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São Leopoldo, 25/04/2022. 

 

Ilustríssimo Senhor 

Ranolfo Vieira Júnior 

MD. Governador do Estado do Rio Grande do Sul  

Palácio Piratini - Praça Marechal Deodoro, s/n Porto Alegre/RS. 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

Ivo Lessa 

MD. Diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento – DRHS 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura - SEMA 

Porto Alegre/RS 

 

 

MOÇÃO DE APELO AO PROGRAMA ESTADUAL DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS  

 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, integrante do Programa 

Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas, em conjunto com as instituições parceiras que 

apoiam essa moção, vem através dessa, manifestar ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul sua 

preocupação quanto à contemplação dos investimentos direcionados à melhoria das condições 

ambientais das bacias hidrográficas gaúchas.  

Em 2020 o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura 

– SEMA, firmou convênio junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional – Convênio Plataforma 

+Brasil nº 905680/2020, tendo como objeto estruturar o Programa Estadual e identificar e executar 

ações de revitalização nas Bacias Hidrográficas dos rios dos Sinos e Gravataí, contribuindo para 

ampliar a segurança hídrica na região, promovendo o desenvolvimento ambiental, social e 

econômico. O Estado, junto aos seus parceiros institucionais, indicou uma série de metas e etapas a 

serem perseguidas no desenvolvimento do Programa Estadual e, no contexto das prioridades para a 

Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, apresentou a contratação de serviço especializado à elaboração 

do “Estudo comparativo de alternativas de intervenções de regularização de vazão e equilíbrio do 

balanço hídrico”, que objetiva definir intervenções estruturantes e não estruturantes, que aumentem 

a disponibilidade de água, minimizando os efeitos da escassez em períodos de estiagem. 

Consideramos que tais investimentos são fundamentais para a garantia da disponibilidade hídrica e a 

minimização dos efeitos da escassez em períodos de estiagem, bem como para amenizarem a 

concentração de poluentes nesses eventos, contribuindo assim para a melhoria da quantidade e 

qualidade da água captada para abastecimento público.  

http://www.comitesinos.com.br/
https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBtdp-ZfIGum2CmWOWkMswAl3ql25Q:1650900734376&q=Ranolfo+Vieira+J%C3%BAnior&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMwwrCw3SqmoesRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixiFQtKzMvPSctXCMtMzSxKVPA6vCsvM78IAOaRuYplAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLsdO-xK_3AhWktJUCHVCoAGQQzIcDKAB6BAgFEAE
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O quadro atual é crítico em disponibilidade de água em alguns municípios da bacia do Rio dos Sinos, 

principalmente no verão, onde a vazão diminui muito, aumentando a condutividade e a turbidez, 

fazendo-se necessário o aumento dos produtos químicos para que a água possa chegar com qualidade 

na casa dos usuários. Esta situação também é crítica para a própria vida da fauna aquática do Rio e 

para os demais usos. Além disto, com o crescimento continuado da população da bacia, que em grande 

parte está situada na região metropolitana, e ainda com as alterações climáticas que tornam 

imprevisíveis e cada vez mais críticas as vazões do rio dos Sinos, é possível que venhamos atingir a 

qualquer momento uma situação de criticidade no atendimento tanto do abastecimento humano, 

quanto dos demais usos, o que faz com que seja urgente um encaminhamento mais fundamentado. 

O Comitesinos, Ministério Público, COMUSA, SEMAE, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Defesa Civil e Causa Animal de Taquara, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo 

e as Prefeituras Municipais de São Leopoldo, Campo Bom, Taquara e Rolante mostram-se 

apreensivos com a morosidade para o início desta ação do Programa Estadual de Revitalização de 

Bacias Hidrográficas específica para o Sinos, cuja celeridade é de suma importância e urgência devido 

ao cenário recorrente de crise hídrica, que afeta os usos da água na bacia.  

Dessa forma, o Comitesinos e as entidades citadas vêm manifestar sua preocupação e contrariedade 

a quaisquer interrupções ao estudo, que é vital para a Bacia Hidrográfica do Sinos, principalmente 

em relação a eventuais mudanças de gestões institucionais que possam vir a prejudicar a continuidade 

do programa. 

 

 

 

 

            
 

                                        
 

 

     

 

Daniel Pereira  

Vice-presidente Comitesinos 

Viviane Feijó Machado 

Presidente Comitesinos 
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