetros analisados AM01 AM02 AM03

pH 7,22 7,33 7

Turbidez (UNT) 2 2 2

Temperatura (°C) 23 27 24

OD (mg/L O) 6,70 7,06 8,03

DBO (mg/L) 1,31 5,742 11,22

Coliformes Termotolerantes 
(NMP/100ml)

4,3 x 104 2,4 x 105 6,8 x 104

E. Coli (NMP/100ml) 1,6 x 103 2,9 x 104 2,6 x 103

FT (mg/L P) 0,5 0,5 0,2
NT (mg/L N) 12,1 19,6 12,2

ST (mg/L) 111 144 144
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Cloreto (mg/L Cl) 8,2 7,9 10,5

Amônia (mg/L NH3) 0,15 0,23 0,23

Surfactante (mg/L LAS) 0,14 0,16 0,35

Condutividade 
(µS/cm) 136,1 121,8 285,1

Fonte: Barros et al. (2020).

É possível notar inicialmente que os valores obtidos com as análises do ponto 

Soter 01 apresentaram qualidade inferior que os valores encontrados no ponto Soter 

02, para os parâmetros como DBO, NT, Amônia, Surfactantes e Cloreto. Este resul-

tado não era o esperado, já que o ponto Soter 01 está a montante do ponto Soter 02, 

e corresponde ao ponto mais próximo à nascente.

Uma hipótese para explicar este resultado seria algum tipo de contribuição de 

esgotamento clandestino na rede de drenagem urbana, hipótese está sustentada 

pelos valores de amônia e cloreto elevados, pois um indicativo de contaminação por 

esgoto doméstico por cloreto é próximo de 15 mg/L (Pivelli, 2005).]

A limitação em refletir no Índice de qualidade da água, uma variação significa-

tiva de parâmetros individualmente, é um fator muito importante quando se almeja 

acompanhar a evolução da qualidade de um corpo hídrico em atingir metas e se 

aproximar do enquadramento, enquanto gestão de recursos hídricos. Especial aten-

ção deve ser dada quanto a variação do parâmetro a distância dos limites de quali-

dade para determinada classe de uso.

Ao se adotar o IQACETESB seria importante realizar o monitoramento de outros 

parâmetros adicionais, como nitritos, nitratos, nitrogênio amoniacal, sólidos suspen-

sos e sólidos dissolvidos, que possuem seus limites estabelecidos na Deliberação 

Ceca 36/2012 e são importantes na indicação de fontes de poluição.

Outros parâmetros que devem ser observados para tal análise, deve ser o oxi-

gênio dissolvido, fósforo totais, DBO, já monitorados, aliados à condutividade amô-

nia, e cloretos, um parâmetro conservativo, que pode ser um indicador complementar 

de fonte pontual de poluição (Pivelli e Kato, 2011). Como visto no trabalho, estes 

parâmetros complementam o monitoramento, auxiliando a gerar hipóteses dos pos-
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síveis perigos que a bacia sofre.

O Projeto Córrego Limpo é de fundamental importância para a avaliação da 

qualidade dos córregos urbanos, contribuindo para uma série histórica de dados, que 

consistem em subsídio para o avanço das pesquisas de indicadores de qualidade da 

água. Além da incorporação de parâmetros no monitoramento atualmente realizado, 

recomenda-se o monitoramento mais frequente em períodos de estiagem, bem como 

a intensificação de ações investigativas sobre lançamentos clandestinos na área de 

influência dos trechos avaliados.

Assim, a integração do monitoramento de qualidade da água com os planos de 

manejo e o zoneamento urbano são fundamentais para que as análises físico-quími-

cas e microbiológicas se tornem ferramentas eficazes para as tomadas de decisão.

CONCLUSÃO

Portanto, uma revisão acerca do índice de qualidade da água utilizado para o 

monitoramento da Bacia Hidrográfica do Prosa deve ser feita, para que se tenha uma 

sensibilidade melhor quanto a variação dos parâmetros que indicam a qualidade da 

água.

Para tanto, pode ser encontrados novos métodos de análise ou até mesmo a 

adição de outros parâmetros, como os analisados neste trabalho sendo eles: cloreto, 

condutividade, amônia e surfactantes. Esses novos métodos poderia ser uma análise 

de qualidade da água específica para bacias hidrográficas urbanas.

Junto dessas adições de parâmetros a serem analisados, é indicado que tenha 

um aumento no número de análises feitas durante o ano, para que os resultados 

encontrados sejam mais precisos e assim as ações para a busca do enquadramento 

sejam mais bem direcionadas.

Além disso tudo, foi possível perceber que a bacia sofre de lançamentos clan-

destinos na rede de drenagem urbana, sendo assim o maior risco que compromete a 

qualidade da água, portanto o poder público deve intensificar a fiscalização na região 

aliado do aprimoramento do monitoramento.
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1. INTRODUÇÃO

Políticas de planejamento requerem unidades espaciais de planejamento e as 

bacias hidrográficas são ótimas unidades espaciais para este fim visto que as mes-

mas preenchem vários requisitos que são fatores decisivos para o planejamento de 

uma gama extensa de atividades, além é claro do planejamento hídrico. De acordo 

com Teodoro et. al. (2007, p. 137):

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, incorpora princípios e normas para a gestão de recursos hí-
dricos adotando a definição de bacias hidrográficas como unidade de estudo 
e gestão.

Citando ainda Magalhães Jr. (2007):

As bacias hidrográficas são unidades espaciais de dimensões variadas, onde 
se organizam os recursos hídricos superficiais em função das relações entre 
a estrutura geológica-geomorfológica e as condições climáticas. Vêm sendo 
adotadas como áreas preferenciais para o planejamento e gestão dos re-
cursos hídricos, sendo que, partir de 1980, a modernização dos modelos de 
gestão da água passou a incorporar o conceito de sustentabilidade, fazendo 
com que a gestão ambiental e da água tivessem sua importância reforçada 
nas políticas públicas de desenvolvimento de numerosos países.

Alguns desses fatores de decisão que geralmente as bacias hidrográficas deli-

mitam bem ou mesmo possuem como características são: geomorfologia, geologia, 

pedologia, hidrologia, etc. Tais fatores permitem diversas análises e caracterizações, 

entre elas o planejamento e a implantação de estruturas viárias. De acordo com Cys-

ne, Santos e Pereira (2010, p. 1):

Uma das principais unidades de estudo e modelo de gestão dos recursos hí-
dricos são as bacias hidrográficas, pois, a partir delas é possível elaborar pla-
nejamentos territoriais que evitem ou minimizem tanto os problemas sociais 
(decorrentes das enchentes, deslizamentos...), quanto os problemas ambien-
tais (desmatamentos, poluição, aterros das nascentes etc.) tão comuns nos 
dias atuais.

A conceituação de bacia hidrográfica possui basicamente um único conceito 

que a define que segundo Christofoletti (1980, p. 102):

É definida como a área drenada por um determinado rio ou por um sistema 
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fluvial.  A quantidade de água que atinge os cursos está na dependência do 
tamanho da área ocupada pela bacia, da precipitação total e de seu regime, 
e das perdas devidas à evapotranspiração e à infiltração.

Entretanto sub-bacias e microbacia possuem variações de interpretação de au-

tor para autor, tendendo sempre para o fator chave levado em consideração como 

fatores ambientais, ecológicos ou mesmo dimensional. Para Faustino (1996) sub-ba-

cias são classificadas como áreas menores que 700 km² e maiores que 100 km² e as 

microbacia como áreas menores que 100 km².

Nesse sentido os estudos das bacias hidrográficas fornecem elementos impor-

tantíssimos para o dimensionamento das estruturas viárias de uma dada localidade, 

visto que a hierarquia fluvial condiciona os tipos de estruturas a serem construídas. 

Pode-se dizer, também, que analisar a hidrografia em função de índices de ordem 

fluvial leva ao entendimento acerca da ocupação e do uso dos recursos hídricos 

nas bacias hidrográficas. Canais fluviais de maior ordem, teoricamente, podem ser 

usados como hidrovias, onde, desde os tempos iniciais da interiorização do Brasil, 

nos séculos passados, os rios foram os principais meios de ligação entre pessoas de 

comunidades distantes.

Atualmente, as estradas não pavimentadas desempenham um importante 

papel para a mobilidade das comunidades rurais, permitindo o transporte de maté-

rias-primas, escoando a produção e fazendo a ligação entre as demais localidades 

(CUNHA, 2011). No entanto as estradas rurais são, na maioria das vezes, fontes de 

sedimentos para os rios, que por vezes ocasionam o rompimento ou obstrução das 

estruturas presentes nos cruzamentos.

As bases cartográficas digitais e Sistemas de Informações Geográficas vêm 

sendo cada vez mais utilizadas para o planejamento visto a sua capacidade de ma-

nipulação e análises de respostas rápidas e fidedignas. Segundo Paulino e Carneiro 

(1998 apud Silveira, Carneiro e Portugal, 2008), de forma bem fácil, podemos concei-

tuar uma base cartográfica como sendo uma “representação cartográfica dos aspec-

tos ambientais, produzida com aplicação de métodos cartográficos de transformação 

de superfícies apoiados no referencial geodésico único, representada inicialmente 

em um formato analógico”. 
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Uma base digital simples permite gerar dados para, por exemplo, a caracteri-

zação morfométricas de uma bacia que segundo Teodoro et. al. (2007, p. 137) “é um 

dos primeiros e mais comuns procedimentos executados em análises ambientais, 

e tem como objetivo elucidar as várias questões relacionadas com o entendimento 

dinâmica local e regional”. Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o 

Índice de Fragilidade Pontual das estradas rurais da sub-bacia do Arroio Curuçu, no 

município de Santiago, RS.

MATERIAIS E MÉTODOS

Tendo em vista que bacias hidrográficas são unidades espaciais de planeja-

mento muito utilizadas em vários estudos de análise ambiental, planejamento terri-

torial, recursos hídricos, pedologia, geomorfologia, ocupação antrópica, economia, 

etc., torna-se de grande utilidade ferramentas de Sistemas de Informações Geográ-

ficas que possam simular algumas características de análise a priori que forneçam 

informações confiáveis iniciais para uma posterior análise aprofundada. Sendo as-

sim, utilizou-se o software livre, QGIS v.2.14.20 com a finalidade de gerar um modelo 

hidrologicamente consistente, emulado dentro do mesmo o SAGA GIS para então 

delimitar a bacia hidrográfica e seus demais atributos. Assim, utilizou-se duas cenas, 

29s555 e 28s555, SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) de 30 (trinta) metros 

de resolução espacial com suas depressões corrigidas pelo TopoData do INPE (Ins-

tituto Nacional de Pesquisas Espaciais) representando modelo digital de elevação 

topologicamente consistente que cobriam a área de estudo, no caso o município de 

Santiago-RS, com ênfase para a bacia do arroio Curuçu localizada entre as coorde-

nadas geográficas 29°12’16.51”S e 29°12’16.51”S e 29°17’46.47”S e 54°49’3.36”O 

(Figura 1). Nessas cenas aplicou-se, então, uma sequência de procedimentos espe-

cífica nos dois aplicativos de SIG: QGIS v.2.14.20 e SAGA GIS para a geração do 

modelo hidrologicamente consistente.
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Figura 1: Mapa de localização da sub-Bacia do Arroio Curuçu, Santiago, RS.

 Fonte:   Os autores

No QGIS emulou-se o SAGA GIS para utilizar-se o algoritmo Channel 

Network and Drenagem Basins (Figura 2), contido na ferramenta Terrain Analysis. O 

SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) é um software de GIS que 

funciona com provedor de algoritmos livre, híbrido e multiplataforma, poden-

do ser instalado no QGIS como um plug-in. O SAGA GIS provê vários métodos 

geocientíficos divididos em pacotes também chamados de bibliotecas de módulo 

(QGIS, s/d).
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Figura 2: Janela com a rotina do QGIS-SAGA GIS utilizada na delimitação da bacia 
e rede de drenagem.

Fonte: (QGIS v.2.14.20, 2018)

Para que possamos extrair as variáveis morfométricas é indispensável realizar 

um pré-processamento cartográfico, visto que os dados originais dos MDEs, quando 

feito o download do TopoData INPE o datum sobre o qual foram obtidos os dados da 

missão SRTM foi o WGS 84 com coordenadas geográficas de georreferenciamento 

dos dados brutos. O pré-processamento seguiu a seguinte sequência: (a) mosaico 
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das cenas no sistema de coordenas e datum original, no caso WGS84, (b) reprojetar 

o mosaico na projeção UTM Fuso 21S Zona J e (c) extrair o MDE a partir do limite de 

Santiago, RS.

No processamento dos dados no SAGA GIS é importante frisar o uso do algo-

ritmo do Fill (do inglês, preencher) para corrigir as depressões presentes nos MDE’s, 

que de acordo com Mendes e Cirilo (2001 apud Sobrinho et. al.), caracterizam-se por 

áreas rodeadas de pixels com altitudes superiores aos de uma depressão. Posterior-

mente se fez todo o processo de geração da rede de drenagem no algoritmo Channel 

Nework and Dranaige Basins, que se compõe das seguintes etapas: (i) definição do 

limiar (Theshold), como o parâmetro para a geração da delimitação da bacia e da 

rede de drenagem, sendo utilizado um valor de 5 (cinco); (ii) direção de fluxo (Flow 

Direction); (iii) conexão do fluxo (Flow Connectivity); (iv) ordem dos canais (Strahler 

Order); (v) bacia de drenagem (Drainage Basins); (vi) geração da rede de canais 

(Channels) e por último; (vii) as confluências (Junctions).

 É importante destacar que o processo no SAGA GIS se faz a automaticamente 

a partir do MDE, do Threshold e do Flow Direction. Estes dois últimos são os únicos 

parâmetros obrigatórios no algoritmo, uma vez que podemos escolher (marcar/des-

marcar) quais produtos quer se gerar.

No tocante aos algoritmos do SAGA GIS é importante observar, que toda vez 

que mudamos o valor do limiar se faz necessário a criação de uma nova pasta, para 

onde são direcionados os novos arquivos gerados. Esse procedimento se faz ne-

cessário para que ocorra de forma satisfatória, uma vez não feita verificou-se a não 

geração dos novos produtos.

Para podermos realizar o cruzamento da hidrografia ordenada proveniente do 

MDE, com o sistema viário classificado utilizou-se como apoio a base cartográfi-

ca vetorial contínua do Rio Grande do Sul, em coordenadas na projeção Universal 

Transversa de Mercator (UTM) – fuso 21S, na escala 1:50000, disponível no site La-

boratório de Geoprocessamento do Centro de Ecologia da Universidade Federal do 

Rio Grande o Sul (UFRGS), conforme HASENACK, H.; WEBER, E.(org.). 

Entretanto, tais dados, retratam uma realizada desatualizada, fato que exigiu a 
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atualização com base no Open Street Map e Google Earth. Ambos os conjuntos de 

dados foram integrados em uma única camada do SIG e, a partir dessa compilação, 

fez-se a vetorização dos trechos de acessos às propriedades rurais e a classificação, 

adaptada conforme o Ministério da Defesa (2008): como segue:

● Classe 1: Rodovias pavimentadas - Rodovias de revestimento sólido (asfalto,               

concreto ou calçamento), com um número variado de faixas, sem separação física 

entre as pistas de tráfego;

● Classe 2: Estradas não pavimentadas - Estradas transitáveis durante o ano com 

revestimento solto ou leve, que permite o tráfego mesmo em época de chuvas, com 

um número variável de faixas;

● Classe 3: Estradas de tráfego periódico - Estradas transitáveis somente em tempo 

bom e seco, com revestimento solto ou sem revestimento e largura mínima de 3,0m; 

são estradas com conservação precária e de traçado irregular.

Os segmentos das vias rurais podem ser obstruídos em parte ou no todo pelas 

cheias que atingem as estradas de forma diferenciada, conforme sua topografia, tipo 

de pavimento e seu escoamento lateral. Já os cruzamentos entre o sistema viário e 

a hidrografia caracterizam-se por maior suscetibilidade à obstrução, quanto maior for 

a magnitude fluvial (ordem dos canais da rede hidrográfica), a montante da seção do 

arroio com a estrada. Classificar os canais da rede de drenagem foi importante, pois 

assim foi possível categorizar-se o grau de influência que o curso de água pode ter 

sobre uma determinada estrada que o perpassa ou tangencia (MIOLA, 2013). Essa 

classificação possibilitou identificar para cada cruzamento (estrada x arroio), qual a 

ordem de Strahler (arroios) cruza a classe viária enumerada.

A operacionalização deste cruzamento deu-se através das ferramentas do 

QGIS, que permitem usar campos das tabelas de atributos das camadas vetoriais 

classificadas e multiplicá-las entre si. Para isso, é necessário fazer previamente à in-

terseção das feições lineares, preservando as variáveis de ambas as camadas na fei-

ção resultante. Sobre a nova feição pontual, fez-se a multiplicação dos campos Clas-



60

se Viária x Ordem Strahler, por meio da Calculadora de Campo do QGIS. O resultado 

dessa operação foi assumido como o Índice de Fragilidade Pontual (IFP). Esse índice 

representa em termos práticos a materialização das estruturas que ocorrem na sub-

-bacia, bem como o grau do risco inerente ao problema da falta de mobilidade rural.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os produtos gerados através da delimitação da sub-bacias foram de suma im-

portância para que pudéssemos gerar o Índice de Fragilidade Pontual (MIOLA, 2013). 

A caracterização da hierarquia fluvial configura-se como um dos primeiros trabalhos 

a serem feitos para que possamos entender a dinâmica geoambiental da área em es-

tudo (Figura 3). De acordo com Christofoletti (1980), a hierarquia fluvial representa o 

processo de classificação dos cursos d’água, onde a área drenada se encontra. Sua 

função é facilitar e tornar mais objetivo os estudos morfométricos (análise linear, área 

e hipsometria etc.) sobre as bacias hidrográficas. Quanto maior a participação per-

centual de canais de 1ª ordem, maior é a fragilidade da paisagem, pois os mesmos 

indicam maior dissecação do relevo, que pode ser provocada por controle estrutural, 

como falhas, fraturas ou dobramentos CHRISTOFOLETTI (1980).

Ao analisarmos a Tabela 1 podemos comprovar a relação densidade de drena-

gem versus densidade de canais de 1ª ordem representando respectivamente 111 

dos cursos d’água, o que equivale a uma magnitude de 55,78 % presente na sub-ba-

cia do Arroio Curuçu.
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Figura 3: Hierarquia fluvial da sub-bacia do Arroio Curuçu, Santiago-RS.

Fonte: Os autores

Tabela 1: Número de segmentos hidrográficos da sub-bacia do Arroio Curuçu,                  
Santiago-RS.

Número de Segmentos Hidrográficos

Ordens Quantidade %

1ª 111 56,63

2ª 41 20,92
3ª 26 13,27

4ª 12 6,12

5ª 6 3,06

Total 196 100
       

Fonte: Os autores 
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As características morfométricas da bacia do Arroio Curuçu, apresentam um 

comprimento total de canais de 128,08 km, tendo uma densidade de drenagem de 

1,26 (km/km²) que, segundo Beltrame (1991), apresenta-se com mediana, numa es-

cala que varia entre 0,50 e 3,50 (km/km²). O conhecimento desse índice permite 

inferir o grau de desenvolvimento da rede de drenagem e sua eficiência, quanto ao 

volume e velocidade de infiltração/escoamento da água captada e não infiltrada no 

solo. (CUNHA, 2011) cita que as estradas rurais não pavimentadas (Classes 2 e 3 do 

estudo) atuam de maneira significativa no transporte de sedimentos para a rede de 

drenagem, colocando em suscetibilidade as mesmas, já que seus sedimentos contri-

buem para o assoreamento dos canais de drenagem.

Silva et al. (2017) mapeou e caracterizou o sistema viário do município de San-

tiago, RS e constatou que mais de 80% do mesmo são de classe 3, demostrando 

existir uma baixa qualidade do modal rodoviário. Na bacia do Arroio Curuçu obser-

vou-se haver uma forte semelhança, pois dos 131,29 km de vias mapeadas 99,24 

km, ou 75,61% não são pavimentadas (Figura 4). Tais indicadores comprovam a falta 

de manutenção regular das estradas, pelas quais os moradores da zona rural trafe-

gam diariamente, sendo essas muitas vezes a única forma de locomoção entre as 

cidades e lugarejos por a produção local é escoada até os mercados consumidores. 

Ferreira (2014) diz que o movimento é um dos fatores chaves que mais contri-

buem para a organização socioeconômica de qualquer lugar na superfície terrestre. 

Sendo que o modelo linear mostra-se eficiente para a representação do movimento 

em uma rede geográfica, já que as mesmas compõe a paisagem de uma dada re-

gião. No entanto, o mesmo representa grandes desafios para os gestores públicos 

municipais, uma vez que sua distribuição espacial dificulta sua manutenção periódi-

ca.
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Figura 4: Sistema viário classificado da bacia do Arroio Curuçu, Santiago,RS.

  
Fonte:  Os autores

Diante do exposto acima, observamos que, quanto pior a condição da estrada 

e maior a ordem fluvial, potencialmente, maior são as chances de ocorrer o rompi-

mento ou obstrução nos cruzamentos entre a rede de drenagem e o sistema viário, 

afetando de maneira significativa os habitantes das áreas rurais na sub-bacia do 

presente estudo. Corrobora ao raciocínio, a citação de Miola (2013), ao afirmar que 

os trechos viários podem ser obstruídos por enchentes que atingem as estradas de 

forma diferenciada, conforme sua topografia, seu tipo de pavimento e seu escoamen-

to lateral. Já os cruzamentos entre o sistema viário e a hidrografia (pontes, galerias, 

bueiros, etc.), como mostra a (Figura 5), caracterizam-se por maior suscetibilidade à 
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obstrução, quanto maior for o fluxo acumulado na rede hidrográfica a montante das 

seções transversais do arroio com a estrada.

Como foi citado anteriormente o IFP (Figura 6) categoriza a fraqueza do siste-

ma viário e tem por objetivo espacializar os locais (pontuais) de risco de uma enchen-

te produzir situações de falta de mobilidade às comunidades da sub-bacia.

Figura 5: Exemplo de situação de um cruzamento do Arroio Curuçu, com uma via 
rural na sub-bacia.

Fonte: Os autores
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Figura 6: Índice de Fragilidade Pontual na sub-bacia do Arroio Curuçu, Santiago-RS.

CONCLUSÕES

Estudar a distribuição espacial de características da hidrografia e do sistema 

viário em uma sub-bacia hidrográfica requer conhecimentos especializados em Geo-

tecnologias. O uso de softwares de sistemas de informações geográficas possibilita 

a organização de variáveis espaciais aplicadas em álgebra de mapas. A possibilidade 

de uso de softwares livres nessas rotinas mostra um avanço no desenvolvimento de 

informações estratégicas para a tomada de decisão, especialmente em se tratando 

da gestão e do ordenamento no uso e ocupação de áreas rurais. Dentro desse con-

texto, o propósito desse estudo foi avaliar um indicador de fragilidade do sistema viá-

rio, o IFP. Pode-se concluir que esse indicador tem um método de obtenção de baixa 

complexidade, dependendo apenas da obtenção de bases cartográficas fidedignas à 
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análise espacial em questão.

Também, conclui-se que ao proceder a uma multiplicação vetorial entre as fei-

ções espaciais hidrografia e sistema viário, reproduz-se uma analogia matemática-

-computacional perfeitamente condizente à realidade observada na natureza. 

Os pontos resultantes desse cruzamento têm em si atributos espaciais que pos-

sibilitam inferir sobre as fragilidades que podem influenciar a mobilidade das pessoas 

que dependem das estruturas, principalmente as viárias. Diante disso, determinar um 

indicador numérico para esses cruzamentos possibilita analisar e planejar adequa-

damente como manter tais estruturas em condições de suportar eventos extremos 

de precipitação pluviométrica, que levam às cheias e suas drásticas consequências. 

Com base nos resultados apresentados, pode concluir que a sub-bacia do Arroio 

Curuçu tem um grau de fragilidade pontual no seu sistema viário predominantemente 

entre baixo e médio, visto que o maior número de cruzamentos encontra-se nessas 

duas classes de IFP.
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, encontram-se diversas manchetes disseminadas pelas telas 

de comunicação sobre acidentes de diversas naturezas. A expressão acidente pode 

ser explicada como qualquer acontecimento, desagradável ou infeliz, que envolva 

dano, perda, sofrimento ou morte. 

A discussão principal desta pesquisa é a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) 

Caa-Yari, situada no Rio Lajeado Grande, limite entre os municípios de Tiradentes de 

Sul e Crissiumal, no Estado do Rio Grande do Sul, nas localidades de Linha Guabi-

roba e São Pedro.

Pelo presente trabalho tem-se o levantamento de hipóteses de acidentes que 

podem ocorrer na Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Caa-Yari, em que muitos de-

les são considerados pequenos e outros gravíssimos. 

Um dos maiores problemas no Brasil e mundo afora é a infração dos seres 

humanos. Em centrais hidrelétricas, a situação também não é diferente. Caberá ve-

rificar se a usina do tema em questão também sofre pela mesma problematização.

Não é de hoje que a hipótese de construção de uma usina hidrelétrica é motivo 

de possíveis acidentes ocasionados entre seres humanos. São condições de traba-

lho ou falta de cuidado com as normas de segurança pelos próprios trabalhadores 

que são os fatores iniciais. 

 Nas últimas décadas, a demanda por energia tem aumentado. Isso deve-se à 

crescente modernização e à necessidade de ampliar a utilização da tecnologia. No 

Brasil, a principal fonte de energia é a hidráulica que, transformada em elétrica, é 

capaz de sanar esta demanda.

 É indiscutível a ocorrência de danos causados pela implantação de uma usina 

hidrelétrica, mesmo que de pequenas proporções, bem como o represamento das 

águas. O curso do rio, sua estrutura e toda a fauna e a flora das margens são altera-

dos, o que configura inestimáveis consequências, conforme relatado por autores.

 Com o represamento do canal de um rio, o lugar torna-se propício à ocorrência 

de grandes cardumes de peixes. Infelizmente, essa tentação de pesca muitas vezes 

não avalia os riscos que se tem com o esporte na margem do lago. Com o rompi-
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mento dos obstáculos obrigatórios de proteção, o indivíduo entra em uma área de 

Preservação Permanente (APP),  ao aproximarem-se da margem ou de terrenos com 

pedras irregulares, encontrarão lama, ocasionada pela variação do nível da água. 

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

O presente trabalho tem como objetivo geral estabelecer métodos de divulga-

ção da periculosidade das visitas inapropriadas à Hidrelétrica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Definir quais são os riscos encontrados dentro da área de APP;

b) Consultar a opinião de pessoas próximas sobre os problemas encontrados;

c) Elaborar placas informativas que auxiliem a conscientização sobre a entrada 

na área.

METODOLOGIA

 O estudo de periculosidades encontradas em Pequenas Centrais Hidrelétricas 

baseou-se na Usina Hidrelétrica Caa-Yari, localizada entre os municípios de Tiraden-

tes do Sul e Crissiumal, especificamente nas localidades de linha Guabiroba e São 

Pedro.

Com pouca bibliografia disponível nos meios de comunicação, a única maneira 

foi a realização da pesquisa de campo. Entrevistas realizadas dias após dias, possi-

bilitaram a construção deste artigo. Todos os entrevistados foram bem informados da 

importância e da veracidade na disposição dos fatos.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

CAPÍTULO 2

A proximidade com hidrelétricas pode ser considerada um sinal de alerta para 

banhistas, já que a correnteza nesses locais pode ser ainda maior. Próximo à hidre-

létrica, as correntes são mais fortes devido às turbinas e vários fatores que fazem o 

local ter fluxo de água muito forte, principalmente na parte inferior do rio.

Em reportagem no site Correio Brasiliense, constatou-se a morte de João Mar-

celo, de 21 anos. Ele desapareceu na tarde de quinta-feira, dia 02 de janeiro de 2020, 

depois que o barco em que ele estava com outro homem virou, em um lago na Usina 

Hidrelétrica de Corumbá 3, em Luziânia. O sobrevivente nadou até à margem. As ví-

timas estavam sem o devido equipamento de proteção individual (colete salva vidas) 

e a profundidade do lago varia de 9 metros a 15 metros.

Em 18 de abril de 2020, segundo o site G1 da Globo, três homens morreram 

afogados na represa da Usina Hidrelétrica de Três Marias, na zona rural de Felixlân-

dia (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, um barco de pescaria virou com quatro 

pessoas a bordo, uma delas sobreviveu devido ao fato de conseguir pedir socorro.

Outra situação, uma tragédia marca o fim de ano de uma família em Carmo 

do Rio Claro, na Região Sul de Minas Gerais, no dia 27 de dezembro de 2019. Um 

barco virou na Represa de Furnas com cinco pessoas da mesma família, assim não 

tendo sobreviventes. A Prefeitura Municipal do Rio Claro lamentou o ocorrido (Gabriel 

Ronan-TV Alterosa, 2019).

Às vezes, pode não ser uma falha da barragem em si, mas sim de equipa-

mentos mecânicos mal projetados, como o que aconteceu na usina hidrelétrica de 

Sayan-Shushenskaya, na Rússia, no dia 17 de agosto de 2009. Foram anunciadas 

76 mortes, provavelmente de trabalhadores que faziam manutenção no momento. 

Pode-se relacionar também que o número de mortes seria bem maior se tivesse a 

questão de visitas inapropriadas (ILUMINA, 2009).

A população que se presa por fazer do esporte de pesca, nas situações das da-

tas mencionados acima, ignoraram o defeso da piracema que é determinado por lei, 

e estabelecido anualmente pelo IBAMA, com a colaboração de órgãos, instituições 
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e associações envolvidas com a pesca em cada bacia hidrográfica. Este período de 

defeso da piracema faz-se necessário para que as espécies nativas de cada bacia 

possam desovar e repovoar os rios aos quais pertencem. 

“É também registrado nesta lei que é proibida a pesca em lagoas e margens, 

a menos de 500 metros de confluências e desembocaduras de rios, lagoas, canais 

e tubulações de esgoto”, até 1.500 metros a montante e a jusante das barragens de 

reservatórios de empreendimento hidrelétrico, de mecanismos de transposição de 

peixes, cachoeiras e corredeiras (Lei n° 7.679, 1988).

ANTES DE TUDO: MOINHO E CERRARIA 

O vocábulo “moinho” vem do latim molinum, de molo, e quer dizer moer, triturar 

grãos ou dar à mó. Registros datados do século II d. C., registram moinhos de água 

na Grécia e em Roma. Depois, espalharam pela Europa para moer cereais e trans-

formá-los em farinha. A economia de subsistência contava com o moinho como um 

dos mais importantes instrumentos na economia. Numa época de pouca circulação 

de moeda, o pagamento pela moagem dos grãos era feito com uma percentagem da 

farinha obtida (museu virtual).

Em meados dos anos de 1940, iniciou-se em Linha Gabiroba, no município 

de Crissiumal, a aquisição de terras e implantação de moinho e cerraria pela família 

Rehtziguel. Viram que o local era propício para a geração de energia, para a utiliza-

ção da força da corredeira e para a realização de matéria prima. A mesma era, então, 

a farinha de milho, o descascamento de arroz e a cerraria de madeira.

Inicialmente, a estrutura da barragem era feita com troncos de madeiras e as-

semelhava-se com uma roda d’água. Após algum tempo, foi construída uma barreira 

de concreto de aproximadamente de 1 m de altura. A geração de energia era feita 

com o auxílio de uma turbina, figura 1. 

 



74

Figura 1 – Segunda forma de represa feita para tocar o moinho e a cerraria (a primei-
ra foi somente com o uso de troncos).

Fonte: (Marco Aurélio Nedel, 2020).

CRIAÇÃO DA HIDRELÉTRICA CAA-YARI

A simplicidade de uma família crissiumalense humilde levou ao desejo de dei-

xar um bem a todos os seus munícipes. No ano 2000, Marco Aurélio Nedel recebeu 

uma visita do senhor Marcos Kiling, para fins de pesquisa sob referências de algumas 

pessoas de Cuiabá - Mato Grosso, para informações sobre pequenas usinas hidrelé-

tricas, já que o mesmo residiu na capital e de maneira muito influente. Com apenas 

esta simples conversa acendeu-se a ideia da possibilidade da construção de uma 

usina hidrelétrica entre os municípios de Tiradentes do Sul e Crissiumal, que já tinha 

uma pequena queda de água no local por onde corria o leito do rio Lajeado Grande. 

 No mês de setembro de 2001, Marco explanou aos seus dois irmãos a ideia da 

possibilidade da criação de uma usina no local onde crianças faziam seus piqueni-

ques. Os mesmos combinaram que ainda no mês de dezembro do mesmo ano iriam 

ao local para estudarem o fator desejado. Um dos irmãos, que já era profissional e 

exercia a Engenharia Civil, detinha de conhecimento. Então, iniciaram a medição da 
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queda natural existente no local.

A queda natural encontrada foi de 5,80 metros, o que era insuficiente para a 

geração de energia hidrelétrica, a qual, para tornar-se viável, teria de ser acima de 12 

metros. Acabou-se o ano e seus irmãos retornaram ao Mato Grosso. Marco Aurélio, 

contratou Marco Kiling para analisar o local. Relatou que o local era propício e pos-

suía viabilidade técnica para a construção de uma usina que pudesse gerar a energia 

de 1 megawatts, o que imediatamente despertou todo o interesse dos três irmãos. 

 Em abril de 2002, com o projeto já no papel, foi liberada a compra da área de 

terra de um dos lados do rio. A primeira parte foi comprada com um valor bem razoá-

vel, pois não havia possibilidade do antigo dono utilizar aquela parte para a extração 

de bens agrícolas. Eis que na escritura bem antiga da terra encontra-se descrito que 

a parte oeste do rio fazia divisa com o Rio Caa-Yari, que na linguagem do povo gua-

rani significa “Lajeado Grande”, dando então o nome à usina. 

Nas confrontações dizia que a parte oeste fazia divisa com o Rio Caa-Yari, eu 
digo: opa né, Caa-Yari? Não é Lajeado Grande? Não, não era, é que Caa-Yari 
era o nome indígena do Rio Lajeado Grande que significa Lajeado Grande, 
não sei se em caigange ou em Tupi Guarani, e opa, já tenho um nome para a 
usina. Naquela hora então eu decidi batizar a usina com este nome: Caa-Yari. 
(MARCO AURELIO NEDEL, 2020)

Criou-se também a empresa JHM Ltda, com as iniciais dos três irmãos: J de 

Julio, H de Homero e M de Marco. Um lado das terras do rio eles já detinham em suas 

posses e faltava então comprar o outro lado, pertencente ao município de Crissiumal, 

local em que ficaria o canal de adução e a casa de força.

A notícia da iniciativa privada havia se espalhado, e com isso, o valor aumen-

tou. 100% da área nobre já havia sido comprado. Levou-se três anos e meio para sair 

a licença ambiental com zero impactos ambientais. A crista vertedoura da hidrelétrica 

foi construída com 7 metros para, com mais os 5,8 metros de queda natural, tornar-se 

viável a construção da represa.

A área de remanso ou represa foi o total de 1.800 metros. O órgão ambiental 

exigiu que a empresa JHM adquirisse 30 metros de cada lado, além da área de ala-

gamento que é de tão somente 5,2 há. Os 17 moradores da redondeza foram inde-

nizados um a um, unificando as escrituras em duas áreas, a do lado do município de 



76

Crissiumal e a do lado do município de Tiradentes do Sul. 

Porque a casa de força tá no município de Crissiumal e não de Tiradentes? 
é pelo contorno do rio tá, não teria como colocar essa casa de força do lado 
de Tiradentes, não é uma questão de puxar a brasa pro nosso assado não! 
Você coloca a casa de força do lado tecnicamente viável. (MARCO AURELIO 
NEDEL, 2020).

Em 2005, foi liberada a instalação da hidrelétrica, figura 2. Não conseguiu-se 

financiamento pelos bancos e demoraria muito para esperar o mesmo ser liberado, 

sendo então inviável a permanência dos dois irmãos de Marco Aurélio na empresa, 

pois os mesmos residiam no Mato Grosso.

Figura 2 – Início da atividade de construção do barramento

Fonte: (Marco Aurélio Nedel, 2020).

Finalmente o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social) aceitou financiar uma parte do projeto. R$4.000.000,00 foram com 

recursos próprios e R$2.400.000,00 o banco financiou, figura 3.
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Figura 3 – Conclusão da primeira parte do barramento

Fonte: (Marco Aurélio Nedel, 2020).

Os testes de geração de energia iniciaram no ano de 2014. No dia 17 de                    

fevereiro de 2014, a empresa JHM contratou o zelador Fernando André Hillesheim. 

Durante algum tempo, Fernando residiu dentro da casa de força da usina. O mesmo 

não considerava o fato perigoso, mas sim desgastante, devido ao som das turbinas. 

Eu não considero perigoso, mas é desgastante, devido ao ruído, é desgastan-
te porque o ruído é alto, então foi só a tempo deles fazer um projeto e construir 
a casa que eu fiquei lá e não perder geração porque os três primeiros meses 
de geração são os mais importantes de uma usina porque é aonde se coloca 
a usina em funcionamento. (FERNANDO ANDRE HILLESHEIM, 2020).

CAA-YARI SOB NOVA DIREÇÃO

Em 16 de agosto de 2016, a Cooperativa CRELUZ fez uma proposta irrecusá-

vel para a compra da usina hidrelétrica e foi fechado o negócio. Um dos fatores que 

também levou à venda foram as vastas experiências em evitar futuros problemas, já 

que a cooperativa detinha de sete usinas hidrelétricas e os donos até então, somente 

tinham uma.
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Os dados técnicos são compostos por 7,7 metros de altura da barragem, com-

primento do canal 180 metros, sua área de alegue é de 5,2 há, a queda útil é de tão 

somente 12,5m, a área formada pelo lado é de 10 há, 13m³/s é a vasão, e sua po-

tência é de 1,2MW/h. Em agosto de 2017, depois de reformas, a Cooperativa Creluz 

fez a reinauguração da usina Caa-Yari, juntamente com a equipe de sua presidência 

e demais autoridades.

ACIDENTES REGISTRADOS NA CENTRAL HIDRELÉTRICA

 Durante sua construção não houve nenhum acidente registrado com os ope-

rários, somente na contratação de uma máquina agrícola para a realização de ser-

viço esporádico. O trator Valmet, modelo 65, foi levado a um acidente de trabalho 

com tombamento. Felizmente, ninguém se feriu e o motorista saiu ileso, figura 4. 

Figura 4 – Único acidente de trabalho registrado durante a construção da usina.

Fonte: (Marco Aurelio Nedel, 2020).

Por orientação da FEPAM, todas as árvores da área que foi alagada foram cor-

tadas, já que se ficassem embaixo da água seriam prejudiciais ao rio, pela liberação 

de dióxido de carbono. Todos os procedimentos de construção estão dentro da legis-
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lação ambiental. A empresa também realiza importante trabalho de reflorestamento 

nas proximidades (Guia Crissiumal-2012). 

O zelador da PCH (Pequena Central Hidrelétrica), em relatos, conta que a visi-

tação de pessoas não autorizadas pela atualmente Cooperativa Creluz é totalmente 

proibida. A visitação acontece somente se a pessoa se responsabilizar por ela mes-

ma ou pelo grupo. 

Em depoimento, o zelador da PCH Caa-yari conta que pode liberar visitantes se 

o mesmo se responsabilizar por todas as situações que podem vir a ocorrer. Salienta 

que a construção para os turistas é algo diferente e de interesse para visitações.

Na PCH Caa-Yari são encontradas muitas situações de pessoas querendo pes-

car ao longo de todo o perímetro da mesma. Sabe-se que, como é uma área priva-

da, a entrada ilegal no perímetro é proibida, porém os pescadores não respeitam. 

A extensão desde o barramento até a casa de máquinas é de responsabilidade do 

zelador e na área de alagamento é da Polícia Ambiental, conta o mesmo. 

Respectivamente, da casa de máquinas dos geradores até o barramento, 
neste montante jusante de rio eu não posso permitir, ali quem se responsa-
biliza sou eu. Entrando algum pescador ali eu vou ter que chamar a atenção 
dele e se não respeitar posteriormente chamar a Brigada Militar para fazer a 
remoção dele. Mas se for no caso do lago, eu já não posso me responsabili-
zar, claro eu posso avisar só que a responsabilidade lá é da Polícia Ambiental. 
(FERNANDO ANDRE HILLESHEIM, 2020).

No início dos trabalhos realizados pelo contratado da Cooperativa, o mesmo 

detinha alguns barcos motorizados para fazer a vistoria ao longo do lago para o mo-

nitoramento da entrada de pessoas e evitar possíveis acidentes. Porém, os invasores 

utilizaram ameaças contra o mesmo e até furto de dois barcos para que ele ficasse 

sem realizar a sua tarefa.

 No início da geração a gente imaginou que conseguiria dar conta para fazer o 
controle da pesca junto à polícia, mas quando o polícia não podia comparecer 
a gente ia sozinho e acabou da gente recebe muita ameaça. (FERNANDO 
HILLESHEIM, 2020).

Através de monitoramentos feitos com visitas autorizadas, flagrou-se três pes-

soas pescando na área do lago que fica próximo à ponte que faz divisa com o muni-

cípio de Tiradentes do Sul e Crissiumal, figura 5.
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Figura 5 – Flagrante de pessoas pescando no perímetro do lago

Fonte: (Vanessa Raquel Brumelhaus, 2020).

Outro fator supostamente perigoso encontrado foi por vários anos o balneário 

com pesca e camping. Situava-se logo abaixo da casa de máquinas, o “Balneário do 

Padeiro”, como conhecido, era muito movimentado em épocas de veraneio. Através 

de estudos e simples conscientização, pode-se observar a periculosidade em ba-

nhar-se nesta área. O zelador pode até ter o controle do nível de água utilizado para 

a geração de energia, porém não tem controle de banhistas e visitantes que pode-

riam estar abaixo da casa de máquinas. 

A gente não tem controle, claro tem o controle sobre a vazão de água que 
vou jogar, mas a gente não tem controle se tiver uma pessoa para baixo 
porque é coberto pelo mato, vegetação e a gente não sabe se tem gente. É 
bem perigoso mas é avisado, tem as placas avisando. (FERNANDO ANDRE 
HILLESHEIM, 2020).

No dia 16 de fevereiro de 2016, foi registrada a primeira vítima fatal por afo-

gamento no lago da represa. O fato aconteceu por volta de meio dia. Dois senhores 

estavam pescando no lago, quando um deles entrou no mesmo por fatos desconhe-

cidos e constatou-se, um dia depois, a tragédia, figura 6.
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Figura 6 – Lago da Usina Hidrelétrica Caa-Yari registra a primeira vítima fatal.

Fonte: (Vanessa Raquel Brumelhaus).

Na última licença ambiental concedida pela Fepam do RS, em 06 de novembro 

de 2018, consta que deverá ser mantida uma faixa de preservação permanente de, 

no mínimo, 30 metros no entorno do reservatório, desde seu nível mais alto, medido 

horizontalmente, estabelecida na legislação Estadual e Federal vigente. A área de 

preservação permanente deverá ser fiscalizada, de forma a coibir acessos indevidos, 

presença de gado, caça e atividades degradadoras.

O empreendedor deverá implantar e manter placas de sinalização de advertên-

cia junto às margens, indicando áreas de segurança e áreas de preservação perma-

nente, seus acessos restritos e usos proibidos. Deverá ser feito o acompanhamento 

da recuperação das matas ciliares referente à área de preservação permanente, efe-

tuando as atividades necessárias para garantir os processos de sucessão florestal.

O local mais perigoso da hidrelétrica é a subestação. A entrada neste local é 

somente realizada com roupas específicas e equipamentos adequados, conforme 

diretrizes da cooperativa e cursos preparatórios.
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A subestação é o lugar mais perigoso que tem, é aonde tem o transformador 
de potência e ele leva ou diminui potência, é o elevador liberador de potência. 
Ali tem a chave faca e manual. É o lugar mais perigoso por poder conter arco 
elétrico. (FERNANDO ANDRE HILLESHEIM, 2020).

Conforme entrevista com o Biólogo Diego Maciel, é comum o encontro de 

vestígios de gambás, capivaras, serelepes e tatus. Entre as aves é constante a 

presença de martin-pescador, quero-quero e garça, embora existam dezenas de                                 

espécies de aves que habitam a região, forrageiam e nidificam no entorno da 

usina. Entre os répteis, as jararacas são presença constante, bem como os 

lagartos. Entre os  anfíbios, existem diversos. Quanto aos peixes, o monitoramento 

indica a presença constante de cascudos, lambaris, traíras, jundiás, eventualmente 

dourados (embora não seja comum), joanas, carás, carpas (exóticas), entre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CAPÍTULO 3

Enfatizar os problemas encontrados é um método bem fácil na sociedade atual. 

Porém, o complicado é ir em busca de métodos que possam auxiliar o desenvolvi-

mento de conscientizações referentes à solução do mesmo. 

Relatos obtidos com as pessoas entrevistadas com base na pergunta de como 

evitar possíveis tragédias na PCH Caa-Yari, foram intensificar os avisos da periculo-

sidade da entrada de turistas na área restrita, porém, a principal é conscientização 

própria de cada visitante.

Constatou-se que pelo perímetro da área de preservação permanente da PCH 

Caa-Yari existem muitos perigos. Diferentes espécies de animais que podem ocasio-

nar acidentes (formigas, serpentes, arranhas, abelhas...) a mata fechada e a lama 

também ocasionam possibilidades. Mas principalmente, a água que sem cuidados 

pode gerar afogamentos como já registrado.

Uma viabilidade encontrada para auxiliar no tema em questão da Hidreletrica 

Caa-Yari foi a elaboração de placas informativas sobre a exposição e alerta dos peri-

gos que estão sujeitos a ocasionar acidentes, conforme se observa na figura 7.
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Figura 7 – Posicionamento da placa A e placa B.

Fonte: (Google Earth, 2020).

As placas foram colocadas em dois pontos estratégicos ao longo do perímetro 

da hidrelétrica. A primeira placa foi instalada na localização A, onde fica a principal 

área de invasão de pescadores e turistas. A mata nativa lá implantada desde o início 

pelos representantes da PCH Caa-Yari foi desmatada para que os invasores pudes-

sem entrar com mais facilidade às proximidades do lago. Percebe-se, inclusive, a 

entrada de carros ao longo do trecho.

No lugar fica a passagem de uma ponte de travessia de veículos, sendo de 

fácil acesso a pescadores, como é seguidamente flagrado. Inclusive na passagem 

pela ponte conseguiu-se fazer o flagrante das pessoas que não estavam medindo o 

tamanho do problema. Infelizmente, após visita de monitoramento, realizado no dia 

07 de novembro de 2020, a placa B não foi mais encontrada.

CONCLUSÃO

A água é a principal riqueza que o ser humano desfruta desde os anos remotos. 

É dela que provém a hidratação de seu corpo e vida de muitas espécies existentes 

do planeta Terra. Descobriu-se que, com o passar dos anos, a força de suas quedas 

poderia ser transformada em energia elétrica. 
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 Represas foram criadas com diferentes tamanhos e capacidades de geração 

de energia. O enfoque deste trabalho girou em torno de um problema que infelizmen-

te todas elas enfrentam: os riscos de acidentes ao longo da área de APP. 

 Todos os acidentes registrados em diferentes hidrelétricas poderiam ter sido 

evitados com o uso de coletes salva-vidas, mas principalmente com a proibição da 

entrada de banhistas e turistas no entorno do lago. Tudo gira em torno de uma cons-

cientização da periculosidade que a área oferece. 

 No caso do estudo da Pequena Central Hidrelétrica Caa-Yari, foram instaladas 

placas de sinalização sobre os riscos encontrados durante as visitações dentro da 

área particular.

 Observou-se que a área é cercada por todo seu perímetro com postes de con-

creto e arrame farpado, as quais foram cortadas por visitantes que praticam o espor-

te de pesca de pouco em pouco tempo. Existem placas de sinalização que sofrem 

manutenções a cada determinado período e foram instaladas mais duas nos últimos 

dias do mês de Outubro/2020, sendo uma não encontrada mais no local. 

 A sinalização dos perigos encontrados pode ser melhorada, ideias de gravação 

de placas bem enfatizadas poderiam ser colocadas nas paredes de concreto da usi-

na.

Por mais que as notícias de tragédias que aconteceram nas centrais hidrelétri-

cas sejam divulgadas, a conscientização de cada visitante não é feita.
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INTRODUÇÃO

Uma forte discussão na linha de pesquisa Análise Ambiental, gira em torno da 

preservação de patrimônios ambientais. O desenvolvimento deste trabalho traz à 

tona, a preocupação com o fim da existência do Salto do Yucumã e parte do Parque 

Estadual do Turvo. O mesmo está marcado pela construção do Complexo Hidrelétri-

co de Garabi-Panambi.

O projeto é decorrente de várias décadas, onde muitas e muitas pesquisas 

cientificas já foram realizadas. Para que inicie a implantação de qualquer instrumento 

em independente a área, é necessária a aprovação de um bom projeto ambiental. 

Mesmo podendo ser escrito bem, o caso pode ser mensurado, mitigado, corrigido e 

após um possível consentimento será feito o seu monitoramento.

Para a possível implantação da Central Hidrelétrica de Garabi-Panambi exis-

tem pré-requisitos para a obtenção desse licenciamento. As atribuições da União, 

dos Estados e dos Municípios no que se refere à competência administrativa, a prote-

ção do meio ambiente, o combate à poluição e a preservação da fauna e flora devem 

estar avaliados e prontos para a obtenção do mesmo (NILTON, 2009).

Passou-se mais de uma década desde que o projeto foi anunciado em rede 

nacional com consentimento dos então Presidentes do Brasil e da Argentina. Sendo 

curioso o fator determinante para a aprovação do início de construção da hidrelétrica 

não estar liberado, proporcionou a sociedade em defesa da preservação ambiental a 

perseverança de que o mesmo não ocorresse.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Analisar os impactos ambientais causados ao Salto do Yucumã pela possível 

construção do Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi;
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Estudar os impactos ambientais causados há fauna e a flora do Parque 

Estadual do Turvo;

b. Pesquisar sobre os possíveis impactos sociais existentes na construção 

do Complexo;

c. Trazer à tona como está o andamento deste processo. 

METODOLOGIA

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada 

neste trabalho, será feita a análise bibliográfica sobre os impactos ambientais que 

atingirão o Salto do Yucumã e o Parque Estadual do Turvo.

O trabalho transcorrerá a partir do método conceitual-analítico, visto que será 

utilizado conceitos e ideias de outros autores, semelhantes com os objetivos deseja-

dos a serem alcançados, para a construção de uma análise científica sobre o objeto 

de estudo.

Somara também uma das maiores forças aliadas em defesa da vegetação, fau-

na, flora e demais bens naturais. A legislação ambiental será consultada e utilizada 

de maneira que seja feita a defesa da existência do Salto do Yucumã e preservação 

do Parque Estadual do Turvo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Existe uma grande preocupação na cidade de Derrubas-RS onde é necessário 

proteger o Patrimônio Ambiental do Parque Estadual do Turvo. O mesmo possui cer-

ca de 17.500 hectares, é um dos únicos refúgios para animais em extinção como a 

onça-pintada, a anta e o gavião-real do Rio Grande do Sul. O seu interior detém de 

um dos atrativos turísticos mais belos do Brasil, o Salto do Yucumã é a maior queda 

longitudinal do mundo com 1.800 metros de extensão (DOMINGEZ, 2011).
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Figura 1 – Onça pintada

Fonte: Bjørn-Einar Nilsen, 2017.

Há alguns anos iniciou-se uma grande discussão com o projeto da construção 

do Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi entre os dois países, Brasil e Argentina. A 

ideia de implantação surgiu em 1972 onde os dois países fizeram o primeiro tratado, 

o estudo foi até 1988 e na década de 1990 estacionou devido a crises econômicas 

enfrentadas. Movimentos sociais foram criados em prol da negativa onde pesquisas 

mostram que sua construção causara o desaparecimento por completo do Salto do 

Yucumã e mais um percentual da área do Parque Estadual do Turvo, devido a longi-

tude que o alagamento da barragem ocasionara. Os mesmos tiveram relevância até 

o ano de 2008 (DOMINGUEZ, 2011).

Toda a área do Parque Estadual do Turvo é classificada na Lei 9985/2000 como 

Unidade de Conservação Integral, onde é apenas permitido o uso indireto dos seus 

recursos como a educação ambiental, pesquisas cientificas e turismo. Deste modo 

o presente estudo busca esclarecer os efeitos negativos gerados pela construção 

do complexo que atingira a preservação deste grande patrimônio ambiental (SEMA, 

2005).
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Um dos principais efeitos do barramento em centrais hidrelétricas que provoca 

muitas alterações na área da jusante (a parte do leito do rio que está localizado antes 

da barragem) provoca oscilações de níveis de água e grandes eventos fluviométricos 

tendem a ser suavizados, alterando assim a quantidade das vazões (POERSCH, 

2018).

O Parque Estadual do Turvo é habitat natural de grande riqueza de plantas, 

mamíferos, anfíbios e aves. Além de ser um dos atrativos turísticos visitados pelos 

brasileiros e também por estrangeiros, a principal função é a proteção e preservação 

(STADYLOBER et al, 2016).

Figura 2 – Atrativo turístico

Fonte: Vanessa Brumelhaus.
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Infelizmente impactos ambientais gerados por instalações hidrelétricas causa-

dos à região receptora proporcionam perdas irrecuperáveis em sua fauna e flora, nos 

espaços socioespaciais e em atrativos turísticos (BORTOLETO, 2001).

Conforme analise realizada pela justiça, a empresa responsável pelo projeto 

sequer poderia dar continuidade aos estudos ambientais para Panambi na Cota de 

130m pois foi avaliado que haveria impacto ambiental sobre a unidade de conserva-

ção integral do Parque Estadual do Turvo (ELETROBRAS, 2015).

Um fator que também pode ser ocasionado pela construção do complexo Gara-

bi-Panambi é a perca dos territórios de dois municípios brasileiros e dois argentinos. 

Chamado de desterritorialização, estas mudanças influenciam em conflitos sociais 

(WEBER, 2015).

Figura 3 – A divisão entre Brasil e Argentina

Fonte: Vanessa Brumelhaus.
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 A CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO TURVO

 A maior área protegida integra do Rio Grande do Sul foi criada através do Decreto 

Estadual n° 2.312, de março de 1947, como Reserva Florestal. O Parque Estadual 

do Turvo é considerado uma das primeiras unidades de conservação instituídas no 

Estado do Rio Grande do Sul, no ano de 1954 através da Lei n°2.440 de 02 de 

outubro de 1954.

 O Parque Estadual do Turvo situa-se no município de Derrubadas, no extremo 

nordeste do Rio Grande do Sul, Brasil. Entre as coordenadas 27°07 a 27°16 latitude 

Sul e 53°48 a 54°04 longitude Oeste, através do Rio Uruguai faz fronteira com 

província argentina de Missiones e divisa com o Estado brasileiro de Santa Catarina. 

A oeste faz divisa com o rio Turvo; a leste limita-se com o rio Parizinho, e a sul com 

propriedades particulares e com os rios Calixto e Bonifácio (SEMA,2005).

 Derrubadas fica distante em torno de 490 km de Porto Alegre, capital do Estado. 

Os principais acessos ao Parque a partir de Porto Alegre são:

•	 Pela BR-386, até o município de Sarandi, seguindo pela RS-569 até Palmeira 
das Missões, pela RS-468 até Coronel Bicaco e, por fim, pela RS-330 até o 
município de Derrubadas;

•	 Pela BR-386, até o município de Frederico Westphalen, seguindo pela RS-472 
até Tenente Portela e, por fim, pela RS-330 até o município de Derrubadas.

•	 A partir de Misiones, na Argentina, o ponto mais próximo para travessia do 
rio Uruguai é em El Soberbio, seguindo por Tiradentes do Sul, Três Passos 
e Tenente Portela, pela RS-472 e, enfim, pela RS-330 até o município de 
Derrubadas.

•	 De Santa Catarina chega-se por Itapiranga, onde existe uma balsa para  
travessia do rio Uruguai e depois por Barra da Guarita pela RS-163, logo 
apóspela RS-472 por Vista Gaúcha e Tenente Portela e, finalmente, pela RS-
330 atéo município de Derrubadas.

Desde a criação os objetivos do parque cujo categoria o Turvo insere-se 

continuam os mesmos e cada vez com mais força. A preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e o desenvolvimento de atividade de 
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educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico. 

Figura 4 – Mapa da área que envolve o Parque Estadual do Turvo

Fonte: SEMA, 2019. 

O PROCESSO

Houveram alterações nos projetos iniciais com o repasse da nova ideia de que 

a usina não irá inundar o salto, porem ambos os países desconfiam da veracidade 

de tal promessa. Em 9 de setembro de 2008 foi anunciado em Brasília pelo então 

Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva juntamente com Cristina Kirchner re-

presentante da Argentina o projeto Garabi-Panambi (DA FONSECA, 2018). 

Uma ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal (MPF) e o 

Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em janeiro de 2015. Foi efetivada 

contra a Eletrobrás e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). O Objetivo da ação foi o bloqueio de Licença Prévia de 130 

metros do Parque Estadual do Turvo, bem como o licenciamento ambiental para 

Panambi e estudos dos impactos ambientais no desenvolvimento do projeto. 
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Foi proferida a sentença em agosto de 2017 em primeira instância, confirmando 

a decisão, e determinando ao IBAMA a afastar-se do processo.

A secretária da SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente) Jussara Cony 

em 2011, realizou visita ao Parque Estadual do Turvo e apontou como certa a perda 

de parte da área natural da maior e mais importante unidade de conservação de 

âmbito estadual, em virtude da Hidrelétrica de Panambi. 

Muitos depoimentos apresentados em reunião no dia 29 de maio de 2020 na 

cidade de Santa Rosa-RS, enfatizaram a estagnação econômica dos municípios 

situados na Grande Santa Rosa, Missões e Região Celeiro.

Segundo o então prefeito de Tuparandi Leonel Petry, as compensações, 

indenizações e o ganho em investimentos, serão maiores do que as perdas. Diz ele 

que a população até poderá sonhar com uma bela costaneira, estradas asfaltadas, 

balneários novos, criadouros de peixes, irrigação das lavouras, ponte internacional, 

desenvolvimento do turismo, hotéis, pousadas, navegação, esportes náuticos e 

pesca.

Figura 5 – Localização do ponto de construção do complexo hidrelétrico

Fonte: RD em Foco, 2019.
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Designado a ação coletiva de setores da sociedade ou organizações sociais 

para defesa ou promoção de certos objetivos ou interesses, tanto de transformação 

quanto de preservação, os movimentos sociais também abraçaram a causa contra a 

realização do projeto de construção do complexo hidrelétrico. 

 Apoiadores como o MAB (Movimentos dos Atingidos por Barragens) definido 

como um movimento de caráter nacional e autônomo é um dos protagonistas desta 

luta. Traz à tona a preocupação com o lago de 96 mil hectares que afetarão diversos 

municípios brasileiros, argentinos e mais de 30 mil pessoas que serão impactadas 

diretamente (MELITO, 2020).

Figura 6 – Reunião do MAB em prol da negativa as barragens de Garabi e Panambi

Foto: MAB/RS, 2020.

 Conforme Grasiele Berticelli, coordenadora do MAB, o projeto só não saiu do 

papel ainda devido à forte mobilização, organização e luta dos movimentos sociais 

de ambos os países. Isso para muitos demonstra que vale a pena a luta pelo desejo. 

“O Brasil não tem necessidade de construção de hidrelétrica, já temos mais 
de 20% de energia excedente no país, não tem uma necessidade energética 
nacional. É uma sinalização grande do governo brasileiro de estar fazendo 
de tudo para liberar essa barragem. E agora com as alterações no Código 
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Ambiental do Rio Grande do Sul, se está facilitando bastante isso” (Grasiele 
Berticelli, 2020).

De acordo com as autoridades, os fatores agravantes da construção do 

complexo hidrelétrico não serão tão prejudiciais ao Parque Estadual do Turvo e 

ainda por cima, trarão desenvolvimento para toda a região. O MAB ressalta que pelas 

experiencias vivenciadas na luta contra a construção de hidrelétricas, ao perder a 

causa observam que municípios acabaram parando no tempo. Muita gente vai embora 

de suas casas, não há benefícios econômicos e nem sociais. O que prevalece são 

impactos ambientais e emocionais aos que tiveram uma relação muito forte com o rio 

(BERTICELLI, 2020).

Do outro lado, na província de Misiones-Argentina, a população disse não a 

Garabi. Ela está muito mais atenta e mobilizada contra os impactos desses grandes 

empreendimentos para a construção da binacional. Manifestações foram realizadas, 

e em apenas uma semana a campanha coletou mais de 6mil assinaturas, e afirmou 

que não irá parar somente com estas. 

O mais recente julgamento de caso, aconteceu no dia 28 abril de 2021 no 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), levado à tona um pedido de apelação 

feito pelo IBAMA, Eletrobrás e União contra a decisão que impede os estudos do 

Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi. Em decisão unanime, 4ª Turma da Corte 

votou por reiterar a sentença de suspensão do licenciamento ambiental negando 

também provimento aos recursos de estudos de impacto ambiental. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Desde os anos de 1970 iniciou-se o processo de conversação para construção 

do complexo hidrelétrico Garabi-Panambi. A construção promete trazer a população 

utilização de energia renovável e muitas vagas de emprego. 

 Entretanto, estudos ambientais trouxeram à tona veracidade sobre o efeito 

negativo da implantação. O alagamento irá atingir moradores tanto de cidades como 

do interior, a flora irá perder bens valiosíssimos, na fauna serão extintas pegadas que 

estão sendo protegidas a muito tempo e nas águas será coberto um dos atrativos 

turísticos mais belos do Rio Grande do Sul.
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Conforme visto o projeto de construção do Complexo Hidrelétrico Garabi-Pa-

nambi é mobilizado através de lutas entre governanças e sociedade mista, mostran-

do, que um como outro não abre mão dos seus ideais. O que sempre através de anos 

prevaleceu foi com o auxílio da justiça, onde escolhas são interferidas pelo bem da 

sociedade e natureza. 

CONCLUSÃO

Com base na análise dos dados levantados, foi possível concluir que a legislação 

vem sendo comprida com grandes esforços. Este cenário é evidenciado pelos anos 

de julgamento do projeto de construção da Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi. 

Conforme observado, é notável que no Parque Estadual do Turvo com a 

construção das duas usinas ocorrerão perdas na fauna, flora e cobrimento do Salto 

do Yucumã. 

Como fonte citada durante o artigo, o projeto ainda não saiu do papel pelas lutas 

sociais em prol da defesa da preservação do meio ambiente sendo ele composto 

pela Sétima Maravilha do mundo. 

Pelas várias décadas de pleito pode-se observar que a discussão irá obedecer 

a muitos anos pela frente. 
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INTRODUÇÃO

  Em virtude do crescimento populacional, os recursos naturais renováveis 

e não renováveis vêm sendo explorados de forma não necessariamente racional. 

A demanda por esses recursos relaciona-se tanto com a subsistência dos seres 

humanos, quanto com a busca por melhores condições de qualidade de vida. Os 

recursos naturais associados à subsistência humana têm relação com o uso do solo, 

ou seja, com o preparo do solo para a agricultura, com a retirada de água dos recursos 

hídricos, com o manejo florestal, com a pecuária, dentre outros, que acabam por 

gerar pressões das mais diversas ordens sobre os ecossistemas.

Outra consequência do crescimento populacional relaciona-se com o 

adensamento urbano que requer uma infraestrutura básica para o convívio social, 

incluindo itens obrigatórios relacionados ao saneamento básico: fornecimento de 

água potável; coleta, afastamento e tratamento de esgotos domésticos; redes de 

drenagem pluvial; e coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. 

Todos esses fatores contribuem para incrementar as pressões ambientais sobre os 

ecossistemas naturais, destacando ainda que suas consequências não abrangem 

somente as áreas diretamente adensadas, mas possuem um efeito difusor sobre 

áreas bem mais amplas, urbanas, rurais e até inabitadas. 

Com o foco nos preceitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

buscando garantir que as futuras gerações tenham também disponibilidade aos 

recursos para o seu desenvolvimento, alguns instrumentos legais vieram para auxiliar 

na regulação desses usos e explorações dos recursos naturais. Em âmbito federal 

destaca-se a Constituição Federal, que traz em seus dispositivos elementos que 

visam garantir e/ou demandar a garantia de uma condição mínima de preservação 

e de conservação ambiental, encaminhando inclusive à necessidade de que 

legislações posteriores viessem a regular essas condições. Dentre as legislações 

infraconstitucionais que surgiram, destacam-se: a Política Nacional de Meio Ambiente, 

a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei de Crimes Ambientais, o Estatuto da 

Cidade, o Código Florestal, a Lei do Saneamento Básico, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e mais recentemente a Política Nacional de Pagamento por Serviços 

Ambientais. Por sua vez, em nível municipal, tendo por foco o estudo de caso para 
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o município de Caxias do Sul – RS, destacam-se as legislações norteadoras para o 

ordenamento territorial: Lei Orgânica do Município, Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI) e o Plano Municipal de Saneamento Básico.

Porém, há que se considerar que esses instrumentos legais não são de 

conhecimento e de entendimento da maioria da população, seja devido ao grau de 

instrução escolar, seja pelo fato de que não é um consenso a necessidade de se 

ter conhecimento de todos esses normativos vigentes. Essa percepção é notória 

quando se analisa o comportamento das cidades no que tange à existência de crimes 

ambientais realizados em áreas urbanas e rurais, seja por atividades de lazer ou de 

viés produtivo. Consequentemente, estes crimes podem resultar em pagamento de 

multas e sansões legais, onde o objetivo por vezes torna-se mais punitivo do que 

educativo.

No presente estudo de caso há uma legislação de suma importância para o 

município que é a Lei Complementar nº 246, de 06 de dezembro de 2005, conhecida 

como Lei de Zona das Águas (ZA), que estabelece conceitos e funções da denominada 

Zona das Águas nas bacias de captação e acumulação de água para abastecimento 

em Caxias do Sul, bem como disciplina o uso e parcelamento do solo nessas áreas. 

Porém, a inobservância dessa lei, tem ocorrido com relativa frequência, devido à 

incidência de autuações por crimes ambientais pelos proprietários de áreas lindeiras 

aos mananciais de abastecimento. A principal justificativa apresentada pelos infratores 

tem sido o desconhecimento das leis, as limitações quanto ao uso do solo e a proibição 

de intervenções e edificações nas Áreas de Preservação Permanente - APP, impostas 

tanto por essa Lei de ZA, quanto por outras em nível nacional. Esse fator tende a 

fazer com que a Lei de ZA acabe sendo aplicada somente de forma impositiva e 

punitiva, cabendo-se questionamentos quanto à finalidade educativa, que poderia 

considerar a sensibilização e conscientização ambiental desses indivíduos infratores 

e ou até de potenciais infratores.

Diante desse contexto, emana a necessidade de adequarem-se as legislações 

às condições do município com a sua real condição ambiental, incluindo a de seus 

habitantes e dos setores produtivos e de prestação de serviços, necessários para 

uma adequada qualidade de vida de todos. O foco poderia estar em impulsionar as 

melhores práticas ambientais de conservação e de preservação ambiental, como um 
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elemento sustentável para essa manutenção e melhoria da qualidade de vida dos 

seus habitantes. 

Um instrumento que mais modernamente vem sendo discutido e aplicado para 

esse fim, é o denominado Pagamento por Serviços Ambientais – PSA. Em suma, 

o PSA trata-se de uma forma de compensar financeiramente os proprietários de 

áreas que possuem suas reservas naturais intactas ou em fase de recuperação com 

vistas à preservação ambiental dos ecossistemas. Alguns benefícios que se pode 

mencionar acerca da implantação do PSA, exclusivamente em propriedades rurais, 

é a recuperação parcial ou total da capacidade de recarga dos recursos hídricos, 

resultando em maior disponibilidade hídrica quantitativa, associada à melhoria 

significativa da qualidade da água, como um dos resultados da recuperação de 

áreas degradadas próximas aos recursos hídricos, ou seja, recuperação de APP. 

Assim, o PSA vem ao encontro de cumprir um importante papel de incrementar a 

disponibilidade quali-quantitativa dos recursos hídricos com base na regulação dos 

usos e ocupações do solo. 

Para uma propositura de implantação do PSA em um município, como no caso 

de Caxias do Sul, torna-se fundamental uma análise dos dispositivos legais ora 

vigentes, com o foco em evitar e impedir conflitos legais que impeçam o sucesso desse 

instrumento. As bases legais para sua implementação em dada região não podem 

entrar em conflito com aspectos já estabelecidos e que irão, por exemplo, prejudicar 

o trabalho de sensibilização, de conscientização e de educação diretamente dos 

indivíduos afetos às diretrizes de compensação, bem como indiretamente de toda a 

população beneficiária dessa preservação a qual se pretende efetivar.

Deste modo, esse artigo tem por objetivo analisar os instrumentos jurídicos 

que norteiam o ordenamento territorial municipal para o fim de gerar subsídios para 

o estabelecimento do instrumento de Pagamento por Serviços Ambientais, tendo o 

município de Caxias do Sul / RS como estudo de caso.

Para atingir o objetivo, o presente artigo está estruturado em cinco seções. A 

primeira aborda aspectos gerais sobre a caracterização do município de Caxias do 

Sul. A segunda relata aspectos de referenciais teóricos relativos às legislações de 

ordenamento territorial no âmbito nacional. Na seção três abordam-se as legislações 

municipais relacionadas ao ordenamento territorial. Na seção quatro é analisado o 
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ordenamento territorial visando o Pagamento por Serviços Ambientais em Caxias do 

Sul – RS; e, por fim, a última seção transcorre as considerações finais.

O presente trabalho intenciona contribuir para que as municipalidades do 

Brasil analisem seus instrumentos técnico-jurídicos disponíveis, de forma a lastrear 

condições para a implantação de instrumentos que contemplem ações proativas para 

a preservação dos serviços ecossistêmicos de uma região, tal qual é o propósito do 

PSA.

Para cumprir com o objetivo do estudo, um dos instrumentos de método 

científico aplicado foi o comparativo, apresentando-se a análise das legislações em 

diferentes esferas. Já quanto ao tipo de pesquisa empregado, aplicaram-se métodos 

das pesquisas exploratória, bibliográfica e documental.  Ainda, considerando que a 

delimitação da pesquisa culminou no município de Caxias do Sul, tendo como partida 

a esfera federal, pode-se considerá-la também como pesquisa do tipo estudo de 

caso. 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM ESTUDO

Como premissa, considerando o município de Caxias do Sul como estudo de 
caso para esse trabalho, pressupõe-se o ordenamento territorial como um quesito 
importante para o planejamento, elaboração e execução de programas voltados ao 
PSA. Alinhando-se ainda ao fato de que um dos requisitos inerentes ao programa 
de PSA subsidiado pela Agência Nacional de Águas (ANA) é o de priorizar áreas em 
bacias não urbanas como alvo, prioritariamente será tratado nesse trabalho o escopo 
das zonas rurais do Município.

Cabe tecer, suscintamente, as características do município de Caxias do Sul, o 
qual está inserido em um importante polo de desenvolvimento econômico industrial. “O 
município de Caxias do Sul está localizado na extremidade leste da encosta superior 
do estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. [...] Ocupa uma área territorial 
de 1.648,60 km², que corresponde a 0,55% da área do Estado.” (PREFEITURA DE 
CAXIAS DO SUL, 2014, p. 09). Além de estar inserida na região da Serra Gaúcha, o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) menciona que Caxias do 
Sul é a segunda cidade mais povoada do Estado.

Quanto ao tema recursos hídricos, a Política Nacional de Recursos Hídricos 
bem como as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, dividem o território de 
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acordo com a área de abrangência dos principais mananciais em nível regional. No 
estado do Rio Grande do Sul, a Lei n° 10.350, de 30 de dezembro de 1994, institui o 
Sistema Estadual e a Política Estadual de Recursos Hídricos, a qual divide o Estado 
em três macrorregiões, a saber: Região Hidrográfica da Bacia do Rio Uruguai, Região 
Hidrográfica da Bacia do Guaíba e Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas (RIO 
GRANDE DO SUL, 1994). Caxias do Sul localiza-se sob um divisor de águas; ao 
norte integra a Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas e, ao sul, a Bacia Hidrográfica 
do Rio Caí, que, por sua vez, integram a Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba 
(RIO GRANDE DO SUL, 2019a; SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO, 2018). A Figura 1 apresenta a divisão do Município com relação às bacias 
hidrográficas dos rios Taquari-Antas e Caí.

O uso de recursos hídricos em Caxias do Sul refere-se, essencialmente, 
à utilização de água para abastecimento público e para o lançamento de esgotos 
sanitários, cuja competência por estes serviços é do Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto (SAMAE) desde 1966 (PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL, 1966). 
Outros usos de água são destinados à agricultura, pecuária, comércio, setor industrial 

e de prestação de serviços.

Figura 1 – Bacias hidrográficas em Caxias do Sul

Fonte: SAMAE (2018).
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Destaca-se que o município de Caxias do Sul possui 53% do seu território na 
bacia hidrográfica do Rio Taquari-Antas (ao Norte), e o restante, 47% do seu território 
na bacia hidrográfica do Rio Caí (RIO GRANDE DO SUL, 2019b).

Caxias do Sul possui bacias de captação de água definidas através da Lei de 
ZA, conforme distribuição territorial apresentada na Figura 2. As particularidades da 
Lei de ZA estão apresentadas na seção sobre o contexto municipal do ordenamento 
territorial.

Figura 2 – Bacias de captação de água para abastecimento público

Fonte: SAMAE (2018).

As bacias de captação que possuem represas que fornecem água para 

abastecimento público são: Marrecas, Faxinal, Maestra, Complexo Dal Bó, Samuara 

e Galópolis. O Complexo Dal Bó é constituído por três represas de forma sequencial: 

São Paulo, São Pedro e São Miguel, onde a tomada de água para posterior 

tratamento é realizada na represa São Miguel. Já as duas represas de Galópolis 

estão desativadas para fornecimento de água. No perímetro urbano do Município, 

existem as bacias de captação de água Maestra, Complexo Dal Bó e Samuara. As 

represas Faxinal e Marrecas estão localizadas em áreas rurais do Município, as quais 

podem ser visualizadas nas Figuras 3 e 4, respectivamente. Cabe salientar que as 

bacias de captação nomeadas de Piaí, Sepultura e Mulada são reservas hídricas, ou 

seja, ainda não possuem barramentos.
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Figura 3 – Vista da represa Faxinal

Fonte: SAMAE (2018).

Figura 4 – Vista da represa Marrecas

Fonte: SAMAE (2018).

As peculiaridades do município requerem a elaboração e a implementação 
de políticas públicas e instrumentos de gestão e ordenamento territorial que 
compatibilizem a ocorrência das várias atividades, buscando minimizar seus impactos 
negativos e distribuí-las de forma adequada no espaço (MASCARELLO et al., 2016). 
Assim, realizada a caracterização do objeto do estudo, segue análise das legislações 
nacionais e municipais que abordam o tema ordenamento territorial.
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CONTEXTO NACIONAL DO ORDENAMENTO TERRITORIAL

Em termos de normativos legais acerca do ordenamento territorial, em 

contexto nacional, a seguir são abordados e analisados os principais textos em que 

encontram-se referências importantes para essa análise, com vistas a identificarem-

se associações e ou inter-relações com o PSA.

A avaliação da legislação necessita iniciar pela lei magna brasileira que é a 

Constituição Federal (CF) de 1988. Para analisar o tema em questão, destacam-

se dois capítulos da CF de suma importância para o tema aqui abordado, a saber: 

Capítulo III que reporta sobre a Política Agrícola e Fundiária; e o Capítulo VI que trata 

sobre o meio ambiente.

No que tange à Política Agrícola e Fundiária é importante transcrever sobre 

a relevância das propriedades rurais quanto a sua função social. De acordo com a 

CF (BRASIL,1988) em seu Art. 186, a propriedade rural atende sua função social 

quando há aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais disponíveis, 

existe a preservação do meio ambiente, há observância das leis trabalhistas com 

seus funcionários e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 

trabalhadores.

Já o Art. 255 da CF menciona que todos têm direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o qual é imprescindível para o bem-estar e qualidade 

de vida da população, mas sendo dever de todos defende-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. Este artigo descreve ainda as responsabilidades do 

Poder Público quanto à proteção da natureza (BRASIL, 1988).

De forma adicional aos destaques apresentados sobre a CF, é relevante abordar 

sobre a importância dos projetos de cidades sob o ponto de vista da sustentabilidade. 

Neste sentido, o Estatuto da Cidade, estabelecido pela Lei Federal nº 

10.257, de 10/07/2001, evoca o capítulo que apresenta os Art. 182 e Art. 183 da 

Constituição Federal que tratam sobre política urbana e aborda questões atinentes 

ao ordenamento territorial das cidades (BRASIL, 2001). Esta Lei possui relação com 

as responsabilidades do Estado, referente ao Plano Diretor, ordenamento territorial 

de ordem pública e interesse social para regulação do uso da propriedade urbana em 
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prol do bem coletivo, do bem-estar e segurança da população além da importância 

da proteção ambiental.

O Estatuto da Cidade, em seu Art. 4º, menciona sobre a utilização de 

instrumentos, onde destacam-se aqueles de aplicação em nível municipal associado 

ao tema deste estudo: plano diretor; parcelamento, uso e ocupação do solo; e 

zoneamento ambiental (BRASIL, 2001).

O Estatuto da Cidade discorre sobre o plano diretor, em seu Capítulo III, 

onde destaca que esse plano deve assegurar o atendimento das necessidades 

da população quanto à qualidade de vida, justiça social e o desenvolvimento das 

atividades econômicas. Entretanto, o plano diretor deve ser aprovado por lei municipal, 

e se constitui em uma política de desenvolvimento e expansão urbana, contudo, deve 

contemplar todo o território do município.

Cabe salientar que o Art. 41 do Estatuto da Cidade menciona, dentre outros 

critérios, que o plano diretor é obrigatório para as cidades com mais de vinte mil 

habitantes. Portanto, o Plano Diretor é obrigatório para o município de Caxias do 

Sul, pois conforme projeção do IBGE, a população estimada para o ano 2020 é de 

517.451 pessoas (IBGE, 2021).

Complementarmente, o Estatuto da Cidade, em seu Art. 42, menciona que o 

plano diretor deverá conter, no mínimo, a delimitação das áreas urbanas onde pode 

ser realizado parcelamento, edificação, considerando a existência de infraestrutura e 

demanda para utilização (BRASIL, 2001).

O ordenamento territorial é associado ao plano diretor e demais instrumentos 

que regram o uso do território municipal, entre outros aspectos fundamentais para a 

organização de um município, porém dentro de determinadas políticas públicas. Sob 

esta ótica, o Ministério Público do Paraná (2018) discorre sobre esta associação:

A política pública é a política que trata da ordenação do território da cidade, 
buscando a produção de um ambiente urbano de qualidade e a melhor 
distribuição dos espaços entre os diversos usos que o disputam, de modo 
que se cumpra com as funções sociais da cidade e da propriedade urbana 
(habitação, trabalho, comércio, recreação, circulação, atendimento de saúde, 
educação, lazer, etc., conforme definido pelo plano diretor).

 

Souza (2011) analisou a obra Carta Europeia de Ordenação do Território a qual 
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apresenta um conceito de ordenamento territorial, onde o autor interpretou que esta 

obra tem sido amplamente utilizada devido ao referido conceito:

O Ordenamento Territorial é a tradução espacial das políticas econômica, 
social, cultural e ecológica da sociedade. [...] O ordenamento do território 
deve ter em consideração a existência de múltiplos poderes de decisão, 
individuais e institucionais que influenciam a organização do espaço, o caráter 
aleatório de todo o estudo prospectivo, os constrangimentos do mercado, as 
particularidades dos sistemas administrativos, a diversidade das condições 
sócio-econômicas e ambientais. Deve, no entanto procurar conciliar estes 
fatores da forma mais harmoniosa possível. (CONSELHO DA EUROPA, 1988 
apud SOUZA, 2011, p. 2).

Sob a análise do Ministério Público do Paraná (2018), o arranjo físico-territorial 

das cidades é também um componente para a proteção do meio ambiente, preservação 

do patrimônio histórico-cultural e para o desenvolvimento socioeconômico, contudo, 

a execução da política pública é imprescindível para atingir estes objetivos. Para tal, 

a execução da política pública é pretendida com a disponibilização de infraestrutura 

(sistema viário, saneamento, gás, energia elétrica, telecomunicações, entre outros); 

implantação e manutenção de equipamentos públicos e comunitários (praças, escolas, 

unidades de saúde, policiamento, sedes de órgãos públicos, etc.); ordenamento do 

uso e ocupação do solo urbano, entre outros aspectos. 

O Ministério do Meio Ambiente relata sobre a importância do ordenamento 

territorial:

Instrumento de ordenamento territorial, como Planos Diretores Municipais, 
Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, Planos 
de Manejo de Unidades de Conservação, e Planos de Bacia Hidrográfica, 
visam organizar a ocupação e o uso do solo, além de orientar a gestão da área 
sobre a qual incidem. Esses instrumentos devem considerar múltiplos fatores 
que fazem parte ou têm influência sobre suas áreas, para estabelecerem as 
ações necessárias aos seus objetivos e à adequada gestão de seu território 
(BRASIL, 2018, não paginado).

Devido a delimitação do presente estudo na esfera municipal, não serão 

avaliadas as legislações pertinentes ao assunto no âmbito do estado do Rio Grande 

do Sul, visto que inexiste Plano Estadual de Ordenamento Territorial. 
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CONTEXTO MUNICIPAL DO ORDENAMENTO TERRITORIAL

No âmbito municipal, as legislações correlatas sobre ordenamento territorial 

no município de Caxias do Sul são a Lei Orgânica Municipal, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado e a Lei Complementar que estabelece a Zona das Águas.

A Lei Orgânica de Caxias do Sul foi promulgada em 04 de abril de 1990. Em 

seu Capítulo IV aborda as competências do município, onde cabe ressaltar o Art. 

37, o qual menciona sobre a obrigação do Município de: proteger as paisagens 

naturais notáveis; proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas; preservar a fauna e a flora; fomentar a produção agropecuária; entre 

outros aspectos importantes ao funcionamento pleno do município (PREFEITURA 

DE CAXIAS DO SUL, 1990).

Ainda analisando esta Lei Orgânica, cabe avaliação do Art. 38 quanto às atri-

buições de competência do município, dentre elas destacam-se: “VII – elaborar o 

seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado; [...] XX – promover adequado orde-

namento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano [...] (PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL, 1990).

E ainda, a mesma Lei Orgânica estabelece diversos aspectos a serem obser-

vados e cumpridos pelo Plano Diretor Municipal, onde destacam-se aqueles que pos-

suem relação com o tema do presente artigo: promover a função social da proprieda-

de; promover a ordenação territorial levando em consideração as diversas atividades 

e funções urbanas; controlar o crescimento urbano; integrar as atividades urbanas e 

rurais; preservar o meio ambiente; preservar e estimular a criação de áreas verde e 

de lazer (PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL, 1990).

Para o município de Caxias do Sul, cabe uma ressalva quanto à Lei nº 6.810, 

de 20 de dezembro de 2007 que disciplina o uso do solo para fins urbanos e a 

regularização fundiária sustentável:
 
Art. 1º O parcelamento do solo para fins urbanos e a regularização fundiária 
sustentável de área urbana regem-se por esta Lei, denominada Lei do 
Parcelamento do Solo, observadas, no que couberem, as disposições da 
legislação federal e estadual pertinentes.

§ 1º Excetuam-se das disposições desta Lei as zonas caracterizadas como 
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de proteção de bacias de captação de água definidas como Zona das Águas, 
previstas na Lei que estabelece conceitos e funções da Zona das Águas 
(ZA) – bacias de captação e acumulação de água para o abastecimento do 
Município de Caxias do Sul, disciplina o uso e parcelamento do solo para 
estes espaços e dá outras providências (PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL, 
2007).

De acordo com a Prefeitura de Caxias do Sul (2019), o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI) é o instrumento integrador do Sistema de 

Planejamento Municipal, que contempla as políticas estratégicas setoriais, os planos 

distritais e a gestão territorial do Município, e foi instituído pela Lei Complementar 

nº 589, de 19 de novembro de 2019. Por sua vez, o atual PDDI de Caxias do Sul 

toma como diretrizes o Estatuto da Cidade; o zoneamento do território do Município; 

a preservação das bacias hidrográficas visando o abastecimento de água; e o 

planejamento e execução das estruturas necessárias (saneamento, praças, unidades 

básicas de saúde, estruturas viárias, entre outros).

Está prevista na política de zoneamento do PDDI de Caxias do Sul, áreas 

de preservação dos recursos hídricos associados ao abastecimento de água, 

conhecidas como Zona das Águas – ZA: é composta pelas bacias hidrográficas que 

têm por função a captação e acumulação de água para o abastecimento público 

do Município” (PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL, 2019). Existe, ainda, a Zona 

de Interesse Ambiental (ZIAM) que inclui: áreas de Mata Atlântica; áreas de mata 

nativa importante para a manutenção da biodiversidade; e áreas de encostas e 

preservação de recursos hídricos, dentre elas, o Arroio Sepultura (reserva hídrica 

para abastecimento público de água).

Assim como a CF trata sobre a função social da propriedade, no PDDI de Caxias 

do Sul não é diferente. O Capítulo VI da Lei Complementar nº 589/2019 esclarece 

que:

Art. 107.  A propriedade rural cumprirá sua função social quando houver 
a correta utilização econômica da terra, de modo a atender ao bem-estar 
social da coletividade, à promoção da justiça social e à preservação do meio 
ambiente.

Art. 108.  Na ZA, na ZIAM e na ZOC1, a propriedade atenderá sua função 
social de forma inversamente proporcional à sua ocupação.

1 ZOC: Zona de Ocupação Controlada



113

§ 1º  Na ZA, a propriedade cumprirá sua função social quando preservar as 
águas de seus mananciais, nos termos da legislação específica vigente.

§ 2º  Para garantir o cumprimento da função social dos imóveis localizados 
na ZA, na ZIAM e na ZOC, o Município criará incentivos fiscais, por meio de 
legislação específica. (PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL, 2019).

Como forma de regramento para uso, ocupação, parcelamento e preservação 

ambiental, foi criada a Lei Complementar nº 246, de 06 de dezembro de 2005, que 

estabelece conceitos e funções da Zona das Águas para o município de Caxias do 

Sul. O principal objetivo desta Lei é garantir a disponibilidade quali-quantitativa dos 

recursos hídricos com a finalidade de fornecer água para as presentes e futuras 

gerações.

De acordo com definição estabelecida pela Prefeitura de Caxias do Sul (2005), 

apresenta-se a importância das bacias de captação e acumulação: “Art. 9º As bacias 

de captação e acumulação de água são áreas destinadas a garantir o abastecimento 

de água à população, sendo os demais usos condicionados ao prévio atendimento 

dessa demanda”.

A Lei de ZA reporta sobre quais são os objetos de preservação permanente 

considerados no âmbito de Caxias do Sul, mais especificamente, nas áreas de 

bacias de captação, a saber: os corpos hídricos superficiais, reservatórios públicos 

de acumulação, cursos d´água e seus afluentes, nascentes, banhados, lagoas 

e reservatórios artificiais, corpos hídricos subterrâneos, encostas e a vegetação 

primária e secundária próxima dos recursos hídricos (PREFEITURA DE CAXIAS DO 

SUL, 2005).

A Lei de ZA trata sobre o zoneamento do uso do solo para as bacias dentro 

do perímetro urbano, classificando o zoneamento em quatro níveis: crítico (áreas 

marginais dos corpos hídricos superficiais), elevado (áreas de descarga e recarga 

hídrica com maiores restrições hidrológicas e hidrogeológicas), moderado (áreas de 

descarga e recarga hídrica com menores restrições hidrológicas e hidrogeológicas) e 

baixo (áreas com forte alteração das condições naturais, podendo comportar índices 

de ocupação menos rigorosos). Em contrapartida, o zoneamento das bacias na área 

rural do Município é estabelecido em áreas de 1ª categoria (áreas com maior restrição 
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e objeto de preservação) e 2ª categoria (áreas com menor restrição e que não se 

enquadrem nas áreas de 1ª categoria).

À exemplo do zoneamento realizado no município de Caxias do Sul, as Figuras 

5 e 6 retratam informações urbanísticas e carta de alinhamento em propriedade 

localizada na bacia de captação Faxinal.

Figura 5 – Localização de uma área em análise na bacia de captação Faxinal

Fonte: SAMAE (2019).

Nas informações urbanísticas e carta de alinhamento, um único mapa demonstra 

a planta de localização e a planta situação da área em análise. Na Figura 5 apresenta-

se a planta de localização, onde é possível verificar os limites da bacia de captação, 

a área alagada da represa Faxinal, as localidades e o sistema viário. Já a Figura 6 

apresenta a planta de situação da mesma área analisada.
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Figura 6 – Planta de situação da mesma área analisada

Fonte: SAMAE (2019).

A Figura 6 exemplifica o zoneamento nas áreas rurais do Município. A área em 

destaque apresenta áreas em 1ª e 2ª categoria, conforme preconiza o Art. 54 da Lei 

da ZA. A área de 1ª categoria, neste caso, evidencia a presença de recurso hídrico 

e suas APPs, ao norte do imóvel analisado; portanto, esta área não pode sofrer 

intervenções e edificações.
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A fim de complementar sobre a relevância da Lei da ZA, é pertinente explanar 

sobre os Capítulos XVI, XVII e XVIII, inerentes à fiscalização, infrações e penalidades, 

e multas: compete ao SAMAE exercer a fiscalização à luz das regulações desta 

legislação; lavrar auto de infração e embargo às intervenções consideradas lesivas e/

ou danosas à proteção, preservação e recuperação das áreas de bacia de captação; 

e enquadrar quanto aos efeitos significativos ou não ao meio ambiente.

Cabe mencionar sobre os efeitos significativos previstos na Lei da ZA: 

Art. 87 Quanto aos efeitos significativos são aqueles que:
I – conflitem com planos de preservação da área onde está situada a atividade;
II – gerem dano efetivo ou potencial à saúde pública ou coloque em risco a 
segurança da população;
III – contribuam para a violação de padrões de emissão e de potabilidade 
segundo critérios consagrados;
IV – degradem os recursos de água subterrânea;
V – interfiram substancialmente na manutenção dos recursos hídricos ou na 
qualidade e quantidade de água das águas superficiais e subterrâneas;
VI – prejudiquem os sistemas de abastecimento;
VII – causem ou intensifiquem a erosão dos solos;
VIII – exponham estruturas aos perigos de eventos geológicos de contaminação;
IX – induzam a um crescimento ou concentração anormal da população 
vegetal que possa trazer toxicidade à qualidade da água de abastecimento. 
(PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL, 2005).

Por fim, reiterando a função social da propriedade, ainda na esfera municipal, a 

Lei da ZA menciona em seu Art. 1º que as áreas de bacia de captação e acumulação 

são lugares que possuem como função social a preservação das águas dos seus 

mananciais.

ANÁLISE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E A 
RELAÇÃO COM O ORDENAMENTO TERRITORIAL

O levantamento dos instrumentos jurídicos apresentados até então nesse 

trabalho, tem o intuito de contribuir e lastrear análises inerentes ao ordenamento 

territorial e relacionar com práticas de recuperação, conservação e preservação 

ambiental com vistas ao Pagamento por Serviços Ambientais nas áreas rurais do 

município de Caxias do Sul. Para melhor entendimento, cabe abordar primeiramente 

sobre serviços ambientais ou ecossistêmicos. 
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De acordo com Franco (2012), existem vários serviços ambientais prestados 

pelo meio ambiente, todos advindos dos ecossistemas naturais ou antropizados, 

onde a natureza provém matérias-primas, energia ou condições necessárias para a 

manutenção do equilíbrio ecológico e à manutenção da vida.

O PSA é uma tendência em nível mundial pois auxilia no sentido real da 

sustentabilidade. O PSA surge como uma nova ferramenta ou estratégia, àqueles 

agentes que adotam práticas sustentáveis de uso do solo possibilitando a manutenção 

ou recuperação dos ecossistemas resultando em benefícios para toda a sociedade 

(ANDRADE, 2015); exemplos desses benefícios podem ser traduzidos pelos casos 

internacionais de sucesso, tais como: Estados Unidos (cidade de Nova York), Costa 

Rica e até mesmo no Brasil (município de Extrema, no estado de Minas Gerais). Esse 

último exemplo, se destacou por influenciar a ampliação do uso do PSA para uma 

gestão mais eficientes dos recursos hídricos em solos brasileiros (FRANCO, 2012).  

Um dos estudos pioneiros no Brasil sobre PSA foi retratado por Castello Branco 

(2015), onde o território escolhido foi a micro bacia do rio das Pedras, situada em 

Rio Claro no estado do Rio de Janeiro. O Programa Produtores de Água e Floresta 

foi lançado em 2009, onde o foco eram as áreas produtoras de água, tendo como 

princípio a conservação da biodiversidade advinda do bioma Mata Atlântica.

Existe, também, o Programa Produtor de Água, promovido pela ANA, como 

forma de promover iniciativas de conservação de recursos hídricos. De um lado 

do Programa estão pessoas e instituições públicas ou privadas com interesse na 

melhoria qualitativa e quantitativa da água e do outro lado estão os produtores rurais 

que podem integrar-se ao Programa, de forma voluntária, possibilitando o manejo 

mais adequado de suas propriedades visando a conservação dos recursos hídricos 

e das áreas de preservação permanente.

De acordo com a ANA (2018), o PSA incentiva os produtores rurais a adotarem 

boas práticas conservacionistas, onde o produtor que cuida das águas recebe dinheiro 

e apoio técnico cujo resultado é a melhoria da quantidade e da qualidade da água na 

região.

Quanto ao fato da remuneração ou incentivo às boas práticas conservacionistas 

sob a ótica ambiental, a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecida 
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como 118 o Novo Código Florestal, prevê esta possibilidade. O seu Capítulo X 

discorre sobre o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do 

Meio Ambiente. Essa Lei, em seu Art. 41 autoriza o poder executivo federal:

[...] a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa 
de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como adoção 
de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e 
florestal, com redução dos impactos ambientais, como forma de promoção do 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios 
de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de ação:

I – pagamento ou incentivo a serviços como retribuição, monetária ou 
não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que 
gerem serviços ambientais [...] (BRASIL, 2012) (grifo nosso).

Ainda sobre os dizeres do Art. 41, a Lei considera alguns exemplos de 

pagamento pelos serviços ambientais: a conservação das águas e dos serviços 

hídricos; conservação e o melhoramento do solo; manutenção de APP, de RL e de 

uso restrito; entre outras situações contempladas.

A implantação de ações de restauração previstas em projetos de PSA 
depende do conhecimento das características gerais da área definida, da 
avaliação das condições para recuperação ambiental nas APPs e outras 
áreas prioritárias, bem como da escolha acerca das melhores técnicas de 
restauração recomendadas para as diferentes situações encontradas e o 
estabelecimento de custos envolvidos em cada técnica de restauração. 
(ANTUNES; MARENZI; ESPINOZA, 2017, p. 80).

Uma das estratégias em uso quanto à redução de custos, está a conservação 
florestal, como forma de impedir a degradação de novas áreas, onde a atividade 
de PSA pode ser conciliada com o ordenamento territorial, planejando o uso da 
paisagem, com base em áreas prioritárias para a conservação, favorecendo 
melhores resultados ambientais. (ANTUNES; MARENZI; ESPINOZA, 2017, 
p. 81).

O PSA no Brasil também está inserido na Política de Mudanças Climáticas e 

vem sendo executado para a proteção dos recursos hídricos, biodiversidade, entre 

outros (ROSA et al., 2014, p. 526). Ou seja, a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 

de 2009 institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), onde pode-

se perceber este alinhamento, quando seu Art. 4º menciona que a PNMC visará: 

“VII – à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo 

aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas” 

(BRASIL, 2009).
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Tais legislações serviram como arcabouço anteriormente à publicação da 

Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA) estabelecida 

através da Lei Federal n° 14.119, de 13 de janeiro de 2021.

No que tange à referida Lei, cabem alguns destaques: estabelece modalidades 

de pagamento por serviços ambientais; visa evitar a perda de vegetação nativa e a 

fragmentação de habitats; objetiva incentivar medidas para garantir a segurança hídrica 

em regiões afetadas pela escassez de água; vislumbra o fomento do desenvolvimento 

sustentável; entre outros aspectos (BRASIL, 2021). Outras ênfases da referida Lei 

remetem aos artigos que apresentam definições e restrições de viabilização de PSA 

(BRASIL, 2021): Art. 8° - Definição das áreas que podem ser objeto da Programa 

Federal PSA; Art. 9° - Apontamento dos imóveis privados que são elegíveis para 

provimento de serviços ambientais; e Art. 10 – Impedimentos quanto à aplicação de 

recursos públicos para PSA.

Complementarmente ao tema, foi realizada uma pesquisa nas documentações 

nos órgãos legisladores a fim de conhecer as leis específicas regulamentando o PSA 

dentro do estado do Rio Grande do Sul. Somente três municípios do estado do Rio 

Grande do Sul possuem legislação em vigor específica de PSA. O primeiro município 

a implementar tal legislação foi Vera Cruz, através da Lei nº 4.264, de 01 de dezembro 

de 2015 que institui a Política Pública, o Programa Municipal e o Fundo Municipal 

de PSA (FMPSA), sendo este fundo regulamentado pelo Decreto nº 5.370, de 16 

de novembro de 2016. O segundo município foi Venâncio Aires, com a instituição 

da Política Pública, o Programa Municipal e o FMPSA pela Lei nº 5.993 de 22 de 

agosto de 2017, sendo o FMPSA aprovado pelo Decreto nº 6.161 de 30 de agosto de 

2017. Por fim, Camaquã estabeleceu a Política Municipal, o Programa Municipal e o 

FMPSA pela Lei nº 2.138, de 08 de dezembro de 2017.

Sob o ponto de vista jurídico, o PSA está regrado pelo princípio do direito 

ambiental protetor-recebedor, onde o agente público ou privado que protege o meio 

ambiente, é recompensado pelo benefício que transcende à comunidade a qual está 

inserido. Como esperado, o Art. 5° da PNPSA menciona que os princípios do provedor-

recebedor e do usuário-pagador são diretrizes para a presente Política (BRASIL, 

2021). Steiner (2013, p. 67) faz uma reflexão sobre as benesses do princípio protetor-
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recebedor aplicado ao PSA:

[...] o princípio protetor-recebedor garante que o cidadão receba algum ganho 
pela proteção que presta ao meio ambiente. Esse princípio ainda é visto como 
um fundamento da ação ambiental e em contraposição ao princípio usuário-
pagador, ou seja, aquele que usa um determinado recurso da natureza deve 
pagar por tal utilização.

Ainda sobre o princípio protetor-recebedor também conhecido como provedor-

recebedor e a relação com o PSA:

O PSA é apenas um (talvez o primeiro) mecanismo desenvolvido com base 
no conceito do provedor-recebedor. Encontra-se em aberto a possibilidade de 
estudo e desenvolvimento de outros mecanismos baseados neste conceito. 
Isso é especialmente significativo se for considerado que a tutela do meio 
ambiente no Brasil está concentrada em instrumentos de repressão (comando 
e controle). (ALTMANN, 2011, p. 76).

Conforme abordado anteriormente, o ordenamento territorial tem como principal 

função considerar os aspectos político-econômicos, sociais, culturais e ambientais 

no âmbito municipal. Sendo assim, de forma complementar, na matéria de água, 

é imprescindível considerar as legislações ambientais e os Planos de Gestão de 

Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas as quais o município está inserido. 

Assim, Caxias do Sul deve acatar as diretrizes definidas pelos Comitês da Bacia 

do rio Taquari-Antas e Bacia do rio Caí, as quais consideram os usos múltiplos dos 

recursos hídricos. Inserido na importância da responsabilidade coletiva, no que tange 

ao uso e gestão da água, é fundamental analisar os usos múltiplos dos recursos 

hídricos e, quanto à disponibilidade qualitativa e quantitativa do mesmo:

A gestão hídrica, portanto, é um tema presente em alguns dispositivos 
espalhados pela Constituição Federal (capítulo referente ao meio ambiente, 
distribuição de competências, entre outros), que demanda uma visão multi e 
transdisciplinar para melhor aproveitamento de seu uso múltiplo e conservação 
quantitativa e qualitativa. Tal gestão, entretanto, não deve ser vista como 
exclusiva do Poder Público. A coletividade pode exercê-la diretamente por ser 
o meio ambiente um direito difuso. (COBALCHINI, 2017, p. 37)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da avaliação dos instrumentos jurídicos atinentes ao ordenamento 

territorial e ao PSA aplicáveis à Caxias do Sul, não foram identificados conflitos 

interinstitucionais (legislações, fiscalizações e superposições), baseados na pesquisa 

bibliográfica realizada no presente estudo.

Dentre as principais contribuições da avaliação dos instrumentos jurídicos 

aplicáveis ao município de Caxias do Sul quanto ao ordenamento territorial municipal 

com vistas ao PSA, tem-se a existência do PDDI, onde o mesmo contempla os usos 

do solo e o regramento para as áreas de interesse do Poder Público tendo como 

finalidade o abastecimento de água para a população. Destarte, o atual PDDI menciona 

que, para garantir o cumprimento da função social dos imóveis localizados na Zona 

das Águas, nas Zonas de Interesse Ambiental e nas Zonas de Ocupação Controlada, 

o município de Caxias do Sul deverá criar incentivos fiscais, através de legislação 

específica. Por sua vez, analisando as legislações no âmbito nacional, existem leis 

os quais convergem para o incentivo financeiros com intuito de manter, promover ou 

até mesmo ampliar o interesse na preservação de áreas ambientais suscetíveis seja 

pela presença de espécies endêmicas ou pela preservação da biodiversidade e das 

áreas de proteção permanente, associando ao real significado de sustentabilidade. 

Refletindo à luz dos instrumentos mais avançados de proteção ambiental, o 

PSA merece destaque quanto a sua dupla função de incentivar as melhorias, por estar 

associada ao ordenamento territorial e enaltecer a função social da sua propriedade. 

Quanto à regulamentação, é necessário elaborar uma legislação específica 

contemplando os mecanismos para implantação e remuneração de projetos, além do 

regulamento do Fundo Municipal específico para o PSA, os quais diversos municípios 

brasileiros têm adotado esta prática jurídica.

Em suma, as análises realizadas nesse trabalho vieram contribuir com as 

discussões acerca da aplicabilidade desse importante instrumento, que é o PSA, o 

que servirá de base para os estudos técnicos e para o gerenciamento da implantação 

e da operação desse instrumento no munícipio alvo desse estudo de caso. Verificou-

se que Caxias do Sul possui um lastro normativo importante para subsidiar a 
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regulamentação dos projetos, da implantação e da operação do PSA. Ainda assim, 

entende-se que há muito que se evoluir em termos técnicos para que esse tipo de 

instrumento seja visto de forma mais proativa e que seja mais disseminado para 

os mais diversos municípios desse País, que certamente apresentam problemáticas 

similares ou até mais urgentes do que para o Município aqui estudado. Com isso, 

considera-se que os métodos de pesquisa aqui aplicados e as análises realizadas 

são um importante caminho para que se busquem meios para que outros municípios 

viabilizem projetos de PSA.
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O presente relato de experiências aborda o tema referente a água. O mesmo 

foi escolhido a partir de um desafio lançado pela disciplina de Seminário Integrador 

I, do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, da Universidade Federal de 

Santa Maria, (UFSM).Outro fator determinante para escolha do tema, foi um estudo 

que iniciou em agosto de 2017, quando verificou-se a necessidade de realizar ações 

visando a sensibilização e conscientização dos educandos das turmas de 4º e 5º 

anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Conquista Dezesseis de Outubro 

do Assentamento Ceres, no município de Jóia/RS. A escolha do tema emerge da 

conscientização à preservação da água, visto que a área das ciências da natureza 

contempla estudos ambientais, os quais estão dispostos nos planos de estudos da 

escola.

A partir do tema, nos reportamos a designação: “Terra das nascentes”, con-

siderando que Jóia é um dos municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul 

que possui muitas nascentes de água, que fazem parte de duas importantes bacias 

hidrográficas, bacia do Rio Ijuí e bacia do Rio Piratini. Compreendemos que não faz 

sentido tal denominação se observarmos nascentes sendo assoreadas ou contami-

nadas pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, insetos e animais.

Considerando que a maioria das famílias do Assentamento Ceres possuem 

em suas propriedades nascentes de água sem a proteção adequada, o que facilita a 

contaminação do lençol freático e diminui a qualidade da mesma. Ainda, nos depara-

mos com precariedade no saneamento básico nas comunidades do campo, podendo 

acarretar em doenças ocasionadas pela contaminação da água.

Diante do exposto, buscamos junto ao poder público municipal, parceria para 

desenvolver o projeto: Olho d’Água: Recuperação e Preservação de Nascentes. Tro-

camos algumas ideias com o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), o qual 

demonstrou interesse na proposta de trabalho. O CMMA nos auxiliou quanto análise 

os matérias necessários, a quantidade e orçamento dos mesmos. Os materiais utili-

zados foram custeados com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Assim, foi sugerido a revitalização de quatro nascentes localizadas no Assenta-

mento Ceres. Em visita realizada pelo técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente e representante Municipal do comitê da Bacia Hidrográfica 

do Rio e discussão com a comunidade, selecionamos duas nascentes para desen-
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volver o trabalho de revitalização. A escolha deu-se por dois fatores determinantes, 

primeiro o tempo que tínhamos para o desenvolvimento do projeto, segundo o fator 

socioambiental, uma vez que essas nascentes estão localizadas na propriedade de 

uma família que ainda não possuía água potável.

As nascentes revitalizadas encontram-se na propriedade do Senhor Gilmar 

Moises de Moura, assentado na comunidade citada, localizada a 12 km da sede do 

município, com núcleo familiar de 4 pessoas, sendo dessas, uma aluna do 5º ano. 

Após seleção da propriedade e das nascentes, realizamos conversa com a comuni-

dade escolar para definirmos os objetivos do projeto e a transversalidade do tema na 

mediação pedagógica.

A primeira ação com o grupo de alunos envolvidos foi visitar o local das fontes 

para o seu reconhecimento. Nesse momento foi verificado os materiais necessários 

para a recuperação da nascente. Logo após da tomada de preço, foi realizada a 

aquisição e o depósito dos materiais no local. Após essa etapa, iniciamos a limpeza 

das fontes e na sequência a construção da parede de contenção, drenagem e o fe-

chamento das fontes.

Concluídas as etapas desenvolvimento, retornamos com os alunos ao local, 

oportunidade em que foram analisadas as alterações ocorridas em função da recu-

peração. Comparamos alguns aspectos, como a mudança ao redor da nascente, co-

loração da água, a importância da mata ciliar. Nesse momento, houve questionamen-

tos aos alunos quanto as melhorias observadas no local e os pontos positivos que tal 

revitalização trouxe para a família, e para o ambiente. Registramos o momento atra-

vés de fotografias e bebemos a água das fontes e ao voltar para a escola realizamos 

a sistematização de todo o trabalho realizado a partir do projeto. 

O trabalho de recuperação e preservação das nascentes, além de possibilitar 

a garantia de água de boa qualidade, perpassa pela preservação do meio ambiente 

e a conscientização dos alunos e comunidade envolvida. A relevância social e pe-

dagógica desse projeto é grandiosa. Social, no sentido de estar beneficiando uma 

família, mas podendo ser ampliada para outras, aproveitando o próprio declive do 

terreno e a capacidade das fontes. Pedagógica pelo exemplo para demais famílias 

e comunidade assentada, dispostas a desenvolver projetos nesse sentido. Ressalta-

mos que o projeto desenvolvido, contribui para o cumprimento de metas prioritárias 
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estabelecidas pelo CMMA.

Houve reciprocidade e envolvimento das famílias e educandos, uma vez que 

o projeto passou a ser relacionado com o conhecimento científico e contextualizado 

a nível local, regional e global, norteando outras ações implementadas pela escola. 

Foi fundamental para o resgate das práticas ambientais e agroecológicas, proporcio-

nando visibilidade a escola do campo, movimentando os sujeitos ali inseridos para 

abordagens vinculadas às práticas de agricultura sustentável.
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