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RESUMO

A inter-relação entre o uso dos recursos hídricos, a prática da agricultura irrigada e o

equilíbrio  ambiental  são  de  fundamental  importância  para  atingir  a  finalidade  da

gestão  dos  recursos  hídricos. Em  Gravataí/RS  a  água  do  principal  sistema  de

abastecimento  do município  é  captada no rio  Gravataí  à  jusante  dos pontos  de

lançamentos dos efluentes provenientes da drenagem realizadas por atividades que

exercem sistemas de irrigação para cultivo de arroz,  com o método de irrigação

superficial. Na maioria das vezes, quando há estiagem, época de drenagem das

lavouras, a região apresenta escassez de água, com o nível do rio muito abaixo do

seu ponto médio. O efeito causado por estes lançamentos de efluentes, aumenta

principalmente a turbidez do manancial e como consequência afeta o abastecimento

de  água  potável  à  população  do  município. Por  esse  motivo  a  captação  e  o

tratamento  das  águas  superficiais  necessário  para  torná-la  potável  ao  consumo

humano requer mais trabalho e consequentemente maior custo. Lançamentos de

efluentes vem se repetindo a cada safra, com isso deve-se buscar alternativas ao

manejo deste. Reutilizar o efluente da irrigação e drenagem na própria lavoura evita

a degradação dos cursos d’água, reserva este efluente para uso futuro e reduz o

consumo de recursos hídricos, mediante o manejo alternativo, principalmente em

período  de  estiagem. Este  trabalho  tem  por  objetivo,  propor  a  adequação  dos

sistemas  de  irrigação  superficial  das  lavouras  de  arroz,  localizadas  na  bacia

hidrográfica do rio Gravataí, a prática de manejo com o reuso das águas residuárias

provenientes  de  suas  drenagens  na  própria  lavoura. Adequar  os  sistemas  de

irrigação  das  lavouras  de  arroz  à  prática  de  reuso  das  águas  residuárias

provenientes de suas drenagens na própria lavoura evita o seu lançamento, sem

tratamento, nos mananciais hídricos.

Palavras-chave: Irrigação. Oryza sativa. Reuso de água.



RESUMEN

La interrelación entre el uso de los recursos hídricos, la práctica de la agricultura

irrigada y el equilibrio ambiental son de fundamental importancia para alcanzar la

finalidad  de  la  gestión  de  los  recursos  hídricos.  En  Gravataí  /  RS  el  agua  del

principal  sistema de abastecimiento  del  municipio  es captada en el  río  Gravataí

aguas  abajo  de  los  puntos  de  lanzamientos  de  los  efluentes  provenientes  del

drenaje realizados por actividades que ejercen sistemas de riego para cultivo de

arroz, con el método de riego superficial.  En la mayoría de las veces, cuando hay

sequía, época de drenaje de las labranzas, la región presenta escasez de agua, con

el nivel del río muy por debajo de su punto medio. El efecto causado por estos

lanzamientos  de  efluentes,  aumenta  principalmente  la  turbidez  del  manantial  y

como consecuencia afecta el  abastecimiento de agua potable a la población del

municipio.  Por  lo  que  la  captación  y  el  tratamiento  de  las  aguas  superficiales

necesarias  para  hacerla  potable  al  consumo  humano  requiere  más  trabajo  y

consecuentemente mayor costo. Los lanzamientos de efluentes se repiten a cada

cosecha, con lo que se debe buscar alternativas al manejo de éste. Reutilización el

efluente de la irrigación y drenaje en la propia labranza evita la degradación de los

cursos de agua,  reserva  este  efluente para  uso futuro y reduce el  consumo de

recursos hídricos,  mediante  el  manejo  alternativo,  principalmente  en período de

sequía. Este trabajo tiene por objetivo, proponer la adecuación de los sistemas de

riego superficial de los cultivos de arroz, ubicados en la cuenca hidrográfica del río

Gravataí,  la  práctica  de  manejo  con  el  reutilización  de  las  aguas  residuales

provenientes de sus drenajes en la propia labranza. El ajuste de los sistemas de

riego de los cultivos de arroz a la práctica de reutilización de las aguas residuales

provenientes  de  sus  drenajes  en  la  propia  labranza  evita  su  lanzamiento,  sin

tratamiento, en los manantiales hídricos.

Palabras clave: Riego. Oryza sativa. Reutilización de aguas.
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1 INTRODUÇÃO

O volume de água do planeta  Terra  conserva-se  estável,  não reduz nem

aumenta.  Esta  afirmação  vai  de  encontro  ao  que  muitas  vezes  se  acredita.  A

escassez  de  água  em  determinados  locais  deve-se  às  condições  como

adensamento urbano, atividades econômicas e mudanças climáticas, assim como a

concorrência  na  demanda  por  recursos  hídricos,  a  poluição  de  mananciais  e  a

alteração da  característica  de  escoamento  tanto  superficial  quanto  subterrâneos.

Estas condições geram conflitos pelos múltiplos uso da água.

Como apenas 2,5% da água do planeta é doce: rios, lagos e reservatórios

correspondem somente a 0,3% desse percentual. Em todo o Planeta, a demanda

média por água é de 07% para o abastecimento público, 23% para a indústria e 70%

para a agricultura. Para administrar este recurso natural limitado, se faz necessária

uma gestão compartilhada.

Os  recursos  hídricos  exigem  uma  gestão  compartilhada  através  da

administração  pública,  dos  órgãos  de  saneamento,  das  instituições  ligadas  à

atividade agrícola, da gestão ambiental, entre outros setores. Para isso, a legislação

ambiental  e  a  legislação dos recursos hídricos  incorporam diretrizes,  objetivos  e

instrumentos que regulam a aplicação da gestão de recursos hídricos.

O Brasil encontra-se atualmente em crise hídrica e o reuso de águas é uma

alternativa para mitigar o problema. A reutilização da água não é um conceito novo e

tem sido empregado em todo o mundo há muitos anos, como forma de preservar os

recursos hídricos.

1.1 Problema

Os conflitos relacionados à utilização dos recursos hídricos estão diretamente

associados à multiplicidade dos usos e  ao acréscimo na demanda.  Nas regiões

metropolitanas, onde há grandes aglomerações urbanas e nas regiões com déficit

hídrico, onde a escassez de água está vinculada a condições tanto naturais quanto

antrópicas, a situação torna-se mais evidente. A bacia hidrográfica do rio Gravataí

caracteriza-se, atualmente, neste contexto.
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Em Gravataí/RS a água do principal sistema de abastecimento do município é

captada  no  rio  Gravataí  à  jusante  dos  pontos  de  lançamentos  dos  efluentes

derivados na drenagem pela  cultura  do arroz  (Figura  1).  Na maioria  das vezes,

quando há estiagem, época de drenagem das lavouras de arroz, a região apresenta

escassez de água, com o nível do rio Gravataí muito abaixo do seu ponto médio.

Figura 1 – Captação de água à jusante do principal sistema de abastecimento.

Fonte: Autor

O  baixo  nível  do  rio  potencializa  o  efeito  causado  pelos  lançamentos  de

efluentes sem tratamento,  aumentando principalmente a turbidez do manancial  e

consequentemente  afetando  o  abastecimento  de  água  potável  à  população  do

município.  Por  esse  motivo  a  captação  e  o  tratamento  das  águas  superficiais

necessário para torná-la potável para o consumo humano requer mais trabalho e

consequentemente um maior custo.
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1.2 Justificativa

Dentre todas as culturas agrícolas que necessitam de água para o seu cultivo,

uma das culturas que demanda grande quantidade de água é a cultura do arroz

irrigado  por  inundação  superficial  do  solo.  O  lançamento  de  efluentes  sem

tratamento proveniente da drenagem das lavouras de arroz no rio Gravataí vem se

repetindo a cada safra, com isso devem-se buscar alternativas ao manejo deste. 

A drenagem da água da lavoura, no preparo do solo ou na manutenção da

altura da lâmina d’água, é um dos fatores de risco de impacto ambiental. Um dos

problemas  referentes  a  drenagem  está  associado  ao  aumento  de  turbidez  do

efluente, principalmente pelos sólidos em suspenção, tanto pelas águas das chuvas

como pelo  excesso  de  irrigação.  Implementar  a  prática  do  reuso  deste  efluente

poderá ser uma alternativa.

1.3 Objetivo

Este trabalho tem por objetivo, propor a adequação dos sistemas de irrigação

das lavouras de arroz, localizadas na bacia hidrográfica do rio Gravataí, a prática de

manejo  com o reuso das águas residuárias provenientes  de suas drenagens na

própria  lavoura.  Evitando assim o lançamento de efluentes,  sem tratamento,  nos

corpos hídricos da bacia hidrográfica do rio Gravataí.

1.3.1 Objetivo específico

Este trabalho tem como objetivo específico, propor aos empreendimentos que

exercem sistema de  irrigação  para  cultivo  de  arroz,  com o  método  de  irrigação

superficial:

 reutilizar o efluente da drenagem na própria lavoura;

 reduzir  a  degradação  dos  cursos d’água,  ao  disponibilizar  efluentes

com grau de qualidade compatível com a classe enquadrada;

 reservar o efluente da drenagem para uso futuro; e

 reduzir o consumo de recursos hídricos mediante manejo alternativo de

irrigação, em período de estiagem.
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1.4 Metodologia

Para  o  atendimento  dos  objetivos  deste  trabalho  serão  realizadas  as

seguintes etapas metodológicas:

 revisão bibliografia sobre o tema envolvido, mediante legislação

federal  e  estadual  na  área  de  recursos  hídricos,  meio  ambiente  e

saneamento, bem como trabalhos acadêmicos produzidos;

 descrição dos aspectos relevantes da bacia hidrográfica do rio

Gravataí como localização geográfica, população, relevo, clima e hidrografia.

Também  as  intervenções  ocorridas  na  bacia,  a  demanda  por  recursos

hídricos  e  a  caracterização  da  área  de  proteção  ambiental  do  Banhado

Grande.  Bem como,  os  conflitos  relativos  aos  múltiplos  uso  dos  recursos

hídricos na bacia hidrográfica do rio Gravataí;

 apresentação  de  estudo  de  caso  em  sistema  de  irrigação

adequado as boas práticas no cultivo de arroz em empreendimento agrícola

inserido na área de estudo, sobre a prática de reuso das águas residuária da

irrigação da cultura do arroz.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Gestão dos Recursos Hídricos

Segundo BRASIL (1997a), os fundamentos da Política Nacional de Recursos

Hídricos (PNRH), instituída pela lei nº 9.433 em 1997, a água é um bem de domínio

público, um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Onde, temos por

domínio público o uso de um bem comum a todos, pois a água é elemento essencial

à vida e na composição do meio ambiente.

Um recurso natural limitado que, apesar de abundante a nível global e que se

renova  através  do  ciclo  hidrológico,  é  distribuído  de  forma  irregular  no  aspecto

espacial e temporal e sua taxa de renovação apresenta-se baixa em relação aos

seus usos múltiplos,  tornando-se para o consumo humano e animal  um recurso

limitado  pela  escassez  com  consequente  valoração  econômica  e  vulnerável  a

degradação.

A  lei estadual nº 10.350/1994, que  institui o Sistema Estadual de Recursos

Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, em seu primeiro artigo, já preconizava a

água  como  um  recurso  natural  de  disponibilidade  limitada  e  dotado  de  valor

econômico  que,  enquanto  bem  público  de  domínio  do  Estado,  tem  sua  gestão

definida através de uma política de recursos hídricos.

Esta, Política Estadual de Recursos Hídricos (RIO GRANDE DO SUL, 1994),

também determina que os recursos hídricos serão considerados na unidade do ciclo

hidrológico, compreendendo as fases aérea, superficial e subterrânea, e apresenta a

bacia hidrográfica como unidade básica de intervenção. Esse fundamento, nos dias

atuais de escassez hídrica, nos remete não apenas ao caráter quantitativo da água,

mas como também seu caráter qualitativo.

Como  meio  de  otimizar  e  racionalizar  o  uso  dos  recursos  hídricos  se

estabeleceu como instrumento a cobrança pela água. Devido a sua limitação estes

recursos passam a ter valor econômico, voltado para financiar a adoção de medidas

mitigadoras  das  consequências  degradadoras  que  tal  uso  possa  resultar  quanto

conscientizar os usuários de que a água possui um real valor, demanda-se assim

que sua utilização seja racional, equilibrada e sustentada (SOUZA, 2011).
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A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas,

quer disser, a água serve para as diferentes atividades exercidas pelo ser humano e

não somente à sobrevivência dos seres vivos. E que em situações de escassez, o

uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de

animais (BRASIL, 1997a).

A garantia ao uso prioritário dos recursos hídricos para consumo humano e

dessedentação dos animais nas situações de escassez e o uso múltiplo da água,

são dois fundamentos que estão intimamente ligados e dizem respeito à tendência

de procurar um equilíbrio entre os diversos usos das águas, onde as necessidades

sociais estabelecem as prioridades.

A partir da instituição da Lei das Águas, a legislação hídrica brasileira passou

a ser considerada uma das mais modernas quanto ao planejamento do uso dos

recursos hídricos. Além disso, essa Lei se destaca pelo intenso envolvimento de

entidades da sociedade civil na gestão das águas (ALMEIDA, 2011).

A bacia hidrográfica, unidade territorial fundamental da PNRH e PERH, deve

ser considerada uma excelente unidade de gestão dos aspectos naturais e sociais,

pois permite a execução do planejamento e gestão de forma integradora e holística,

considerando sempre os vínculos existentes ente a sociedade e o ambiente (LIMA et

al, 2016).

Dentro  da  bacia  hidrográfica  é  que  os  sistemas  interagem,  sejam  eles

ecológicos, econômicos, sociais ou culturais. Neste contexto, um sistema natural de

delimitação geográficas e com diversos interesses de usos. Uma bacia hidrográfica

é uma área do terreno limitada por divisores que vertem toda a sua água para uma

rede de rios que a drenam (PRESS, 2006).

Este conceito parece simples, porém é de grande importância para gestores e

pesquisadores  a  compreensão  do  conceito  de  bacia  hidrográfica  e  de  suas

subdivisões. A PNRH incorpora princípios e normas à gestão de recursos hídricos e

define as bacias hidrográficas como unidade de estudo e gestão.

Como  unidade  territorial,  a  bacia  hidrográfica,  pela  abordagem  holística,

representa a forma de gestão mais eficaz de interação das águas com o meio físico,

biótico,  social,  econômico  e  cultural.  Os  recursos  hídricos  exigem  uma  gestão

compartilhada  com  a  administração  pública,  órgãos  de  saneamento,  instituições

ligadas  à  atividade  agrícola,  gestão  ambiental,  entre  outros  setores. Cada  um
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desses setores corresponde uma divisão administrativa distinta na bacia hidrográfica

(PORTO; PORTO, 2008).

Como abordado por Lima et al, a desvantagem do uso da bacia como unidade

de planejamento está no fato de que normalmente os limites municipais e estaduais

não são correspondentes aos dos divisores da bacia, consequentemente, a divisão

espacial de algumas relações causa-efeito no que tange aos aspectos econômico e

políticos  não  tem  seus  impactos  causados  no  local  de  origem,  gerando  a

interposição  da  administração  da  bacia  e  acentuando  os  conflitos  baseados  em

interesses particulares (LIMA et al, 2016).

Existem dificuldades neste  recorte  geográfico,  uma vez que a  gestão dos

recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder

Público, dos usuários e das comunidades. Neste sentido, é importante definir áreas

especiais onde a gestão possa ser realizada de forma diferenciada, de acordo com

as condições específicas destas áreas (ANA, 2017).

2.2 Cultivo de Arroz Irrigado

Uma das atividades que mais necessita de recursos hídricos é a agricultura,

principalmente  a  agricultura  irrigada por  inundação do solo,  como é  o  caso da

cultura do arroz. Levantamentos realizados pela Organização das Nações Unidas

para a Alimentação e a Agricultura (FAO) apontam que a agricultura é a principal

usuária dos recursos hídricos disponíveis, uma média de 70% do consumo mundial

(BORGHETTI et al, 2017).

Conforme SOSBAI (2016), o arroz é um dos alimentos mais importantes para

a nutrição humana, sendo a base alimentar de mais de três bilhões de pessoas.

Ocupa no mundo uma área de plantio de 168 milhões de hectares e é atualmente a

cultura com maior potencial de aumento de produção. No brasil, segundo EMBRAPA

ARROZ E FEIJÃO (2017), a produção nacional do grão na safra 2016/2017 foi de

10.648.687  de  toneladas  em  área  plantada  de  1.940.220  hectares  e  com

produtividade média de 5.488 kg/ha.

Assim, sua produção consolida o País como o maior produtor da cultura fora

do continente asiático, região destaque no cenário mundial, e a primeira posição na

produção da América do sul. O País participa com 79,3% da produção do Mercosul
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(na média de 2008/09 até 2014/15),  seguido pelo Uruguai,  Argentina e Paraguai

(SOSBAI, 2016).

A rizicultura irrigada ocorre principalmente em Tocantins (5% da área total),

Santa Catarina (10%) e Rio Grande do Sul (78%) (ANA, 2017). Segundo AGEITEC

(2010), nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, localizados em região

subtropical, foram cultivados cerca de 1,3 milhões de hectares de arroz irrigado, nas

últimas safras, por ano. A orizicultura gaúcha caracteriza-se pela predominância do

cultivo irrigado extensivo, dentro de um sistema empresarial, exercido principalmente

por grandes e médios produtores, onde é tradicionalmente conduzida em rotação

com pastagem (AGEITEC, 2010).

No  RS,  quanto  a  importância  econômica  e  social  da  cultura,  segundo  a

SOSBAI  (2016),  estima-se que  o  arroz  apresente  atualmente  um valor  bruto  de

produção de R$  6,3  bilhões,  o  que representaria  3% e 1,58% do  ICMS e PIB,

respectivamente, do Estado. No setor primário é uma das atividades econômica que

apresenta a mais alta e estável produtividade.

No aspecto social, a importância do arroz é representada pela possibilidade

de ser cultivado em pequenas, médias e grandes áreas, permitindo assim que a

agricultura, tanto a familiar quanto a empresarial, se desenvolva e utilize a rizicultura

como alternativa à geração de empregos e renda. Na metade sul do Rio Grande do

Sul, o arroz irrigado é a principal atividade econômica, chegando a representar mais

de 50% do valor  bruto da produção agrícola para diversos municípios (SOSBAI,

2016).

2.2.1 Sistemas de Irrigação

A irrigação é uma técnica,  utilizada na agricultura,  que tem por  objetivo o

fornecimento controlado de água para as plantas em quantidade suficiente e no

momento  certo,  assegurando  a  produtividade  e  a  sobrevivência  da  produção

(LORENSI et al, 2010).

Entre  os  sistemas  de  irrigação  de  lavouras  de  arroz  há  o  predomínio  do

método  de irrigação superficial  por  inundação  contínua  do solo.  Na maioria  das

vezes, em sistema de quadras retangulares, com manutenção de lâmina d’água. A

irrigação  por  inundação  consiste  em  colocar  e  manter  uma  lâmina  d’água  em

compartimentos  sistematizados,  formados  em  terreno  previamente  nivelado,
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quadras  limitadas  por  diques  ou  taipas,  de  modo  que  apresente  um  pequeno

desnível entre uma quadra e outra, conforme a declividade do terreno onde a água

flui por gravidade.

O  método  de  irrigação  por  inundação  contínua  pode  ser  manejado  com

lâmina d’água estática ou corrente. A inundação do solo pode ser feita de maneira

contínua, durante grande parte do ciclo do arroz, ou de maneira intermitente, caso

em que a  lâmina de água é  reposta  após um intervalo  de  tempo desde  o  seu

desaparecimento do tabuleiro (AGEITEC, 2010).

A inundação contínua apresenta como principais vantagens o controle das

plantas  daninhas,  a  temperatura  adequada  do  solo,  a  fixação  do  nitrogênio

atmosférico, a disponibilidade de acréscimo dos nutrientes à planta e o aumento da

fotossíntese devido ao reflexo da luz na água. O controle para manter a água na

lavoura inicia-se na implantação definitiva da irrigação e continua até o final do ciclo.

A  agricultura  irrigada  é  um uso  consuntivo  da  água,  altera  as  condições

quantitativas  na  medida  em  que  retirada  água  do  ambiente,  não  retornando

diretamente aos corpos hídricos.  Os usos consuntivos da água são aqueles que

subtraem  uma  parcela  da  disponibilidade  hídrica  em  determinado  ponto  de

captação. Os exemplos tradicionais de usos consuntivos são aqueles destinados ao

abastecimento de água doméstico e industrial ou à irrigação (ANA, 2013).

De acordo com ANA (2009), comparando-se com outras culturas anuais, o

arroz irrigado utiliza maior volume de água por permanecer a maior parte de seu

ciclo  com  lâmina  de  água  livre  na  superfície  do  solo.  O  manejo  da  água  é

fundamental para o desempenho da cultura. A água, além de influir no aspecto físico

das  plantas  de  arroz,  interfere  na  disponibilidade  de  nutrientes,  na  população  e

espécies  de plantas daninhas e  na incidência  de determinados insetos-pragas e

doenças (SOSBAI,2016).

Conforme  recomendação  técnica  da  SOSBAI  (2016),  o  volume  de  água

requerido  pelo  arroz  irrigado  por  inundação  do  solo  é  o  somatório  da  água

necessária para saturar o solo, formar uma lâmina, compensar a evapotranspiração

e  repor  as  perdas  por  percolação  e  fluxo  lateral,  responsáveis  pela  maior

percentagem da demanda hídrica.

Devem-se  considerar,  também,  as  perdas  nos  canais  de  irrigação  na

estimativa  de  água  necessária  na  lavoura.  Assim,  a  quantidade  depende,

principalmente, das condições climáticas, do manejo da cultura, das características
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físicas do solo, das dimensões e revestimento dos canais, do ciclo da cultivar, da

localização da fonte e da profundidade do lençol freático (SOSBAI, 2016).

Devido à combinação da demanda crescente por alimentos com o aumento

da escassez de água, segundo Stone (2005), os produtores de arroz confrontam-se

com três desafios: economizar água; aumentar a produtividade da água e produzir

mais arroz com menos água. Mesmo parecendo sobrepostos, esses desafios são

diferentes:

O  primeiro  desafio  implica  reduzir  a  fração  da  água  aplicada  que  não
contribui  para  a  formação  da  produtividade,  isto  é,  as  perdas  por
evaporação, fluxo lateral e percolação, e a quantidade usada quando do
preparo  do  solo  com água.  O  segundo  implica  aumentar  o  potencial  e
melhorar todos os fatores de produtividade. O terceiro é uma combinação
dos dois primeiros (Stone, 2005).

A prática de manejo para conservar a água de irrigação na lavoura começa no

preparo do solo na área de cultivo e permanece até a conclusão do ciclo produtivo

da cultura, mantendo-o sempre encharcado.

De acordo com SOSBAI  (2016),  a  localização geográfica das lavouras de

arroz,  próximas  a  rios  e  outras  fontes  de  água,  exige  a  adoção  de práticas  de

manejo que evitem ao máximo a saída da água das lavouras. Os cuidados com a

água  utilizada  para  irrigação  são  fundamentais  à  sustentabilidade  do  processo

produtivo da lavoura de arroz irrigado por inundação.

2.2.2 Drenagem da água da lavoura

A drenagem da água da lavoura, no preparo do solo ou na manutenção da

altura da lâmina d’água, é um dos fatores de risco de impacto ambiental. Um dos

maiores,  e  mais  visíveis,  problemas  referentes  a  drenagem  está  associado  ao

aumento de turbidez do efluente, principalmente pelos sólidos em suspenção, tanto

pelas águas das chuvas como pelo excesso de irrigação.

Quando o manejo da água não é adequado, a drenagem da água da lavoura

pode conter sólidos em suspensão e nutrientes. Os agrotóxicos utilizados na lavoura

podem ter na água de irrigação o meio mais rápido de atingir mananciais hídricos e

afetar organismos não-alvo, proporcionando contaminação ambiental com impactos

negativos (SOSBAI, 2016).
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Não drenar a lâmina de água após o preparo do solo e a semeadura evita,

conforme Mundstock (2011), o transporte para os mananciais hídricos de partículas

desagregadas de solo que ficam em suspensão na água. A drenagem da área após

a  semeadura  pode  desencadear  problema  ambiental,  ao  mesmo  tempo  causar

perdas de nutrientes e herbicidas que estão em suspensão na água (MUNDSTOCK,

2011).

Evitar a drenagem nessas condições reduz o volume de água, o gasto com

energia, o custo de produção e o risco de impacto ambiental. Embora ainda não se

disponham de parâmetros definitivos para a maioria dos agroquímicos usados na

lavoura de arroz, recomenda-se evitar a retirada da água da lavoura com resíduos

de agrotóxicos e sólidos em suspensão (SOSBAI, 2016).

2.3 Integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental

Os principais instrumentos das legislações, a nível nacional e estadual, sobre

recursos  hídricos  e  ambientais,  pertinentes  a  prática  da  rizicultura  em áreas  de

preservação ambiental e ao reuso das águas residuárias, serão apresentados.

Apesar  de  existir  uma lei  para  regular  seu  uso  e  um plano  nacional  que

estabelece diretrizes à gestão de recursos hídricos, a água, um recurso ambiental,

está pautada e protegida pela política de gestão ambiental. A gestão de recursos

hídricos surge para regulamentar um dos recursos ambientais consignado na gestão

ambiental.

2.3.1 Licenciamento Ambiental

Considerando que uma das diretrizes gerais de ação para implementação da

PNRH é  a  integração  da  gestão  de  recursos  hídricos  com a  gestão  ambiental,

conforme inciso III do artigo 3º da Lei no 9.433, de 1997. O licenciamento ambiental

é, no mundo de hoje, uma necessidade e uma ferramenta importante que contribui

para  a  utilização  adequada  dos  recursos  hídricos  e  para  o  desenvolvimento

sustentável da agricultura irrigada (LORENSI et al, 2010).

Tendo  em  vista  o  desenvolvimento  sustentável  e de  forma  a  efetivar  a

utilização  do  sistema  de  licenciamento  como  instrumento  de  gestão  ambiental,
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instituído pela PNMA, a resolução CONAMA nº 237 de 1997, refere por definição a

licença ambiental, como:

ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as
condições,  restrições  e  medidas  de  controle  ambiental  que  deverão  ser
obedecidas  pelo  empreendedor,  pessoa  física ou jurídica,  para localizar,
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
aquelas que,  sob  qualquer  forma,  possam causar  degradação ambiental
(BRASIL, 1997b).

E a mesma resolução define licenciamento ambiental, como:

procedimento  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental  competente
licencia  a  localização,  instalação,  ampliação  e  a  operação de
empreendimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas
que,  sob  qualquer  forma,  possam  causar  degradação  ambiental,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicáveis ao caso (BRASIL, 1997b).

Assim, o procedimento e o ato administrativo, buscam criar as condições de

como, onde, quando, porquê, de qual maneira e quem poderá utilizar os recursos

naturais sem, ou com o mínimo, risco potencial de causar algum tipo de degradação

da qualidade ambiental.

O órgão ambiental, no exercício de sua competência de controle, consigna as

seguintes licenças:

 Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a

viabilidade  ambiental  e  estabelecendo  os  requisitos  básicos  e  condicionantes  a

serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

 Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento

ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e

projetos  aprovados,  incluindo  as  medidas  de  controle  ambiental  e  demais

condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

 Licença  de  Operação  (LO)  -  autoriza a  operação  da  atividade  ou

empreendimento,  após  a  verificação  do  efetivo  cumprimento  do  que  consta  das

licenças  anteriores,  com  as  medidas  de  controle  ambiental  e  condicionantes

determinados para a operação.
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As licenças ambientais podem ser expedidas isolada ou sucessivamente, de

acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade.

2.3.2 Termo de compromisso ambiental 

Os aspectos  fundamentais  da  legislação  ambiental  aplicável  à  lavoura  de

arroz estão na Licença de Operação (LO) e no Termo de Compromisso Ambiental

(TCA), que funcionam como instrumentos que orientam as condutas no sentido de

adequar a atividade produtiva aos ecossistemas em que ela se insere (ANA, 2009).

O Termo de Compromisso Ambiental  (TCA)  consiste  no  instrumento  legal

próprio  firmado,  individual  ou coletivamente,  entre o infrator  ambiental  e o órgão

ambiental,  visando  à  execução  de  medidas,  com  condicionantes  técnicos,

específicas de modo a cessar, adaptar, recompor ou corrigir a atividade degradadora

e  seus  efeitos  negativos  sobre  o  meio  ambiente,  observados  rigorosamente  os

prazos e metas acordados (RIO GRANDE DO SUL, 2003).

A  aplicação  do  instrumento  destina-se,  exclusivamente,  a  permitir  que  as

pessoas físicas  e  jurídicas  possam promover  as  necessárias  correções de  suas

atividades,  para  o  atendimento  das  exigências  impostas  pelas  autoridades

ambientais competentes. Conforme a Lei 9605/1998, lei de crimes ambientais:

os  órgãos  ambientais  integrantes  do  SISNAMA,  responsáveis  pela
execução  de  programas  e  projetos  e  pelo  controle  e  fiscalização  dos
estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade
ambiental,  ficam  autorizados  a  celebrar,  com  força  de  título  executivo
extrajudicial,  termo  de  compromisso  com  pessoas  físicas  ou  jurídicas
responsáveis  pela  construção,  instalação,  ampliação e funcionamento de
estabelecimentos  e  atividades  utilizadores  de  recursos  ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores (BRASIL, 1998).

O TCA é uma maneira de se formalizar medidas a serem cumpridas pelo

interessado para compensar ou mitigar o impacto de uma atividade potencialmente

danosa ao meio  ambiente  para  obter  a  autorização do órgão ambiental.  Podem

requerer a feitura do TCA, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,

responsáveis direta ou indiretamente pela degradação ambiental.

2.3.3 Outorga
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Tendo em vista disponibilizar o múltiplo usos das águas, são considerados

"usos" os procedimentos humanos que causam alterações nas condições naturais

das águas, seja consuntivo como a irrigação, o abastecimento urbano e industrial,

ou não consuntivo como a geração de energia hidroelétrica, entre outros. A outorga

de direito de uso, um dos instrumentos da gestão de recursos hídricos, tem como

objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo desses usos da água, bem

como o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos (ANA, 2018).

De acordo com o artigo 12 da Lei nº 9.433/97 estão sujeitos à outorga pelo

Poder Público os seguintes usos de recursos hídricos:

I - derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de
água para  consumo final,  inclusive  abastecimento  público  ou  insumo de
processo produtivo;

II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo
de processo produtivo;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou
gasosos,  tratados  ou  não,  com  o  fim  de  sua  diluição,  transporte  ou
disposição final;

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; e

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água
existente em um corpo de água (BRASIL, 1997a).

A  outorga  não  se  limita  ao  ato  da  autoridade  competente  de  emitir  um

documento que permita ao requerente fazer o uso legal dos recursos hídricos. É

também de responsabilidade do poder público assegurar o uso racional e eficiente

das águas, para os diversos usos a que se destinam, compatibilizando as demandas

às disponibilidades hídricas nas respectivas bacias hidrográficas.

Destaca-se  a  importância  da  utilização  de  procedimentos  adequados  na

análise  dos  pedidos,  na  emissão  das  outorgas  e  no  controle  e  fiscalização  do

cumprimento das condições dos usos outorgados.

2.3.4 Qualidade das águas

A Resolução CONAMA no 357 de 2005, que dispõe sobre a classificação dos

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, estabelece as

condições padrões de lançamento de efluentes,  trata de classificar as águas em
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classes e estipula parâmetros de qualidade de acordo com estas classes (BRASIL,

1997b).

Conforme as  diretrizes  ambientais  desta  resolução,  o  enquadramento  dos

corpos de água será  de acordo com as normas e  procedimentos definidos pelo

CNRH e  CERH,  pelos  usos  preponderantes  mais  restritivos  da  água,  atuais  ou

pretendidos.

Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade dos corpos de água

esteja em desacordo com os usos preponderantes pretendidos, deve-se estabelecer

metas obrigatórias, intermediárias e final, de melhoria da qualidade da água para

efetivação  dos  respectivos  enquadramentos,  com  exceção  dos  parâmetros  que

excedam aos limites devido às condições naturais.

As ações de gestão dos recursos hídricos, tais como a outorga e cobrança

pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, como o licenciamento e termo

de compromisso ambiental,  têm por base as metas progressivas intermediárias e

final  aprovadas  pelo  órgão  ambiental  competente  para  a  respectiva  bacia

hidrográfica ou corpo hídrico específico.

Em corpos de água utilizado para abastecimento público, o enquadramento e

o  licenciamento  ambiental  de  atividades  a  montante  têm  o  dever  de  preservar,

obrigatoriamente,  as condições de consumo. Os padrões de qualidade ambiental

das águas visam, fundamentalmente, a proteção da saúde pública e o controle de

substâncias  potencialmente  prejudiciais  à  saúde  do  homem,  por  exemplo,

microrganismos patogênicos e substâncias tóxicas (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

De acordo com Brasil (2005a), a resolução CONAMA 357 de 2005, as águas

classificam-se em águas doces (salinidade < 0,05%), salobras (salinidade entre 0,05

e 3%) e salinas (salinidade > 3%). As águas são classificadas, segundo a qualidade

requerida para os seus usos preponderantes. Dos usos preponderantes às águas

doces, caso da bacia do rio Gravataí, a classe especial indica usos mais nobres e a

classe 4, os menos nobres.

A Resolução 58 de 2009 do CERH, aprovou o enquadramento das águas da

bacia hidrográfica do Rio Gravataí, através do trabalho desenvolvido e relatório da

campanha  do  enquadramento  encaminhado  pelo  Comitê  de  Gerenciamento  da

Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí,  na definição dos usos futuros das águas da

bacia hidrográfica, realizados sob a orientação do DRH/SEMA e da FEPAM, como

segue (RIO GRANDE DO SUL, 2009):
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 Classe Especial: área núcleo da APA-BG;

 Classe 1: das nascentes do rio Gravataí até a foz do arroio Demétrio, à

exceção da área núcleo do Banhado Grande;

 Classe 2: da foz do arroio Demétrio até a foz do rio Gravataí;

Tabela 1 – Enquadramento dos trechos do rio Gravataí

Trechos do rio
Gravataí

Localização e
descrição dos
trechos do rio

Gravataí

Classificação atual Enquadramento
proposto na resolução

CERH 58/2009

1 Área núcleo APA-BG Classe 2 Classe Especial

2 da área núcleo até  a
foz do arroio Demétrio

Classe 2 Classe 1

3 da  foz  do  arroio
Demétrio até a foz do
arroio Barnabé

Classe 3 Classe 2

4 da  foz  do  arroio
Barnabé até a foz do
rio Gravataí

Classe 4 Classe 2

Fonte: Adaptado RIO GRANDE DO SUL, 2012

A classificação atual  do enquadramento (Tabela 1),  foi  realizado conforme

base de análise de monitoramento da FEPAM. E o enquadramento proposto na

resolução CERH 58/2009, levou em consideração as competências e as atribuições

do Comitê de gerenciamento da bacia do rio Gravataí no processo de planejamento

do uso da água.
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

3.1 A Bacia hidrográfica do rio Gravataí

A Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí (BHRG) integra a região hidrográfica do

Guaíba, está localizada na região leste do estado do Rio Grande do Sul, possui uma

área de 2.020 km² (Figura 2). Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE, 2017) a população inserida na área da bacia é de 1.255.730

habitantes.

Delimitada a sul e a leste pela Bacia Hidrográfica do Litoral Médio, ao norte

pela Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, e a oeste pela Bacia Hidrográfica do Lago

Guaíba. Integra parte da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), incluindo os

municípios  de  Porto  Alegre,  Canoas,  Alvorada,  Viamão,  Cachoeirinha,  Gravataí,

Glorinha, Taquara e Santo Antônio da Patrulha.

Figura 2 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí

Fonte: Autor

De acordo com RIO GRANDE DO SUL (2012), apresenta-se, em relação ao

seu relevo, elevações mais acentuadas ao norte (encosta do planalto) e menores ao

sul e oeste, envolvendo uma planície central, no sentido sudoeste-nordeste, onde

existe  uma  grande  área  plana  e  alagadiça,  conhecida  por  Banhado  Grande,

formador do principal corpo hídrico, o rio Gravataí.
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Segundo o sistema de classificação climática de Köppen-Geiger, o clima é

classificado  como  Cfa,  ou  seja,  um  clima  subtropical  úmido,  caracterizado  por

precipitações  regulares  ao  longo  do  ano  (médias  de  1347,4  mm/ano),  por

temperatura média do mês mais quente superior a 22°C e temperatura do mês mais

frio entre 3° e 18°C.

O rio Gravataí tem seu curso d’água no sentido de leste para oeste, drena as

águas dos municípios situado entre a Serra Geral e a Coxilha das Lombas, desagua

no  Delta  do  Jacuí,  por  consequência  forma  o  lago  Guaíba,  percorrendo  uma

distância de 61,4 km aproximadamente (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

Rio de planície,  de baixa velocidade, sinuoso e com muitos meandros. Os

principais afluentes do rio Gravataí são os arroios, na margem direita: Brigadeiro,

Barnabé, Demétrio,  Pinto,  Passo Grande,  Miraguaia,  Venturosa, Veadinho,  Chico

Lomã; na margem esquerda os arroios: Areias, Sarandi, Feijó, Águas Belas, Passo

dos Negros e Alexandrina.

Conforme RIO GRANDE DO SUL (2012), a vegetação natural na região da

Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí é constituída por campos limpos (Estepe), mata

subtropical  (Floresta  Estacional  Semidecidual),  formação  pioneira  de  influência

fluvial (gravatás e maricás) e vegetação paludosa (banhados).

De acordo com METROPLAN (2015), a bacia do rio Gravataí é considerada a

de maior conflito pelo uso das águas no estado do Rio Grande do Sul. A grande

densidade de ocupação urbana na parte  baixa  da bacia,  combinada com a alta

demanda de água para cultivo de arroz e os impactos sobre o sistema de banhados

da  bacia  gera  uma  situação  recorrente  de  estiagem  severa,  prejudicando  o

abastecimento público de cerca de 1 milhão de pessoas (METROPLAN, 2015).

3.2 Intervenção do Departamento Nacional de Obras e Saneamento

Na década de 60, o extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento

(DNOS)  construiu  um  canal  retilíneo  de  macrodrenagem  que  vai  do  Banhado

Grande  em  direção  à  jusante,  percorrendo  18  km  na  calha  do  rio  Gravataí.  A

abertura  do  canal  tinha  como  objetivo  principal  a  redução  das  enchentes  nas

cidades ribeirinhas ao rio Gravataí, especialmente no município de Cachoeirinha.
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De acordo com RIO GRANDE DO SUL (2012),  um estudo  da Agrar  und

Hydrotechnik  GMGH,  de  1971,  denominado  de  “Estudos  Básicos  e  Pesquisas

Especiais na Região do Rio Gravataí”  estabelece um marco importante na análise

da definição da calha do rio, uma vez que estuda as condições existentes logo após

a implantação do canal de drenagem do DNOS. Neste estudo, foi diagnosticado que

o regime hidrológico seria impactado pela drenagem dos banhados. Além disso, de

acordo  com  os  cálculos  de  vazão,  o  canal  de  drenagem  não  seria  capaz  de

solucionar  os  problemas relacionado  as  enchentes  nos  municípios  localizados  a

jusante da bacia hidrográfica, pois haveria um volume maior de despejo das águas à

planície de inundação.

Originalmente  o  DNOS  havia  planejado  um  sistema  de  drenagem,  que

consistia em um canal de 35 km de comprimento em direção Leste-Oeste e que aflui

no  rio  Gravataí.  Além  disso  foram  planejados  mais  dois  canais  laterais  para

drenagem da parte sul do banhado e para o deságue do arroio Vigário. De certa

forma,  conforme Silva,  este  estudo  reflete  o  interesse  do  governo  na  época  de

aproveitamento das terras do Banhado Grande com a finalidade de expandir a área

agrícola, principalmente ao plantio de arroz. Ao mesmo tempo, que poderia servir

para minimizar as cheias do Rio Gravataí (SILVA, 2016).

Com o estudo da Agrar houve interrupção da obra planejada pelo DNOS, mas

alguns  produtores  de  arroz  da  região  construíram,  por  iniciativa  própria,  canais

secundários em direção ao Banhado Grande ampliando o canal para a drenagem

em cerca de 5,8 km. A ampliação da obra com estes canais alterou ainda mais o

regime hídrico da bacia ao estimular a rápida vazão de suas águas.

Segundo  RIO  GRANDE  DO  SUL  (2012),  outro  estudo,  denominado

“Planejamento  Integrado  dos  Recursos  Hídricos  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio

Gravataí” – DNOS/GTZ, de 1985, afirma que a área original de banhados, de 450

km², está reduzida a 50 km², devido a uma sequência de drenagens. Hoje na região

existe uma verdadeira malha de drenagem (Figura 3).
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Figura 3 – Malha de drenagem para irrigação superficial da cultura de arroz.

Fonte: Autor

3.3 Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande (APA-BG)

Como Unidade  de  Conservação  (UC),  instituída  pelo  Decreto  Estadual  n°

38.971, em 23 de outubro de 1998, o objetivo principal de criação da APA-BG é a

proteção do conjunto de banhados formadores do rio Gravataí, compatibilizando o

desenvolvimento  socioeconômico  com  a  proteção  dos  ecossistemas  naturais

preservados e recuperando as áreas degradadas (RIO GRANDE DO SUL, 1998).

Banhado Grande é definido como o conjunto de banhados formadores do Rio

Gravataí,  conhecidos  pelos  nomes  de  Banhado  do  Chico  Lomã,  Banhado  dos

Pachecos e Banhado Grande.

Conforme BRASIL (2000), o Sistema Nacional de Unidades de Conservação

(SNUC), Lei Federal nº 9.985/2000, define a área de proteção ambiental:

A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo
grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos
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ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-
estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade  biológica,  disciplinar  o  processo  de ocupação e assegurar  a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 2000).

A APA-BG, possui  uma área de 136.935 hectares,  é  constituída por  terras

públicas ou privadas, abrange os municípios de Glorinha, Gravataí, Viamão e Santo

Antônio da Patrulha. Inserida nos Biomas Pampa e Mata Atlântica, ocupa 2/3 da

bacia hidrográfica do rio Gravataí, possui em seu extenso território áreas urbanas

e atividades agropastoris, predominando o cultivo de arroz irrigado.

O  regime  de  exploração  da  área  é  de  uso  sustentável,  definido  como  a

exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais

renováveis e dos processos ecológicos,  mantendo a biodiversidade e os demais

atributos  ecológicos,  de  forma  socialmente  justa  e  economicamente  viável.  O

objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (BRASIL,

2000).

A APA do Banhado Grande dispõe de um Conselho Deliberativo, em atividade

desde  2009,  presidido  pela  Secretaria  do  Ambiente  e  do  Desenvolvimento

Sustentável (SEMA/RS), órgão responsável por sua administração, e constituído por

representantes  dos  órgãos  públicos,  de  organizações  da  sociedade  civil  e  da

população residente, realiza assembleias ordinárias bimestrais.

Ainda não há plano de manejo,  para estabelecer o seu zoneamento e as

normas  que  devem  presidir  o  uso  da  área  e  o  manejo  dos  recursos  naturais,

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.

Para que os órgãos ambientais possam proceder o licenciamento ambiental

de empreendimentos localizados no raio de até 10 km da APA do Banhado Grande

é necessário parecer do gestor da Unidade. Este parecer, denominado anuência,

condicionará a manutenção, redução ou desativação das atividades, inclusive a de

irrigação.

3.4 Conflitos pelo uso dos recursos hídricos

Os conflitos relacionados à utilização dos recursos hídricos estão diretamente

associados à multiplicidade dos usos e  ao acréscimo na demanda.  Nas regiões
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metropolitanas, onde há grandes aglomerações urbanas e nas regiões com déficit

hídrico, onde a escassez de água está vinculada a condições tanto naturais quanto

antrópicas, a situação torna-se mais evidente. A bacia hidrográfica do rio Gravataí

caracteriza atualmente este contexto.

Na bacia os conflitos pelo uso dos recursos hídricos, inerentes à quantidade e

à qualidade,  são motivados pela  concentração populacional  urbana,  pelo  parque

industrial e pela extensa área de cultivo de arroz irrigado. Em períodos de estiagem

a situação é ainda mais crítica, intensificando os conflitos por causa da redução na

oferta em conjunto com o aumento na demanda.

No  rio  Gravataí  observa-se  períodos  bem  característicos  durante  o  ano

hidrológico,  ou  seja,  entre  os  meses  de  julho  e  setembro  ocorrem  as  maiores

disponibilidades de água e entre os meses de dezembro e fevereiro são observadas

as estiagens (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

Conforme  RIO GRANDE DO SUL  (2012),  os  conflitos  de  uso  das  águas

podem ser classificados como: 

 Conflitos de destinação de uso: esta situação ocorre quando a
água  é  utilizada  para  destinações  outras  que  não  aquelas
estabelecidas  por  decisões  políticas,  fundamentadas  ou  não  em
anseios  sociais,  que  as  reservariam  para  o  atendimento  de
demandas  sociais,  ambientais  e  econômicas.  Por  exemplo,  a
retirada de água de reserva ecológica para a irrigação.

 Conflitos de disponibilidade qualitativa: situação típica de uso de
água em rios poluídos. Existe um aspecto vicioso nestes conflitos,
pois o consumo excessivo reduz a vazão de estiagem deteriorando
a qualidade das águas já comprometidas, a priori, pelo lançamento
de poluentes.  Esta deterioração por sua vez,  torna a água ainda
mais inadequada para consumo.

 Conflitos de disponibilidade quantitativa: situação decorrente do
esgotamento  da  disponibilidade  quantitativa  devido  ao  uso
intensivo. Exemplo: uso intensivo de água para irrigação impedindo
outro  usuário  de  captá-la,  ocasionando  em  alguns  casos,
esgotamento  das  reservas  hídricas.  Este  conflito  pode  ocorrer
também entre  dois  usos não-consuntivos.  Exemplo:  operação  de
hidrelétrica  estabelecendo  flutuações  nos  níveis  de  água
acarretando prejuízos à navegação. (Grifo do autor)

No  município  de  Gravataí/RS,  cidade  com  275.176  habitantes,  estimativa

IBGE  (2017),  a  água  do  principal  sistema  de  abastecimento  é  captada  no  rio

Gravataí à jusante dos pontos de lançamentos dos efluentes utilizados na cultura do

arroz. Predominantemente, no verão, época de drenagem das lavouras de arroz, a

região apresenta escassez de água, com o nível do rio Gravataí bem abaixo do seu

ponto médio.
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O baixo nível potencializa o efeito causado pelos lançamentos de efluentes

sem  tratamento,  aumentando  principalmente  a  turbidez  do  manancial  e

consequentemente  afetando  o  abastecimento  de  água  potável  à  população  do

município.  Por esse motivo o tratamento das águas superficiais, necessário para

torná-la potável ao consumo humano requer mais trabalho e consequentemente um

maior custo.

3.4.1 Demanda por recursos hídricos

A demanda por recursos hídricos corresponde à vazão de retirada, ou seja, a

água captada destinada a atender os diversos usos consuntivos. As demandas por

recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Gravataí são, do ponto de vista dos

usos  consuntivos,  divididas  em quatro  setores  usuários:  Abastecimento  Humano

(urbano  e  rural),  Irrigação  (arroz  e  terras  altas),  Criação  Animal  (envolvendo

dessedentação e águas de manejo) e Abastecimento Industrial (RIO GRANDE DO

SUL, 2012).

Os  usos  predominantes  das  águas  na  bacia  do  rio  Gravataí  são  para  a

irrigação de lavouras de arroz, no entorno do Banhado Grande e canal do DNOS e o

abastecimento  público  no  curso  inferior,  além  de  servir  como  corpo  receptor  e

diluidor de grande carga de despejos domésticos e industriais.

As atividades que representam maior consumo hídrico na bacia hidrográfica

do rio Gravataí são o abastecimento urbano e a orizicultura irrigada. Conforme a

estimativa  de  demandas  e  consumos,  o  abastecimento  urbano  e  a  orizicultura

representam, respectivamente, 13% e 84% da demanda total, enquanto que para o

consumo, representam respectivamente, 4% e 95% do total de água consumida na

bacia (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

3.4.2 Escassez de recursos hídricos

O crescimento  populacional  e  o  desenvolvimento  da  atividade econômica,

desequilibra  e  intensifica  o  uso  dos recursos  naturais,  promove  a  escassez  dos

mesmos,  é  nesta  condição  que  está  inserida  a  água.  Os  conflitos  vinculados  à
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utilização da água estão diretamente relacionados à multiplicidade dos usos e ao

aumento da demanda.

A situação é mais evidente nos grandes centros urbanos e nas regiões com

déficit hídrico, onde a escassez de água está relacionada a condicionantes naturais

e  antrópicas:  contaminação,  desperdício,  acréscimo  de  demanda  e  redução  do

potencial  natural  de fornecimento.  Em períodos de estiagem a situação se torna

mais crítica, e os conflitos se tornam mais intensos em face da redução da oferta e

concomitante com o aumento de demanda (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

Na  busca  por  uma  solução  para  o  problema  da  escassez  da  água,  a

reutilização das águas residuárias está se tornando uma importante ferramenta no

gerenciamento dos recursos hídricos e de políticas ambientais (ALMEIDA, 2011).

A  escassez  de  recursos  hídricos  está  relaciona  fundamentalmente  às

políticas  públicas,  e  aos  instrumentos  de  gestão  desses  recursos,  ao  mesmo

tempo  que  a  qualidade  dos  corpos  hídricos  está  relacionada  basicamente  às

questões de saneamento e gestão de resíduos sólidos e lançamentos de efluentes

sem tratamento.

3.4.3 Lançamento de efluentes sem tratamento

Efluente, termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes de

diversas atividades ou processos, pode dar-se por lançamento direto, quando ocorre

a condução direta ao corpo receptor, ou por lançamento indireto, quando ocorre a

condução, submetido ou não a tratamento, por meio de rede coletora que recebe

outras contribuições antes de atingir o corpo receptor.

O lançamento  de efluentes  sem tratamento  proveniente  da drenagem das

lavouras de arroz no rio Gravataí vem se repetindo a cada safra, com isso devem-se

buscar  alternativas  ao  manejo  deste.  Segundo  a  resolução  430  de  2011,  do

CONAMA, os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de

qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e

final, do seu enquadramento (BRASIL, 2011).

Um dos parâmetros físicos de qualidade da água que sofre alteração é a

turbidez. A turbidez pode ser definida como uma medida do grau de interferência à

passagem da luz através do líquido (FUNASA, 2014).
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A alteração  à  penetração  da  luz  na  água  é  provocada  por  partículas  em

suspensão,  sendo  expressa  por  meio  de  unidades  de  turbidez,  denominada

Unidades Nefelométricas  de  Turbidez (UNT).  Conforme FUNASA (2014),  grande

parte  das  águas  de  rios  brasileiros  é  naturalmente  turva  em  decorrência  das

características  geológicas  das  bacias  de  drenagem,  ocorrência  de  altos  índices

pluviométricos e uso de práticas agrícolas, muitas vezes inadequadas.

O lançamento de efluentes sem tratamento no rio Gravataí afeta a captação

de água na estação de tratamento da Corsan. Os resíduos provocam problemas no

sistema, e o abastecimento de água chega a ser interrompido. Esta perturbação

fundamenta-se  na  influência  da  turbidez  nos  processos  usuais  de  desinfecção,

atuando como escudo aos micro-organismos patogênicos, minimizando a ação do

desinfetante e formação de lodo extra na estação de tratamento.

3.4.4 Captação de água para consumo humano

A  gestão  dos  recursos  hídricos  se  faz  necessária  justamente  para

compatibilizar os diversos usos. A disponibilidade hídrica superficial do rio Gravataí é

a principal  alavanca para o desenvolvimento de toda a  região.  Deste  manancial

hídrico é realizada a captação de água para o abastecimento público para cerca de

1 milhão de pessoas.

Mudanças  na  qualidade  do  rio,  causado  pelo  descarte  de  resíduos  de

plantações de arroz, localizadas acima do ponto de captação, provoca alterações na

turbidez da água captada. Devido a alteração na qualidade da água do rio Gravataí,

há baixa pressão ou desabastecimento em diversos pontos da região atendida.

O excesso de lama aumenta a turbidez da água e o entupimento das bombas

de captação da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Com isso, a

Companhia  de  abastecimento  precisa  reduzir  a  produção  da  ETA,  pois  a  alta

turbidez da água aumenta a necessidade de paradas operacionais mais frequentes

para se realizar  a  limpeza dos equipamentos da estação,  a  fim de se manter  a

qualidade da água disponibilizada.

A Corsan deve realizar manobras operacionais a fim de minimizar os efeitos

da menor oferta de água na região. A Companhia depende do retorno das condições
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ambientais do rio Gravataí para normalizar suas operações e, por consequência, o

abastecimento de água. 
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4 ESTUDO DE CASO

4.1 Descrição da Propriedade

A propriedade localiza-se na bacia hidrográfica do rio Gravataí, dentro dos

limites da APA do Banhado Grande (Figura 4). Exerce sistema de irrigação para

cultivo de arroz, com o método de irrigação superficial. Possui área irrigada de 990

hectares na qual utiliza recursos hídricos reservado em açude, com vazão máxima

de 0,800 m³/s,  conforme licença de operação.  O sistema de plantio  utilizado na

propriedade é o sistema convencional, onde a semeadura é feita, após o preparo do

solo, a seco.

Figura 4 – Localização da área de Estudo de Caso.

Fonte: Autor

4.2 Captação de Água
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Para abastecer o sistema de irrigação, executa-se a captação de água no

arroio  do  Pinto,  conduzindo-a  por  um  canal  principal  projetado  com  comportas

hidráulicas e levantes até um açude para reservação (Figura 5). A água captada é

conduzida  ao  açude  por  gravidade.  O  ponto  de  captação  de  água  utilizado  no

empreendimento está regularizado pelo Departamento de Recursos Hídricos-DRH

da SEMA/RS. Conforme outorga de direito de uso, há data previamente estabelecida

para captação no manancial.

Com área de 124 hectares, o açude possui uma régua que marca o limite

máximo de volume, 04 metros de profundidade. Este limite está na mesma cota de

nível que o talvegue, fundo da calha, do arroio do Pinto no ponto de captação de

água. A capacidade volumétrica de armazenamento do açude é de 4,8 milhões de

metros cúbicos de água.

Figura 5 – Canal principal de irrigação.

Fonte: Foto do Autor.
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4.3 Distribuição de Água

O  canal  principal  de  captação  também  serve  para  distribuir  a  água  nos

setores, talhões e quadras. Talhão é um conjunto de quadras e setor é um conjunto

de talhões. Para distribuir  água à irrigação dos setores, há o auxílio de bombas

elétricas para fazer o levante. Irriga-se primeiro as quadras com cota de nível mais

alto nos talhões. 

As  quadras  que  estão  em  cota  de  nível  mais  elevada  ao  atingirem  a

quantidade necessária de água à altura da lâmina d’água determinada, drenam por

meio de “ladrões” em suas taipas o excedente hídrico, servindo a próxima quadra.

Assim sucessivamente até a quadra em cota de nível mais baixo.

4.4 Recirculação das Águas Residuárias

Para fazer o esgotamento das quadras ou drenar as águas pluviais, há na

cota de nível mais baixa da lavoura um canal de drenagem que retorna essa água

residuária ao açude de reservação, por bombeamento. Promovendo a recirculação

das águas residuárias ao ciclo produtivo (Figura 6).

 Em condições normais de clima, durante todo o ciclo produtivo do arroz é

redistribuído água para manter a lâmina d’água na altura estabelecida, compensar a

evapotranspiração  e  repor  as  perdas  por  percolação  e  fluxo  lateral.  As  águas

residuárias,  após  percorrer  todo  o  sistema  de  irrigação  e  drenagem,  são

direcionadas novamente ao açude de reservação para uso futuro.

Segundo relato do proprietário, procura-se evitar que o açude de reservação

alcance  sua  capacidade  máxima  de  volume  de  água  armazenado.  Este

procedimento é adotado para que em caso de precipitações, elevadas ou de longo

período, as águas que venham preencher as quadras sejam direcionadas a ele.

Reutilizar o efluente da drenagem na própria lavoura evita a degradação dos

cursos d’água, reserva o efluente da drenagem para uso futuro e reduz o consumo

de  recursos  hídricos  mediante  manejo  alternativo  de  irrigação,  em  período  de

estiagem.
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Figura  6 -  Canal  principal,  canal  de drenagem e conjunto de equipamentos que

realizam a recirculação de água à irrigação.

Fonte: Autor

4.5 Observações

Observa-se que são priorizadas técnicas de recirculação,  decantação e/ou

tratamento das águas drenadas das lavouras, conforme condicionante da licença de

operação.  O manejo  técnico  da atividade promove o  uso eficiente  dos recursos

naturais disponíveis, assim como sua preservação e sustentabilidade.

A fim de evitar a erosão do solo e assoreamento dos recursos hídricos são

adotadas medidas conservacionistas no entorno e nos taludes laterais de todas as

obras componentes do sistema de irrigação, como canais, levantes e estradas. As

boas práticas de manejo conservacionista, adotada em todas as etapas produtivas,

garantem a viabilidade da produção sem causar danos ambientais.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste  capítulo  serão  apresentadas  alternativas  que  visam  minimizar  o

conflito, anteriormente exposto, que altera o regime hidrológico, tanto no aspecto de

quantidade como de qualidade.  Com a exposição de resultados esperados e os

instrumentos de ações para o manejo adequado do recurso hídrico.

Buscou-se uma abordagem amparada na legislação vigente e na literatura

pesquisada  para  responder  aos  objetivos  específicos:  reutilizar  o  efluente  da

drenagem  na  própria  lavoura;  reduzir  a  degradação  dos  cursos  d’água,  ao

disponibilizar efluentes com grau de qualidade compatível com a classe enquadrada;

reservar o efluente da drenagem para uso futuro; e reduzir o consumo de recursos

hídricos mediante manejo alternativo de irrigação, em período de estiagem.

5.1 Reuso de água

Enfatizando-se o uso sustentável da água e levando-se em consideração a

escassez de recursos hídricos, que está relacionada aos aspectos de quantidade e

de  qualidade,  onde  acarreta  a  elevação  dos  custos  de  tratamento  de  água  em

função da degradação de mananciais, a prática de reuso de água reduz tanto a

descarga de poluentes  em corpos receptores,  conservando  os  recursos hídricos

para  o  abastecimento  público  e  outros  usos mais  exigentes  no que se  refere  à

qualidade, quanto os custos associados à poluição e contribui para a proteção do

meio ambiente e da saúde pública.

A resolução 54 de 2005 do CNRH, que estabelece as modalidades, diretrizes

e critérios gerais para a prática de reuso direto não potável de água, define reuso de

água como a utilização de água residuária. Define, também, água residuária como

sendo  esgoto,  água  descartada,  efluentes  líquidos  de  edificações,  indústrias  e

agrícolas, tratados ou não (BRASIL, 2005b).

Além disso, de acordo com a mesma resolução, o reuso direto de água é o

uso planejado da água de reuso, que se encontra dentro dos padrões exigidos para

sua utilização nas modalidades pretendidas, conduzida ao local de utilização, sem

lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos.
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A Lei nº 9.433/97, apresenta fundamentação legal para a racionalização do

uso da água e requisitos ao reuso de água, como alternativa viável na preservação e

conservação ambiental. A Lei tem como um de seus objetivos a utilização racional e

integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Define

nos planos de recursos hídricos, como conteúdo, as metas de racionalização de uso,

aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis.

A Lei n° 9.605 de 1998, Lei dos Crimes Ambientais, ao declarar como crime o

ato de causar poluição hídrica em cursos de água de abastecimento público, fornece

o incentivo ao reuso, quando instituiu a obrigação de tratamento dos efluentes.

5.1.1 Implementar o reuso da água como alternativa

Como  exposto  anteriormente,  no  município  de  Gravataí/RS  a  água  do

principal sistema de abastecimento público é captada no rio Gravataí à jusante dos

pontos de lançamentos dos efluentes derivados na drenagem pela cultura do arroz.

Na maioria das vezes, quando há estiagem, época de drenagem das lavouras de

arroz,  a  região apresenta  escassez de água,  com o nível  do rio  Gravataí  muito

abaixo do seu ponto médio.

O lançamento  de efluentes  sem tratamento  proveniente  da drenagem das

lavouras de arroz no rio Gravataí vem se repetindo a cada safra, com isso devem-se

buscar  alternativas ao manejo deste.  Implementar o reuso desta água residuária

pode ser uma alternativa, sendo que uma das principais vantagens à agricultura é o

aumento da disponibilidade de água para o abastecimento desta.

O reuso da água pode trazer uma possibilidade de substituição de alguns

fertilizantes  químicos,  gera  menos  impacto  ao  meio  ambiente  e  ajuda  na

conservação dos recursos hídricos. O aumento da produção pode ocorrer pelo fato

da água de reuso conter substâncias nutritivas (BIANCHIN, 2015).

A irrigação com o reuso da água, quando bem planejado e administrado, traz

benefícios de proteção ao meio ambiente e a saúde pública, pois essa água não

será  descartada  no  meio  ambiente.  Esta  prática  reduz  a  captação  de  água  no

manancial e a degradação dos cursos d’água, disponibiliza efluentes com grau de

qualidade compatível  com a classe de enquadramento e possibilita  a  gestão da

demanda de água em período de estiagem.
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5.2 Sistema de irrigação com recirculação das águas residuárias

A prática de sistema de irrigação por inundação do solo de ciclo produtivo

fechado,  com  recirculação  das  águas  residuais  da  cultura  do  arroz  na  bacia

hidrográfica do rio Gravataí, ocorrerá através da adequação do Sistema de irrigação

superficial. Como por exemplo: no conjunto de equipamentos e infraestruturas de

reservação,  captação,  condução,  circulação,  distribuição  e  drenagem  de  água

destinados a atender as necessidades hídricas das lavouras de arroz.

A  água  que  sai  de  quadros  mais  altos  pode  ser  reutilizada  nos  quadros

inferiores, propiciando grande economia de água. Também se ocorrer acumulação

nos quadros inferiores, a água que sai poderá ser reutilizada nos quadros mais altos,

por bombeamento (ANA, 2009). Esse bombeamento também pode colaborar para o

aproveitamento das precipitações.

A proposta de reuso das águas residuais da cultura do arroz vai ao encontro

das  estratégias  e  medidas  recomendadas  ao  plano  da  bacia  hidrográfica  do  rio

Gravataí (RIO GRANDE DO SUL, 2012) no item “Controle e Redução de Demandas

Hídricas” nos Programas de “Uso Eficiente da Água” e “Incentivo a Boas Práticas”.

Bem como a recomendação técnica da SOSBAI: “Manejo Alternativo da Irrigação”,

que pode ser utilizado em substituição à inundação contínua.

5.2.1 Uso eficiente da água

Este programa refere-se às ações de incentivo ao uso racional da água para

irrigação, busca reduzir e otimizar as demandas hídricas, na bacia do rio Gravataí.

Considera apenas o uso consuntivo e tem por objetivo promover o uso dos recursos

hídricos de forma mais eficiente, ou seja, otimizar a utilização da água.

O uso  eficiente,  minimiza  os  riscos  de  escassez  e  melhora  as  condições

ambientais  dos  recursos  hídricos,  a  qualidade  de  vida  e  o  desenvolvimento

socioeconômico local e regional. Além de buscar a garantia de equilíbrio no balanço

hídrico  da  bacia,  através  da  redução  das  demandas  de  água,  pelo  seu  melhor

aproveitamento.

O uso eficiente da água significa reduzir a quantidade de água captada em

excesso, utiliza somente a água necessária ao processo. Deixa de captar a fração
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desnecessária,  disponibilizando  água  no  manancial  para  atender  a  outros  usos

concorrentes e para fins ambientais.

Uma das metas estabelecida no programa é reduzir a demanda unitária de

água em termos de metros cúbicos por hectare, em cerca de 20%, na safra. A meta

definida, em termos de demanda, representa uma redução significativa em relação

ao padrão, tornando-se referência às outorgas na bacia.

O  uso  racional  da  água  na  Irrigação,  constitui-se,  basicamente,  na

implementação  de  estratégias  de  difusão  tecnológica,  capacitação  técnica  e

divulgação de linhas de financiamento para aquisição de equipamentos e instalação

de  sistemas  de  irrigação,  que  contribuam  para  a  redução  na  demanda  hídrica

unitária.

A adesão ao programa deve ser voluntária, mas devidamente estimulada, de

forma a atingir a maior parcela dos irrigantes que ainda não pratiquem demandas

unitárias próximas da meta estipulada. Inicialmente, voltada aos produtores rurais

que  se  proponham  a  adotar  práticas  e  manejos  conservacionistas  em  suas

propriedades  com  objetivo  da  conservação  do  solo  e  da  água.  Posteriormente,

incluirá a totalidade dos irrigantes, visto ser a referência à outorga na bacia.

5.2.2 Incentivo a boas práticas

O programa de incentivo a boas práticas refere-se às ações de incentivo à

adoção de boas práticas relativas ao uso da água na bacia do rio Gravataí, abrange

o setor da produção rural,  em especial  a  irrigação de arroz.  O Incentivo a boas

práticas representa um conceito que compreende um conjunto de recomendações e

ações  quanto  aos  procedimentos  que  mais  bem  se  ajustam  aos  objetivos

pretendidos, neste caso, ações que visam otimizar a utilização da água.

As ações que integram este programa são:

 Adotar  práticas adequadas ao plantio do arroz,  esta ação visa à
mitigação  dos  problemas  relacionados  ao  manejo  de  água  nas
lavouras  de  arroz  pré-germinado,  sobretudo  relacionados  a
presença de sólidos suspensos, turbidez e nutrientes, que podem
levar à paralisação das captações dos sistemas de abastecimento
urbano; e

 Incentivar à certificação das lavouras conforme programa específico
do IRGA, nesta ação é proposto que os irrigantes da bacia possam
aderir ao programa de Certificação de uso racional. Recomenda-se
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que o programa possa estabelecer indicadores de sustentabilidade
específicos à bacia do rio Gravataí (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

O  programa  tem  por  objetivo  incentivar  a  adoção  de  práticas  adequadas

quanto  ao  uso  dos  recursos  hídricos  na  bacia,  com vistas  a  melhorar  as  suas

condições quali-quantitativa. 

Em termos específicos, objetiva:

 Fomentar e destacar iniciativas de projetos e ações que contribuam
para  a  adoção de boas práticas,  visando à  produção econômica,  assim
como a melhoria de indicadores sociais e ambientais;
 Contribuir  para  racionalização  da  gestão  de  recursos  hídricos  e  a
articulação das estruturas e das entidades intervenientes no processo;
 Racionalizar o uso de recursos naturais (solo e água); e
 Incorporar  a  certificação  das  atividades  usuárias  de  água  nos
processos produtivos (RIO GRANDE DO SUL, 2012). 

As metas estabelecidas no programa de incentivo a boas práticas são: 

 Adesão  a  projetos  e  ações  que  incentivem  as  boas  práticas  nos
diversos  setores  usuários  da  água na  bacia,  através  de  certificações  já
existentes;
 Melhoria na gestão da água nos principais setores usuários de água
na bacia;
 Sensibilização  e  mobilização  dos  setores  usuários  quanto  aos
recursos hídricos e sua gestão racional, integrada e participativa;
 Melhoria no uso dos recursos hídricos através da incorporação, nos
respectivos processos produtivos, de técnicas, tecnologias, metodologias e
processos  que  visem a  otimização  e  racionalidade  do  uso  de  recursos
hídricos (RIO GRANDE DO SUL, 2012).

Boas  práticas  são  procedimentos  adotados  nas  fases  de  concepção,

construção, operação e manutenção de um sistema ou uma solução alternativa para

determinada atividade, que propiciam a minimização dos riscos de degradação dos

recursos hídricos. 

5.2.3 Manejos alternativos da irrigação

A menor disponibilidade ou escassez localizada de recursos hídricos para a

irrigação da lavoura de arroz, tornaram a racionalização no uso da água uma meta a
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ser atingida em muitas propriedades de cultivo orizícolas, mediante a adoção de

sistemas e manejos alternativos da irrigação.

Conforme recomendações técnicas da SOSBAI (2016), um manejo alternativo

da irrigação pode ser utilizado em substituição à inundação contínua. Consiste em

suprimir temporariamente o fornecimento de água à lavoura de arroz, permitindo a

redução na altura da lâmina de água até atingir nível próximo ou igual ao do solo.

Desta forma, o solo permanece com presença de lâmina de água ou pelo

menos saturado durante todo o ciclo da cultura. Esse sistema, denominado irrigação

por inundação contínua com fornecimento intermitente, pode ser utilizado ao longo

de todo o ciclo de cultivo, sem prejuízo para a produtividade de grãos, conferindo

economia de água, pelo melhor aproveitamento da água da chuva.

5.3 Licença Ambiental

A licença ambiental apresenta termos, condições e restrições que devem ser

cumpridas  pelo  empreendedor.  Em  seu  corpo  há  condicionantes  específicas  e

genéricas  que  em caso  de  não  cumprimento  o  empreendedor  estará  sujeito  às

penalidades previstas em Lei.

Neste contexto, é relevante que a licença ambiental contenha condicionantes

genéricas que devem ser cumpridas por todos os empreendimentos empenhados na

atividade  de  irrigação  superficial  para  cultivo  de  arroz,  inseridos  na  APA-BG,

voltadas ao reuso de efluentes de irrigação e drenagem.

 

5.3.1 Condicionante Genérica

Algumas  condicionantes  genéricas  já  demonstram  a  necessidade  do

reaproveitamento  do  efluente  gerado  no  ciclo  produtivo,  com  vistas  a  proteção

ambiental. Abaixo estão listadas condicionantes que saíram em algumas licenças de

operação, para a atividade de irrigação superficial para cultivo de arroz, inseridas na

APA-BG, pelo órgão ambiental estadual: 

 Deverão ser priorizadas técnicas de recirculação, decantação e/ou
tratamento das águas drenadas das lavouras, pois está proibido o
lançamento de águas servidas nos cursos hídricos em desacordo
com a legislação;
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 A água de drenagem das lavouras somente poderá ser devolvida
aos  cursos  hídricos  quando  não  apresentar  turbidez  elevada  e
outros  contaminantes,  devendo  ser  respeitado  o  disposto  nas
legislações pertinentes;

 Deverão ser adotadas medidas conservacionistas no entorno e nos
taludes  laterais  de  todas  as  obras  componentes  do  sistema  de
irrigação (canais, levantes e estradas), a fim de evitar a erosão do
solo e assoreamento dos recursos hídricos da região;

 As boas práticas de manejo conservacionista devem ser adotadas
em  todas  as  etapas  produtivas  para  garantir  a  viabilidade  da
produção sem malefícios ambientais.

Estas  condicionantes  apresentam  tendência  a  serem  consideradas  na

expedição de novas licenças de operação à atividade de irrigação superficial para

cultivo de arroz, pelo órgão ambiental.

5.3.2 Anuência do Gestor da APA-BG

Para que os órgãos ambientais possam proceder o licenciamento ambiental

de empreendimentos localizados no raio de até 10 km da APA do Banhado Grande

é  necessário  anuência  do  gestor  da  Unidade  que  condicionará  a  manutenção,

redução ou desativação das atividades, inclusive a de irrigação. Neste sentido torna-

se relevante que na anuência seja condicionado o reuso do efluente à recirculação

no sistema de irrigação.

Vale  lembrar  que,  os  irrigantes devem incorporar  os objetivos  da APA do

Banhado Grande, que visam, entre outros, a preservação do conjunto de banhados

conhecidos pelos nomes de Banhado do Chico Lomã, Banhado dos Pachecos e

Banhado Grande. Bem como, a conservação do solo e dos recursos hídricos e a

contribuição para otimizar da vazão do rio Gravataí.

5.4 Carências da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí

Para a gestão adequada dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio

Gravataí  se  faz  necessário  sanar  algumas carências.  Ao  fazer  uma análise  nos

instrumentos de gestão, tanto de recursos hídricos quanto ambiental, depara-se com

a falta de um plano de manejo na área de proteção ambiental do Banhado Grande e

de uma Agência de bacia.
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5.4.1 Plano de Manejo da APA-BG

Ainda não há plano de manejo na APA do Banhado Grande, que estabeleça o

seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos

recursos  naturais. O  plano  de  manejo  da  APA  do  Banhando  Grande  trará

regramentos específicos, sendo possível  a reanálise da situação da atividade de

irrigação.

5.4.2 Agência de Bacia

Existem  muitas  fragilidades  e  dificuldades  ao  implemento  da  gestão  dos

recursos  hídricos,  motivado  pela  falta  de  uma agência  de  bacia  para  exercer  a

função de secretaria executiva do comitê de gerenciamento da bacia hidrográfica.

De forma bem resumida, compete a Agência de Bacia, no âmbito de sua área de

atuação, promover os estudos necessários à gestão dos recursos hídricos e elaborar

o plano de recursos hídricos.

Além disso,  cabe a  agência propor  ao  comitê de gerenciamento  da bacia

hidrográfica os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos. Bem como,

executar o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso

de recursos hídricos e o rateio de custo das obras de uso múltiplo,  de interesse

comum ou coletivo.

5.5 Comitê Gravatahy

Conforme o artigo 8º da resolução 54/2005 do CNRH, cabe ao Comitê de

gerenciamento da bacia hidrográfica considerar, na proposição dos mecanismos e

aplicação dos recursos da cobrança, a criação de incentivos para a prática de reuso

e  integrar,  no  âmbito  do  Plano  da  Bacia,  a  prática  de  reuso  com as  ações  de

saneamento ambiental e de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica (BRASIL,

2005b).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Adequar  os  sistemas  de  irrigação  superficial  das  lavouras  de  arroz,

localizadas  na  bacia  do  rio  Gravataí,  à  prática  de  reuso  das  águas  residuárias

provenientes de suas drenagens na própria lavoura, impede a possibilidade de seu

lançamento  sem  tratamento  nos  mananciais.  Reutilizar  este  efluente  evita  a

degradação dos cursos d’água, reserva-o para uso futuro e reduz o consumo de

recursos hídricos mediante manejo alternativo de irrigação.

A integração entre as gestões ambiental e de recursos hídricos remete ao

manejo  adequado  à  prática  de  irrigação.  Proporcionaliza,  por  meio  de  seus

instrumentos,  que  a  prática  de  reuso  das  águas  residuárias  provenientes  da

irrigação e drenagem das lavouras de arroz seja uma alternativa, com o objetivo de

minimizar os impactos ambientais negativos, tanto no conjunto dos recursos naturais

como um tudo, quanto aos recursos hídricos em específico.

O  rio  Gravataí  está  entre  os  rios  mais  poluídos  do  Brasil.  Neste  sentido,

empregar atitudes que atenuem esta situação tornam-se necessárias. Mudanças de

conduta por parte dos usuários no trato ambiental e atendimento as condicionantes

expostas nas licenças de operação, promovendo as necessárias correções de suas

atividades, seja por iniciativa própria ou por meio de TCA, estão entre estas atitudes.

O  reuso  dos  efluentes  da  drenagem  auxiliam  no  controle  quantitativo  e

qualitativo  do  uso  das  águas,  um  dos  objetivos  da  outorga  de  direito  de  uso,

instrumentos da gestão de recursos hídricos. O controle quantitativo, aplica-se ao

reutilizar  o  efluente  da  drenagem  na  própria  lavoura,  reservar  o  efluente  da

drenagem para uso futuro e ao reduzir o consumo de recursos hídricos mediante

manejo alternativo de irrigação. O qualitativo, ao reduzir a degradação dos cursos

d’água, disponibilizando efluentes com grau de qualidade compatível com a classe

enquadrada.

Portanto,  a  prática  de  manejo  de  reuso  dos  efluentes  de  irrigação  e

drenagem, adequando o sistema à recirculação da água de drenagem e que seja

possível avaliar sua qualidade e corrigi-la, caso seja necessário, antes de enviá-la

para reservação em açude, retorno ao ciclo produtivo ou em último caso a drenagem

em corpo hídrico.
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