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11..    IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA II, Componente 
Desenvolvimento Institucional, apresenta, como um de seus subcomponentes, o 
Monitoramento da Qualidade da Água, no qual está inserido o Projeto 
“Monitoramento da Qualidade das Águas na Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, 
Santa Rosa e Santo Cristo, Região Hidrográfica do Uruguai/RS, como subsídio à 
gestão de recursos hídricos e ao controle ambiental”. 

A Bacia U30 constitui uma unidade básica de planejamento e gestão 
com população predominantemente rural e taxas de urbanização inferiores a 20%. 
Sua região hidrográfica é composta pelas sub-bacias dos Rios Amandaú, Buricá, 
Comandaí, Lajeado Grande, Santo Cristo, Santa Rosa, Turvo e outros afluentes 
menores que drenam diretamente para o Rio Uruguai, caracteriza-se por 
apresentar, atualmente, demandas significativas de água com perspectivas de 
aumentar o consumo em função das atividades sócio-econômicas que se 
desenvolvem na região. Nesta, predominam as pequenas e médias propriedades, e 
a produção animal está ligada à agroindústria, destacando-se a produção de suínos 
e aves. 

O presente trabalho insere-se no conjunto das ações previstas para a 
implantação do Programa Nacional de Meio Ambiente II, e refere-se à Atividade 
01.02.03.05.01 – Levantamento e compilação de informações disponíveis para 
conhecimento dos meios natural e sócio-econômico da bacia Hidrográfica dos Rios 
Turvo, Santa Rosa e Santo, contemplando neste volume a quarta subatividade, 
cujo escopo é executar o estudo da dinâmica social da bacia hidrográfica. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

• Objetivos; 

• Aspectos Metodológicos; 

• Características Históricas e Sócio-culturais gerais; 

• Identificação dos Atores e Grupos Sociais; 

• Matriz Institucional e Legal Vigente; e 

• Considerações Finais. 

22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

A subatividade 4, Estudo da dinâmica social da Bacia U30, tem por 
objetivos: 

• Avaliar a dinâmica social da bacia hidrográfica identificando e 
integrando os elementos básicos que permitirão a compreensão 
da estrutura de organização da sociedade na bacia e a 
identificação de atores e segmentos setoriais estratégicos a 
serem envolvidos no processo de mobilização social para a 
elaboração do Plano da Bacia dos Rios Turvo Santa Rosa e Santo 
Cristo e na gestão dos recursos hídricos da bacia. 
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33..  AASSPPEECCTTOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  

Como ficou evidenciado no diagnóstico sócio-econômico, a Bacia U-
30 insere-se no âmbito de uma economia regional fortemente marcada pela cadeia 
produtiva da agroindústria. Os sistemas agroindustriais, notadamente no caso da 
região em foco, caracterizam-se pelas relações sociais de tipo capitalistas. A 
chamada produção integrada (produtor - indústria de transformação), sobretudo 
de suínos, assim como a grande produção de soja, é fortemente articulada à 
dinâmica do mercado nacional e internacional. Portanto, a dinâmica social regional 
está de um lado condicionada pela sua posição geoeconômica e, de outro, pela 
organização da sociedade local em busca da solução de problemas atinentes ao 
cotidiano (saúde, ensino, habitação, transporte).  

O que importa como pano de fundo para o que será apresentado a 
seguir é ter-se presente que a dinâmica social regional, no que tange à sua forma 
de organização e representação, mais do que em outras realidades regionais do 
Estado do Rio Grande do Sul, está fortemente marcada por sua inserção, na 
condição de fornecedora de grãos (soja), tanto no âmbito do mercado nacional, 
como internacional. Esse fato, que também se verifica nas grandes regiões 
produtoras de outras culturas agrícolas, é capaz de dinamizar e manter em 
funcionamento um sistema agro-industrial e determinar que os setores sócio-
políticos articulados a esse sistema apareçam no contexto regional como os 
detentores da hegemonia política. Por certo que esse aspecto, de caráter mais 
estrutural, influencia e determina certos movimentos políticos locais.  

A realidade social regional, ainda que marcada pelo modelo de uma 
“economia moderna” também é marcada pelas suas peculiaridades culturais. 
Dentre essas pode citar-se a existência de comunidades indígenas. Na área da 
bacia está localizada a reserva indígena do Inhacorá pertencente aos Kaingangs. É 
uma população, que apesar da sua importância histórica e simbólica para o 
processo de formação sócio-espacial regional, não está representada no âmbito do 
comitê. Resumidamente, a dinâmica social regional, na qual insere-se a bacia U-30 
é também constituída por um conjunto de trocas e símbolos elaborados e re-
elaborados através das relações conflituosas ou de apoio mútuo entre os diferentes 
segmentos sociais existentes no âmbito da Bacia U-30.  

A análise desses aspectos da dinâmica social, que possuem um 
caráter mais cultural, será realizada através da analise antropológica dos traços 
culturais1 da população da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo 
Cristo. 

                                                
1 À luz dos novos paradigmas da Antropologia Social, utiliza-se aqui o conceito de 
‘traços culturais’, ao invés de ‘padrões culturais’.  A noção de padrão cultural foi 
bastante utilizada nas décadas de 1940 e 1950 pela Escola Culturalista Norte-
Americana. (Entre os principais autores, destacam-se: MEAD (2003) e BENEDICT, 
(1972). Com o desenvolvimento do campo antropológico, verificou-se que esse 
conceito acabava por elaborar uma construção fechada, totalizante e estática da 
realidade social. Por isso, opta-se aqui, por operar com a categoria de Traços 
Culturais, que são sinais diacríticos de uma sociedade que só existem a partir da 
construção e elaboração identitária de determinados indivíduos e grupos sociais. (Ver, 
por exemplo, CARNEIRO DA CUNHA 1987 e OLIVEN, 1992). 
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Na análise antropológica se deve levar em conta que na 
sociedade ocidental moderna os indivíduos possuem múltiplos pertencimentos 
e suas identidades sociais são construídas a partir de vários pontos de 
referência. É dessa multiplicidade de pontos de referência que se torna 
possível a existência simultânea, no âmbito da bacia, de um lado 
características sócio-culturais bastante semelhantes, e de outro, percebe-se a 
constituição de diferenciações entre as regiões e municípios que a compõem. 

Outro recurso metodológico importante a ser ressaltado se refere à 
explicitação, ao longo do texto, de pressupostos teóricos a partir dos quais certas 
descrições e afirmações são construídas. Tratam-se de citações bibliográficas 
articuladoras da argumentação. Entende-se que, com esse procedimento, é 
facilitada a compreensão de muitas afirmações de caráter mais abstrato existentes 
ao longo dos subitens deste diagnóstico.  

No que tange ao levantamento dos atores e grupos sociais 
estratégicos mobilizados na bacia, foram utilizadas as seguintes técnicas de coleta 
de dados: 

• Visitas técnicas aos municípios da Bacia: Santa Rosa, Cândido 
Godói e Crissiumal. Municípios em que foram realizadas reuniões 
do Comitê Turvo durante a realização dos trabalhos;  

• Visitas a instituições sociais estratégicas (Secretarias 
Municipais, bibliotecas, Coordenadoria de Educação, Sede do 
Comitê, etc.); 

• Levantamento de dados, através de questionários enviados as 
55 prefeituras inseridas na bacia; 

• Entrevistas semi-diretivas com cinco membros do Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa 
e Santo Cristo ;  

• Análise das publicações jornalísticas dos meios de 
comunicação da região, e 

• Reuniões interdisciplinares para discussões e trocas de 
informações.  

Por fim cabe apontar que o presente relatório, independente de 
apoiar-se em algumas teorias sobre a realidade social, deve ser lido como um 
primeiro trabalho descritivo dos principais aspectos definidores da dinâmica social 
regional e da interação desta com a organização do comitê. É preciso ainda 
ressaltar que o diagnóstico da dinâmica sócio-cultural, conforme o termo de 
referência, foi realizado, quase que exclusivamente, com base em dados 
secundários, com o propósito de qualificar as informações secundárias, foram 
realizadas algumas entrevistas e observações das reuniões do comitê. 
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44..  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  HHIISSTTÓÓRRIICCAASS  EE  SSÓÓCCIIOO--
CCUULLTTUURRAAIISS  GGEERRAAIISS  

44..11..  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDAA  SSOOCCIIEEDDAADDEE  RREEGGIIOONNAALL  

A primeira ocupação humana da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, 
Santa Rosa e Santo Cristo (U30) foi a dos povos indígenas que viviam às margens 
do Rio Uruguai e seus afluentes; eram agricultores que utilizavam a técnica de 
queimadas ou de coivara e colonizaram todas as matas do Alto Uruguai e seus 
principais afluentes. Havia basicamente dois grupos na região: os Tape e os 
Guarani. Conforme os registros históricos dos municípios2, os índios Guarani são 
apontados como os principais habitantes antes da chegada do homem europeu.  

Em 1626, os jesuítas espanhóis atravessaram o Rio Uruguai e se 
instalaram na região a fim de catequizar os nativos. Estes, contudo, foram em 
grande parte dizimados pelos bandeirantes nesse período.  

Em 1682, os jesuítas fundaram os ‘Sete Povos das Missões’. Nessa 
fase, iniciou-se efetivamente um período de colonização dos povos indígenas pelos 
espanhóis. Os Guarani (do tronco dos Tupi Guarani da Amazônia) foram preferidos 
pelos colonizadores, pois dominavam as técnicas de agricultura. Surgia um modelo 
singular de organização social na região que se diferenciava em muito daquele 
gestado pela ocupação dos portugueses no restante do território gaúcho com base 
nas estâncias. Entretanto, os portugueses sempre disputaram esse território com 
os espanhóis, fazendo com que a região se transformasse em um palco constante 
de conflitos pela apropriação de terras, de nativos e de riquezas naturais (ROTTA, 
1999). 

A partir de 1750, quando assinado o Tratado de Madri, os Sete Povos 
das Missões entraram em decadência e suas terras passaram a ser ocupadas por 
fazendeiros, posseiros e, posteriormente, por imigrantes europeus. Em 1801, os 
portugueses conquistaram definitivamente o território e destruíram quase por 
completo a civilização missioneira que ali habitava. Os poucos índios que restaram 
na região se transformaram em mão-de-obra barata (SANTOS apud ROCHA, 
1993).  

No século XIX o domínio português sobre a região das Missões 
rompeu com o modelo agrário e social do período jesuítico. Iniciou-se, então, o 
processo de apropriação da terra pelos estancieiros-militares e a exploração 
pastoril e extrativa da erva-mate. 

                                                
2 “Conhecendo a Região da Fronteira Noroeste”. Publicação didática da Prefeitura e Secretaria 
Municipal de Educação de Santa Rosa. 2003. 
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Segundo Martini (apud ROTTA, 1993), emergem nesse processo dois 
tipos sociais relevantes: o caboclo - fusão entre missioneiros e índios kaigangs – 
figura itinerante, fruto da dispersão, destribalização e isolamento de vários 
segmentos indígenas; e o camponês, figura economicamente ligada à pequena 
propriedade familiar que produzia gêneros de subsistência. Os modelos 
econômicos de estância e extrativismo eram diferenciados e, por vezes, opostos. 
Assim, o conflito interno gerado pela difícil convivência de dois modelos 
antagônicos resultou numa redefinição da região a partir do final do século XIX 
(ROTTA, 1999). O latifúndio generalizou-se como o modelo econômico 
hegemônico. 

A criação de colônias na região, incentivada pelo projeto imperial de 
colonização do Sul do país3, que visava a ocupação e manutenção do território, 
atraiu imigrantes europeus não-ibéricos para a região. Nesse projeto de 
colonização o caboclo era um tipo social desvalorizado, afinal havia um discurso 
ideológico de que ele era incapaz para o trabalho.  

As colônias oficiais cresceram e se fortaleceram com rapidez. Em 
1911 é construída a Estrada de Ferro até Ijuí e em 1915, até Santo Ângelo. Ijuí 
consegue sua emancipação político-administrativa em 1912, sendo a colônia que 
mais se desenvolveu no período. (SILVA, 1990). Ijuí e Guarani, segundo ROCHE 
(apud ROTTA, 1969), receberam a partir de 1895, quase todos os imigrantes que 
entraram no Rio Grande do Sul. Eram de várias origens étnicas: poloneses, 
eslavos, russos, alemães, italianos, suecos e prussianos. Já as colônias particulares 
procuravam agrupar pessoas de mesma nacionalidade e religião, a fim de evitar 
conflitos étnicos e políticos.  

Diante dessa configuração, o Estado do Rio Grande do Sul, através de 
seu então presidente Borges de Medeiros, começou a aspirar (embasado nos ideais 
positivistas) por integração nacional, paz social e amor à pátria. Havia a 
necessidade de integrar os imigrantes à nação. Fato esse que fez com que o 
estado apoiasse a criação de colônias mistas (de várias etnias) no lugar das 
colônias homogêneas (uma etnia), pois era muito mais difícil integrar esta última 
ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Brasil, porque com uma única etnia era muito 
forte a preservação de culto de tradição do país de origem.  

Em 1915 foi criada pelo estado a colônia mista de Santa Rosa, que se 
emancipou do município de Santo Ângelo. Cerca de 80% dos colonos que foram 
para lá eram oriundos das Colônias de Ijuí, Guarani e Cerro Azul. Além disso, a 
Colônia de Santa Rosa regularizou a situação dos caboclos que viviam nas 
margens dos rios da região.(ROTTA, 1999). Começa, então, a se conformar os 
diferentes povos e etnias, bem como os distritos e municípios na região conforme 
pode ser visto no mapa de auto-identificação da formação étnica regional (Prancha 
4.1.1).  

                                                
3 Entre elas, destacam-se as Colônias oficiais de Ijuí (1890) e Guarani (1891) e as particulares de 
Cerro Azul (1902), Boa Vista (1912), Ijuí Grande (1882), Vitória (1900), entre outras (ROTTA, 
1999).  
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44..22..  CCUULLTTUURRAA,,  EETTNNIIAASS  EE  TTRRAAÇÇOOSS  SSIIMMBBÓÓLLIICCOOSS  

A formação histórica dos grupos socais da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo foi caracterizada pela consolidação de uma 
diversidade étnica de povos europeus não-ibéricos. Atualmente, a região ainda 
preserva muitos elementos em comum que, de certa forma, produzem uma 
unidade cultural. 

No início do século XX, conforme apresentado anteriormente, houve 
uma forte política do Estado do Rio Grande do Sul em integrar os imigrantes 
europeus aos costumes e à cultura local, ou seja, não era desejado, por parte do 
poder público, que os colonos fizessem do espaço que ocupavam uma ‘mera’ 
reprodução dos seus países de origem. Assim, por mais que as raízes simbólicas 
fossem extremamente fortes e ritualizadas, houve a necessidade desses grupos 
incorporarem traços da cultura local. Além disso, o próprio fato de interação entre 
diversos grupos étnicos e o fato de habitarem o território gaúcho modificou os 
hábitos das novas gerações.  

A cultura é um processo dinâmico que, quotidianamente, é 
reinventado (DECERTEAU, 1996 e 2002; LARAIA, 2001; BATH, 2000, SOARES, 
2001, etc.). Para tanto, os indivíduos utilizam-se de mecanismos simbólicos para 
reproduzir e perpetuar seus mitos de origem. Na sociologia e antropologia, desde 
Durkheim4, os rituais são concebidos como manifestações sociais que possuem o 
objetivo de re-atualização de tais mitos.  

Nos dias de hoje, predominam na bacia descendentes de alemães e 
italianos. Alguns municípios caracterizam-se por agregar uma só etnia (por 
exemplo: Guarani das Missões –povo de origem polonesa – pois era uma colônia 
homogênea); outros se caracterizam por uma diversidade étnica (por exemplo: 
Santa Rosa – que agrega descendentes de alemães, italianos, poloneses e 
caboclos - pois era uma colônia mista).  

O trabalho de campo de cunho etnográfico mostrou algumas 
características culturais marcantes. Entre elas destaca-se, por exemplo, o fato de 
que muitas pessoas falam, além da língua portuguesa, os dialetos do país de 
origem étnica (o que acontece com os descendentes de alemães). 

Também se percebeu o fato de que a configuração espacial da cidade 
de Santa Rosa está, por exemplo, dividida entre uma população marginalizada que 
vive nas vilas junto às margens poluídas do Rio Persegueirinho (fotos 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3 e 4.2.4) e as camadas médias e altas que vivem nos bairros da cidade. É 
notável a diferença étnica entre esses dois espaços: centro e periferia. Afinal, se o 
primeiro caracteriza-se por uma população de biótipo louro e pele bastante clara 
(de alemães e italianos, essencialmente), o segundo se caracteriza pela 
predominância de um biótipo de pele e cabelo mais escuro. Trata-se, portanto, de 
uma diferenciação étnica que produz, através da elaboração de um discurso 
ideológico, uma diferenciação social.  
                                                
4 DURKHEIM, Émile. “Obras Completas”. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 
1973. 
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Foto 4.2.1 – Periferia de Santa Rosa 

 

 

Foto 4.2.2 – Arroio Persegueirinho 
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Foto 4.2.3 – Casas populares em Santa Rosa 

 

 

Foto 4.2.4 – Arroio Persegueirinho 
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Toda a bacia conserva ainda hoje traços culturais étnicos dos seus 
colonizadores. Cada um dos 55 municípios possui seus próprios ritos que celebram 
e reincorporam o papel dos imigrantes, constituindo-se em um dos principais 
traços culturais da região. Entretanto, os índios e caboclos não são incorporados na 
história oral das tradições e dos cultos locais apesar da sua importância na 
formação histórica regional, pois a cultura, enquanto uma construção simbólica de 
certos grupos sociais, seleciona alguns mitos e narrativas de origem e as 
reinventam ritualmente no presente. 

Tem-se hoje uma cultura que reúne vários elementos culturais, 
formando uma espécie de ‘sincretismo cultural’ que tece uma rede de significado 
regional (cf. GEERTZ, 1989). A sustentação dessa rede é dada através dos valores 
dos imigrantes europeus. Porém, as tradições gaúchas são também bastante 
fortes na região. Trata-se de uma mistura singular de sinais diacríticos 
riograndenses e estrangeiros. Por exemplo, as rádios locais tocam músicas 
gauchescas e de ‘bandinhas’ alemãs. (Ver item 5.3). Inclusive, há uma fusão 
musical na qual quem não é da região não consegue discernir se é uma música 
gaúcha ou alemã.  

Na região existem inúmeras festas que celebram suas etnias 
fundadoras. Entretanto, a maioria dessas celebrações é gerada no âmbito 
municipal (mitos fundadores re-atualizados através dos ritos). No quadro 4.2.1 são 
apresentados alguns exemplos. 

Quadro 4.2.1 – Festas presentes nas cidades da Bacia Hidrográfica 

Cidade Ritual 

Guarani das Missões POLFEST – Festa Típica Polonesa.  

Cândido Godói Baile de Kerb, Festa Chopp e Festival de Música 
Alemã.  

Dr. Maurício Cardoso Oktoberfest 

Novo Machado Festa da Integração Italiana e Festa de Kerb 

Três de Maio Baile do Chopp Colono 

Horizontina Festa do Colono 

Humaitá Festa do Colono e Motorista; Festa Campeira Humaitá 

Porto Mauá Festa do Imigrante Italiano, Causos de Pescadores. 
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Obviamente não se trata de uma característica singular da bacia, pois 
os municípios têm adquirido cada vez mais autonomia e funções políticas e 
administrativas no Brasil. A crescente reivindicação por emancipação dos 
municípios sinaliza esse processo. No ano de 1931, a bacia possuía apenas 05 
municípios (Santa Rosa, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, Palmeira e Ijuí) 5, 
atualmente ela abrange 55. Conseqüentemente, a cultura também segue esse 
movimento de fragmentação no momento em que tais territórios passam a 
reivindicar uma identidade própria.  

A presente análise, sob a ótica dos municípios, assume fundamental 
importância diante do objetivo de mobilização social da bacia para a gestão de 
recursos hídricos. Afinal, mobilizar em torno da bacia requer a construção de um 
movimento social contrário ao que se tem verificado. No que se refere às ações de 
educação ambiental, por exemplo, percebeu-se que as experiências que existem 
na bacia são casos isolados, fruto de políticas públicas e articulações municipais, 
conforme apresentado com maiores detalhes no item 5.2- Educação. 

Sendo assim, se a cultura (os cultos, festas e tradições) é 
manifestada através de realizações municipais, a visão sobre o meio ambiente 
também tende a ser reduzida a essa esfera. Perde-se, então, uma visão mais 
ampla da natureza e, conseqüentemente, da bacia. Logo, as ações produzidas 
tendem a seguir um caráter fragmentário, micro focalizado e com uma visão 
parcial no meio ambiente.  

A gestão dos recursos hídricos visa, ao contrário, integrar e mobilizar 
os municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica. O comitê constitui-se em um 
veículo importante para atingir tal objetivo. O Evento ‘Romaria das Águas’, que se 
realizou em todo o Estado do Rio Grande do Sul e também na Bacia Hidrográfica 
dos Rios Turvo, Santo Rosa e Santo Cristo, teve o objetivo de iniciar esse processo 
de mobilização e obteve sucesso. Através do intenso trabalho dos membros do 
comitê conseguiu-se chegar nas mais diversas comunidades da bacia e realizar, 
com mais de 1.300 pessoas6, atividades ecumênicas voltadas para a questão da 
água. 

44..33..  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDAASS  MMAARRGGEENNSS  DDOOSS  RRIIOOSS  

A primeira ocupação humana da bacia, como citado anteriormente, 
foi a dos povos indígenas que viviam nas margens dos afluentes do Rio Uruguai. 
Tratava-se, portanto, de culturas que estavam fortemente ligadas à água; seja por 
sua importância econômica, seja por sua carga simbólica. No entanto, esse modelo 
de ocupação se inverteu com a chegada dos imigrantes europeus e novos valores 
foram acionados por esses grupos sociais, ou seja, passou-se a valorizar a 
ocupação de terras inexploradas.  

                                                
5 Fonte: FELIZARDO apud ROTTA, 1999.  
6 Dados obtidos através da Secretária Executiva do Comitê, Letiele Moreira.  
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Segundo a consulta dos dados históricos e étnicos dos próprios 
municípios da bacia, percebeu-se que a exaltação aos imigrantes se dá através de 
um processo de valorização da figura do ‘homem desbravador’, ou seja, aquele 
que teve bravura suficiente para explorar novas terras e ocupar territórios 
afastados das margens dos rios.  

Em relação à memória documentada da bacia, não se encontrou 
nenhum dado que relacionasse cultura e água, ou seja, que ligasse os estilos de 
vida dos grupos sociais aos diferentes modos de usos dos rios. Na história da 
região, a água aparece somente quando se retrata, muito superficialmente, a 
ocupação indígena do território. Por esse motivo, as possibilidades de análise da 
relação entre ocupação humana histórica e os cursos da água ficam limitadas.  

A dualidade de ocupação histórica (povos indígenas - margens dos 
rios/imigrantes - terras inexploradas) seguida da valorização da figura do europeu 
pode apontar que na bacia a ocupação das margens dos rios possui um papel 
marginal enquanto valor simbólico da região. Esse fato torna-se relevante para 
pensar a atualidade da ocupação das margens dos rios e seus afluentes.  

A realidade da bacia tem mostrado que existe um conflito entre as 
atuais formas de ocupação das margens dos rios e as formas ideais esperadas da 
qualidade da água, isto é, existem muitas ocupações irregulares e inapropriadas no 
entorno das águas que gera a poluição dos rios. Esse fato, que pode parecer óbvio 
e rotineiro, assume uma especificidade na bacia dos Rios Turvo, Santa Rosa e 
Santo Cristo no momento em que a poluição das águas é atribuída aos maus usos 
dos grupos menos favorecidos socialmente (os pequenos agricultores e os grupos 
urbanos mais populares). 

Para concluir, são apresentadas a seguir duas visões opostas de 
diferentes membros do comitê que relacionam cultura e qualidade da água e que 
apontam para um conflito presente na bacia: 

(1) Qual é o tipo de alimentação aqui da região? Arroz, feijão e 
carne bastante. Eles carneiam o animal em cima de uma mesa, em 
alguns lugares com mais higiene e outros com menos. (...) O poder 
aquisitivo é baixo. (...) Então, as culturas são bem parecidas de lá do 
norte pra cá, só que dentro desses ainda têm nichos, tem pobreza 
maior. Nós temos, por exemplo, a divisa com Portela; divide a bacia que 
é a região mais pobre do estado. Nós temos a costa do Uruguai que é 
extremamente pobre. (...) Então, essas coisas não têm muito a ver com 
o Comitê, mas no fundo vão ter. É a pessoa que joga todos dejetos para 
as águas. Eles não têm conhecimento, digamos assim... 

(2) Todo mundo está preocupado até porque o meio ambiente 
hoje, com essa poluição toda. A gente tem notado assim todo mundo 
tem falado bastante dos problemas do meio ambiente na questão rural, 
a poluição nas margens dos rios, os dejetos, principalmente tem se 
falado dos suínos porque é o de maior volume. Eu tenho notado 
preocupações em algumas reuniões em que eu tenho participado, o 
pessoal tem falado nesses problemas, mas em primeiro lugar dá pra se 
solucionar esses problemas. Todo o produtor está de acordo pra 
solucionar, a canalizar os seus dejetos. O produtor, hoje, está muito 



  

P-0106-Tx85- Cap 1 a 7 - Dinâmica social.doc 13

descapitalizado, então, ele não tem isso de vamos exigir isso do 
produtor, mas ele não tem dinheiro pra fazer isso (...) Mas dizer assim 
que o produtor aproveita o dia de chuva pra jogar isso aqui ou lá, a 
gente não tem muito conhecimento. A gente pode dizer que não tem 
ninguém que faça. Agora esse conhecimento a gente não tem de que o 
produtor tenha se aproveitado da situação da chuva pra aproveitar pra 
esvaziar uma fossa lá, jogar os dejetos no rio ou coisa assim. 

44..44..  IIDDEENNTTIIDDAADDEE  SSOOCCIIAALL  

A cultura, enquanto uma construção simbólica dos grupos humanos, 
se manifesta através da elaboração da identidade social dos indivíduos. De acordo 
com as entrevistas realizadas com moradores da região, pertencentes ao comitê 
de gerenciamento da bacia, verificou-se que eles concebem a região como uma 
totalidade homogênea, mesmo agregando 55 municípios. A seguir são 
apresentados alguns depoimentos: 

Há uma identidade comum na Bacia, pois a procedência, a 
grande maioria europeus, (na região noroeste), traz uma identidade 
própria. Até mesmo as questões de desmatamento e uso e cultivo da 
terra. (Mulher, 42 anos) 

Acredita-se que sim, que há uma identidade comum na bacia, 
pois temos características muito semelhantes, quanto a: condições 
climáticas, solo, práticas de agricultura e industriais, biota e abiota, 
culturas e comportamentos. (Mulher, 31 anos) 

Toda a região foi povoada por imigrantes e seus descendentes 
(alemães, italianos, poloneses) povoamento em pequenas propriedades 
rurais, o objetivo comum era vencer as dificuldades desbravar a mata e 
tirar o máximo de riqueza da terra. (Mulher, 52 anos) 

Se você fizesse um mosaico de fotos (...) e que desse pra 
montar essas fotos. (...) Se você fizer um mosaico daqui da costa do 
Uruguai até Três Passos vai ter uma pequena variação aqui em Giruá 
por causa da nascente do Santo Cristo aí muda o relevo e se torna uma 
coxilha suave com o solo vermelho, solo mais fértil e pra cá ainda onde 
nós estávamos o solo já mais pedregoso (Crissiumal). Então, há uma 
identificação, as dificuldades que se dá são as mesmas. Em relação as 
mesmas alemã tem pequena imigração italiana aqui e alguns poloneses, 
mas é pouca coisa. (Homem, 50 anos) 

As teorias antropológicas da contemporaneidade entendem que os 
indivíduos tecem sua identidade social através de um processo situacional e 
relacional (por exemplo, DA MATTA,1998 e COUCHE, 1999) e, segundo DUARTE 
(1986), caracteriza-se por englobar determinados valores em diversos níveis de 
elaboração. O depoimento dos membros do comitê exemplifica esta idéia. Percebe-
se que são capazes de assumir uma identidade totalizante da região, produzindo 
um discurso positivo, cujo valor principal são os recursos naturais. Sob esse 
prisma, pode-se inferir que a construção de uma identidade social da bacia está 
relacionada com valores ambientais. 
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Por fim, entende-se que esse tipo de discurso (que foi acionado na 
situação de entrevista) que contempla a bacia como um todo e engloba os 
recursos naturais na construção de identidade social, pode ser bastante positivo no 
que concerne à mobilização social da bacia para a gestão de recursos hídricos.  

55..  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AATTOORREESS  EE  GGRRUUPPOOSS  
SSOOCCIIAAIISS  

55..11..  EENNTTIIDDAADDEESS  DDEE  RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  EE  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÕÕEESS  
NNÃÃOO  GGOOVVEERRNNAAMMEENNTTAAIISS  

O processo de coleta de dados sobre os atores e grupos sociais é 
bastante complexo, porque ao contrário das ações de educação ambiental e dos 
meios de comunicação, trata-se de um campo heterogêneo e disputado, pois, 
entre os diferentes atores e grupos sociais aparecem interesses econômicos, 
sociais, políticos e científicos distintos acerca das questões ambientais. Cabe 
ressaltar que muitos dos agentes envolvidos no processo de mobilização serão 
citados nos itens seguintes sobre Educação (item 5.2) e Meios de Comunicação 
(item 5.3). 

No acompanhamento de algumas reuniões do comitê, observou-se 
parecer existir, por parte dos membros do comitê, contato e conhecimento das 
principais instituições e atores sociais importantes para a gestão dos recursos 
hídricos, porém, também ocorreram indicações de que esse conhecimento não 
está sistematizado e, portanto, acontece informalmente. É muito provável que os 
contatos ocorreram muito mais pelo princípio da proximidade de atores socais 
(conhecimento pessoal) do que por estratégias de organização da ação de 
mobilização.  

Os “atores” e grupos sociais estratégicos são apresentados no quadro 
5.1.1. A listagem apresentada resulta das citações realizadas por membros do 
comitê e dos levantamentos de campo. Parte significativa dos “atores” sociais 
listados por estarem envolvidos com projetos sociais ou ambientais, já se 
encontram, diretamente ou indiretamente, atuando no processo de gestão de 
recursos hídricos.  

Em março de 2003 ocorreu a Romaria das Águas, que se constituiu 
em acontecimento religioso importante para o processo de formação do interesse 
público e mobilização da sociedade regional em relação à questão dos Recursos 
Hídricos. Nesse evento, conforme os relatos de membros do comitê, muitos atores 
e instituições foram acionados e geraram um efeito positivo, atingindo milhares de 
pessoas. Porém, não foi possível levantar as instituições envolvidas, pois o comitê 
não as informou. 7  

                                                
7 Foi solicitado para a Secretária Executiva do comitê uma relação de instituições que 
atuavam junto a eles. Nenhum dado retornou, bem como outros membros do comitê 
que foram contatados.  
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Quadro 5.1.1 - Atores e grupos sociais estratégicos mobilizados na bacia 

Identificação Endereço Município Telefone & e-mail Contato Competência e Atuação na gestão de recursos 
hídricos 

Arq. Marlene T. 
Sauer 

Prof. Melchior 
Malman 

Rua Porto Alegre, 703 Campina das 
Missões 

(55) 3567 1470 Arq. Marlene 
T. Sauer 

Prof. Melchior 
Malman 

Programa de Tratamento de efluentes domésticos no 
município.  

ROTARY CLUB Av. Concórdia, s/n.  Cândido 
Godói 

(55) 3548 1170 Clarice 
Martinenco 

Desenvolve atividades sociais voltadas para a 
comunidade do município.  

APAMA Rua Liberato Salzano Cândido 
Godói 

(55) 3548 1536 Clovis 
Fernandes 

ONG que desenvolve ações para salvar os rios.  

APAARI - ONG Caixa Postal 06. 

 

Cerro Largo (55) 3359 1570 

apaari@via-rs.net 

Presidente 

Milton 

Associação  de proteção Ambiental Amigos do Rio Ijuí 

Reflorestamento, repovoamento de rios, coleta de lixo. 

Educação ambiental em escolas. Reflorestamento da 
mata ciliar. 

Repovoamento do rio Ijuí e Comandai. 

Existe há mais de 07 anos.  

DEPTO. Municipal 
Ação Social 

Osório Ribeiro Nardes, 
152. 

Catuípe 

 

(55)3336 1301 Marinês Realiza trabalhos sociais com o clube de mães. 
Trabalhos de artesanato, Programa de 1o Emprego, 
Capacitação, etc.  

LIONS CLUBE Secretaria municipal de 
Educação 

Chiapetta (55)37841623 Roci Desenvolve atividades sociais voltadas para a 
comunidade de Chiapetta. 

Brigada Militar  Rua São Cristóvão 873 Horizontina (55) 3537 1966 Sargento 
Marques 

Atua junto a FEPAM (Santa Rosa) auxiliando na 
fiscalização ambiental na Região Noroeste do Estado. 

LIONS CLUBE Av. Castelo Branco, 
1222 

Guarani das 
Missões 

(55) 3353 1741 Eugênio  Participação em eventos educativos, sociais e 
culturais.  

ROTARY CLUBE Rua Boa Vista - 
Corsan 

Guarani das 
Missões 

(55) 3353 1080 Antônio Participação em eventos educativos, sociais e 
culturais. 
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Quadro 5.1.1 - Atores e grupos sociais estratégicos mobilizados na bacia (continuação) 

Identificação Endereço Município Telefone & e-mail Contato Competência e Atuação na gestão de recursos 
hídricos 

Pesquisador Dr. 
Geraldo Coelho 

Rua São Francisco, 501. 
CEP 98 7000-000 

 

Ijuí 

 

(55) 3332 0200  

Ramal: 294 

coelho@unijui.tche.br 

 

Dr. Geraldo 
Coelho 

Desenvolve pesquisa na região da Bacia 
Hidrográfica através da UNIJUÍ. Realiza projetos 
ambientais com a população local , no que diz 
respeito às “Estratégias de Regeneração da 
Mata Ciliar”.   

IBAMA EFLEX 

Caixa postal 513 

Ijuí (55)3332 6194 /9962 6444 Alexandre  Estação de fomento e experimentação do 
IBAMA.  

ASSSSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA 
AGUATEL 

Rua. Ito Waldemar 
Klockner 

Nova 
Candelária 

(55) 616 6226 Renito Administração do Sistema de Águas. 

SINDICATO DOS 
TRABALHADORE
S RURAIS 

Pç. D. Felipe 
Nadal,113 

Porto 
Lucena 

(55)3565 1432 Cleumir Organização Social dos Agricultores 

GRUPO 
ECOLÓGICO 

Pç. D. Felipe 
Nadal,113 

Porto 
Lucena 

(55)3565 1432 Alcides Produção Orgânica dos Alimentos 

ASSOCIAÇÃO DE 
PESCADORES 

Pç. D. Felipe Nadal, 
299 

Porto 
Lucena 

(55) 3565 1300 Rodolfo Organização dos Pescadores Profissionais 

CONDEC Pç. D. Felipe Nadal, 
299 

Porto 
Lucena 

(55) 3565 1300 Rodolfo Organização dos Agricultores, Prestação de 
Serviços 

STRS ONG Julio de Castilhos, 
525 

Porto Xavier (55) 3354 1544 Darci ou Jair Desenvolve pesquisa voltada para a área de 
cana de açúcar e fruticultura. Capacitação de 
agricultores em agroecologia. Voltado para as 
questões ambientais.  

COOPEROQUE Salvador 
das Missões 

(55)3358 1158 Elmar Produção Agrícola.  

COOPERMIL Santa Rosa (55)35125022 Lenara Produção e comercialização de grão. 

COMTUL 

Coceagro: quatro 
cooperativas da 
região/  

 
Tucunduva (55)3542 1122 Gilmar Cooperativa Mista Tucunduva Ltda.  
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Quadro 5.1.1 - Atores e grupos sociais estratégicos mobilizados na bacia (continuação) 

Identificação Endereço Município Telefone & e-mail Contato Competência e Atuação na gestão de 
recursos hídricos 

AGCO RS 344 Km 01 Santa Rosa (55)3511 5500 Áurio Empresa de produtos agrícolas. Possui programa 
de gerenciamento ambiental.  

COTRIROSA  Av. Expedicionário 
Weber, 3084. 

Santa Rosa (55)35117676 Adair Galera  Comercialização e exportação de produtos 
agrícolas.  

DEFAP  Santa Rosa (55)35125699 Cláudio Atua na área florestal referente a 42 municípios 
da região 

EMATER 
REGIONAL 

Rua Ectore Alberto 
Beltrone, 60. 

Santa Rosa (55)35126665 Paulo Kapell Assistência Técnica aos produtores rurais 

BIOSFERA 
Assessoria 
Ambiental Ltda. 

Rua Palmeira, 75/15 

CEP 98900-000 

Santa Rosa (55)3511 3507/9113 9989 

biosferaassessoria@terra.co
m.br 

Biól. Laides 
Hoffman 

Assessoria para projetos ambientais em geral.  

Sinésio Jorge 
Kist 

Rua Pe. Adolfo 
Gallas, 214. 

Santo Cristo (55) 3541 1831 Sinésio Kist Secretário da Agricultura de Santo Cristo. 
Desenvolve projeto no âmbito municipal sobre 
Agricultura Sustentável: Agroecologia. 

COTRIMAIO  Três de 
Maio 

(55)35359600 Antônio 
Wunsch 

Cooperativa Tritícola Agropastoril de Três de 
Maio. Abrange 14 municípios da região noroeste 
do Estado. Desenvolve programas ambientais 
com o objetivo de alcançar um equilíbrio entre o 
homem e o ambiente, dando sustentabilidade à 
região. 

SONDASUL 

Consultoria 
Ambiental 

Rua Uruguai, 
683/sala 21 

Três de 
Maio 

(55)99970689 Geól. 
Alcione José 
Ramos 
Tomasi  

Empresa de consultoria ambiental. Atua com 
licenciamento e laudos para mais de 40 
Prefeituras da região. 
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Quadro 4.2.1 - Atores e grupos sociais estratégicos mobilizados na bacia (continuação) 

Identificação Endereço Município Telefone & e-mail Contato Competência e Atuação na gestão de 
recursos hídricos 

ASSOCIAÇÃO 
DOS AMIGOS 
RIO COMANDAÍ 

Linha Guaraguatá. Salvador 
das Missões 

(55) 3358 1100  Ramal 
0213 

Nilvo 
Bamberg 

Proteção da flora e fauna do Rio Comandai.  

SINDICATOS RURAIS (Sem Representação no Comitê) 

Sindicato Rural de 
Crissiumal 

Av. Costa e Silva, 
71 – CEP 98640-
000 

Crissiumal (55) 524 1105 Alceu 
Hipolito 
Liesenfeld 

Sem atuação definida 

Sindicato Rural de 
Giruá 

Rua Cel. Bráulio 
Oliveira, 475 – CEP 
98870-000 

Giruá (55)3611633 – 962 3787 Juarez 
Londero 

Sem atuação definida 

Sindicato Rural de 
Palmeira das 
Missões 

Av. Coronel 
Evaristo, 42 – CEP 
98300-000 

Palmeira 
das Missões 

(55)742 1282 Dirceu 
Cézar 
Pereira 

Sem atuação definida 

Sindicato Rural de 
Santo Ângelo 

Rua Antônio Ribas, 
2112 – CEP 93163-
000 

Santo 
Ângelo 

(55)313 3836 Edgard 
Alberto 
Piccoli 

Sem atuação definida 

Sindicato Rural de 
Santo Augusto 

Av. Getúlio Vargas, 
210, CP 132 – CEP 
98590-000 

Santo 
Augusto 

(55)781 1711 Jorge Luís 
Machado 
Rodrigues 

Sem atuação definida 

Sindicato Rural de 
São Martinho 

Av. Castelo Branco, 
286 – CEP 98690-
000 

São 
Martinho 

(55) 5331275- 9614947 Magnus R. 
Beck 

Sem atuação definida 
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55..22..  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  

O levantamento dos dados sobre educação ambiental na bacia 
demonstrou que as ações existentes, salvo raras exceções, estão restritas ao 
âmbito municipal, ou seja, as escolas e demais instituições não conseguem se 
articular além da sua área de atuação. Tratam-se, fundamentalmente, de 
pequenas ações isoladas e fragmentadas. Por isso, podem acabar perdendo uma 
visão mais ampla em relação ao conjunto de recursos hídricos de toda a bacia.  

Foi verificado que a maioria das ações de educação ambiental, 
preocupam-se, demasiadamente, com a preservação dos rios e de suas margens. 
Demonstrando que, desde o nível mais micro focalizado, existe ethos8 da 
população da bacia ligado à água. Conseqüentemente, trata-se de um ponto 
favorável diante do objetivo de articular a região em torno dos recursos hídricos 
visto que a preocupação com a água já está latente no universo da vida cotidiana 
da população da Bacia Hidrográfica.  

Também foi verificado que, tanto nas ações de educação ambiental, 
quanto nos meios de comunicação, as práticas sociais em relação aos recursos 
hídricos estão relacionadas com uma visão integrada da natureza. Por mais que a 
preocupação com a água esteja presente nos indivíduos da bacia, não existe entre 
eles uma separação entre gestão ambiental e gestão dos recursos hídricos. Desse 
modo, se por um lado, as ações práticas educacionais estão limitadas a um recorte 
geográfico e restringidas ao âmbito municipal, por outro, a população, no interior 
desse espaço fragmentado consegue contemplar uma visão holista da natureza.  

As ações de grande visibilidade e de maior integração da bacia estão 
centradas na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUÍ) - campus de Santa Rosa. Essa instituição científica, por possuir o 
monopólio legítimo de saber (cf. expressão de WEBER, 1997), consegue produzir 
as principais ações de educação ambiental através de pesquisadores titulados, 
financiamentos para pesquisas, realização de seminários, etc. Trata-se de um 
grupo de elite intelectual da região, que possui um grande capital simbólico (cf. 
BOURDIEU, 2000) para articular e produzir as ações mais visíveis da bacia. Nesse 
processo, destaca-se o curso de pós-graduação em gestão ambiental, o jornal 
Ambiente Vivo e o projeto Gabari-Itá.  

O comitê da bacia está diretamente ligado com a UNIJUÍ – Campus 
de Santa Rosa e com os seus principais atores sociais no campo do meio ambiente. 
No interior do comitê, existe um grupo de educação ambiental no qual alguns de 
seus membros estão, ou já estiveram vinculados ao programa de pós- graduação 
em gestão ambiental da UNIJUÍ.  

No quadro 5.2.1 é apresentado o levantamento das ações de 
educação ambiental. 

                                                
8Ethos: Conjunto de dispositivos morais, caráter de um povo. (GEERTZ, 1989) 
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Quadro 5.2.1 – Ações de educação ambiental 

Cidade Organização Endereço postal – Telefone –
e-mail. 

Atividade que desenvolve –Educação Ambiental 

Santa Rosa - 

Ijuí 

UNIJUÍ 

 

Fone/Fax: (55) 3512. 6677 
UNIJUÍ - Campus Santa Rosa  

Departamento de Biologia e 
Química - Ramal 748 
http://www.unijui.tche.br/dbq 
E- mail: 
dbq@campussr.unijui.tche.br 

Departamento de Ciências 
Sociais - Ramal 741  
www.unijui.tche.br/dcs  
E-mail: 

mailto:dcs@campussr.unijui.tch
e.br 

PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL.  

Constitui-se um dos principais espaços de formação de pesquisadores na área 
de Educação Ambiental da Bacia. Enfatiza trabalhos que desenvolvam estudos 
sobre a realidade local.  

A UNIJUÍ é um espaço acadêmico que concentra grande parte das discussões 
intelectuais sobre meio ambiente e sociedade. Nela são realizados inúmeros 
seminários, projetos, monografias, workshops, cursos, etc.  

Pesquisadores relacionados com o curso pertencentes ao comitê: 

Profa. Cléria B. Meller (Dpto De Biologia e Química) – Professora do curso 

Jacinta Immich – ex-aluna do curso. 

PROFESSORES E PESQUISADORES DO CURSO:  

Amir Limana -Doutor - DCS 
Ângela Maria Fiorentini - Mestre/Doutoranda - DBQ 
Cleria Bitencorte Meller - Mestre - DBQ 
Dóris Ketzer Montardo - Mestre - DCS 
Edemar Rotta - Mestre - DCS 
Euzélia Pavéglio Vieira - Mestre - DECon 
Jorge Reppold Marinho - Mestre/ Doutorando - DBQ 
Hedi Maria Luft - Mestre - DePe 
Helga Krüger Vettorato - Mestre - DCS 
Ingride Mundstock Bozzetto - Mestre - DePe 
Luis Alles - Mestre - DFP 
Luiz Alcides Schiavo Miranda - Mestre/Doutorando - DBQ 
Maria Lígia Cassol Pinto - Doutora - DCS 
Mário Amarildo Attuati - Mestre - DCS 
Marlise Amália Reinehr - Mestre - DCS 
Valdir Roque Dallabrida - Mestre/Doutorando - DCS 
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Quadro 5.2.1 – Ações de educação ambiental (continuação) 

Cidade Organização Endereço postal – Telefone –
e-mail. 

Atividade que desenvolve –Educação Ambiental 

Ijuí 

 

PROJETO GARABI-
ITÁ 

CIEN-FIDENE/IRDeR/UNIJUÍ – 
SEMA/SRHR 

End. Postal: FIDENE/IRDeR 

São Francisco, 501. CEP 98 
7000-000 –  

Fone: (55) 3332 0200 ramal: 
294. 

Compensação Florestal da Linha de Transmissão Garabi-Itá, projeto 
desenvolvido em oito municípios das regiões Noroeste Colonial e Fronteira 
Noroeste do Rio Grande do Sul. Propõe-se repor em mata ciliar 280 mil 
mudas de espécies nativas. A reposição florestal foi desenvolvida sempre 
aliada a um amplo trabalho de educação ambiental e de comunicação, tendo 
os produtores rurais como principais parceiros. O Projeto buscou ainda 
inserção em escolas de Educação Básica, levando a discussão temas 
relacionados à recuperação e preservação ambiental. Coordenador do Projeto: 
Eng. Agr. Osório Antônio Lucchese 

Projeto Integrado 
de todas as 
escolas de Santa 
Rosa. 

(Prefeitura, 17a 
CRE, Escolas 
Particulares) 

17a CRE 

Av. Borges de Medeiros, 806. 

Fone: (55) 3512 6030 

Contato: Jacinta Immich  

Coleta Seletiva de Lixo – Cada escola é responsável por uma região do 
município. São realizados eventos de mobilização das comunidades com fins 
pedagógicos (alunos, pais e professores).  

Escola de 1o Grau 
Tiradentes 

 

Rua Espírito Santo, 189 –  

Fone: (55) 3512 7989 

Projeto na área urbana no Rio Perseguerinho.  

APADA-ONG Rua Henrique Martin s/n. 

Fone: (55) 3512 6286 

Contato: Lenir 

Desenvolve projetos de educação ambiental para alunos especiais com 
surdez. 

Santa Rosa 

 

Escola Normal 
Visconde do Cairú. 

Rua Perimetral, s/n. 

Fone: (55) 3512 1323 

Participação dos alunos na Feira de Ciências e Tecnologia da UFSM com 
projetos ambientais. Os alunos desenvolvem projeto sobre o lixo, 
desmatamento e para preservação das margens do Rio Uruguai.  
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Quadro 5.2.1 – Ações de educação ambiental (continuação) 

Cidade Organização Endereço postal – Telefone –
e-mail. 

Atividade que desenvolve –Educação Ambiental 

Boa Vista do 
Buricá 

Escola Ida 
Weschenfelder e 
SMEC – Prefeitura 
Municipal 

Av. Três Passos, 271. 

Fone: (55) 3538 1155 

‘Concurso de Frases’ – Público alvo: alunos do ensino Fundamental da cidade. 

Objetivo: Desenvolver a capacidade crítica no que se refere às questões 
ambientais. 

Campina das 
Missões 

Prefeitura 
Municipal de 
Campina das 
Missões 

Rua Porto Alegre, 703.  

Fone: (55) 35671120 - 
Responsável: 

Antônio J. Jung. Secretaria de 
Agricultura.  

‘Semana do Meio Ambiente’– Evento que acontece na Escola EEB João XXIII e 
Santa Isabel. Público alvo: todos os alunos do município. São realizadas 
palestras, cursos, seminários, plantio de árvores e excursões. Projeto existe 
há mais de 04 anos. Acontece sempre em Junho. 

APAMA-ONG Fone: (55)3548 1536 

Contato: Clóvis Fernandes 

Projeto APAMA- Realiza-se palestras, mutirões de limpeza e um programa de 
rádio. È voltado para toda a comunidade. Existe há mais de 03 anos.  

Cândido 
Godói 

SMEC Fone: (55) 3548 1375 

Contato: Lauri Royer 

“Salve nossos Rios” – Objetivo: Conscientização ambiental para a 
preservação. Dirigidos a alunos do ensino fundamental e médio. Existe há 
mais de três anos.  

Catuípe Escolas do 
Município – 
Prefeitura (SMEC) 
- Igrejas 

 

Rua Osório Ribeiro Nardes, 152 

Fone: (55)3336 1206- (SMEC) 

Projeto Sobre Águas, Campanha do Lixo Limpeza de Rios. Público alvo: alunos 
de 4 a 14 anos.  

Cerro Largo Secretaria de 
Educação e 
Cultura (SMEC) 
com a ajuda de 
ONGs e Escolas 

Rua 20 de Dezembro, 609  

(55) 3359 1905/ 3756 1084 

‘Caminhada Ecológica’ – Público alvo: crianças e adultos do município. 
Objetivo: Preservação da Natureza e Coleta de Lixo. 04 anos de existência.  
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Quadro 5.2.1 – Ações de educação ambiental (continuação) 

Cidade Organização Endereço postal – Telefone –
e-mail. 

Atividade que desenvolve –Educação Ambiental 

Chiapetta Prefeitura 
Municipal de 
Chiapetta 

Av. Ipiranga, 01 

Fone: (55) 3784 1410 

Responsável: João C. Antenoff 

‘Educar’ -  Projeto de educação ambiental realizado nas escolas do município 
para todas as séries. Atua promovendo palestras há mais de 05 anos.  

Condor Escola Agostinha 
Dill e Prefeitura 
Municipal  

Rua Duque de Caxias, 08 

(55)3379 1231 

Coleta de Lixo e Limpeza das Margens do Rio Raiz 

Escola São José Rua Giruá, , 190 

Fone: (55) 3353 2457 

‘Três passos para salvar o Três Passarinho” – Plantio de árvores nas fontes 
dos rios. Tempo de existência: 05 anos. 

Escolas Municipais 
Pólo.  

‘Clube da árvore’ . Programa de Educação ambiental dirigido a estudantes das 
Escolas locais. 

Guarani das 
Missões 

 

Escola Mun. São 
Estanislau 

SMEC:  

Av São Miguel, 1640 

Fone: (55) 3353 1549 Estudantes realizam coleta de lixo. 

Humaitá Prefeitura 
Municipal e 
Escolas  

(55) 3525 1166 

Contato: Profa. Dollores 

‘Meio Ambiente Preservado: Criança Saudável’ – Realizam-se, no espaço das 
escolas e comunidade, palestras, visitas ecológicas, censo ambiental, 
saneamento, etc. projeto existe há mais de 03 anos.  

SMEC, EMATER, 
STR, Agricultura 

‘Semana do Meio Ambiente’ – Palestra, visitas e caminhadas ecológicas, 
pedágio, etc. Dirigido a alunos de escolas municipais da educação básica. 
Tempo de existência do Projeto: 04 anos.  

Nova 
Candelária 

 

SMEC, EMATER, 
Secretaria da 
Agricultura 

SMEC: 

Rua São Francisco, 520 

Fone: (55) 6166336 
‘Horta Escolar’ – Palestras, instalação e acompanhamento. Dirigido a Escolas 
Estaduais e Municipais para a Comunidade escolar. Tempo de existência do 
projeto: 06 meses.  

Porto Lucena Prefeitura 
Municipal/Pescado
res 

(55) 3565 1300 ‘Limpeza dos Rios’ – Coleta de lixo. 

Tempo de existência do Projeto: 0 1 ano. 
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Quadro 5.2.1 – Ações de educação ambiental (continuação) 

Cidade Organização Endereço postal – Telefone –
e-mail. 

Atividade que desenvolve –Educação Ambiental 

Porto Xavier SMEC/Escolas do 
município 

(55) 3354 1282 ‘Projeto Lixo’ – Projeto que tem por objetivo a conscientização ambiental  dos 
alunos até a 8a série.  

Santo Cristo SMEC  Rua 25 julho, 133. CEP 98960-
000  

Fone: (55) 3541 1005 

São promovidas limpezas de riachos da cidade e do interior, recolhimento de 
embalagens de agrotóxicos e correta destinação do lixo. Participam desse 
projeto as escolas da rede municipal (alunos, professores e comunidade). O 
Projeto existe há mais de 02 anos.  

CTG Querências 
das Missões 

Do Comércio, 209 

Fone: (55) 3358 1033 

Contato: Terezinha 

‘Cavalgada Ecológica’ - Promover a consciência ecológica entre os membros 
da comunidade. Projeto existe há 03 anos 

Salvador das 
Missões 

Escolas 
Municipais/SMEC 

Av. Independência, s/n. 

Fone: (55)  33581101 

‘Coleta Seletiva do Lixo’ . Existe há mais de 02 anos. 

SMEC – EMATER - 
SMA 

Independência, 536 

(55)3563 1122 

Passeata Ecológica realizada com toda a comunidade do município. Projeto 
existe há 03 anos. 

SMEC – EMATER – 
SMA 

Independência, 536 

(55)3563 1122 

‘Concurso horta escolar’ – Dirigido a comunidade escolar. Projeto existe há 11 
anos. 

SMEC – EMATER – 
SMA 

Independência, 536 

(55)35361133 

‘Concurso Meio Ambiente’ – Realizado nas escolas para  a sua comunidade. 
Projeto existe há 11 anos. 

São Paulo das 
Missões 

SMEC – EMATER - 
SMA 

Independência, 536 

(55)3563 1133 

‘Repovoamento dos Rios e Riachos’ – Dirigido para  comunidade do município. 
Projeto existe há 03 anos.  

Tucunduva Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Escolas do 
Município.  

Santa Rosa, 520 

55) 3542 2057 

‘Projeto Meio Ambiente’ –  Realiza palestras nas escolas , passeios ecológicos, 
limpeza in  loco. Dirigidos a  alunos e comunidade em geral.  
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55..33..  MMEEIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  

O levantamento dos meios de comunicação existentes na bacia 
possui o objetivo de mostrar os possíveis veículos de integração e mobilização da 
bacia e apresentar uma avaliação do grau de envolvimento e participação com as 
questões de gestão ambiental e recursos hídricos. 

Por se tratar de uma região bastante ampla existem vários e 
diversificados meios de comunicação. Ao contrário das ações de educação 
ambiental (que estão mais voltadas ao âmbito municipal), esses veículos 
caracterizam-se, geralmente, por abranger vários municípios. Trata-se de 
instituições que conseguem atingir e penetrar na realidade cotidiana de um grande 
número de indivíduos que moram na área da bacia.  

Foi constatado que são poucos os meios de comunicação voltados 
somente para a gestão ambiental (ver quadro 5.3.1 ‘Ambiente Vivo’). A maioria 
dos jornais e rádios noticia assuntos gerais relacionados à realidade local e no 
interior desses espaços aparecem as questões ambientais (problemas, ações, 
projetos seminários, etc.) que são ou podem tornar-se notícia.  

De acordo com o contato realizado com os jornais e rádios locais foi 
verificado que a maioria deles possui espaço garantido para a publicação, ou 
anúncio sobre meio ambiente. Por isso, em relação à gestão dos recursos hídricos 
só haverá matérias específicas sobre o tema a partir do momento em que as 
instituições interessadas conseguirem chegar e se articular com esses veículos. 
Afinal, há espaço, embora muitas vezes pago9, para anunciar na maioria dos 
jornais e rádios.  

Devido a esse fato, percebe-se que os temas de gestão ambiental, 
mesmo não sendo o principal assunto dos veículos, possuem livre acesso, espaço 
garantido e trânsito livre nesses meios, pois se trata de um assunto de consenso 
social e, por isso, não é motivo de disputa pública pelas relações de poder.  

Em relação às rádios da bacia foi verificado que se trata de um meio 
de comunicação poderoso da região. Por noticiarem assuntos locais, tocarem as 
músicas da cultura da população e, especialmente, por se tratar de um meio de 
comunicação de cunho oral, as rádios conseguem chegar diretamente nos 
indivíduos, porque elas atuam através dos mesmos signos da sociedade local e por 
isso eles são facilmente assimilados, gerando um processo de comunicação eficaz. 
Por esses motivos (por ter grande abrangência e ser de fácil compreensão), 
entende-se que as rádios são excelentes meios para conseguir mobilizar a bacia 
em torno dos recursos hídricos.  

A principal emissora de televisão da região da Bacia é a sucursal da 
RBS TV. Os principais núcleos na região noroeste do estado situam-se nas cidades 
de Santa Rosa, Cruz Alta e São Luiz Gonzaga. A rede televisiva possui três tipos de 
programação: 1.  Nacional (TV Globo) 2.  Estadual (RBS TV Porto Alegre)  3.  Local 
(RBS TV Santa Rosa/Cruz Alta ou São Luiz Gonzaga).  
                                                
9 Informação fornecida pela Secretária Executiva do Comitê, Letiele Moreira.  
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No quadro 5.3.1 são elencados os jornais e revistas, no quadro 5.3.2 
as rádios e no quadro 5.3.3 as principais redes televisivas da região.  
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Quadro 5.3.1 – Meios de Comunicação – Jornais e Revistas 

Cidade Nome Endereço postal - 
Telefone 

Endereço Eletrônico Competência e 
Atuação 

Abrangência Local & 
Periodicidade 

Campina das 
Missões 

JORNAL O 
CIDADÃO 

Av Santa Rosa, 458 

Fone: (55) 3567 1193 

Contato: Jair 

Sem e-mail Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Campina das Missões e 
região. Tiragem de 3.500 
exemplares. 

Semanal 

Cândido 
Godói 

GAZETA DO 
POVO 

Av. Redenção. 

Fone: (55) 3548 1002 

Contato: Olavo Ciotti.  

gazeta@brmaster.com.br Matérias  sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Cândido Godói, Porto 
Lucena, Campina das 
Missões, Porto Xavier.  

Tiragem de 1.000 
exemplares. 

Semanal.  

FOLHA DA 
PRODUÇÃO 

(55)3359 1721 Folhadaprodução@sol.psi.
br 

Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Cerro Largo, Salvador das 
Missões, São Pedro do 
Butiá, São Paulo das 
Missões, Roque Gonzales, 
Guarani das Missões, 
Campina das Missões, Porto 
Xavier. 

Tiragem de 2.500 
exemplares 

Cerro Largo 

 

GAZETA 
INTEGRAÇÃO 

(55)3359 1099 Edsonsantos@via.rs.net Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Cerro Largo, Guarani das 
Missões, Senador Salgado 
Filho e região. 

Tiragem de 4.000 
exemplares. 
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Quadro 5.3.1 – Meios de Comunicação – Jornais e Revistas (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal - 
Telefone 

Endereço Eletrônico Competência e 
Atuação 

Abrangência Local & 
Periodicidade 

Chiapetta INFORMATIVO 

ACIC 

Rua Raul Oliveira 

(55) 3784 1188 

Não possui e-mail Matérias  sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Município de Chiapetta, 
tiragem de 1.000 
exemplares 

Mensal 

Condor NOTÍCIA DE 
CONDOR 

Rua Comércio, 1153 

Fone: (55) 3379 
1000/1322 

9121 7474  

Contato João Luis 

noticiacondor@express.co
m.br 

Matérias  sobre 
assuntos gerais e 
comunitários. 

Condor  

Semanal 

Tiragem de 500 
exemplares.  

Giruá JORNAL 
ESPAÇO 
ABERTO 

Rua Francisco Leopoldo 
Uhry, 90 

(55)3361 3333 

   

Giruá FOLHA 
GIRUAENSE 

Rua Aroldo Kegler, 30 

Fone: (55): 3361-1331 
Contato: Aroldo Kegler 

folhagir@sol.psi.br 

 
Matérias  sobre 
assuntos gerais e 
locais. Privilegia tema 
da agricultura 

Tiragem 2.200/ por 
assinatura 

Giruá, Senador Salgado 
Filho, Ubiratema, Santa 
Rosa, Sete de Setembro, 
Ijui, Três de Maio, Santo 
Ângelo. 

Semanal 
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Quadro 5.3.1 – Meios de Comunicação – Jornais e Revistas (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal - 
Telefone 

Endereço Eletrônico Competência e 
Atuação 

Abrangência Local & 
Periodicidade 

Ijuí JORNAL DA 
MANHÃ 

Rua Albino Brendler, 122 

(55) 3332 7070 

Comercial@jornaldamanh
a.inf.br 

 

Matérias  sobre 
assuntos gerais e 
locais. Possui caderno 
especial  sobre 
agricultura 

Ijuí e toda região noroeste, 

Total de 75 municípios da 
região noroeste 

Tiragem de 10.500 
exemplares/público leitor de 
50.000 pessoas 

3 vezes por semana.  

Ijuí Jornal da LG Rua Albino Brendler, 122 

(55) 3332 7070 

lg@jornaldamanha.inf.br 

 

Matérias relacionadas 
a Indústrias e 
Cooperativas.  

Região de Ijuí, atingindo 
cerca 30 municípios 

Tiragem de 32.000 
exemplares.  

Ijuí COMUNIC@  Jornal eletrônico 

http://www.unijui.tche.br/
comunica/index.html 

Fone: (55) 3332-0200 

comunica@unijui.tche.br 
 

Jornal acadêmico, produz 
matérias sobre assuntos 
científicos, bem como 
assuntos gerais e locais. 

Abrange público voltado 
para as atividades 
acadêmicas da UNIJUÍ – 
Campus Santa Rosa e Ijuí.  

Ijuí AMBIENTE 
VIVO 

Rua São Francisco, 501 
CEP 

98700-000 

Fone/Fax: (55)3332 0294 

Garabi@admijui.tche.br Jornal voltado para 
as questões de meio 
ambiente na região 
da Bacia / mais 
especificadamente 
para o projeto 
ambiental Garabi Itá 

Ijuí, Santo Ângelo,  São 
Martinho, Dr. Maurício 
Cardoso. 

Tiragem de 15.000 
exemplares 
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Quadro 5.3.1 – Meios de Comunicação – Jornais e Revistas (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal - 
Telefone 

Endereço Eletrônico Competência e 
Atuação 

Abrangência Local & 
Periodicidade 

Palmeira das 
Missões 

JORNAL DA 
CIDADE 
REGIONAL 

Rua Gal. Fermino, 322 

(55) 3742 61 84 

Cenira@mksnet.com.br 

 

Matérias  sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Palmeira das Missões e São 
Paulo das Missões. (Atinge 
17 municípios). 

Tiragem de 3.500 
exemplares 

Palmeira das 
Missões 

TRIBUNA DA 
PRODUÇÃO 

Rua Maj. Novais, 1037 

(55) 3742 1076 

Tribunadaproducao@mks
net.com.br 

Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Palmeira das Missões. 

Tiragem de 2.000 
exemplares 

Semanal 

Porto Lucena FOLHA DO 
PORTO 

Pç. D. Felipe Nadal, 299 

Fone: (55) 3565\1300 

Não possui e-mail. Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Porto Lucena 

Semanal 

Porto Xavier JORNAL A 
GAZETA 

(55) 9972 0168 

Contato: Jorge 

Não possui e-mail Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Município de Porto Xavier e 
região 

Semanal 

Santa Rosa NOROESTE Trav. República, 46 – 

(55) 3512 5757 

Jornalnoroeste@viabrazil.
com.br 

 

Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Região Noroeste: cerca de 
80 municípios 

Tiragem: 3.500 

Semanal 

Santa Rosa GAZETA 
REGIONAL 

Rua Minas Gerais, 56 – 
CEP 98900-000 

Fone: (55) 35124107 

Jgazetaregional.com.br 

 

Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Região da Grande Santa 
Rosa. Tiragem de 5.600 
exemplares 

Santa Rosa A FOLHA Rua Buenos Aires, 125 – 
CEP 989000-000 

Fone: (55)35112764 

Jornalfolhadatarde@hotm
ail.com 

 

Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Santa Rosa 
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Quadro 5.3.1 – Meios de Comunicação – Jornais e Revistas (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal - 
Telefone 

Endereço Eletrônico Competência e 
Atuação 

Abrangência Local & 
Periodicidade 

Santa Rosa BOAS NOVAS Rua Duque de Caxias, 236 

Fone/Fax: (55)35122378 

Boanova.sra@terra.com.b
r 

Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Santa Rosa  

Santo Cristo CORREIO 
SAMANAL 

Rua Olavo Bilac, 895 CEP 
98960-000 

Fone/Fax: (55) 3541 1673  

Correiosemanal@assisnet.
com.br 

 

Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Santo Cristo, Porto Lucena, 
Porto Vera Cruz, Cândido 
Godói, Campina das Missões 
e Santa Rosa.  

Tenente 
Portela 

JORNAL FOLHA 
POPULAR 

Av. Redenção, 15 – 
Centro 

Fone: (55) 3551-1608 

Contato: Rogério Costa 
Arantes 

fpopular@redemeganet.co
m.br 

 

Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Miraguaí, Barra Guarita, 
Derrubadas, Vista Gaúcha, 
Tenente Portela e interior 

Tiragem de 1.000 
exemplares 

Semanal 

Três de Maio JORNAL 
SEMANAL 
LTDA. 

Rua Pe. Cacique, 1162 

(55) 3535 2677 

Jornalsemanla@mksnet.c
om.br 

Matérias sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Três de Maio, 
Independência, Alegria, Boa 
Vista do Buricá, São José do 
Inhacorá, Horizontina, Dr. 
Maurício Cardoso, 
Tucunduca, Novo Machado, 
Nova Candelária.  

Tiragem de 3.500 
exemplares. 
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Quadro 5.3.1 – Meios de Comunicação – Jornais e Revistas (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal - 
Telefone 

Endereço Eletrônico Competência e 
Atuação 

Abrangência Local & 
Periodicidade 

Três de Maio  COOPER  Av. Santa Rosa, 845 - CEP 
98910-000 

Fone/FAX: (55)35351515 

Coperjor@mksnet.com.br 

www.cooperjornal.com.br 

Matérias gerais e 
locais. 

Cobre grande parte 
dos municípios da 
Bacia.  

Alegria, Boa Vista do Buricá, 
Campina das Missões, 
Campo Novo, Cândido 
Godói, Crissiumal, Dr. 
Maurício Cardoso, Giruá, 
Horizontina, Humaitá, 
Independância, Nova 
Candelária, Novo Machado, 
Santa Rosa, Santo Cristo, 
São José do Inhacorá, São 
Martinho, Sede Nova, 
Tiradentes do Sul, Três de 
Maio, Três Passos, 
Tucunduva, Porto Xavier, 
Porto Vera Cruz e Porto 
Mauá.  

Três Passos JORNAL 
YUCUMÃ 

Rua Julio de Castilhos, 225 

Fone: (55) 3522-1016 

Contato: Inácio 

jyucuma@mksnet.com.br 

 

Matérias  sobre 
assuntos gerais e 
locais. 

Atinge 15 municípios: Três 
Passos e micro-região. 

Tiragem de 3.000 
exemplares.  

Tucunduva ACISAT (55) 3542 1182 Não possui e-mail Matérias relacionadas 
ao comércio local. 

Município de Tucunduva. 
Tiragem de 250 exemplares 

Mensal 

Tucunduva O SÃO ROQUE (55)3542 1949 Não possui e-mail Matérias  sobre 
assuntos gerais e 
locais. Privilegia os 
eventos religiosos do 
município.  

Município de Tucunduva e 
região. Tiragem de 750 
exemplares. 

Mensal 
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Quadro 5.3.2 – Meios de Comunicação – Rádios 

Cidade Nome Endereço postal – 
Telefone 

Competência e Atuação Abrangência Local 

Campina das Missões RÁDIO ATIVA 
FM 

Av Santa Rosa, 458 

Fone: (55)3567 1485 

Contato: Wilson 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 

Abrangência regional , atingindo 50.000 
pessoas aproximadamente 

Catuípe ÁGUAS 
CLARAS 

Av. Rio Branco, 616 

(55) 3336 1328 

Notícias relacionadas à 
região. 

Rádio musical 

Notícias durante a manhã.  

Catuípe, Três Passos, Ajuricaba, Nova 
Ramada, Santo Ângelo, Coronel Barros, 
três de Maio, Augusto Pestana, Santa 
Rosa , Ijuí, Giruá e demais 
proximidades (atinge 70 municípios).  

Cerro Largo RÁDIO CERRO 
AZUL 

Rua Anunciação, 480.  

(55) 33591291 

Contato: Ledir 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 

Atinge mais de 50 municípios. 

 

Chiapetta RÁDIO 
QUERÊNCIA 

Casa Cultura.  

(55) 3784 1322 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 

Abrangência regional , atingindo 
100.000 pessoas aproximadamente 

Chiapetta RÁDIO 
CIRANDA FM 

Rua Carvi 

(55) 3784 1300 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 

Abrangência regional , atingindo 
100.000 pessoas aproximadamente 

Chiapetta RÁDIO 
COMUNITÁRIA 

Rua Raul Oliveira 

(55) 3784 1277 

Programação voltada para 
assuntos gerais do 
município 

Abrangência local, atingindo um público 
de 5.000 pessoas aproximadamente 

Coronel Bicaco RÁDIO 
FAXINAL 

Rua 14 de Abril, 40 

Fone: (55) 3557 1426 

Programação voltada para 
assuntos gerais e 
comunitários. 

A Rádio possui dois boletins 
diários.  

Coronel Bicaco, Campo Novo, Braga, 
Redentora, Santo Augusto.  

Atinge aproximadamente 13.000 
pessoas.  
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Quadro 5.3.2 – Meios de Comunicação – Rádios (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal – 
Telefone 

Competência e Atuação Abrangência Local 

Coronel Bicaco RÁDIO 
GUARITA LTDA 

Rua Francisco Gobbi, 545 

Fone: (55) 3557 1195 

Rádio de cunho jornalístico. 
Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 

Coronel Bicaco , Braga, Redentora, três 
Passos, Santo Augusto, Palmeira das 
Missões e demais proximidades.  

RÁDIO ALTO 
URUGUAI 

Rua Guarita, 541/ sala 01 

Fone: (55) 3524 2285 

Contato: Josiel de Assis 

Rádio musical (regionalista 
e bandas) e informativa. 

Público alvo: agricultores 

Crissiumal, Humaitá, São Martinho, Três 
Passos, Três de Maio, etc. 

Raio de 150-200km, atingindo 70 
municípios  

Crissuimal 

RÁDIO 
METROPOLE 
DE 
CRISSIUMAL 

Rua Tucunduva, 758. 

Fone: (55) 3524 1212 

Rádio de cunho jornalístico. 
Programação voltada para 
notícias gerais e locais.  

Crissiumal, Nova Candelária, Três 
Passos, Horizontina, Tucinduva, Boa 
Bista do Buricá, Campo Novo, São 
Martinho, Santo Augusto, Coronel 
Bicaco, Miraguai, Chiapeta, Braga, 
Tuparandi, Santa Rosa, Três de Maio, 
Giruá, Palmeira das Missões, Ijuí, etc.  

Giruá RÁDIO GIRUÁ Rua Bento Gonçalves, 733 

Fone: (55) 3361 2020 

Contato: Darci Leopoldo 
Hyri e Rosiane Cunha 

Programação variada de 
música e notícias locais e 
gerais.  

Alegria , Crissiumal, Boa Vista do Burica, Nova 
Candelária, Humaitá, Dr. Mauricio Cardoso, Porto 
Lucena, Porto Mauá, Senador Salgado Filho, Sete 
de setembro, Guarani das Missões, Cerro Largo, 
Santo Ângelo, Santa Rosa, Tuparendi, Tucunduva, 
Horizontina, Três de Maio, Independência, São 
Martinho, Roque Gonzáles, Augusto Pestana , 
Coronel barros, Ajuricaba,Condor, Catuipe, 
Chiapeta, Coronel Bicaco, Palmeiras das Missões, 
Três Passos, Campo Novo, Tenente Portela, Jóia, 
Candido Godói, Santo Cristo, Campina das 
Missões, Alecrim 

Giruá - Cidade e interior. 
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Quadro 5.3.2 – Meios de Comunicação – Rádios (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal – 
Telefone 

Competência e Atuação Abrangência Local 

Guarani das Missões 

 

RÁDIO 
GUARAMANO 

Rua Comandaí, 615 

Fone: (55) 3353 1721 

Contato: Fabio Birch.  

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
(jornalismo e música) 

Guarani das Missões e mais 25 
municípios da região.  

Guarani das Missões RÁDIO 
ALIANÇA 

Rua Leão Warpechowski, 
s/n. 

Fone: (55) 3353 1737 

Programação comunitária 
voltada para assuntos 
gerais e locais (musical e 
jornalística). 

Guarani das Missões e interior. 

Ijuí RÁDIO 
PROGRESSO 
DE IJUÍ 

Rua 15 de Novembro, 275  

Fone: (55) 3332 9999 

Contato: Bonamigo 

www.radioprogresso.com.
br 

 Cobre mais de 90 municípios da região, 
atingindo entre 1.000.000 e 1.500.000 
pessoas. 

Ijuí RÁDIO JORNAL 
DA MANHÃ 

Rua do Comércio, 344 
sala 1 

Fone: (55) 3332 9090 

Contato: João Carlos 

Radiojm@jornaldamanha.i
ns.br 

Rádio de cunho jornalístico, 
sobre temas locais e gerais. 

Cobre 70 municípios. Num raio de 150 
Km.  

Ijuí RÁDIO 
REPORTER IJUÍ 

Rua Davi José Martins, 
1206 

Fone: (55) 3332 8631 

Contato: Pedro 

Rádio 70% jornalística e 
30% musical. Noticia 
assuntos gerais e locais.  

Cobre 50 municípios (entre eles: Ijuí, 
Santo Ângelo, Coronel Barros, Augusto 
Pestana, Catuípe, Jóia, Santa Rosa, Três 
de Maio, Santo Augusto etc.), num raio 
de 150 Km. Atingindo mais de 
1.000.000 de pessoas 
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Quadro 5.3.2– Meios de Comunicação – Rádios (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal – 
Telefone 

Competência e Atuação Abrangência Local 

Horizontina RÁDIO VERA 
CRUZ 

Rua St. Ângelo, 254 

Fone: (55) 3537 1212 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
(informação e música) 

Atinge aproximadamente 70 municípios, 
num raio de 200km. 

Miraguaí RÁDIO 
PLANETA FM 

Av. Ijuí, 1881 ap. 01 

Fone: (55) 3554 1167 

Contato: Marcos 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
(jornalismo e música) 

Miraguaí e mais de 30 municípios 
circundantes. 

RÁDIO 
DIFUSORA DAS 
MISSÕES 

Rua Rio Barbosa, s/n 

Fone: (55) 37426116 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais  . 
(jornalismo e música) 

Palmeira das Missões e municípios 
circundantes. 

Palmeira das Missões 

SOCIEDADE 
RÁDIO 
PALMEIRA 

Av. Júlio de Castilhos, 435 

Fone: (55) 3742 5340 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
(jornalismo e música) 

Palmeira das Missões 

Porto Lucena  RÁDIO 
NAVEGANTES 

Rua Paraguai, 42 

Fone: (55)  3565 1200/ 
3565 1649 

Contato: Wilmar. 

Programação voltada para 
temas gerais e locais. 
Informação 

 

Porto Lucena, Porto Xavier, Caibaté, 
Campina das Missões, Cândido Godói, 
Cerro Largo, São Paulo das Missões. 
Aproximadamente 20 municípios. 

Atinge um público de aproximadamente 
60.000 pessoas.  

Roque Gonzales RÁDIO 
MISSIONEIRA 
SETE POVOS  

Rua Mons. Estanislau 
Wolski, 51 

Fone: (55) 3365 1165 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
(jornalismo e música) 

Roque Gonzáles e municípios 
circundantes da região das missões.  

Santa Rosa RÁDIO 
NOROESTE 

PÇ Pc. Bandeira, 36. Cj. 2  

Fone: (55) 3512 5757 

Radioejn@viabeazil.com.br 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
(jornalismo e música) 

Cobre a micro região de Santa Rosa  

Rádio vinculada ao Jornal Noroeste. 
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Quadro 5.3.2 – Meios de Comunicação – Rádios (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal – 
Telefone 

Competência e Atuação Abrangência Local 

Santa Rosa RÁDIO SANTA 
ROSA E RÁDIO 
LIDERSON 

Rua S. Francisco, 246  

Fone: (55) 3512 4060 & 
3512 5265 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
(jornalismo e música) 

Santa Rosa e micro região.  

RÁDIO PÉROLA 
FM 

Rio Branco, 543 sala 1  

Fone: (55) 3781 4126 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
Informação 

Santo Augusto Santo Augusto 

RÁDIO 
QUERÊNCIA DE 
SANTO 
AUGUSTO 

Rua Pe. Roque Gonzales, 
08 

Fone: (55) 3781 1255 

Programação musical de 
música gaúcha.  

Santo Augusto 

Santo Cristo RÁDIO 
REGIONAL 

Rua 25 de Julho, 39 

Fone: (55) 3541 1188 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 

(Musical) 

Região da Grande Santa Rosa.  

RÁDIO 
MUNICIPAL DE 
TENENTE 
PORTELA 

Pç. Tenente paiva, 145 

Fone: (55) 3551 1588 

Programação voltada para 
assuntos gerais e 
comunitários. 

(Musical e informação) 

Rádio comunitária. Atinge Tenente 
Portela.  

RÁDIO 
PROVÍNCIA FM 

Pç. Tenete Bins, 139 sala 
04 

Fone: (55) 3551 1200 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
(jornalismo e música) 

Tenente Portela a municípios 
circundantes.  

Tenente Portela 

RÁDIO CIDADE Av. Luís Carlos Preste, 36 

Fone: (55) 3551-1110 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 
(jornalismo e música) 

Tenente Portela a municípios 
circundantes. 
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Quadro 5.3.2– Meios de Comunicação – Rádios (continuação) 

Cidade Nome Endereço postal – 
Telefone 

Competência e Atuação Abrangência Local 

RÀDIO CIDADE 
CANÇÃO 

Av. Senador Pasqualini, 
285 

Fone: (55) 3535 1799 

Musical e jornalismo.  40 municípios da região.  Três de Maio 

RÁDIO 
COLONIAL 

Tv. Bruno Dockhorn, 18 

Fone: 3535 1022 

Informação. Temas locais e 
gerais. 

Cobre 15 municípios que circundam 
Três de Maio.  

Três Passos RÁDIO 
DIFUSORA 
TRÊS PASSOS 

Santos Dumont, 240 

Fone: (55) 3522 1144 

Informação e Música. 
Temas locais e gerais.  

Atinge a micro região de Três Passos e 
outros municípios vizinhos.  

Cerca de 30 municípios, região Celeiro. 

Tucunduva RÁDIO OLINDA Rua Dante Varaschin, 07 

Fone: (55) 3542 1252 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais. 

Tucunduva  e região.  

Tuparandi RÁDIO MAUÁ Rua Uruguai, 100 

Fone: (55) 3543 1500 

Programação voltada para 
assuntos gerais e locais . 
(jornalismo e música) 

Tuparandi e alguns municípios 
circundantes.  

Quadro 5.3.3 – Meios de Comunicação – Rede Televisiva 

Cidade Nome Endereço postal - Telefone Endereço Eletrônico 

Santa Rosa RBS TV Parque de Exposições s/n 

Fone: (55) 3512-6666 

Contato: Gerson Pohl 

rbstv@rbstv.com.br 
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55..44..  AA  EESSPPAACCIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  SSOOCCIIAALL  NNOO  
CCOOMMIITTÊÊ  

A prancha 5.4.1 demonstra claramente que a participação do comitê 
da Bacia Hidrográfica dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo está centralizada 
em Santa Rosa (COREDE Fronteira Noroeste). A estrutura de composição do 
comitê pode gerar esse tipo de concentração, pois a cidade de Santa Rosa, por ser 
um centro regional, concentra os órgãos administrativos. Entretanto, a cidade de 
Ijuí, que também é um pólo regional, não possui nenhum representante. Mas, 
como colocado anteriormente, no contexto sócio-geográfico da bacia em estudo, é 
a UNIJUÍ - Campus de Santa Rosa, a grande instituição articuladora do processo 
de organização das sociedades locais (municípios) e regional e é a que, 
disponibiliza, inclusive por interesses de pesquisa, o maior número de profissionais 
envolvidos com a questão dos Recursos Hídricos. Sendo assim, a concentração e 
nuclearização em Santa Rosa, provoca efeitos práticos na organização do comitê, 
pois além do fato dos municípios localizados à leste da bacia possuírem pouca 
representação numérica, a participação nas reuniões acaba refletindo essa 
realidade. O próprio comitê resolveu realizar as reuniões em cidades do COREDE 
Noroeste Colonial com o objetivo de chamar representantes para o comitê. Na 
reunião do mês de agosto de 2003 na cidade de Crissiumal persistiu o problema da 
falta de representação de pessoas provenientes do leste da bacia.  

Por esses motivos pode acontecer um processo de micro 
regionalização da bacia, caso não haja uma reorganização na forma de 
participação dos membros do comitê. Levanta-se uma hipótese sobre a causa 
desse fato ocorrer, ou seja, que as cidades do leste da bacia possuem seu centro 
administrativo, político, etc. em Ijuí. Devido a esse fato, o processo de 
comunicação e troca de informações com esses municípios vêm desse centro que, 
por sua vez, quase não participa das reuniões do comitê da bacia. Assim, as 
informações múltiplas geradas no âmbito do comitê não chegam, nem penetram 
na realidade das cidades ao leste da bacia por elas estarem muito mais ligadas a 
outro pólo urbano.  

Essa fragmentação é também evidenciada através da fala dos 
membros do comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo 
Cristo como apresentado a seguir.  

A cidade fica bem aqui assim. Naquela época, a gente tinha 
uma região bem importante, eu tinha Faculdade, tinha carro a minha 
disposição então eu pegava o carro e me deslocava seguidamente e eu 
conversava com esses municípios aqui (do leste). Hoje, eu não tenho 
mais esse meio, né? Então, a falta de contato com eles, está fazendo 
eles se afastarem, ficando lá no seu mundinho, não tendo contato 
conosco. Eu acredito que esse é um fator que ajuda eles a perderem 
interesse. (homem, 42 anos) 
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Então, acho que foi das reuniões mais fracas de seqüência foi 
ontem, até porque era bem afastada e vai ser assim em “Coronel de 
Bicaco” também porque é afastada daqui. Então, eu vejo justamente 
isso essa ausência do extremo norte que foi falado ontem. Três Passos 
que vem somente uma pessoa da Prefeitura, Portela não vem ninguém. 
Eu falei ontem quando nós estávamos voltando que o meu voto foi o de 
botar Portela “como representante” e chamar aquele povo de lá. Estão 
sempre ausentes. “Bicaco” a mesma coisa está ausente e é o limite da 
bacia, é o limite norte da bacia. (...)Então, eu vejo essa ausência, essa 
despretensão das pessoas em participar. As pessoas não estão se 
doando prás causas ambientais. Elas resistem em se doarem prás 
causas ambientais (...) Então, tem ausências “bem traumáticas”, tem 
pessoas que quanto mais ausente (homem, 50 anos) 

Cruzando esses depoimentos é possível pensar a bacia (e se pensar 
dentro dela) como uma totalidade homogênea. Porém, o que se verifica no 
processo de participação das reuniões do comitê é que as diferenças 
microrregionais acabam se sobrepondo à construção ideológica de uma identidade 
social homogênea. 

As recentes pesquisas antropológicas (por exemplo, OLIVEN, 1992; 
FEATHERSTONE, 1999 e SOARES, 2001), têm mostrado que o processo de uma política 
econômica e social interplanetária (globalização) tem originado movimentos sociais 
contrários a esse modelo hegemônico, havendo uma explosão de ‘ondas 
regionalistas’ no mundo inteiro. Desse modo, tem ocorrido uma tendência mundial 
de reivindicação de identidades sociais singulares cada vez mais micro-focalizadas. 
Esse fato tem sido expresso através da organização e diferenciação crescente 
entre as regiões que compõem a bacia. 

Por exemplo, a formação da região da Grande Santa Rosa, conforme 
analisa ROTTA (1999), corresponde justamente a estratégias de redefinição e 
reestruturação da sociedade diante de um mercado internacional competitivo. Mas, 
pelo menos em termos da organização de uma agenda regional comum em torno 
da questão dos recursos hídricos, conforme os depoimentos citados, indica a 
ocorrência de uma sub-regionalização interna à região homogênea. Sobre, esse 
aspecto é interessante, que os órgãos públicos gestores do processo como um 
todo, trabalhem no sentido de reafirmar o recorte natural da bacia, como critério 
de regionalização. Porém é importante nesse processo não se perder de vista as 
múltiplas inserções socioeconômicas do recorte da bacia, ou seja, é preciso 
compatibilizar as demandas regionais e microrregionais no processo de gestão dos 
recursos hídricos da bacia. Esse aspecto, de integração entre a gestão dos 
Recursos Hídricos e o desenvolvimento regional pela inserção da  bacia 
Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo em quatro COREDES10 é 
mais relevante do que em outras bacias hidrográficas. Os COREDES nos quais 
insere-se a bacia são: COREDE Fronteira Noroeste (21 municípios na região, 21 
pertencentes à bacia) e o COREDE Noroeste Colonial (32 municípios, 24 
pertencentes à bacia). Cada qual possui seu centro político, econômico e 
administrativo. 

                                                
10 OS COREDEs, são Coselhos Regionais de Desenvolvimento e, em síntese, a 
composição dos mesmos serve como áreas microrregionais para o processo de 
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Enquanto o COREDE da Fronteira Noroeste tem Santa Rosa como 
centro, o COREDE Noroeste Colonial tem o município de Ijuí como referência11 12. 
Portanto, o processo de gestão da bacia está, do ponto de vista das centralidades 
urbanas, determinando a estruturação e funcionamento dos espaços regionais – 
inserido em dois centros urbanos: Santa Rosa e Ijuí, nos quais se organizam 
instituições públicas e privadas que, devido ao processo de regionalização, 
disputam espaços políticos, verbas, etc. 

Em síntese, para a construção de uma identidade “homogênea”, ou 
seja, para um processo de regionalização a partir do recorte da bacia, é necessário 
considerar que a mesma se insere em pelo menos dois grandes sistemas de 
regionalização. Isto implica, dizer que dois grandes sub-sistemas regionais estão 
organizados e, conseqüentemente, pelo menos dois grandes grupos que defendem 
interesses regionalistas13 .  

 

                                                                                                                                              
administração e desenvolvimento de projetos do governo do Estado do Rio Grande do 
Sul.  
 
11 Conforme foi citado no item 4.1, essas duas cidades são pontos de referência da 
Bacia desde a formação das colônias dos imigrantes. 
 
12 O COREDE Missões, que também compõe a bacia, embora com menor número de 
municípios e área total, tem Santo Ângelo como município centralizador.  
 
13 O regionalismo é entendido como o processo de representação e “defesa” sócio-
política de uma determinada área geográfica (Região), ou seja, refere-se à construção 
de uma identidade sócio-política e cultural “fundada/estruturada” simultaneamente no 
processo histórico de apropriação e transformação da natureza e na interpretação que 
os homens fazem desse processo. Para maiores detalhes a esse respeito, consultar: 
HEDRICH, A. L. Além do Latifúndio: geografia do interesse econômico gaúcho. Editora 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,1a. Ed. Porto Alegre, 2000. 
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66..  MMAATTRRIIZZ  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  EE  LLEEGGAALL  VVIIGGEENNTTEE  

A listagem das instituições públicas municipais, estaduais e federais 
responsáveis pela análise, avaliação e fiscalização de projetos de interesse 
ambiental voltados aos Recursos Hídricos assim como o levantamento da 
legislação federal, estadual e municipal, também referentes aos Recursos Hídricos, 
instrumentos legais de proteção ao meio ambiente, são os objetivos deste item.  

66..11..  MMAATTRRIIZZ  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH), criado pela Lei nº 9.433/97, estabeleceu um arranjo institucional 
baseado em princípios de organização para a gestão compartilhada do uso da 
água.  

No SINGREH os responsáveis pela formulação da política voltada para 
a gestão dos recursos hídricos são os organismos colegiados e a administração 
direta. Dos organismos colegiados fazem parte o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH) e os Comitês de Bacias Hidrográficas. Da administração direta 
fazem parte o Ministério do Meio Ambiente (MMA)/Secretaria de Recursos Hídricos 
(SRH). 

A implementação dos instrumentos políticos de gestão dos recursos 
hídricos é feito pela Agência Nacional de Águas (ANA), que tem poder outorgante, 
e pelas Agências de Bacia, que são as entidades da bacia. 

O CNRH, de caráter normativo e deliberativo, tem como atribuições 
subsidiar a formulação da Política de Recursos Hídricos e dirimir conflitos. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas têm entre outras atribuições  

“promover o debate das questões relacionadas aos recursos hídricos da bacia; 
articular a atuação das entidades que trabalham com este tema; arbitrar, em primeira 
instância, os conflitos relacionados a recursos hídricos; aprovar e acompanhar a 
execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia; estabelecer os mecanismos de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; 
estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 
interesse comum ou coletivo.” (http://www.mma.gov.br/port/srh/index.cfm em 
24/3/2004) 

A SRH, criada em 1995, é parte integrante do MMA e do SINGREH. 
Teve as suas atribuições regulamentadas pelo Decreto nº 2.972/99, as quais 
foram posteriormente alteradas pela Lei nº 9.984/2000, sendo de sua 
responsabilidade a formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos; a 
integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental; e a provisão 
dos serviços de Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.  

A ANA, criada pela Lei nº 9.984/2000, é responsável pela execução 
da Política Nacional de Recursos Hídricos e pela implementação da Lei das Águas. 
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No Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SERH), criado pela Lei nº 
10.350/94 e modificado pela Lei nº 11.560/2000, os organismos colegiados são o 
Conselho de Recursos Hídricos (CRH) e os Comitês de Bacias Hidrográficas. Fazem 
parte ainda do Sistema Estadual de Recursos Hídricos o Departamento de Recursos 
Hídricos (DRH), vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), as 
Agências de Região Hidrográfica e o órgão ambiental do Estado (FEPAM). A SEMA 
faz parte da administração direta. 

A implementação dos instrumentos políticos de gestão dos recursos 
hídricos é feito pelo Departamento de Recursos Hídricos (DRH), que tem poder 
outorgante, e pelas Agências de Regiões Hidrográficas (ARH) são as entidades da 
bacia. 

O CRH, órgão colegiado de caráter normativo e deliberativo, tem 
como competência opinar e propor alterações na Política Estadual de Recursos 
Hídricos, apreciar anteprojeto de Lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos além 
de dirimir conflitos de uso da água. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo 
Cristo, criado pelo Decreto Estadual nº 41.325/2002, assim como os demais 
Comitês de Bacias Hidrográficas, são órgãos colegiados formados na sua maior 
parte por representantes da sociedade e de usuários das águas. Têm caráter 
deliberativo sobre os assuntos de interesse comum aos diversos usuários da água 
de uma bacia hidrográfica. Em última instância, é importante ressaltar que os 
comitês são órgãos do estado, fomentados pelo estado e criados por Decreto do 
Governador do Estado. 

A SEMA foi criada pela Lei nº 11.362/99 passando a atuar como 
órgão de integração do SERH e na coordenação de programas de desenvolvimento 
sustentável em bacias hidrográficas da qual faz o DRH, regulamentado pelo 
Decreto 40.931/2001. É de competência do DRH:  

(i) elaborar o anteprojeto de lei do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos assim como coordenar e acompanhar a execução do 
mesmo; 

(ii) assistir tecnicamente e propor ao CRH critérios para a outorga de 
uso da água e expedir as respectivas autorizações de uso e; 

(iii) regulamentar a operação e uso dos equipamentos e mecanismos 
de gestão dos recursos hídricos e elaborar relatório anual sobre a 
situação dos recursos hídricos no estado. 

A Lei das Águas prevê a criação de ARH, uma para cada região 
hidrográfica. Serão instituídas por lei e estarão integradas à Administração Indireta 
do Estado e terão como função principal prestar apoio técnico ao SERH. 
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66..22..  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  

A SEMA elaborou uma coletânea sobre a legislação ambiental federal 
(constituição, leis, decretos e resoluções do CONAMA) e estadual (constituição, 
leis, decretos, portarias, instruções normativas, resoluções do CONSEMA e CRH e 
Código Estadual do Meio Ambiente) com o intuito de facilitar o conhecimento e 
utilização desta legislação quando esta se fizer necessária, estando disponível site 
da secretaria (http://www.sema.rs.gov.br em 24/3/2004) e também no site da FEPAM 
(http://www.fepam.rs.gov.br em 24/3/2004). A atuação das instituições, com relação às 
questões ambientais, acontece no âmbito federal (IBAMA), estadual (FEPAM) e 
municipal (Secretarias do Meio Ambiente ou Conselhos). O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) tem a seguinte 
missão institucional: 

01 reduzir os efeitos prejudiciais e prevenir acidentes decorrentes da 
utilização de agentes e produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, 
bem como seus resíduos; 

02 promover a adoção de medidas de controle de produção, utilização, 
comercialização, movimentação e destinação de substâncias químicas e 
resíduos potencialmente perigosos; 

03 executar o controle e a fiscalização ambiental nos âmbitos regional e 
nacional; 

04 intervir nos processos de desenvolvimento geradores de significativo 
impacto ambiental, nos âmbitos regional e nacional; 

05 monitorar as transformações do meio ambiente e dos recursos naturais; 

06 executar ações de gestão, proteção e controle da qualidade dos recursos 
hídricos; 

07 manter a integridade das áreas de preservação permanentes e das 
reservas legais; 

08 ordenar o uso dos recursos pesqueiros em águas sob domínio da União; 

09 ordenar o uso dos recursos florestais nacionais; 

10 monitorar o status da conservação dos ecossistemas, das espécies e do 
patrimônio genético natural, visando à ampliação da representação 
ecológica; 

11 executar ações de proteção e de manejo de espécies da fauna e da flora 
brasileiras; 

12 promover a pesquisa, a difusão e o desenvolvimento técnico-científico 
voltados para a gestão ambiental; 

13 promover o acesso e o uso sustentado dos recursos naturais; e 

14 desenvolver estudos analíticos, prospectivos e situacionais verificando 
tendências e cenários, com vistas ao planejamento ambiental.  
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A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 
(FEPAM) é um órgão ambiental estadual do Estado do Rio Grande do Sul e 
componente do SERG. Cabendo a mesma a concessão de outorga quando se 
referir a usos que afetem as condições qualitativas dos recursos hídricos, a 
aprovação do enquadramento dos corpos hídricos, de acordo com os objetivos de 
qualidade, com base na proposta elaborada pelos comitês de bacias hidrográficas. 

A região da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo 
Cristo conta com o atendimento da FEPAM – Regional Santa Rosa (Av. Borges de 
Medeiros, nº 369, CEP – 98900-000, Fone: 512 6573 e e-mail: 
regional.santarosa@fepam.rs.gov.br) 

66..22..11..  LLeeggiissllaaççããoo  aammbbiieennttaall  mmuunniicciippaall  

Para conhecer a legislação ambiental municipal que referencia a 
gestão dos recursos ambientais e a existência de Plano Diretor Urbano foram 
levantadas junto as 55 prefeituras dos municípios que compõem a Bacia 
Hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo as leis municipais relativas 
ao meio ambiente e as leis de diretrizes urbanas. Dos 55 questionários enviados, 
25 foram respondidos, sendo que destes 25 municípios cinco responderam não 
existirem leis ambientais municipais, como apresentado no quadro 6.2.1. 

As leis ambientais municipais destacam: 

• A preservação da mata nativa; 

• A preservação de mananciais hídricos; 

• A preservação de nascentes e margens dos rios; 

• A fiscalização do desmatamento e queimadas; 

• A criação e manutenção de áreas de preservação permanente; 

• O controle do uso de agrotóxicos e disposição final de 
embalagens; 

• A garantia de educação ambiental em todos os níveis de ensino; 

• A exigência de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, 
quando da instalação de obra potencialmente causadora de impacto 
ambiental; e 

• A obrigação de recuperar o meio ambiente por parte daqueles que 
exploram recursos minerais e vegetais. 
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Quadro 6.2.1 – Legislação ambiental municipal 

Município Plano Diretor Municipal Legislação ambiental municipal 

Alecrim Sim Sim 

Boa Vista do Buricá Não Não 

Braga Não Lei Orgânica Municipal. Cap. VI do Meio Ambiente Art. 165 a 168 

Campina das Missões Sim Sim 

Cândido Godói Não Lei nº 909/1991 – Institui o Código de Posturas do Município de Cândido 
Godói Título III Cap. I da Poluição do Meio Ambiente Art. 161 e 162 Cap. IV 
da Poluição das águas Art. 171 

Lei Orgânica do Município de Cândido Godói (1990). Cap. X da Política de 
Defesa do Meio Ambiente Art. 147 e 148. 

Lei nº 1258/1998 – Institui a Semana do Meio Ambiente do Município de 
Cândido Godói e dá outras providências. 

Lei nº 1384/2001 – Dispõe sobre a composição e atribuições do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente de Cândido Godói e dá outras providências. 

Lei nº 1425/2001 – Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FAMMA) e dá 
outras providências. 

Lei nº 1435/2001 – Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental e cria taxas, 
acresce dispositivo de legislação local e dá outras providências. 

Catuípe Não Lei Orgânica do Município de Catuípe. Cap. II do Meio Ambiente Art. 117 a 
125. 

Cerro Largo Não Lei Orgânica do Município de Cerro Largo (1990). Seção II do Meio Ambiente 
e da Defesa do Cidadão. Art. 139 a 159. 

Lei nº 1606/2000 - Cria o Conselho Municipal de Proteção do Meio Ambiente 
(COMPAM) e dá outras providências. 

Lei nº 1736/2003 – Cria o Fundo Municipal de Proteção do Meio Ambiente 
(COMPAM) e dá outras providências. 

Lei nº 1737/2003 – Estabelece Normas de Proteção e Promoção da 
Arborização Urbana do Município de Cerro Largo – RS. 
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Quadro 6.2.1 – Legislação ambiental municipal (continuação) 

Município Plano Diretor Municipal Legislação ambiental municipal 

Chiapetta Não Sim 

Condor Não Lei Orgânica do Município de Condor. Seção VI da Política do Meio Ambiente. 
Art. 226 a 233. 

Coronel Bicaco Não Lei nº 1564/2003 – Dispões sobre a Política do Meio Ambiente no Município 
de Coronel Bicaco e dá outras providências. 

Lei nº 1574/2003 – Altera o artigo 41 da Lei nº 1564/2003 que dispões sobre 
o Conselho Municipal de Proteção do Meio Ambiente. 

Guarani das Missões Não Não 

Humaitá Não Lei Orgânica do Município de Humaitá. Cap. IV da Saúde e do Saneamento e 
do Meio Ambiente. Art. 138 a 140. 

Nova Candelária Não Não 

Porto Lucena Não Lei Orgânica do Município de Porto Lucena (1990) Cap. IV da Educação, da 
Cultura, do Desporto, da Ciência e Tecnologia, do Turismo e do Meio 
Ambiente. Seção VI do Meio Ambiente. Art. 163 e 164. 

Lei nº 1270/2001 – Dispõe sobre o uso de herbicidas hormonais e dá outras 
providências. 

Lei nº 1274/2001 – Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Porto Lucena – RS (COMMAM) 

Lei nº 1291/2001 – Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de 
Porto Lucena – RS e dá outras providências. 

 

Porto Mauá Não Sim 

Porto Xavier Em andamento lei de diretrizes urbanas. Lei nº 1420/2001 – Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental, cria taxas, 
acresce dispositivo de legislação local e dá outras providências. 

Lei nº 1501/2002 – Dispõe sobre a Política Municipal do Meio Ambiente e dá 
outras providências. 
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Quadro 6.2.1 – Legislação ambiental municipal (continuação) 

Município Plano Diretor Municipal Legislação ambiental municipal 

Salvador das Missões Não Lei Orgânica do Município de Salvador das Missões (1993)– Seção II do Meio 
Ambiente e da Defesa do Cidadão. Art 135 a 155. 

Santa Rosa Lei Complementar nº 01/1994 – Dispõe 
sobre o Parcelamento do Solo para fins 
Urbanos no Município de Santa Rosa e dá 
outras providências. 
Lei Complementar nº 02/1994 – Institui o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do 
Município de Santa Rosa – RS e dá outras 
providências. 
Lei Complementar nº 04/1994 – Dispõe 
sobre o Plano de Uso e Ocupação do Solo 
Urbano de Santa Rosa – RS e dá outras 
providências. 

Lei Orgânica do Município de Santa Rosa (1990) – Seção VII do Meio 
Ambiente. Art. 137 a 141. 
Lei nº 3184/1999 – Estabelece procedimentos para o controle da venda de 
agrotóxicos, proíbe o uso e comercialização daqueles que contêm princípio 
ativo 2-4D na fórmula éster ou amina e dá outras providências. 
Lei nº 3429/2001 – Estabelece normas e proteção e promoção da arborização 
no Município de Santa Rosa. 
Lei nº 3454/2001 – Institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) do 
Município de Santa Rosa. 
Lei nº 3455/2001 – Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental no Município de 
Santa Rosa – RS, cria a taxa de Licenciamento Ambiental e dá outras 
providências. 
Lei nº 017/2002 – Regulamenta o Art. 43 na Lei Municipal nº 3429, de 04 de 
dezembro de 2001, define valores de multas e dá outras providências. 

Santo Cristo Não Não 

São José do Inhacorá Não Não 

São Paulo das Missões Lei nº 427/1986 – Dispõe sobre o Uso e 
Ocupação do Solo Urbano da Sede do 
Município de São Paulo das Missões e dá 
outras Providências. 
Lei nº 428/1986 – Dispõe sobre o 
parcelamento do solo e condomínios por 
unidades autônomas para fins urbanos e dá 
outras providências. 
Lei nº 435/1986 – Acresce disposições ao 
artigo 16 da Lei 427/86 de 11/03/1986. 
Lei nº 961/2001 – Altera o inciso II do Artigo 
7º da Lei nº 428/1986. 

Não 



       

P-0106-Tx85- Cap 1 a 7 - Dinâmica social.doc 50

Quadro 6.2.1 – Legislação ambiental municipal (continuação) 

Município Plano Diretor Municipal Legislação ambiental municipal 

Sede Nova Não Sim 

Três de Maio Lei nº 1449/1996 – Institui o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano do Município de 
Três de Maio – RS e dá outras providências. 
Lei nº 1450/1996 – Dispõe sobre a 
composição e atribuições do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano de 
Três de Maio e dá outras providências. 
Lei nº 1451/1996 – Dispõe sobre o Sistema 
Viário de Três de Maio – RS e dá outras 
providências. 
Lei nº 1452/1996 – Dispõe sobre o Plano de 
Uso e Ocupação do Solo Urbano de Três de 
Maio – RS e dá outras providências. 
Lei nº 1453/1996 – Dispões sobre o 
parcelamento do solo para fins urbanos no 
município de Três de Maio e dá outras 
providências. 
Lei nº 1454/1996 – Institui o Código de 
Obras do Município de Três de Maio – RS. 

Lei nº 1455/1996 – Institui o Código de Meio Ambiente e de Posturas do 
Município de Três de Maio – RS e dá outras providências. 

Tucunduva Não Lei Orgânica do Município de Tucunduva. Cap III Art. 116 a 130. 
Lei nº 06/2000 – Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
Lei nº 07/2000 – Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

Ubiretama Não Não 
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77..  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

• A dinâmica social no contexto da Bacia U-30 é marcada por um 
contexto socioeconômico no qual predominam as relações e organização de grupos 
econômicos e sociais diretamente vinculados ao sistema agroindustrial de 
produção. Esse aspecto, de caráter mais estrutural e econômico, é ligeiramente 
substituído/confundido no imaginário local, com traços de uma sociedade agrária 
na qual as relações sociais ainda são permeadas por um modelo econômico 
baseado na agricultura de subsistência. A agricultura existente na região é do tipo 
capitalista e está, basicamente, organizada em dois modelos de produção. De um 
lado a pequena e média propriedade que produzem conforme a demanda da 
indústria de processamento de alimentos. Exemplo dessa relação, que por sinal é 
predominante na região, é dada pela produção de suínos. De outro lado, existe a 
grande e média propriedade produtora de grão, que individualmente ou na forma 
cooperativada, possui um grau relativo de autonomia em relação à indústria de 
processamento. De qualquer modo as forças sociais e políticas estão organizadas a 
partir dos jogos de interesses e reivindicações socioeconômicas necessárias à 
manutenção e reprodução do sistema agroindustrial.  

• Ao contrário de outras bacias a U-30, em decorrência da sua 
localização geográfica, tem a sua dinâmica social influenciada por dois pólos 
regionais (centralidades urbanas): Santa Rosa e Ijuí. Esse aspecto, de inserção 
territorial, associado à dinâmica econômica, torna-se significante na medida em 
que ficou evidenciado que, pelo menos nessa primeira fase de organização do 
comitê, os municípios mais à Leste da bacia, para os quais o núcleo é a cidade de 
Ijuí, apresentam menor participação na composição do comitê.  

• A dificuldade de construção de uma “identidade político-social”, a 
partir de uma regionalização pelo recorte da bacia, com capacidade de mobilização 
da sociedade regional em torno da questão dos Recursos Hídricos, não está 
limitada ao esquema bipolar de pertecimento regional da bacia. Aspectos ligados à 
busca de uma identidade cultural a partir do micro-território (municípios), que 
parecem, em termos sócio-espaciais estarem operando como lugares dotados de 
significados e símbolos opostos à identidade regional. Esse processo, como ficou 
demonstrado no diagnóstico antropológico se materializa através das festas e ritos 
locais. Mas, mais do que isto, pode estar operando como um elemento que 
fraciona a possibilidade de construção de uma visão sistêmica a partir do recorte 
da bacia das questões ambientais e, especialmente, dos recursos hídricos. 

• A organização atual do comitê da bacia demonstra claramente 
esse paradoxo: está totalmente concentrado na região Fronteira Noroeste e não 
consegue se articular com os municípios do Noroeste Colonial. No mesmo sentido 
em relação às ações de educação ambiental, percebe-se que elas aparecem de 
forma isolada, geralmente restritas ao âmbito municipal. 
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• Os aspectos relativos à fragmentação da visão e da identidade 
social vivenciadas no âmbito da bacia não se constituem em impeditivos para a 
organização e ação integrada do comitê. Necessitam, porém, ser incorporadas à 
visão estratégica para a organização e eficácia da mobilização social em torno da 
questão dos recursos hídricos, pois a “neutralização” desses aspectos, pelo menos 
discursivamente, a partir da visão ideológica de que do ponto de vista cultural se 
trata de uma região homogênea fundada na visão e no ideário dos imigrantes 
europeus, que sequer deixa espaço para a presença, como é o caso na bacia, do 
homem autóctone, apresenta a médio prazo limites para o estabelecimento do 
processo de mobilização social.  

• O evento Romaria das Águas conseguiu romper efemeramente 
com esse modelo vigente, integrando atores e grupos sociais estratégicos, meios 
de comunicação e ações de educação ambiental. Percebe-se que, quando esses 
pontos se articulam, é possível integrar a população da bacia e sensibilizar para a 
realidade macro espacial circundada pelos recursos hídricos.  

• Sugere-se aqui usar os recursos hídricos como um ponto de 
referência elementar de mobilização. Além disso, ressalta-se que - por mais que 
haja um processo de participação desigual (fragmentado por região) na prática da 
gestão dos recursos hídricos - os membros do comitê (conforme. as entrevistas 
realizadas) ao conceberem a bacia e se enxergarem como sujeitos atuantes dentro 
dela, percebem-na como um território único e homogêneo caracterizado por uma 
ocupação histórica de imigrantes em um único sistema (a bacia hidrográfica). 
Portanto, tratam-se de dois valores importantes (etnia e meio ambiente) que 
conseguem integrar a bacia como um todo e que podem ser usados em futuros 
projetos de mobilização social.  

• Dentre os meios de comunicação as rádios podem ser bons 
aliados nesse processo de mobilização social na área da Bacia Hidrográfica, pois 
trata-se de veículo com forte aceitação e penetração na sociedade local. Verificou-
se que as rádios, ao contrário das políticas de educação ambiental, cobrem a 
região como um todo e, além disso, atuam através de signos reconhecidos pela 
população e de fácil assimilação.  

• Por fim, entende-se que o maior desafio do processo de gestão de 
recursos hídricos é conseguir criar um movimento de integração e mobilização em 
torno de um território amplo como o da bacia. Crê-se que para mobilizar os 
indivíduos é necessário que eles se enxerguem enquanto sujeitos integrantes de 
um território comum e homogêneo. Para tanto, certos valores como etnia e meio 
ambiente precisam ser acionados e englobados pela sociedade da bacia, tendo o 
comitê papel fundamental no processo de articulação entre as instituições e a 
população da bacia.  
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