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1 INTRODUÇÃO

O Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul e o Comitê de 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo realizaram a Oficina de 

Planejamento para a elaboração do Plano de Ações da Bacia, nos dias 19 e 20 de julho 

de 2018. A Oficina teve por objetivo definir as ações a serem executadas por diferentes 

atores para atingir o cenário de enquadramento já definido durante a elaboração do 

Plano de Bacia realizada entre 2004 e 2006.

A condução da Oficina foi realizada através do Método ZOPP (em alemão: Ziel-

Orientierte Projekt Planung, em português: Planejamento de Projeto Orientado por 

Objetivos), utilizado para o planejamento participativo de projetos nas mais diversas 

áreas. O método foi introduzido em 1981 pela empresa GTZ – Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit (Agência Alemã de Cooperação Técnica) com bases na 

metodologia conhecida como LogFRAME (Logical Framework), de origem americana1. 

A mediação da Oficina foi realizada pelo Diretor do Departamento de Recursos 

Hídricos, Fernando Setembrino Meirelles.

2 PROGRAMAÇÃO DA OFICINA

Dia 19 de julho:

 14:00 – Recepção e credenciamento pela Secretaria Executiva do Comitê

 14:15 – Abertura da Oficina: Comitê de Bacia e Departamento de Recursos 

Hídricos do Rio Grande do Sul

 14:30 – Apresentação dos participantes e suas expectativas

 15:30 – Apresentação do diagnóstico da bacia, da proposta de 

enquadramento e cenários das fases A e B já realizadas e atualizações 

propostas pela Divisão de Planejamento/DRH

 17:00 – Coffee break

 17:30 – Avaliação dos problemas da bacia: problemas identificados no 

passado, problemas novos – Construção da árvore dos problemas

1 https://pmkb.com.br/sig/padroes-frameworks/zopp-gtz/



 20:00 – Janta

Dia 20 de julho:

 07:30 – Café da manhã com todos os participantes

 08:30 – Revisão da Árvore dos Problemas

 09:00 – Construção da Árvore das Soluções

 10:30 – Coffee break

 11:00 – Construção da Matriz de Soluções

 13:00 – Almoço

 14:00 – Delimitação das atividades, prazos e responsáveis

 16:00 – Coffee break

 16:30 – Próximos passos: definições de reuniões específicas para firmar 

acordos e compromissos, responsabilização de atores, definição dos riscos do 

planejamento

 17:30 – Encerramento da Oficina

3 APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Após a abertura da Oficina pela presidente do Comitê do Rio Pardo, Valéria 

Borges Vaz, os participantes foram convidados, pelo mediador Fernando Setembrino 

Meirelles, a se apresentar aos demais, escrevendo e colando em um cartaz seu nome e 

sua expectativa com a Oficina. A Tabela 1 apresenta o nome dos participantes da 

Oficina (QUEM?), qual instituição cada participante representa (INSTITUIÇÃO) e 

quais suas expectativas em relação à Oficina a ser realizada (O QUÊ?), e no Anexo 1 é 

apresentada foto do cartaz.

Tabela 1 – Apresentação dos participantes
QUEM? INSTITUIÇÃO O QUÊ?
Verushka Comitê Pardo Colaborar

Isabel Prefeitura de Vale do Sol Sugerir ações executáveis
Darci SINDITABACO Tentar contribuir

Luciano SINTERGS Participar
Beatriz CORSAN Soluções



Aneli 13º CRS Tentar contribuir
Adalberto AFUBRA Buscar trabalho em grupo

Ivan Prefeitura de Vera Cruz Aprender e "aperfeiçoar"
Milton SENGE Debater ações
Alcioni Prefeitura de Candelária Conhecimento, contribuir
Ricardo Prefeitura Municipal de Vera Cruz Buscar ações para melhoria do Pardo
Valéria UNISC / Comitê Pardo Ações de recuperação
Raíza DRH/SEMA Aprender e apoiar

Adriano FEPAM Contribuir, preservar
Adalberto - 
SEMASS Prefeitura de Santa Cruz Colaborar e propor ações viáveis

Adilson UNISC Aprender e participar
Bruno UNISC Contribuir

Marcelo UNISC Contribuir e aprender
Bruno T. COPARROZ Conhecimento

Alessandra SINDIBIO Construção colaborativa através da 
convivência

Ricardo T. IRGA Aprender e colaborar

Pablo SEMA/FEPAM Contribuir com minha visão e propor 
alternativas

Adelaide Comitê Taquari-Antas Conhecimento
Rangel ILLEA Contribuir

Carolina DRH/SEMA Conhecer o problema
Meirelles DRH/SEMA Moderar

4 AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS DA BACIA

Após a apresentação dos participantes, a engenheira ambiental Raíza Cristóvão 

Schuster, representando o DRH/SEMA, retomou os pontos principais desenvolvidos no 

Plano da Bacia do Pardo entre os anos de 2004 e 2006. Nele são apresentadas as fases A 

e B que correspondem ao diagnóstico e enquadramento de toda a Bacia do Pardo, e a 

fase C, que corresponde ao plano de ações para a sub-bacia do Rio Pardinho, lembrando 

que a Bacia do Pardo está dividida em duas sub-bacias, a do Rio Pardo e a do Rio 

Pardinho. Os slides da apresentação são exibidos no Anexo 2.

Em seguida, o mediador provocou uma discussão entre os participantes, 

questionando se eles se enxergavam no Plano apresentado. Na sequência, os 

participantes se reuniram em quatro grupos para discutir quais os problemas que ainda 

existiam na bacia hidrográfica, quais novos problemas surgiram desde o ano de 2006, e, 



além disso, quais problemas já existiam, mas não foram diagnosticados naquela época. 

Após a discussão, os grupos foram convidados a apresentar os problemas identificados 

por eles (PROBLEMAS), detalhando se foram diagnosticados no Plano de 2006 (FOI 

DIAGNOSTICADO?) e qual é a tendência de evolução do problema (aumentar, 

estabilizar ou diminuir) (TENDÊNCIA), colando suas ideias em um cartaz. Da Figura 1 

à Figura 4 são apresentados registros fotográficos das discussões em grupos.

Figura 1 – Discussão dos problemas da bacia em grupos



Figura 2 – Discussão dos problemas da bacia em grupos (2)

Figura 3 – Discussão dos problemas da bacia em grupos (3)



Figura 4 – Discussão dos problemas da bacia em grupos (4)



A Tabela 2 apresenta o resultado desta discussão, e no Anexo 3 é apresentada 

foto do cartaz.

Tabela 2 – Problemas levantados pelos participantes da Oficina
PROBLEMAS FOI DIAGNOSTICADO? TENDÊNCIA

Falta de educomunicação como 
estratégica de gestão Não Aumentar

Manutenção inadequada de estradas 
sem pavimentação Não Aumentar

Falta de saneamento rural Sim Aumentar (diminuir depende 
de políticas públicas)

Falta de tratamento de esgotos 
urbanos Sim Diminuir

Redução da disponibilidade hídrica na 
bacia

Parcialmente, pois 
atualmente está mais intenso Aumentar

Manejo inadequado do solo Sim Reduzir (lentamente)

Erosão Sim, atualizar, aprofundar 
causas e consequências Parcialmente aumentar

Intervenção em APPs Sim Estabilizar

Baixa qualidade da água 
Sim, 2006 - 2016 (sem 

monitoramento), Qualiágua 
2017 (2 pontos)

Aumentar

Falta de manutenção dos sistemas de 
tratamento individual Não Aumentar

Baixa eficiência do sistema de 
tratamento de esgotos domésticos Não Diminuir

Falta de estruturação SERH Sim Estabilizar
Educação ambiental 

inadequada/descontextualizada Sim Estabilizar

Falta de regularização e fiscalização, 
irrigação superficial e poços 

subterrâneos
Sim Estabilizar

Falta de confiabilidade nos dados 
hidrológicos (vazão) Não Estabilizar

Eventos climáticos extremos Não Aumentar
Canalização e retificação de recursos 

hídricos (excesso) Não Aumentar

Impermeabilização de áreas urbanas Não Aumentar
Avanço de lavouras sobre APPs de 

nascentes Sim Estabilizar

Contaminação da água por 
agrotóxicos Sim Piorar

Falta de monitoramento adequado da 
contaminação da água por agrotóxicos Não Estabilizar

Falta de efetiva fiscalização de Não Piorar



desmatamentos irregulares

Excessiva drenagem de áreas úmidas Não Piorar
Falta de planejamento de 

paisagem/regional Não Estabilizar

Falta de programa de Educação 
Ambiental integrado/ sistêmico Sim Estabilizar

5 CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE DE PROBLEMAS

A partir dos problemas diagnosticados pelos participantes, o mediador conduziu 

a reorganização do cartaz, de forma a construir uma árvore dos problemas da bacia 

hidrográfica do Rio Pardo. A construção da árvore ocorre da seguinte forma: na base da 

árvore ficam os problemas “raiz” da bacia, a partir deles é que surgem os demais 

problemas. Os problemas que ficam no topo da árvore são as consequências ou 

impactos causados pelos demais problemas que ficam na porção intermediária da 

árvore. Também foi identificado qual o problema central da gestão dos recursos hídricos 

na bacia: a falta de visão sistêmica da bacia como unidade de gerenciamento. A 

Tabela 3 apresenta a árvore dos problemas da bacia hidrográfica do Rio Pardo, e o 

Anexo 4 apresenta a foto do cartaz desenvolvido.

6 CONSTRUÇÃO DA ÁRVORE DE SOLUÇÕES

Após a construção da árvore dos problemas, os participantes foram convidados a 

retirar os papéis que representavam os problemas da bacia hidrográfica, e reescrevê-los 

de forma a apresentar soluções para cada problema. Desta forma, foi construída a árvore 

de soluções da bacia hidrográfica do Rio Pardo, apresentada na Tabela 4 e no Anexo 5. 

Desta forma, é possível identificar que as soluções da base da árvore são as ações que 

devem ser feitas para que as demais soluções propostas possam acontecer, assim, as 

soluções da porção intermediária da árvore são os efeitos mais imediatos que poderão 

ser sentidos com a implantação das soluções da base, e podem servir como indicadores 

do bom funcionamento do plano. As soluções do topo da árvore são os efeitos mais 

robustos do plano de ações, e poderão ser percebidos mais a longo prazo.



Tabela 3 – Árvore dos problemas

Falta de planejamento da 
paisagem/regional

Educação ambiental 
inadequada/descontextualizada

Falta de monitoramento 
adequado da contaminação da 

água por agrotóxico
Perdas econômicas com enchentes Baixa qualidade da água Redução da disponibilidade 

hídrica na bacia Estiagem

Falta de efetiva fiscalização de 
desmatamentos irregulares

Falta de educomunicação como estratégica 
de gestão

Falta de confiabilidade nos dados 
hidrológicos (vazão)

Aumento do número de doenças de 
veiculação hídrica

Falta de manutenção dos 
sistemas de tratamento 

individual
Erosão Compactação do solo

Falta de regularização e fiscalização: 
irrigação superficial e poços 

subterrâneos

Falta de programa de Educação Ambiental  
integrado/sistêmico

Desbarrancamento das margens dos 
rios

Contaminação da água por 
agrotóxicos

Desbarrancamento das 
margens dos rios

Falta de integração dos planos setoriais e 
municipais com o plano de bacia Inundações e cheias Baixa eficiência do tratamento 

dos esgotos domésticos Manejo inadequado do solo

Assoreamento Falta de tratamento de esgotos 
urbanos Intervenção em APPs 

Obstrução das calhas Falta de saneamento Manutenção inadequada de 
estradas sem pavimentação 

Compactação do solo Canalização e retificação de 
recursos hídricos (excesso)

Uso e ocupação do solo em 
áreas de riscos

Excessiva drenagem de áreas úmidas
Falta de utilização de 
soluções baseadas na 

natureza

Falta de visão sistêmica bacia - Unidade 
de gerenciamento Impermeabilização de áreas Avanço de lavouras sobre 

APPs de nascentes
Uso e ocupação do solo de áreas 

alagáveis
Redução da recarga de 

aquíferos

Foco em gestão reativa Falta de estruturação SERH/SISEPRA Eventos climáticos extremos Assistência técnica/extensão rural insuficiente Falta de incentivo a práticas conservacionistas



Tabela 4 – Árvore das soluções
Existência de planejamento 

regional sincronizado!
Educação Ambiental 
sistêmica integrada Monitoramento adequado Minimização de estiagens e 

cheias Qualidade da água adequada Disponibilidade hídrica suficiente Fiscalização efetiva

Visão integrada dos planos 
setoriais municipais com o 

plano de bacia 

Confiabilidade dos dados 
hidrológicos

Estabilização das margens dos 
rios

Adequada manutenção dos 
sistemas de tratamento 

individuais
Reservação e uso racional

Recomposição de APPs (Plano 
de Recuperação Ambiental) Água sem agrotóxicos Manejo adequado do solo

Manutenção das calhas dos 
recursos hídricos

Alta eficiência do tratamento de 
efluente doméstico

Manutenção adequada de estradas 
sem pavimentação 

Drenagem sustentável Universalização no esgoto 
urbano Ocupação urbana em áreas seguras

Áreas alagáveis devidamente 
conservadas Saneamento rural adequado Engenharia natural, agricultura 

sustentável
Visão Sistêmica da bacia – 

Unidade de 
Gerenciamento

Renaturalização - Aumento da 
qualidade ambiental Preservação de nascentes

Redução no número de doenças 
de veiculação hídrica Aumento da recarga dos aquíferos

Foco em gestão 
pró-ativa/preventiva 

Estruturação do SERH e 
SISEPRA

Sistema/ferramentas de 
comunicação eficiente

Adaptação aos eventos climáticos 
extremos

Intensificação da
assistência técnica /extensão rural

Pagamento por Serviços 
Ambientais efetivos

Adequação dos planos 
municipais de saneamento com 

o enquadramento



7 CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DE SOLUÇÕES

Na parte final da Oficina os participantes foram novamente reunidos em grupos, 

a fim de discutir cada uma das soluções propostas na base da árvore de soluções 

(AÇÃO) para que fosse definida a forma como a solução deve ser implantada 

(COMO?), o prazo para sua implantação (QUANDO?) e de quem é a responsabilidade 

para esta ação (QUEM?), sempre levando em conta o alcance do Comitê em relação às 

ações da bacia. Após discussões em grupos, cada ação proposta foi apresentada aos 

demais participantes, de forma a alinhar e ajustar o detalhamento de cada solução. 

Assim foi construída a matriz de soluções para o Plano de Ações da Bacia Hidrográfica 

do Rio Pardo, apresentada na Tabela 5 e no Anexo 6.

Tabela 5 – Matriz de soluções
AÇÃO COMO? QUANDO? QUEM?

Foco em gestão 
pró-ativa/ 
preventiva

Adotar ferramenta para monitorar 
ações propostas Permanente Consultoria - gestão

Capacitação de agentes públicos Bi-anual Consultoria

Adequação dos 
planos 

municipais de 
saneamento com 
o enquadramento

Conhecimento da situação atual 
dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dez/2018 Comitê Pardo

Planilhamento de informações 
Conhecimento e diagnóstico dos 

planos jul/2020
 

GT e consultoria
 Correlacionar metas com 

enquadramento
Participação efetiva do comitê nos 
processos de revisão dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico

Durante os 
processos de 

revisões
Comitê Pardo

Seminário anual 
Todos os 

anos a partir 
de 2019

Comitê com participação 
dos municípios e CORSAN

Intensificação da 
assistência 

técnica/extensão 
rural

Evento de integração Expoagro 
2019 Comitê RP e DRH

Integração de informações 2019 Consultoria 
Integração de ações (eventos de 

integração)
Expoagro 

2020 Comitê Pardo

Pagamento por 
Serviços 

Ambientais 
efetivos

Identificação das sub-bacias 
prioritárias dez/2018 Comitê Pardo

Diagnóstico 
social/econômico/ambiental jul/2020 GT coordena e 

consultoria executa
Estabelecimento de 

valores/critérios jul/2020 Consultoria técnica

Sensibilização dos atores 
envolvidos

A partir de 
2020

Comitê Pardo, consultorias 
e atores envolvidos

Execução técnica Consultoria técnica



Monitoramento da qualidade dos 
recursos hídricos Consultoria técnica

Sistema/ferramen
tas de 

comunicação 
eficientes

Avaliação e melhorias no site do 
Comitê Até jun/2019 Consultoria/UNISC

Participação induzida em 
programas de rádio

A partir de 
out/2018 Assessoria de comunicação

Realização programada de 
seminários/audiências públicas

Calendário 
aprovado em 

dezembro
CPA/Pardo

Criação e manutenção de SIG 2019/perman
ente Consultoria/UNISC

Estruturação do 
SERH e 

SISEPRA

Capacitação para o Comitê 2020 CRH/DRH
Diagnóstico de fragilidades do 

sistema 2019 GT/balcão

Adequação das estruturas (física e 
humana)

4 anos 
(gradual com 

metas)

SEMA/FEPAM e 
municípios

POC - Plano de Operações 
Conjuntas 2018 Balcão Santa Cruz do Sul

Seminário/resultado qualidade 
ambiental e saúde pública

Anual a 
partir de 

2019

Balcão Santa Cruz do Sul e 
secretarias municipais

Monitoramento quali-quantitativo 
(proposta) 2020 DRH

Maior descentralização do DRH 2018 Balcão ambiental de Santa 
Cruz do Sul

Universalização e cadastro de 
usuários da água 2 anos Comitê, DRH, Secretaria do 

Meio Ambiente
Cobrança do uso da água - 

discussão dez/2018 Comitê Pardo

Evento de integração educação 
ambiental BHRP 2019 Comitê Pardo

articula (PARC)
Elaboração de materiais de 

educação ambiental 2019/2020 Consultoria

Adaptação aos 
eventos 

climáticos 
extremos

Mapeamento de áreas críticas dez/2019 Consultoria/DRH
Organização demandas para 

açudagem jul/2019 Sec. Municipais, EMATER, 
sindicatos e Comitê Pardo

Monitoramento da aplicação de 
recursos - SDR Permanente Comitê Pardo

Estudo de alternativas para 
aumento de disponibilidade hídrica dez/2020 Consultoria

8 PRÓXIMOS PASSOS

Os resultados obtidos nesta Oficina (relatório) serão apresentados na próxima 

Reunião do Comitê do Rio Pardo, que acontecerá em 31 de julho de 2018. Neste 

momento os participantes poderão retomar as ações propostas, analisá-las, fazer algum 

ajuste e finalizar a proposta do Plano de Ações que será desenvolvido na Bacia. 



A partir dos resultados da Oficina e da Reunião, os técnicos do Departamento de 

Recursos Hídricos (DRH/SEMA) irão avaliar cada ação proposta na matriz de soluções, 

de forma a consolidar o Plano de Ações e definir os prazos e os custos envolvidos, 

subsidiando a proposta de cobrança, a revisão dos horizontes do enquadramento 

existente e a consolidação dos critérios de outorga de água para diferentes usos.



ANEXO 1 – CARTAZ DA APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES



ANEXO 2 – SLIDES DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE BACIA DO RIO PARDO – 

2004/2006



ANEXO 3 – PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS PELOS GRUPOS DE PARTICIPANTES

ANEXO 4 – ÁRVORE DOS PROBLEMAS



ANEXO 5 – ÁRVORE DAS SOLUÇÕES





ANEXO 6 – MATRIZ DE SOLUÇÕES




