
 

 Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Ri o dos Sinos        
Deliberação CBHSINOS070/2016 – Do período de interrupção/paralização da 
transposição de águas da Bacia Hidrográfica do Rio Caí para a Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos  

       O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 
(COMITESINOS), no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas 
pela Lei Estadual nº 10.350 de 30 de dezembro de 1994 que instituiu o Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos; 

      Considerando os usos múltiplos das águas da bacia hidrográfica do Rio dos 
Sinos; 

      Considerando a utilização das águas da bacia hidrográfica do Rio Caí para a 
transposição das mesmas para a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos para a geração 
de energia elétrica pela Companhia Estadual de Energia Elétrica; 

      Considerando a outorga emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos à 
CEEE para tal finalidade;  

      Considerando que tal transposição, em operação desde a década de 1950, 
oferece incremento de vazão de água para a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos; 

       Considerando o Projeto da CEEE de Ampliação da Capacidade de Geração da 
PCH Bugres e a necessária interrupção/paralização temporária da transposição de 
águas mencionada para execução de inspeções internas no túnel adutor e 
implantação de equipamentos hidromecânicos; 

       Considerando a busca junto ao Comitesinos, pela CEEE, da identificação do 
período menos apropriado para a paralização da transposição em função dos 
períodos de maior demanda dos demais setores usuários das águas, sobretudo o 
abastecimento humano e a irrigação da lavoura de arroz;  

       Considerando que, em consulta às operadoras de abastecimento humano e aos 
representantes dos irrigantes, foi identificado o período de maior demanda de água e, 
como tal, mais crítico para a redução da oferta de disponibilidade de água; 

 

A plenária do COMITESINOS decide que: 

“O período recomendado para a interrupção/paralizaç ão da transposição 
das águas da Bacia Hidrográfica do Rio Caí para a B acia Hidrográfica do 
Rio dos Sinos se dê entre os meses de abril e novem bro. ”  
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