
 

 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos    1 

A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO RS 

UMA ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

-  

Antônio Fernande Filippini1 Eugênio Canepa2 Isidoro Zorzi3 

Vânia Elisabete Schneider4 

 

Resumo - O presente artigo objetiva descrever e avaliar o processo histórico de formação 

do comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Taquari-Antas, RS, com base na Lei 

Estadual 10.350/94. O artigo apresenta um breve relato do sistema proposto pela Lei 

Estadual, as características da referida bacia em seus aspectos físicos, econômicos e 

demográficos e de forma esquemática (quadro síntese), o processo de formação do 

referido Comitê. 

 

Abstract - This paper aims at describing and evaluating the historical process of 

formation of the Taquari-Antas River Basin Management Committee, in the state of Rio 

Grande do Sul, based on the state law 10.350/94. The paper presents a brief account of 

the system offered by the state law, the characteristics of the basin considering its 

physical economic and demographic aspects and, by means of a graph, the formation 

process of the Committee. 
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INTRODUÇÃO 

  O presente texto tem por objetivo descrever e avaliar o processo histórico de 

formação do Comitê  de Gerenciamento da Bacia do rio Taquari/Antas, RS, um dentre os 

(aproximadamente) vinte Comitês de Bacia que estão sendo instalados no Rio Grande do 

Sul, com base na Lei das Águas gaúchas (Lei estadual 10.350/94). 

 Para que se possa ter uma apreciação adequada do corpo principal do texto, faz-

se necessário iniciar a exposição explicitando as condições de contorno sob as quais os 

Comitês de Bacia estão sendo implantados no Rio Grande do Sul. 

 A partir da Constituição Federal, de 1.988, o Brasil, ao estabelecer a propriedade 

estatal das águas superficiais e subterrâneas, deu um grande passo no sentido de 

implantar um moderno sistema de gerenciamento dos recursos hídricos no país. De fato, 

ao alinhar-se à tendência mundial de publicização das águas – crescente intervenção 

governamental na gestão de um recurso ambiental que vem se tornando a cada dia mais 

escasso e ao qual não cabe mais o livre acesso – o país estabeleceu a base legal sobre a 

qual se pode erigir um sistema de gerenciamento que permita o uso sustentável do 

recurso, aplicado ao desenvolvimento sócio-econômico, mas, ao mesmo tempo, protegido 

de sua degradação gradativa, quer quantitativa, quer qualitativa. 

 Com base no dispositivo constitucional federal, o Estado do Rio Grande do Sul, 

através do art. 171 da Constituição estadual de 1.989, estabeleceu 4 grandes princípios 

para a gestão das águas de seu domínio (rios interiores e águas subterrâneas): 

 1º) Gestão das águas através de um Sistema Estadual de Recursos Hídricos (e 

não através de um órgão específico e centralizado); 

 2º) Adoção da bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento e 

intervenção; 

 3º) Estabelecimento da outorga e tarifação dos recursos hídricos (cobrança pela 

retirada e pelo despejo de efluentes); 

 4º) Reversão, para a respectiva bacia de arrecadação, da receita acima, devendo 

os recursos financeiros ser aplicados na própria gestão das águas da bacia. 

 Estes dois últimos princípios exigem, pelo seu caráter verdadeiramente 

revolucionário, no Brasil, um comentário especial. De fato, de um lado, o princípio 3ª 

estabelece a aplicação, pioneira, do Princípio Usuário Pagador – PUP – ou seja, a 

cobrança pela utilização do recurso hídrico. De outro, pelo 4º princípio, o PUP é aplicado 

de maneira “casada”: o produto de sua arrecadação fica na bacia para a sua gestão 

(financiamento do planejamento e intervenções, seja estruturais ou não). 

 Ora, a aplicação do PUP é hoje matéria corrente, por exemplo, nos países da 

União Européia. Entretanto, a aplicação “casada”, acima referida, já é mais restrita, 

constituindo-se a França no caso mais famoso e de mais ampla abrangência (todo o 

território do país). Dentro do sistema francês, o território foi dividido em seis (grandes) 

bacias hidrográficas e, em cada uma, foram estabelecidos objetivos de qualidade a serem 

atingidos (o chamado enquadramento das águas). A partir daí, cabe aos Comitês de Bacia 

(um para cada bacia), constituídos por representantes de diversos segmentos da 

sociedade, especialmente usuários da água, estabelecer planos de melhoria quantitativa e 

qualitativa que permitam ir gradativamente se aproximando dos objetivos de qualidade 
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estabelecidos,. Cabe às Agências de Bacia (uma para cada Comitê) das assistência técnica 

aos Comitês, que passam a ser verdadeiros “parlamentos das águas”, estabelecendo os 

níveis do PUP e suas formas de aplicação no financiamento das intervenções planejadas. 

Resultou daí um sistema de gestão descentralizado e participativo, que tem sido 

considerado exemplar no mundo inteiro.  

 Assim, não é de admirar que o exemplo francês tenha sido forte inspirador da 

Lei estadual 10.350/94, que regulamenta o art. 171 da Constituição gaúcha, dado que, 

justamente, o 3º e 4º princípio estabelecidos no art. 171, por assim dizer, induzem à 

adoção do sistema francês ou semelhante. 

 Entretanto, e como não poderia deixar de ser, a Lei gaúcha não é uma cópia da 

lei francesa, havendo, sob o ponto de vista institucional, três diferenças que devem ser 

desde logo destacadas: 

 1º) Embora o território gaúcho tenha sido dividido em três regiões hidrográficas 

(à semelhança das “bacias” francesas), temos em cada região seis ou sete comitês de 

bacia; isto implica, evidentemente, um grau maior de descentralização; 

 2º) Por questões de economias de escala, não haverá uma Agência de Bacia para 

cada Comitê, prevendo-se, apenas três Agências (uma para cada região hidrográfica); 

 3º A forma de escolha dos representantes, nos Comitês, dos diversos segmentos 

da sociedade, segue, no RS, linhas bem diferentes das do sistema francês. No sistema 

francês, o modo de representação é do tipo “de cima para baixo”: o Estado, como gestor 

das águas, estabeleceu a composição dos comitês, bem como os “colégios eleitorais” a 

partir dos quais os representantes deveriam ser escolhidos. Na experiência que está sendo 

implementada no Rio Grande do Sul, o esquema pode ser caracterizado como sendo “de 

baixo para cima”: a partir de lideranças e instituições ou entidades interessadas na 

implantação da Lei das Águas, a sociedade de cada bacia é mobilizada no sentido de 

discutir e escolher um modelo de composição, bem como votar os representantes de cada 

segmento sugerido; cabe ao Estado sancionar (ou não, ou modificar) a composição e os 

representantes sugeridos. 

 É, justamente, sobre esta experiência de mobilização na bacia do Rio Taquari-

Antas, que se volta o restante do trabalho, no sentido de descrever seu desenvolvimento 

histórico e avaliar suas vantagens e inconvenientes. 

 Antes porém, uma breve descrição e caracterização da bacia: 

 

CARACTERÍSTICAS DA BACIA TAQUARI-ANTAS 

 

Aspectos Físicos: 

 

A Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, situa-se na região nordeste do estado do 

Rio Grande do Sul,  (entre as coordenadas geográficas 28º 10’ e 29º 57’ de latitude sul  e 

49º 56’ e 52º 38’de longitude oeste),  ocupando uma área de 26.428 km2, o que equivale 

a 9% do território estadual,  atingindo de forma parcial ou integral 110 municípios do 

Estado.  
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Limitando-se ao norte com a Bacia do Rio Pelotas, a oeste e ao sul com a Bacia 

do Rio Jacuí  e a leste com as bacias dos Rio Caí e Sinos, as escarpas da Serra Geral, que 

vertem para o Atlântico. O Taquari-Antas é o principal afluente do rio Jacuí, que é o 

maior formador do estuário do Guaíba. Percorre uma extensão de 530 km e tem como 

principais afluentes, pela margem direita, o rio Quebra-dentes, da Prata, Carreiro, 

Guaporé, Forqueta e Taquari-Mirin e pela  margem esquerda, os rios Camisas, Taínhas e 

Lageado Grande. O corpo d’água que drena a Bacia tem suas nascentes no Município de 

São José dos Ausentes, a cerca de 1200m de altitude, corre para o Oeste até a foz do Rio 

Guaporé, quando leva o nome de Rio das Antas, vertendo para o sul até sua foz no Rio 

Jacuí, numa altitude de aproximadamente 80m, levando neste trecho final, a denominação 

de Rio Taquari. A vazão do rio, no início de sua terça parte, é de 321m3/s , média medida 

entre 1940 e 1982, sendo que a máxima foi de 10.300 e a mínima de 20m3/s. 

Parâmetros climáticos e geomorfológicos dividem a bacia hidrográfica em 3 

sub-áreas: Depressão Central, com temperaturas mais elevadas (subtropical); Campos de 

Cima da Serra, com temperaturas mais baixas (temperado); Encosta e Serra do Nordeste, 

com transição entre os climas subtropical e temperado. A região é de domínio da Floresta 

Ombrófila Mista-Montana, Campos de Cima da Serra, Floresta Estacional Decidual e 

Mata Atlântica. O limite entre as distintas formações é de difícil determinação devido às 

condições ecológicas semelhantes. O domínio dos pinhais é aparente em função de suas 

copas de formação quase contínua, porém não constitui uma formação homogênea e 

contínua por ser formada por múltiplas associações e agrupamentos que se encontram nos 

mais variados estágios de desenvolvimento e composição. 

A região assume importância por sua representatividade nos remanescentes da 

Mata Atlântica. Dos 10% do território gaúcho coberto pela Mata Atlântica, mais de 50% 

estão localizados na área da bacia, tombados pelo Estado, buscando reconhecimento 

como Reserva da Biosfera junto à UNESCO. Os locais mais preservados correspondem a 

16.000 ha, distribuídos em 10 unidades de preservação, sendo de maior relevância a do 

Parque Nacional dos Aparados da Serra. 

 

Aspectos Econômicos e Demográficos: 

 

Em suas nascentes a  região é de baixa densidade populacional com 

predominância da criação extensiva de gado. A paisagem com predominância da pequena 

propriedade de utilização intensiva e densidade populacional mais elevada inicia no 

Município de Antônio Prado. Entre os municípios de Antônio Prado e Veranópolis 

encontra-se o trecho mais significativo em termos de uso e ocupação do solo, 

concentrando 50% da população e 57% das indústria da Bacia (FEPAM, 1999). 

Destacam-se, quanto ao uso agrícola, as bacias de drenagem dos rios Carreiro, Forqueta e 

das Antas, onde predominam as culturas de milho e soja, e nas partes mais baixas, o 

cultivo do arroz. 

A bacia apresenta características físicas e antrópicas bastante diversificadas com 

áreas de alto índice de industrialização, outras com predomínio de produção primária, 

zonas intensamente urbanizadas e riscos de ocorrência de enchentes. A Aglomeração 
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Urbana do Nordeste do RS, uma das regiões mais desenvolvidas do Estado, encontra-se 

no limite da bacia. Os problemas ambientais decorrentes deste tipo de ocupação são 

evidenciados, por exemplo, pela geração de resíduos Classe I – perigosos, com os quais a 

bacia contribui com 19% do total do estado  (FEPAM/1997). 

Os cultivos agrícolas ocupam uma área superior a um milhão de hectares, 

apresentando  problemas relacionados ao uso de agrotóxicos e adubos químicos, aos 

processos erosivos, e ao assoreamento. Quanto aos aspectos pedológicos, a análise dos 

solos da bacia demonstra fortes limitações  para o desenvolvimento da agricultura de 

forma mais intensa, devido a restrições da fertilidade e às variações na profundidade do 

perfil, limitações ligadas ao relevo ou à drenagem e alto risco de erosão. 

A bacia abriga uma população de cerca de 1.000.000 de habitantes, gerando uma 

densidade de cerca de 38 hab./km2, representando 16% da população do Estado que 

concentra 20% do PIB estadual. 

 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DO COMITÊ 

 

              A criação dos Comitês de Gerenciamento de bacia hidrográfica, no Rio Grande 

do Sul, obedece a um processo aberto, democrático e participativo. No caso em estudo, a 

bacia hidrográfica Taquiri-Antas  foi a 1ª a criar o seu Comitê seguindo os parâmetros da 

Lei Estadual nº 10.350, que define a política de recursos hídricos do Estado. O processo 

iniciou, formalmente, em 1996, através da criação de duas comissões provisórias, uma 

para cada segmento da bacia (segmento do rio Antas e segmento do rio Taquari) e foi 

desenvolvido em cinco fases sucessivas, cada uma com objetivos e estratégias 

específicas, operacionalizadas através de um conjunto de ações e atividades, sintetizadas 

no quadro a seguir.  

 Este processo apresenta vantagens e desvantagens. Dentre as desvantagens 

destacamos a demora para se obter o resultado final desejado: a criação do comitê, que no 

caso da bacia Taquari-Antas, foram necessários dois anos e meio de trabalho voluntário. 

Como vantagem podemos citar a participação da sociedade civil organizada em todas as 

fases do processo. Segundo a Lei 10.350/94, artigo 18 e respectivo decreto da sua 

regulamentação (decreto 37.034, de 21/11/96) o Comitê nasce e é formatado por vontade 

da sociedade. É o resultado do nível de consciência e do grau de articulação dos 

diferentes segmentos sociais que representam os usuários da água e a população em geral. 

Desta forma, ao ser criado formalmente via decreto e instituído, o Comitê já tem raízes na 

sociedade.  
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QUADRO SÍNTESE DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DO COMITÊ TAQUARI-

ANTAS 
FASES OBJETIVOS ESTRATÉGIAS AÇÕES/ATIVIDADES 

Sensibilização  
1995 

1. Despertar o 
interesse da 

sociedade 

 

2. Aglutinar 

entidades e 

instituições. 

1. Realização de reuniões 
plenárias abertas e 

amplas. 

 

2. Divulgação de 

informações sobre a 

situação das água em 
geral e da bacia Taquari-

Antas. 

• Palestra do CRH-RS por ocasião 

da semana Inter-Americana da Água, em 

Caxias do Sul, promovida pelo SAMAE 
(Serviço Autônomo de Água e Esgotos) 

• Idem, em Garibaldi, promovida 

pela AGADEMA (Associação 
Garibaldense de Defesa do Meio 

Ambiente). 

• Participação do SAMAE e da 

UCS na reunião preparatória de 

organização do Comitê Caí, realizada em 
São Francisco de Paula.  

 

Mobilização 
1996 

1. Conhecer a 
política de 

gerenciamento 

dos recursos 
hídricos. 

 

2. Conhecer a 
bacia 

hidrográfica do 

rio Taquari-

Antas. 

1. Organização de duas 
comissões provisórias: 

comissão Taquari e 

comissão Antas. 
 

2. Realização de reuniões 

plenárias e seminários 
micro-regionais em cada 

segmento da bacia. 

• Estruturação das comissões es 

escolha de uma entidade para coordenar e 

uma entidade para secretariar. 

• Elaboração da agenda de 

reuniões quinzenais das comissões. 

• Elaboração da agenda de 

reuniões bimestrais com a sociedade de 

cada segmento da bacia. 

• Organização de três seminários 

micro-regionais sobre a gestão de recursos 

hídricos no segmento Antas da bacia. 

• Organização de reuniões por 

município no segmento Taquari da bacia. 

• Levantamento das entidades 

representativas dos usuários da água e da 
população em geral, por municípios, no 

âmbito da bacia. 

• Realização de enquete junto às 

Prefeituras Municipais sobre a estrutura de 

meio ambiente disponível, atividades 
econômicas dominantes, usos da água e 

destino de efluentes.  

Organização 

1997 

1. Identificar os 

usuários e os 
segmentos da 

população. 

 
2. Formatar o 

Comitê: definir o 

seu tamanho e as 
categorias de 

cada grupo 

(grupo usuários 
da água e grupo 

representante da  

população). 

1. Realização de reuniões 

conjuntas das duas 
Comissões. 

 

2. Realização de reuniões 
plenárias, abertas e 

amplas. 

 
 

 

 
3. Promoção do seminário 

de lançamento do Comitê. 

• Discussão de critérios para 

definir o tamanho do Comitê. 

• Discussão de critérios para 

definir as categorias de cada grupo. 

• Discussão dos critérios para 

fixar o número de vagas para as categorias. 

• Realização de duas reuniões 

plenárias de referendo da proposta, uma 
em cada segmento da bacia. 

• Realização do seminário de 

lançamento do Comitê, em Bento 

Gonçalves. 

• Fusão das duas Comissões  

numa só: Comissão Pró-Comitê Taquari-
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Antas. 

• Aprovação da proposta pelo 

CRH-RS, através da Resolução nº 03/97. 

• Delegação à Comissão a tarefa 

de encaminhar o processo de escolha das 

entidades para o preenchimento das vagas. 

 

Institucionalizaç

ão 

1997-1998 

1. Formalizar a 

existência do 

Comitê. 

1. Publicação de AVISO 

para o cadastramento de 

entidades interessadas em 
participar do Comitê. 

 

2. Realização da escolha 
das entidades, através de 

eleição direta por 

categoria. 
 

3. Elaboração de minuta 

do Regimento Interno do 
Comitê. 

• Distribuição do AVISO às 

entidades da bacia, meios de comunicação 

(jornais e rádios), em todos os municípios 
da bacia. 

• Definição de quatro pontos para 

o recebimento das incrições: CRH-RS, 

Fundação Pró-Rio Taquari, UCS e 

SAMAE de Caxias do Sul. 

• Realização do enquadramento 

das entidades inscritas no grupo 
USUÁRIOS ou POPULAÇÃO e nas 

respectivas categorias. 

• Comunicação do resultado a 

cada entidade inscrita e estabelecimento 

do prazo de recurso. 

• Convocação das entidades 

enquadradas para a eleição. 

• Elaboração das normas 

eleitorais. 

• Divulgação dos resultados da 

eleição em reunião plenária e definição do 

prazo para recurso. 

Instalação 
1998 

1. Empossar as 
entidades 

membro. 

 
2. Eleger a 

diretoria.  

1. Encaminhamento dos 
resultados ao CRH-RS. 

 

2. Organização da reunião 
de instalação e da sessão 

de posse. 

Comunicação, ao CRH-RS, do resultado da 
eleição. 

Solicitação, ao CRH-RS, de 

encaminhamento do decreto de criação do 
Comitê. 

Solicitação ao CRH-RS, de 

encaminhamento da indicação dos 
representantes dos organismos da União e 

do Estado para preencher as 10 vagas do 

Grupo III. 
Assinatura e publicação do Decreto nº 

38.558, de 8/7/98, que cria o comitê. 

Realização de um seminário de capacitação 
dos representantes eleitos. 

Elaboração do termo de instalação. 

Eleição da diretoria: presidente e vice. 

Extinção da comissão Pró-Comitê Taquari-

Antas. 

Elaboração e aprovação da ata de posse. 
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