
A água é a fonte da vida. Todos os seres vivos 
dependem dela. A água também é uma das 
mais importantes fontes de energia que co-
nhecemos.

Embora seja um recurso renovável, a água 
vem sofrendo com a poluição. Quanto mais 
intensifi cado seu uso (para consumo huma-
no, agricultura, indústria), maior é a disputa 
por esse recurso. Por isso, é fundamental que 
seu uso seja mais racional.

SANANDUVA
Horário: 9h
Local: Auditório da UERGS  Av. 
Fiorentino Bacchi n° 311.

ERECHIM
Horário:15h
Local: URI Campus Erechim
Av. Sete de Setembro n°1621
(Sala da Pós-Graduação n° 3.22)

Para preservar as águas e garantir o seu uso 
adequado foi elaborado o Plano da Bacia dos 
rios Apuaê-Inhandava. Ele representa um 
conjunto de ações e medidas que devem ser 
tomadas pelo poder público (federal, estadu-
al e municipal), pela iniciativa privada e pela 
sociedade em geral, para preservar a quali-
dade e a quantidade nos cursos d’água, de 
forma a garantir os usos atuais e futuros sem 
prejuízos ao meio ambiente.

NO PRÓXIMO DIA 27 DE NOVEMBRO, SERÃO APRESENTADOS À 
SOCIEDADE OS RESULTADOS DO PLANEJAMENTO PARA GESTÃO DAS 
ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS APUAÊ-INHANDAVA. 

A ELABORAÇÃO DESTE PLANO SEGUIU TRÊS ETAPAS:

OS RESULTADOS DESTE PLANO SERÃO APRESENTADOS NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS SEGUINTES LOCAIS: NOS SEGUINTES LOCAIS:

A primeira etapa (Fase A)
consistiu na elaboração do diagnóstico, onde foi caracterizada a situação 
vigente das águas, tanto em qualidade quanto em quantidade.

A terceira etapa (Fase C)
o plano da bacia foi concluído, com a construção de um programa de 
ações e a defi nição de critérios de outorga e de cobrança pelos usos 
estabelecidos.

A segunda etapa (Fase B)
 consistiu na elaboração de cenários futuros e na defi nição dos usos 
futuros desejados pela comunidade, culminando com a proposição de 
enquadramento dos cursos de água em classes de uso e conservação, bem 
como das metas intermediárias para o alcance do enquadramento proposto.


