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A. INTRODUÇÃO
O monitoramento da qualidade físico-química da água das fontes de irrigação e
da água dos canais de drenagem do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro foi realizado,
de 2005 a 2012, por uma ação conjunta da Associação dos Usuários do Perímetro de
Irrigação do Arroio Duro (AUD) e do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA). O trabalho
envolveu análise da água de irrigação que abastece o perímetro irrigado da AUD e da
água de drenagem, dos principais drenos que escoam o excesso hídrico nesse mesmo
Perímetro.
O monitoramento teve como objetivo dar subsídios para sensibilização dos
usuários da água do Perímetro para racionalizar a demanda para irrigação e cuidar da
qualidade da água de drenagem.
A meta do trabalho foi identificar as regiões, dentro do Perímetro, que devem
merecer atenção para evitar o uso de práticas agrícolas inadequadas (especialmente
na cultura do arroz) que levam a degradação do solo e do meio ambiente.
O projeto foi viabilizado pelo apoio institucional, administrativo, financeiro e
técnico das Instituições envolvidas.

B. APRESENTAÇÃO
O Perímetro de Irrigação do Arroio Duro (croqui do Perímetro-Figura 1), com as
redes de canais de abastecimento de água de irrigação e de canais de drenagem, é um
sistema fechado de 61.373 ha. Na safra 2013/2014 foram cultivados 18.361 ha com
arroz o que corresponde a 29,92% da área total. O fato de ser um circuito fechado torna
o Perímetro um caso peculiar e único de estudo em larga escala de qualidade de água
de sistemas de irrigação e de drenagem. O trabalho permitiu avaliar a qualidade da água
das diferentes fontes de irrigação das lavouras de arroz e o monitoramento da água dos
drenos que captam o excesso drenado da área do Perímetro, no período de setembro
ao primeiro decêndio de abril, durante sete anos.
As principais fontes de irrigação são o reservatório da barragem do Arroio Duro
e o rio Camaquã. Secundariamente, com contribuição ínfima, está o dreno do Passinho,
que recolhe as águas residuárias de parte da cidade de Camaquã. Outros pequenos
arroios não foram considerados.
Os drenos escolhidos para a análise das águas de drenagem do Perímetro foram
o Descarregador das Cheias e os canais de drenagem CD4, Estacada (CD2), Jacaré e
Santa Rita, conforme é mostrado na Figura 1 (croqui do Perímetro).
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Figura 1. Croqui geral do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, Camaquã, RS. A
legenda indica os pontos de coleta das amostras de água.

C. PRECIPITAÇÃO PLUVIAL
A precipitação pluvial na região do Perímetro foi registrada pelas Estações
Meteorológicas situadas no Perímetro e na barragem do Arroio Duro, ambas próximas
a cidade de Camaquã.
Os dados das precipitações pluviais dos meses de setembro até o primeiro
decêndio de abril, das sete safras (Tabela 1) mostram a grande oscilação entre meses
e anos.
A distribuição das chuvas ocorreu de forma errática (Tabela 2). O número de
dias sem precipitação ou com até 5 mm de chuvas, foi predominante (geralmente mais
de 24 dias ao mês). Precipitações de 5 a 20 mm ocorreram de 3 a 4 dias por mês e as
de 20 a 35 mm foram observadas ao redor de 2 dias por mês. Chuvas acima de 35 mm
ocorreram de forma esparsa e, quando ocorreram, com um ou dois fenômenos mensais.
Essas comparações variaram entre meses e safras.

D. COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA
a. PERÍODO DE COLETA
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As coletas de água foram feitas de setembro a abril, durante sete (7) anos
(2005/2006 a 2011/2012).

b. PERIODICIDADE DE AMOSTRAGEM
As amostragens foram feitas semanalmente, sempre às segundas-feiras.
c. NÚMERO DE AMOSTRAS
1.390 amostras foram coletadas durante as sete safras, englobando todos os
locais de coleta.

d. PROCEDIMENTO AMOSTRAL
Em cada local, a água foi coletada a uma distância aproximada de 3,0 m da
margem. Cada amostra foi composta de quatro (4) sub-amostras, colocadas em um
recipiente de vidro de cor âmbar, com capacidade de 1,0 L. As amostras foram
refrigeradas no local e enviadas ao Laboratório de Análises de Solos e Águas, do IRGA,
em Cachoeirinha, RS, onde foram mantidas refrigeradas até o momento da análise.

E. LOCAIS DE COLETA
a. NAS FONTES DE IRRIGAÇÃO
i.

BARRAGEM DO ARROIO DURO

As amostras do reservatório da barragem do Arroio Duro foram tomadas junto a
entrada da água no vertedor (Figura 2).

Figura 2. Coleta de água no reservatório da barragem do Arroio Duro. Camaquã,
RS.
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ii.

RIO CAMAQUÃ

As amostras do rio Camaquã foram tomadas junto ao canal de adução, próximo
à estação de bombeamento de água (Figura 3).

Figura 3. Local de amostragem de água no canal de adução. Cristal, RS.
iii.

DRENO DO PASSINHO

As amostras do dreno do Passinho foram tomadas junto a um pontilhão próximo
a estrada BR 116, no perímetro urbano (Figura 4).

Figura 4. Coleta de água no dreno do Passinho. Camaquã, RS.
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b. NOS DRENOS NO INTERIOR DO PERÍMETRO
i.

DESCARREGADOR DE CHEIAS

O ponto de coleta das amostras situou-se na confluência do dreno
Descarregador de Cheias e o canal de irrigação denominado CI- 4.
ii.

CANAL DE DRENAGEM DRENO CD 4

O ponto de coleta das amostras situou-se às margens da estrada municipal na
propriedade rural denominada Fazenda Capão Grande, sob a ponte sobre o dreno.
iii.

CANAL DE DRENAGEM DRENO ESTACADA (CD 2)

O ponto de coleta das amostras situou-se às margens da estrada municipal na
propriedade denominada Fazenda do Posto, sob a ponte sobre o dreno.
iv.

CANAL DE DRENAGEM DRENO SANTA RITA

O ponto de coleta das amostras situou-se na estrada municipal sob a ponte sobre
o dreno Santa Rita.
v.

CANAL DE DRENAGEM DRENO JACARÉ

O ponto de coleta das amostras situou-se próximo à ponte na estrada municipal
que liga o município de Camaquã, RS ao distrito de Santa Rita no município de
Arambaré, RS.

A localização dos pontos de coleta no interior do Perímetro pode ser vista na
Figura 1.

F. ANÁLISES DA ÁGUA
As análises das amostras de água foram realizadas pelo Laboratório de Análise
de Solos e Águas do IRGA, junto a Estação Experimental do Arroz, em Cachoeirinha,
RS. Os procedimentos seguiram o Manual de Análises de Solos, Plantas e outros
Materiais, de autoria de Tedesco, M. e colaboradores. Departamento de Solos da
Faculdade de Agronomia da UFRGS. 1995.174p. Cada amostra de água foi fracionada
e uma parte foi filtrada com filtro milipore de 0,20 micrômetros. A amostra filtrada foi
acidificada com HCl 0,1 M e utilizada para a determinação de fósforo, potássio, sódio,
cálcio e magnésio totais. Na fração não filtrada foram determinados o pH, a
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condutividade elétrica, a turbidez e o nitrogênio mineral total. A alíquota do nitrogênio
foi congelada até o momento da análise.

G. PROCESSAMENTO DOS DADOS
Os resultados das análises de água das sete safras foram agrupados em três
decêndios de cada mês, totalizando 22 decêndios nos meses do período de safra, desde
setembro até abril. Cada decêndio se refere aos dados desse período em todos os anos
do estudo. Com os valores das médias dos decêndios foram construídos gráficos de
linhas para visualizar esquematicamente a distribuição dos dados.

H. O QUE SIGNIFICA CADA CARACTERÍSTICA ANALISADA
a. TURBIDEZ
A turbidez é medida por meio de um aparelho denominado de turbidímetro ou
nefelômetro e é expressa em Unidades Nefelométricas de Turbidez (UNT). Ela mostra
a quantidade de sólidos em suspensão na água e indica a presença de materiais como
argila, silte, substâncias orgânicas e outras partículas. Esses materiais provocam a
dispersão e a absorção da luz, deixando a água com aparência opaca. A turbidez
depende do grau de turbulência da água e da presença de material em suspensão.
Lagos, açudes e barragens geralmente apresentam baixa turbidez. Após chuvas
intensas, a água dos rios apresenta maior turbidez pelo carregamento de sedimentos
das margens. O mesmo ocorre pelo revolvimento do solo seguido de precipitações
pluviais intensas. Especialmente para o arroz, a turbidez da água de drenagem aumenta
em áreas de cultivo pré-germinado quando há drenagem da área pouco antes da
semeadura ou mesmo após a mesma, quando a lâmina de água é rebaixada. O mesmo
ocorre quando há nivelamento do solo com drenagem posterior do excesso da água. O
aumento da turbidez serve como alerta, mostrando que a água turva carrega silte, argila,
matéria orgânica e resíduos diversos. Essas partículas podem conter nutrientes
minerais e a consequência disso é a redução da fertilidade da área.

b. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA
A condutividade elétrica é uma medida que indica a concentração de sais
dissolvidos na água e é medida em micro Siemens/cm (µS/cm). A condutividade elétrica
alta em águas que escoam da lavoura de arroz pode indicar a perda de nutrientes como
magnésio, cálcio, potássio e nitrogênio. Isso pode ocorrer em lavouras em que se pratica
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a drenagem, seja pelo cultivo de arroz no sistema pré-germinado com drenagem ou em
áreas com o solo nivelado sob lâmina de água e com drenagem posterior.

c. pH
O pH indica o grau de acidez ou alcalinidade da água. Ele alerta para o cuidado
na utilização de águas para irrigação com valores extremos de pH, muito acima ou muito
abaixo de sete (7,0). No Rio Grande do Sul, as águas utilizadas na irrigação do arroz
têm pH dentro da normalidade, isso é, entre 5,0 e 7,0.

d. NITROGÊNIO MINERAL TOTAL
O nitrogênio mineral total representa aquela fração do elemento dissolvido na
água, principalmente aquela fração do N na forma de íons que podem ser utilizados
pelas plantas. O nitrogênio mineral é a soma dos íons nitrato, nitrito e amônia presentes
na água.

e. FÓSFORO TOTAL
O fósforo total indica o fósforo dissolvido na água. O fósforo em solução tem
como fontes os minerais do solo, os adubos, a matéria orgânica, esgotos domésticos e
industriais, fertilizantes, detergentes, excrementos de animais, etc.

f. POTÁSSIO TOTAL
O potássio total mostra o potássio dissolvido na água. O potássio em solução
tem como fontes o próprio solo e os adubos.

g. SÓDIO TOTAL
O sódio total indica o sódio dissolvido na água. O sódio em solução tem como
fontes o solo e esgotos domésticos e industriais. A presença de sódio em concentrações
altas pode ter influência sobre a dispersão da argila no solo.

h. CÁLCIO TOTAL
O cálcio total representa o cálcio dissolvido na água. O cálcio em solução tem
como fonte o solo.

i. MAGNÉSIO TOTAL
O magnésio total indica o magnésio dissolvido na água. O magnésio em solução
tem como fonte o solo.
10

A presença de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio na água de
drenagem da lavoura de arroz indica que o local de onde proveio a água está perdendo
nutrientes. .

I. QUAIS SÃO OS PADRÕES DE QUALIDADE FÍSICOQUÍMICA DE ÁGUA?
A legislação brasileira estabelece normas (padrões) de qualidade de água. A
mais utilizada é a Resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA). Segundo essa Resolução as águas doces são classificadas em cinco
grupos: Classe Especial e Classes 1 a 4.
As águas para irrigação de cultivos como o arroz podem ser das Classes 2 e 3.
As águas superficiais de rios, lagos e açudes que são utilizadas na irrigação do
arroz do RS são enquadradas nas Classes 1, 2 e 3.
Algumas determinações físico-químicas realizadas nesse trabalho não têm
valores referenciais para águas superficiais, como é o caso de potássio, cálcio,
magnésio e sódio. As ponderações, nesse caso, são relativas a concentrações
usualmente encontradas em águas superficiais do RS. Quando se observam valores
que estejam muito acima ou abaixo das concentrações normais, procuram-se as causas
que podem ter ocasionado essas alterações.

J. ÁGUA DE IRRIGAÇÃO.
a. FONTES DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO.
i.

BARRAGEM DO ARROIO DURO.

O reservatório da barragem do Arroio Duro, em Camaquã, RS (Figura 5), tem
capacidade de armazenamento de 170.000.000 m3 de água com previsão de uma
descarga máxima de 28 m3/s. A água disponível para a irrigação é armazenada numa
bacia de contribuição de 290 km2 e distribuída, após a passagem pela cidade de
Camaquã (Figura 6), na rede de canais do perímetro de irrigação durante o período da
safra agrícola do arroz. Importante ressaltar que a água do reservatório também é
utilizada para abastecimento de água potável na rede pública.
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Figura 5. Vista parcial da barragem do Arroio Duro. Camaquã, RS.

Arroio Duro

Figura 6. Vista parcial do Arroio Duro, a jusante da barragem, na passagem pelo
perímetro urbano no município de Camaquã, RS.
ii.

RIO CAMAQUÃ.

A água captada no rio Camaquã (Figura 7) é aduzida por gravidade por meio de
canais abertos até as áreas de arroz irrigado do Perímetro de Irrigação. O sistema de
bombeamento está situado na localidade da Divisa, (município de Cristal-RS) e tem
capacidade instalada para recalcar 6,0 m³/s
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Figura 7. Vista parcial do rio Camaquã, próximo ao local de captação de água.
Cristal, RS.

iii.

DRENO DO PASSINHO.

O dreno do Passinho é um pequeno arroio (Figuras 8 e 9) que drena as
águas superficiais originadas a montante da cidade de Camaquã e,
principalmente, de bairros da mesma. O dreno coleta os efluentes
urbanos de águas das redes pluvial e cloacal que são reaproveitados
para irrigação das lavouras de arroz. O dreno do Passinho deságua no
canal de irrigação CI-1 e a drenagem das áreas que são irrigadas com as
águas do CI-1 é feita pelos drenos Jacaré e Santa Rita.
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Figura 8. Vista parcial do dreno do Passinho. Camaquã, RS.

Figura 9. Vista parcial do dreno do Passinho. Camaquã, RS.

b. QUANTIDADE DE ÁGUA DE IRRIGAÇÃO.
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A quantidade de água suprida pelo reservatório da barragem é de cerca
de 127.000.000 m3 a cada safra (170.000.000 m3 é a capacidade de acumulação total
da barragem). Isso é suficiente para irrigar cerca de 16.000 ha de arroz anualmente,
entre os meses de novembro e março.
A quantidade de água suprida pelo rio Camaquã é de cerca de 34.000.000 m3,
utilizada para irrigar cerca de 4.500 ha de arroz a cada safra, entre os meses de
setembro e abril.
Além disso, cerca de 1.000 ha podem ser irrigados pelo reaproveitamento das
águas dos drenos.
Com isso, a capacidade total de irrigação é de 21.500 ha.
O volume de água aportado pelo dreno do Passinho para o Perímetro de
Irrigação do Arroio Duro não foi determinado, mas estima-se que represente uma fração
ínfima do total de água utilizada no Perímetro.
A contribuição de outros arroios de pequeno porte, como o Capitão Jango, não
foi estimada.

c. CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO
As fontes de irrigação (reservatório da barragem do arroio Duro, rio Camaquã e
sanga do Passinho) apresentaram características próprias nas variáveis analisadas.
Estas características, nos pontos de amostragem do reservatório da barragem do arroio
Duro e do rio Camaquã, são decorrentes da composição das águas dos tributários, cuja
qualidade depende, entre outros fatores, do material geológico em contato com a água.
O aporte de materiais decorrentes da atividade humana é extremamente importante no
dreno do Passinho. Esse dreno coleta rejeitos de toda a natureza de bairros da cidade
de Camaquã que não possuem saneamento, especialmente resíduos sólidos no trecho
que antecede ao Perímetro.
i.

RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DO ARROIO DURO

A água do reservatório da barragem tem pouco material em suspensão já que
coloides ficam depositados no próprio reservatório. Isso explica os baixos valores de
turbidez, que foram relativamente constantes durante todos os períodos amostrados
(inferior a 100 UNT) (Figura 16) devido a baixa movimentação e grande volume de água
do reservatório.
A condutividade elétrica também foi baixa (inferior a 100 µS/cm) durante todos
os períodos de amostragem (Figura 17), mostrando que essa fonte de água de irrigação
possui concentrações de íons dentro de faixas normais para águas de superfície.
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Isso é reflexo das baixas concentrações de nitrogênio mineral (entre 1,0 e 2,0
mg/L), fósforo (ao redor de 0,15 mg/L), potássio (3,0 a 5,0 mg/L), sódio (entre 7,0 e 9,0
mg/L), cálcio (1,0 a 2,0 mg/L) e magnésio (1,0 a 2,0 mg/L) (Figuras 19 a 24). Esses
valores são relativamente baixos e típicos de águas superficiais provindas de áreas de
baixo aporte de material orgânico. As bacias de contribuição que abastecem o arroio
Duro têm atividades agropecuárias diversas, mas aparentemente não houve fontes de
contaminação que pudessem desqualificar as características da água. Em todos os
casos houve pouca oscilação nos períodos amostrados, durante todos os anos de
monitoramento.
Eventuais flutuações ocorridas não puderam ser atribuídas a nenhum fator
externo específico que fosse responsável pelas oscilações. É importante lembrar que a
origem da presença de minerais na água, nesses casos, é difícil de precisar. Tanto
podem ser provenientes do material de origem dos solos pelos quais passam as águas
como também podem ser originadas de contaminação de origem antrópica, como os
adubos ou corretivos dos solos ou, ainda, da erosão dos solos, pelo mau manejo, na
bacia de contribuição.
O pH da água do reservatório da barragem do arroio Duro situou-se na faixa
entre 6,6 e 7,2, durante todo o período amostrado a cada ano e durante as amostragens
nas sete safras de arroz (Figura 18). Esses valores são normais para águas superficiais.
Aparentemente não há nenhum fator ambiental (como composição das rochas por onde
passam as águas) ou contaminação de origem antrópica que possa comprometer a
qualidade da água nessa característica.
ii.

RIO CAMAQUÃ

A água do rio Camaquã apresentou turbidez (100 a 200 UNT), um pouco superior
a da barragem do arroio Duro, no período entre setembro a final de novembro.
Posteriormente, entre dezembro e abril, os valores foram inferiores a 100 UNT (Figura
16). Os valores mais elevados de turbidez da água do rio Camaquã (setembro a
novembro) são, provavelmente, devidos às atividades agrícolas na sua bacia de
contribuição. Isso envolve o revolvimento do solo (no preparo do solo para semeadura)
e o estabelecimento de diversas culturas como fumo, arroz, florestas e outras. Também
pode ser decorrente do processo de erosão em épocas de precipitações pluviais mais
intensas quando as partículas mais finas do solo, como argila e silte, são arrastadas
pela água e podem aumentar a turbidez. Isso é mais acentuado quando o rio atravessa
áreas com maior declividade.
A condutividade elétrica foi similar a da água do reservatório da barragem do
arroio Duro (inferior a 100 µS/cm) (Figura 17) durante todos os períodos de amostragem,
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em todos os anos, comprovando que essa fonte de água de irrigação possui baixas
concentrações de íons, normais para águas superficiais.
Os teores de nitrogênio mineral (1,0 e 2,0 mg/L), fósforo (0,20 mg/L), potássio
(3,0 a 5,0 mg/L), sódio (7,0 e 9,0 mg/L), cálcio (1,0 a 2,0 mg/L) e magnésio (1,0 a 2,0
mg/L), são relativamente baixos e típicos de águas superficiais provindas de áreas de
baixo aporte de material orgânico (Figuras 19 a 24). Aparentemente não há fontes de
contaminação de minerais nas bacias que abastecem o rio Camaquã.
Os valores encontrados para esses elementos tiveram poucas oscilações no
período amostrado. As flutuações ocorridas não permitiram caracterizar nenhum fator
externo responsável pelas oscilações. Para a maioria das variáveis analisadas, a água
do rio Camaquã se enquadra na Classe 2 (Resolução 357/2005 do CONAMA). A
exceção é o fósforo. Para água de Classe 2, em ambiente lótico, o limite é 0,05 mg/L e
para a Classe 3, o limite é 0,15 mg/L, também em ambiente lótico. Com isso, para o
fósforo, o rio Camaquã tem suas águas próximas ao limite para Classe 3. A origem do
fósforo nessas águas de irrigação é difícil de precisar. Pode ser proveniente do material
de origem dos solos pelos quais passam as águas. Também pode ser de contaminação
de origem antrópica, como os fertilizantes fosfatados ou ainda dos solos erosionados
pelo mau manejo. Essas mesmas fontes podem ser atribuídas a presença dos outros
elementos, que também são nutrientes para as plantas (nitrogênio, potássio, cálcio e
magnésio).
Os valores de sódio não permitem identificar qualquer contaminação de origem
urbana. Esse elemento está presente em águas superficiais e tem como fontes o solo e
as rochas que lhes deram origem.
O pH da água do rio Camaquã situou-se na faixa entre 6,6 e 7,2, durante todo o
período amostrado a cada ano e nos sete anos de amostragem (Figura 18). Esses
valores estão na faixa de normalidade esperada para águas superficiais, sem nenhum
fator ambiental que possa comprometer a qualidade da água nessa característica.

iii.

DRENO DO PASSINHO

O dreno do Passinho apresentou baixos valores de turbidez (inferiores a 100
UNT) (Figura 16). Nessas águas, que são principalmente de origem urbana, há muito
pouco material em suspensão, não comprometendo, nessa característica, a qualidade
da água.
O maior problema do dreno do Passinho é a alta concentração de íons, indicada
pela condutividade elétrica (Figura 17) que mostrou que a maioria dos valores situou-se
entre 200 e 500 µS/cm.
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Desses íons analisados, o nitrogênio mineral foi muito elevado (entre 10,0 e 30,0
mg/L) (Figura 19), indicando forte contaminação de material orgânico. Isso
provavelmente decorre dos tipos de dejetos que são lançados nessa fonte de água,
provavelmente provindos de área urbana de Camaquã.
Igualmente, os teores de fósforo foram muito elevados, indicando forte
contaminação, com a maioria dos valores entre 2,0 e 6,0 mg/L (Figura 20). Não foi
detectada nenhuma oscilação significativa que pudesse ser associada a algum fator
específico. Mais uma vez confirma-se a forte influência de efluentes originados da ação
antrópica da cidade de Camaquã.
Os valores de potássio total variaram entre 6,0 e 12,0 mg/L, bem acima das
outras fontes de água de irrigação. A origem urbana é a provável fonte dos teores
elevados desse nutriente (Figura 21).
Além desses, constataram-se valores elevados de cálcio (4.0 a 6,0 mg/L) e
magnésio (2,0 e 4.5 mg/L) (Figuras 23 e 24) provavelmente o reflexo da composição do
material de lançado nesse dreno.
Os altos valores da condutividade elétrica (Figura 17) são devidos,
principalmente, ao sódio (30,0 e 40,0 mg/L) (Figura 22), com alguns picos em outubro e
dezembro. Os valores são típicos de águas residuárias de origem urbana em que há
uma forte descarga de sódio.
O pH manteve-se na mesma faixa observada para as duas outras fontes (Figura
18). Essa característica não foi afetada pela alta carga de nutrientes provenientes de
produtos de origem urbana nem por eventuais despejos de resíduos industriais.

d. DISCUSSÃO SOBRE AS ÁGUAS DE IRRIGAÇÃO
As águas de irrigação do rio Camaquã e do reservatório da barragem do arroio
Duro apresentam similaridades nas características físico-químicas.
A maior turbidez encontrada no rio Camaquã (Figura 16) é plausível por se tratar
de águas em contínua movimentação, refletindo os processos erosivos do solo na bacia
hidrográfica. Na barragem, pelo fato de se tratar de águas que ficam em repouso, a
turbidez é menor (Figura 16).
A composição química, cuja integração é dada pela condutividade elétrica
(Figura 17), indica a baixa concentração de íons, como é mostrado nos teores de
nitrogênio, fósforo, potássio, sódio, cálcio e magnésio (Figuras 19 a 24). Não se
constatou a presença anormal de nenhum desses elementos, o que também é
comprovado pela regularidade e normalidade do pH (Figura 18).
Essas duas fontes de água são adequadas para a irrigação e são classificadas
como Classe 2 pelas normas do CONAMA. A única alteração nos dois casos refere-se
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a teores de fósforo solúvel um pouco acima do limite fixado para essa classe. Isso, no
entanto, não inviabiliza o aproveitamento para a irrigação do arroz.
As águas do dreno do Passinho, diferentemente da composição das outras duas
fontes, apresentam alta concentração de todos os íons analisados, que é detectada pela
elevada condutividade elétrica (Figura 17). Do ponto de vista da composição química,
essas águas podem ser utilizadas na irrigação da lavoura de arroz. Nitrogênio, fósforo,
potássio, cálcio e magnésio são nutrientes essenciais às plantas de arroz e estas
extraem o que for aportado por essas águas. Ressalte-se que o uso dessas águas na
lavoura tem que estar condicionado a outras características como a presença de microorganismos patogênicos, presença de metais pesados e resíduos químicos de outras
atividades.

K. ÁGUA DE DRENAGEM
a. CANAIS DE DRENAGEM
Os canais de drenagem, onde foram coletadas as amostras de água,
representam vias para retirar o excesso de água do Perímetro. Os drenos e a
localização dos pontos de coleta no interior do perímetro podem ser vistos na Figura 1.

i.

DESCARREGADOR DE CHEIAS

Figura 10. Vista parcial do Descarregador de Cheias.

Esse canal drena uma parte da região do banhado do Colégio na localidade de
Divisa.
A área drenada por esse canal tem predominância de propriedades rurais de
pequeno a médio porte.
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As principais atividades agrícolas são cultivos de arroz e soja e pequena área de
milho, com formação de pastagens de inverno.
ii.

CANAL DE DRENAGEM DRENO CD 4

Figura 11. Vista parcial do canal de drenagem CD 4.

Esse canal drena a região denominada Capororoca e parte das lavouras
localizadas na Pacheca, 6º Distrito do município de Camaquã.
A área drenada por esse canal de drenagem tem predominância de propriedades
rurais de médio e grande porte.
As principais atividades agrícolas são os cultivos de arroz e soja e a formação
de pastagens de inverno.

iii.

CANAL DE DRENAGEM DRENO ESTACADA (CD 2)
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Figura 12. Vista parcial do dreno Estacada (CD 2).

Esse canal drena parte da região do banhado do Colégio.
A área drenada por esse canal tem predominância de propriedades rurais de
pequeno e grande porte.
As principais atividades agrícolas são os cultivos de arroz e soja e formação de
pastagens de inverno.

iv.

CANAL DE DRENAGEM DRENO SANTA RITA

Figura 13. Vista parcial do dreno Santa Rita. Camaquã. RS.
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Figura 14. Vista parcial do dreno Santa Rita. Camaquã. RS.

Esse canal drena grande parte da região do banhado do Colégio e recebe água
das áreas irrigadas pelo CI 1 que, por sua vez, também recebe água do dreno do
Passinho.
A área drenada por esse canal tem predominância de pequenas, médias e
grandes propriedades rurais.
A principal atividade agrícola é o cultivo de arroz, sendo que a maioria das áreas
cultivadas no sistema de cultivo pré-germinado são drenadas para esse dreno, onde se
pratica a drenagem da lâmina de água utilizada no preparo do solo. Também há soja e
pequenas áreas cultivadas com milho e formação de pastagens de inverno.

v.

CANAL DE DRENAGEM DRENO JACARÉ
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Figura 15. Vista parcial do dreno Jacaré. Camaquã. RS.

Esse canal drena a região do Pesqueiro no banhado do Colégio, Bocaina e
Altinho próximo a RS 350 e recebe água das áreas irrigadas pelo CI 1, que por sua vez
também recebe água do dreno do Passinho.
A área drenada por esse canal tem predominância de propriedades rurais de
pequeno, médio e grande porte.
A principal atividade agrícola está associada à lavoura de arroz. A maioria das
áreas é cultivada com arroz no sistema de cultivo pré-germinado onde se pratica a
drenagem da lâmina de água utilizada no preparo do solo. Este dreno recebe água de
drenagem de áreas que tem a característica de serem trabalhadas e niveladas com
água no período de pré-semeadura. Também há lavouras de soja, pequenas áreas
cultivadas com milho e formação de pastagens de inverno.

b. CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE DRENAGEM
A água de drenagem é aquela que escoa pelos diferentes canais e que
representa o excesso hídrico que não foi retido pelo solo ou percolado através do
mesmo.
Ela tem duas origens: a primeira é decorrente do escoamento após precipitações
pluviais intensas, quando o solo estiver saturado de água. A frequência em que isso
ocorreu não foi estimada. No entanto, pelo número de dias, em cada mês, em que
ocorreram precipitações pluviais acima de 35 mm, o escoamento por essa causa, pode
ter ocorrido de uma a duas vezes por mês (Tabela 2).
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A segunda origem da água de drenagem é decorrente do escoamento do
excesso de água das lavouras de arroz, por diversos motivos. Os mais significativos
são: a) drenagem das lavouras de arroz, no sistema de cultivo de arroz pré-germinado,
quando, após o preparo do solo, há o escoamento da lâmina de água; b) drenagem da
lavoura após o nivelamento do solo com presença de lâmina de água; c) drenagem da
lavoura por ocasião da colheita do arroz; d) contínuo escape de água das lavouras (o
mais importante) durante o período de irrigação, técnica habitualmente utilizada pelos
produtores do Perímetro
Possivelmente a drenagem da lavoura por situações diversas como as arroladas
acima, representa a predominância das águas dos canais de drenagem no período
analisado.
As mesmas análises feitas para as águas de irrigação também foram feitas para
as águas de drenagem. Enquanto que no primeiro caso analisou-se o material solúvel
que entra na área do Perímetro, no segundo caso foram avaliadas as saídas de solo e
nutrientes da água do Perímetro.
i.

DESCARREGADOR DE CHEIAS

As águas desse dreno apresentam comportamento diferenciado em três
períodos.
A turbidez (Figura 16) (que representa o aporte de material em suspensão), de
setembro ao início de novembro variou de 100 a 200 UNT, com um pico ao final de
outubro (acima de 200 UNT). As causas para tal podem ser as perdas de solo. Isso
ocorre quando há revolvimento do mesmo no preparo do solo. Isso se acentua quando
há drenagem da lavoura de arroz por situações diversas, especialmente no caso em
que ela é feita após o preparo com presença de lâmina de água (utilizada no nivelamento
da área no sistema de cultivo de arroz pré-germinado). Posteriormente, até abril, a
turbidez foi baixa (abaixo de 100 UNT).
A condutividade elétrica (menos de 100 µS/cm) oscilou pouco (Figura 17),
indicando que esse dreno tem pouca perda de nutrientes. Houveram três períodos bem
caracterizados. O primeiro, de setembro a fins de dezembro, apresentou os maiores
valores mostrando o aumento de íons na água Os teores de nitrogênio, fósforo, potássio,
cálcio e magnésio (Figuras 19, 20, 21, 23 e 24) foram baixos no período inicial (N de 1,0
a 2,0 mg/L, P de 0,25 mg/L, K de 4,0 e 6,0 mg/L, Ca de 1,0 a 2,0 mg/L e Mg 1,5 a 2,5
mg/L). No segundo período, até fim de março, os valores da condutividade foram
baixos, reflexo dos teores de nutrientes (N = menos de 1,0 mg/L e P = 0,15 a 0,20 mg/L,
K = 1,0 mg/L e Ca e Mg inferiores a 1,5 mg/L). No terceiro período, em abril, os teores
dos nutrientes voltaram a subir exceto para o cálcio.
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Não houve alteração de pH nem de sódio, mostrando que nessas águas não se
pode perceber a presença de resíduos de origem urbana ou industriais (Figuras 18 e
22).
Embora os aumentos cíclicos de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio,
chamam a atenção as baixas concentrações desses íons, mostrando que a perda de
nutrientes nas águas de drenagem é pequena, o que provavelmente demonstra que as
práticas utilizadas nas lavouras não interferem na perda desses nutrientes.
No entanto, no período de preparo do solo, instalação das diversas lavouras e
de aplicação de tratos culturais diversos, ocorre a perda de material particulado
(aumenta a turbidez). A partir do mês de janeiro a presença de material particulado é
bastante reduzida. A qualidade da água melhora sensivelmente, com características
muito similares a água do reservatório da barragem do arroio Duro.
Uma particularidade é o aumento da perda de potássio e outros íons no final de
março e no mês de abril. Isso pode ser devido a drenagem da lavoura por ocasião da
colheita do arroz.
ii.

CANAL DE DRENAGEM CD 4

A situação das águas de drenagem do CD4 indica três períodos distintos: de
setembro a dezembro, posteriormente até março e, em março/abril.
A turbidez (Figura 16) nesse canal esteve ao redor de 200 UNT no período de
setembro a início de dezembro, com dois picos (próximos a 400 UNT). Um deles em
meados de outubro e o outro no princípio de novembro. A presença de material
particulado pode ser devida ao revolvimento do solo quando do preparo do mesmo.
Pode ocorrer drenagem das lavouras de arroz por situações diversas, especialmente no
sistema de cultivo de arroz pré-germinado quando há nivelamento do solo na presença
de lâmina de água. No primeiro período citado, a turbidez mostrou um grau mais
acentuado do que no Descarregador de Cheias indicando maior perda de material em
suspensão pelas razões descritas acima.
A condutividade elétrica (Figura 17) apresentou valores inferiores a 100 µS/cm
em todo o período amostrado. Os maiores valores foram constatados do final de outubro
a final de dezembro, com pico ao final de novembro. Ao final de março e abril novamente
aumentou a condutividade.
O padrão de aumento e decréscimo da condutividade elétrica foi o mesmo do
nitrogênio (inferior a 2,0 mg/L), fósforo (próximo a 0,15 mg/L), potássio, cálcio (1,0 a 2,0
mg/L) e magnésio (1,5 a 2,5 mg/L) e, em menor grau, para o fósforo, mostrando que a
presença de íons na água afeta essa característica (Figuras 19, 20, 21, 23 e 24). Pelos
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teores encontrados, constata-se que a perda de nutrientes é ínfima. Foram constatados
valores altos de fósforo no primeiro decêndio de setembro, sem causa aparente.
Não houve alteração significativa de pH (Figura 18) nem de sódio (Figura 22),
mostrando que nessas águas não se pode perceber a presença de dejetos de atividade
urbana nem resíduos industriais.
Chama a atenção os baixos teores e a estabilidade dos níveis de fósforo e
nitrogênio, o que provavelmente mostra que as práticas utilizadas nas diferentes
lavouras não interferem na perda desses nutrientes. O problema maior desse dreno é a
perda de material particulado (turbidez) no período inicial, mas isso é pouco saliente na
perda de alguns nutrientes.
A presença de material particulado e de nutrientes a partir do mês de janeiro é
bastante reduzida melhorando a qualidade da água.
O súbito aumento da turbidez e da perda de potássio no final de março e no mês
de abril pode ser devido a drenagem da lavoura por ocasião da colheita do arroz, pela
decomposição dos restos culturais do arroz e pelo movimento do maquinário utilizado.
iii.

CANAL DE DRENAGEM DRENO ESTACADA (CD 2)

A situação das águas de drenagem do dreno Estacada indica três períodos
distintos: de setembro a novembro/dezembro e dali até março e em março a abril,
coincidente com o final do ciclo do arroz.
A turbidez elevada nesse canal (com valores próximos a 400 UNT) (Figura 16),
de setembro a meados de novembro, indica a perda de material em suspensão por
razões descritas anteriormente. Posteriormente, a turbidez esteve ao redor de 100 UNT.
A condutividade elétrica (Figura 17) apresentou valores próximos e inferiores
a 100 µS/cm. Os maiores valores foram constatados do final de outubro ao final de
dezembro, decrescendo após. Ao final de março e abril, observou-se um pequeno
aumento na concentração de sais.
A baixa condutividade elétrica deveu-se aos baixos teores de nitrogênio
(inferiores a 2,5 mg/L), fósforo (ao redor de 0,10 mg/L), potássio (6.0 mg/L), cálcio (2,0
mg/L) e magnésio (2,5 mg/L) (Figuras 19, 20, 21, 23 e 24). Alguns íons mantiveram-se
estáveis em todo o período amostrado (como o fósforo) e outros acompanharam,
aproximadamente, o padrão da condutividade elétrica (nitrogênio, potássio, cálcio e
magnésio)
As concentrações dos nutrientes foram baixas evidenciando as pequenas perdas
de nutrientes pela água.
O pH e o sódio (Figuras 18 e 22) foram normais, descartando-se a presença de
dejetos da atividade urbana ou resíduos industriais.
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O problema maior desse dreno é a perda de material particulado (turbidez) até
fins de novembro, mas posteriormente a qualidade da água é adequada.
O aumento da turbidez e da perda de potássio e magnésio no final de março e
no mês de abril pode ser devido a drenagem da lavoura de arroz por ocasião da colheita,
pelo fato da decomposição dos restos culturais e pelo movimento do maquinário
utilizado na colheita do arroz.

iv.

CANAL DE DRENAGEM DRENO SANTA RITA

As águas desse dreno apresentaram comportamento diferenciado em três
períodos distintos. Eles são caracterizados na análise da turbidez e condutividade
elétrica.
A turbidez esteve alta (em torno de 400 UNT) de setembro ao início de
novembro (Figura 16), indicando o aporte de material em suspensão. Isso foi mais
acentuado em setembro e outubro decrescendo progressivamente até meados de
novembro. A causa pode estar associada a perda de solo causada pelo revolvimento do
mesmo durante o preparo e/ou drenagem da lavoura de arroz por situações diversas,
especialmente no sistema de cultivo pré-germinado (nivelamento do solo). Nos meses
subsequentes os valores da turbidez estiveram próximos de 100 UNT.
A condutividade elétrica (ao redor de 80 µS/cm) (Figura 17) também foi maior
no período de setembro ao final de dezembro mostrando que há incremento de íons na
água. Posteriormente, a condutividade esteve abaixo desse valor (próximo a 50 µS/cm),
mas em março a abril a condutividade elétrica subiu.
Embora a condutividade elétrica se mantivesse baixa em todos os períodos, o
pico inicial pode ser atribuído ao aumento do nitrogênio (de setembro a outubro, 2,0 a
4,0 mg/L), potássio (4,0 a 6,0 mg/L, no período), cálcio (1,0 a 2,5 mg/L, de setembro a
fins de dezembro) e magnésio (ao redor de 2,0 mg/L, de setembro a fins de dezembro)
(Figuras 19, 21, 23 e 24). Posteriormente, até o final das coletas, os teores de nitrogênio
foram reduzidos na faixa de 1,0 a 1,5 mg/L. Também para o potássio, cálcio e magnésio
os teores decresceram após o pico inicial (K decresceu para 2,0 a 4,0 mg/L a partir de
janeiro), mas tiveram um súbito aumento no final de março e no mês de abril. O aumento
da turbidez e da perda de potássio e magnésio no final de março e no mês de abril pode
ser devido a drenagem da lavoura por ocasião da colheita do arroz, a decomposição
dos restos culturais e pelo movimento do maquinário utilizado na colheita.
O fósforo (Figura 20) se manteve estável durante o período de amostragem (0,10
a 0,15 mg/L), com um pequeno incremento no mês de dezembro (0,20 mg/L). Chama a
atenção a estabilidade dos níveis de fósforo, com valores similares às águas de irrigação
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(0,2 a 0,3 mg/L), o que provavelmente mostra que as práticas utilizadas nas lavouras da
área drenada pouco interferem na perda desse nutriente.
Houve pouca oscilação de pH e de sódio (Figuras 18 e 22) no período
amostrado, sendo que nessas águas não se pode perceber a presença de dejetos de
atividade urbana nem de resíduos industriais.
O problema maior desse dreno é a perda de material particulado (turbidez) num
determinado período, mas isso é pouco saliente na perda de alguns nutrientes, apesar
das pequenas variações na condutividade elétrica.
A partir do mês de janeiro a presença de material particulado e dos íons que
foram analisados é bastante reduzida. A qualidade da água melhora sensivelmente, com
características muito similares a água do reservatório da barragem do arroio Duro.

v.

CANAL DE DRENAGEM DRENO JACARÉ

A situação das águas de drenagem do dreno Jacaré indica três períodos
distintos: de setembro a início de dezembro, deste período até março e, posteriormente,
até abril.
A turbidez no primeiro período (setembro a início de dezembro) foi baixa (entre
100 e 200 UNT), com dois picos (Figura 16). Um deles em meados de outubro e o outro
no princípio de novembro quando os valores estiveram próximos a 400 UNT. Isso indica,
nessas duas situações, que há perda de material em suspensão provavelmente por
razões descritas anteriormente: revolvimento do solo para preparo do mesmo e, no caso
do arroz no sistema pré-germinado, o nivelamento do solo e drenagem da lavoura. Nas
amostragens restantes (de meados de dezembro em diante) os valores de turbidez
estiveram próximos de 100 UNT.
A condutividade elétrica (Figura 17) foi crescente a partir de setembro atingindo
um pico no mês de outubro (100 µS/cm), passando a decrescer até fins de dezembro
(abaixo de 80 S/cm). Manteve-se baixa até março, quando voltou a subir. Os valores da
condutividade elétrica são associados às concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio,
cálcio, magnésio e sódio (Figuras 19 a 24). Essa variação na condutividade pode ser
devida ao manejo das lavouras na área ou ao fato de que a área drenada pelo dreno
Jacaré sofra a influência do dreno do Passinho. Esse dreno apresentou condutividade
elétrica alta durante todo o período, pois drena parte das águas que escoam do
perímetro urbano da cidade de Camaquã, RS, por onde passa a sanga em toda sua
extensão. É importante observar que no dreno do Passinho há altas concentrações de
todos os íons analisados, especialmente o sódio, elemento que não é utilizado pelas
plantas, ao contrário dos outros analisados.
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O nitrogênio (3,0 a 4,0 mg/L) (Figura 19) foi alto até início de novembro
provavelmente porque esse dreno recebeu, nesse período, a influência da água do
dreno do Passinho, de origem urbana. Posteriormente os valores foram reduzidos para
1,0 a 2,0 mg/L, e assim se mantiveram até o final das coletas.
O fósforo (Figura 20) também apresentou valores mais elevados (0,5 a 1,0 mg/L)
do final de setembro a final de outubro, provavelmente pela mesma causa descrita para
o nitrogênio. Posteriormente, os valores situaram-se ao redor de 0,15 mg/L.
O potássio (Figura 21) apresentou níveis ao redor de 5,0 mg/L de meados de
setembro a fins de dezembro. Posteriormente os teores decresceram ao redor de 2,0
mg/L para voltarem a subir em março e abril.
O cálcio (Figura 23) teve valores mais elevados de meados de setembro a fins
de outubro (2,0 a 3,0 mg/L), decrescendo posteriormente para aproximadamente 1,0
mg/L. Um pequeno acréscimo foi percebido em abril.
O magnésio (Figura 24) teve comportamento similar ao cálcio (até 3,0 mg/L),
decrescendo progressivamente até março (1,5 mg/L) e elevando-se em abril.
A influência do despejo das águas do dreno do Passinho no canal CI 1 pode ser
constatada pelo aumento de nutrientes na água do canal de drenagem Jacaré (potássio,
nitrogênio, fósforo, cálcio e magnésio). Essa constatação é reforçada pelo aumento dos
teores de sódio nesse período até meados de novembro. Isso evidencia, nessas águas,
a forte influência da presença de resíduos da atividade urbana. Esses resíduos urbanos
não promoveram alteração significativa do pH (Figura 18). A forte influência do dreno do
Passinho (águas de origem urbana) no aumento dos níveis de nitrogênio, fósforo,
potássio, cálcio e de magnésio pode ser acentuada nos momentos em que a água é
despejada diretamente no canal de drenagem Jacaré. Por isso se torna difícil
estabelecer o quanto as práticas utilizadas nas lavouras da área drenada podem ser
causadoras da perda desses nutrientes. De qualquer forma, o problema maior desse
dreno é a perda de material particulado (turbidez) e, de certa forma, a perda de alguns
nutrientes.
No período de janeiro a março, a presença de material particulado e de nutrientes
analisados é bastante reduzida. A qualidade da água é adequada, com características
muito similares à água do reservatório da barragem do arroio Duro.
Uma particularidade é o súbito aumento da turbidez e da perda de potássio e
outros íons como o cálcio e magnésio no final de março e no mês de abril. Isso pode
ser devido a drenagem das lavouras por ocasião da colheita do arroz, pela
decomposição dos restos culturais e pelo movimento do maquinário utilizado na
colheita.
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c. DISCUSSÃO SOBRE AS ÁGUAS DE DRENAGEM
As

características

da água

das vias

de

drenagem

foram

afetadas

predominantemente pela drenagem da lavoura do arroz que ocupa cerca de 30% da
área total do Perímetro. Também pode ter havido a influência da água escoada da
restante 70% da área do Perímetro, onde predominam outros cultivos.
As lavouras de arroz podem causar forte alteração na qualidade da água,
especialmente quando há escoamento de água de lavouras no sistema de cultivo prégerminado ou durante o nivelamento do solo, quando esse é feito com a presença de
uma lâmina de água. Também a prática usual de manter um escoamento contínuo de
água da lavoura de arroz durante todo o período de irrigação, pode ter influenciado de
modo significativo a qualidade da água de drenagem.
Quando há precipitações pluviais intensas e o solo é incapaz de absorver o
volume de água, os canais de drenagem auxiliam no escoamento da água. Essa
situação, no entanto é pontual (uma a duas vezes por mês).
Na análise dos resultados das áreas servidas por cada um dos canais é
importante enfatizar o manejo feito na lavoura do arroz sem, no entanto, desconsiderar
as características de manejo dos outros cultivos.
A qualidade das águas dos cinco (5) canais de drenagem analisados apresenta
comportamento muito similar, com pequenas variações entre um e outro. Esse
comportamento pode ser dividido em três períodos distintos: o primeiro, de setembro a
fins de novembro ou dezembro (quando acontece a maioria dos tratos culturais nas
lavouras); o segundo, de dezembro a março (período de poucos tratos culturais); o
terceiro, de fins de março a abril (período de colheita do arroz).
A turbidez das águas dos canais (que significa perda de material particulado
como argila, silte e matéria orgânica) apresentou valores diferenciados nos distintos
períodos. No primeiro período, de setembro a fins de novembro ou fins de dezembro
(dependendo do canal), em geral, a turbidez foi elevada atingindo, em alguns casos,
400 UNT, como no caso do CD 2. Os valores oscilaram bastante, com a presença de
picos, sem causas específicas que pudessem ser detectadas. Observa-se que esse é o
período da instalação das lavouras, incluindo o preparo do solo, a aplicação de adubos
e defensivos e a drenagem para redução da lâmina de água da lavoura de arroz. O
aumento da turbidez significa que o solo está perdendo partículas, as quais podem
conter nutrientes necessários às plantas.
A condutividade elétrica (reflexo da presença de íons na água) foi baixa, de
forma geral, em todos os canais de drenagem. Os nutrientes que podem afetar a
condutividade elétrica são o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Como as
concentrações foram baixas, deduz-se que as perdas dos mesmos em solução foram
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pequenas. O sódio, embora não seja um nutriente para as plantas, também afeta a
condutividade elétrica o que foi mais observada no dreno Jacaré, pela influência das
águas do dreno do Passinho.
No período inicial, as oscilações de condutividade elétrica ocorreram
pontualmente. Quando foi constatado um aumento desta característica, os picos
coincidiram com o preparo do solo, a semeadura e a aplicação da adubação de base e
de cobertura nas diferentes lavouras. Isso pode ter originado o aumento de íons nas
águas de drenagem em todos os drenos. De forma geral, a condutividade elétrica nesse
período foi baixa, com valores de no máximo 100 µS/cm, limite para águas da Classe 2
(CONAMA). Essa oscilação foi variável entre os canais amostrados, sendo que, para
alguns deles, ela iniciou em setembro e em outros canais, em outubro. Os nutrientes
que mais oscilaram foram o potássio, o cálcio e o magnésio e, em menor grau, o
nitrogênio, seguindo o mesmo padrão de mudança da condutividade elétrica. Na maioria
dos canais o período se estendeu até fins de dezembro.
O sódio não é um nutriente para as plantas, mas afeta a condutividade. Ele só
esteve presente em teores mais elevados no dreno Jacaré provavelmente pela
contribuição do dreno do Passinho nesse período.
No segundo período (janeiro a março) os índices de condutividade elétrica
foram reduzidos e a perda eventual de nutrientes não foi detectada acima dos valores
normais para águas superficiais. Nesse período, a qualidade da água de drenagem, na
sua composição físico-química, aproximou-se da Classe 2, segundo a classificação do
CONAMA. As concentrações dos nutrientes em solução, foram muito baixas (1,0 a 2,0
mg/L para o nitrogênio; 4,0 a 5,0 mg/L para o potássio; 1,0 a 2,0 mg/L para o cálcio; 2,0
a 3,0 mg/L para o magnésio). Esses valores foram muito próximos aos valores
encontrados na água do reservatório da barragem do arroio Duro, o que indica a boa
qualidade da água de drenagem da área do Perímetro.
Para os dois períodos, em todos os canais de drenagem, o pH manteve-se na
normalidade, entre 6,0 e 7,2. Isso indica que não ocorreu nenhum fenômeno que
pudesse alterar esse índice, como o despejo de efluentes industriais. Também nos dois
períodos, as baixas concentrações e estabilidade de nitrogênio e fósforo (1,0 a 2,0 mg/L
e 0,10 a 0,15 mg/L) indicaram o grande papel das lavouras, em especial a de arroz, em
sequestrar e utilizar esses nutrientes, que são adicionados sob a forma de adubos.
No terceiro período, final de março até abril, quando ocorre a colheita do arroz,
chama a atenção a perda de potássio. Esse nutriente merece atenção e cuidado.
Embora os teores encontrados estejam dentro dos limites para águas superficiais,
detectam-se perdas no período de setembro a fins de outubro e de março a abril. Esse
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aspecto deve ser corrigido pela mudança dos sistemas e práticas de cultivo, para evitar
a perda desse importante nutriente.

L. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a. ENTRADAS E SAÍDAS DE ÁGUA DO PERÍMETRO
O estudo apresenta um quadro geral das características das águas de entrada
e saída do Perímetro de irrigação do Arroio Duro. Parte da água entra na forma de
precipitações pluviais (precipitações de setembro de 2007 a abril 2012 na Tabela 1),
com variações de precipitação de ano para ano. A precipitação pluvial no período
estudado anualmente (setembro ao primeiro decêndio de abril de 2007 a 2012) variou
de 714 mm na safra 2005/2006 a 1.262 mm na safra 2009/2010.
O volume de água suprido pela irrigação (127.000.000 m3 do reservatório da
barragem do arroio Duro mais 34.000.000 m3 suprida pelo rio Camaquã) é cerca de
161.000.000 m3, anualmente.
O volume de água que escoa do Perímetro não foi estimado. Parte da água sai
pela evapotranspiração e pela percolação pelo solo. A outra via de saída é pelos canais
de drenagem.

b. A AGRICULTURA NO PERÍMETRO
A área do perímetro (cerca de 61.373 ha) é essencialmente agrícola, abrigando
uma diversidade de atividades do setor. Destaque para o cultivo do arroz irrigado (em
cerca de 30% da área) além de lavouras de soja e milho. Complementam esse quadro
as pastagens nativas e cultivadas. A presença de núcleos urbanos é limitada a
pequenas vilas e vilarejos. As propriedades agrícolas são de pequeno e médio porte,
além de algumas de maior porte.

c. ÁGUA DE IRRIGAÇÃO
A água de irrigação provém majoritariamente do reservatório da barragem do
Arroio Duro e do rio Camaquã. O dreno do Passinho não tem contribuição significativa
em relação às duas outras fontes, mas foi incluído no estudo pelas características físicoquímicas peculiares.
A água das duas principais fontes apresentou, de forma geral, características
apropriadas à irrigação, dentro da classe 2, segundo classificação do CONAMA.
No rio Camaquã a água apresentou turbidez um pouco maior em relação ao
reservatório da barragem do arroio Duro, mas nos dois casos inferior ao limite fixado
para águas da classe 2.
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A condutividade elétrica também foi baixa nessas duas fontes, indicando a baixa
concentração de íons.
Diferentemente, a água do dreno do Passinho apresentou baixa turbidez mas
alta carga de minerais (N, P, K, Ca e Mg) e também de sódio. Isso é decorrente do fato
de que essa sanga drena águas residuárias de parte da cidade de Camaquã, com forte
influência urbana.

d. ÁGUA DE DRENAGEM
O trabalho, desenvolvido durante sete (7) safras de arroz, indicou a adequada
qualidade da água de drenagem do Perímetro.
Eventuais problemas de flutuação dos indicadores estudados nas águas de
drenagem foram devidos a sazonalidade da aplicação das práticas de manejo e insumos
nas diferentes lavouras do Perímetro.
Os períodos de preparo de solo, aplicação de adubos, drenagem de lavouras e
colheita de arroz foram os mais críticos nos quais se observou o aumento da turbidez,
como a característica mais marcante. A condutividade elétrica caracterizando a perda
de nutrientes da área do Perímetro, foi pouco significativa e sempre abaixo dos limites
máximos fixados para águas de classe 2.
O fato relevante foi a diluição da alta carga de nutrientes carreados pelo dreno
do Passinho, especialmente nas áreas drenadas pelos drenos Jacaré e Santa Rita. Isso
mostra o papel decisivo e altamente despoluente das lavouras (o arroz, em destaque)
em remover altas cargas de nutrientes de águas contaminadas. Isso foi observado
acompanhando os teores de sódio. Esse elemento, que não é absorvido pelas plantas,
permaneceu no sistema e foi removido pela água de drenagem.

e. O DESTINO DAS ÁGUAS DE DRENAGEM
As águas de drenagem mantiveram características apropriadas quando
lançadas em outras fontes. As águas de drenagem dos drenos Jacaré, Santa Rita,
Estacada (CD2) e CD1 escoam diretamente para a Laguna dos Patos. O Descarregador
das Cheias deságua no rio Camaquã, cujas águas também chegam a Laguna dos
Patos. Como a concentração de nutrientes nos canais foi baixa (com oscilações
pontuais), não há possibilidade de haver eutroficação das águas da Laguna. Isso indica
que com os tratos culturais utilizados e as aplicações de adubos, está havendo pouca
exportação de nutrientes da lavoura o que demonstra o relevante papel do cultivo do
arroz irrigado e outras lavouras para a melhoria da qualidade da água.
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f. O QUE HÁ PARA MELHORAR NO MANEJO DAS ÁREAS
AGRÍCOLAS DO PERÍMETRO?
A correção pontual de algumas práticas de manejo das lavouras do Perímetro
deve ser feita para melhorar as características físico-químicas das águas de drenagem.
O aumento da turbidez (de setembro a fins de dezembro) necessita ser analisado para
serem tomadas medidas corretivas, evitando a perda de material em suspensão, que
pode ser de partículas de solo (argila e silte) e de matéria orgânica.
Há a necessidade da adoção de Boas Práticas Agrícolas especialmente para a
correção do manejo inadequado dos escapes de água e da lâmina de água de irrigação
de algumas áreas de lavouras de arroz. Destacam-se os altos valores de turbidez que
estão associados à drenagem. As perdas de solo, com o passar dos anos, atingem uma
quantidade significativa de material que, sendo transportado para a Laguna dos Patos,
empobrecem a área cultivada com arroz.
Essas perdas têm que ser minimizadas. Para isso, na lavoura de arroz, devem
ser evitados: a) o uso de lâmina de água alta para nivelamento; b) a prática de drenagem
de áreas que estão sendo niveladas usando lâmina de água; c) a descarga de “lama”
das lavouras que cultivam o arroz no sistema de cultivo pré-germinado, e d) os escapes
de água.
O cuidado no manejo da água na lavoura de arroz deve ser feito para
evitar perdas de solo e de água. O uso de volume de água acima do necessário aumenta
o custo com energia para extrair água dos mananciais que estão em cota menor que a
lavoura de arroz. Outro aspecto a ser observado é a racionalização do uso da água que
deverá ser feita pelo controle da demanda de irrigação. Os escapes, as drenagens e
subsequentes reposições de água para formação e manutenção da lâmina trazem como
consequências o aumento do volume usado, da mão de obra necessária para reposição
e manejo da irrigação bem como o incremento no custo de produção.

g. ANÁLISE DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA
A UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) pelo
Programa de Pós-Graduação em Biologia realizou um estudo consubstanciado na Tese
de Maria Lima Ribeiro Reche (2011) intitulada “Análise da diversidade de bactérias em
áreas úmidas do Rio Grande do Sul utilizadas na produção brasileira de arroz irrigado”.
A pesquisa (orientada pela Profa. Lídia Mariana Fiuza), em parceria com o IRGA e a
AUD, foi, em parte, desenvolvida na área do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro.
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As coletas de água foram realizadas em dois pontos: no dreno do
Passinho e no canal de drenagem Jacaré (Vide Figura 1). As amostras de água foram
coletadas semanalmente de outubro a março durante três safras (2006/2007 a 2008/09).
Amostras de 100 mL de água coletadas em cada ponto foram analisadas no
Laboratório de Microbiologia da UNISINOS para coliformes termotolerantes (E. coli) e
para coliformes totais pelo método Colilert (IDEXX).
Os coliformes totais foram mais predominantes na água do dreno do Passinho e
aumentaram do período vegetativo (até 5 NMPX106/100mL) para o reprodutivo (até 20
NMPX106/100mL). O mesmo aconteceu com E. coli (de 1 a 3 NMPX106/100mL), que
não foi detectado na água de drenagem.
A melhoria da qualidade microbiológica da água, após passar pela lavoura, é um
dos destaques desse trabalho, mostrando a forte influência da lavoura de arroz na
descontaminação de bactérias patogênicas.

Mes

Safra

Total

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr(*)

2005-2006

214

203

22

48

141

9

74

3

714

2006-2007

131

64

220

185

84

78

336

73

1171

2007-2008

154

181

101

76

75

244

83

32

946

2008-2009

146

124

115

47

280

149

115

12

988

2009-2010

261

96

271

208

177

147

93

9

1262

2010-2011

173

33

50

43

143

265

88

6

801

2011-2012

144

116

44

101

187

190

108

20

910

175 117 118 101 155 155 128
*Os valores do mês de abril referem-se ao primeiro decêndio.

22

Média mensal (mm/mês)
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Tabela 1. Precipitação pluvial (mm) dos meses de setembro ao primeiro
decêndio de abril das safras 2005/2006 a 2011/2012. Perímetro de Irrigação do
arroio Duro. Camaquã. RS.

Número de dias
Mês

Precipitação
pluvial (mm)

Set

Out

Total

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

Zero

18

16

9

12

8

12

9

84

0,01 a 5

3

9

16

14

10

8

15

75

5,01 a 20

3

3

2

1

7

7

3

26

20,01 a 35

4

0

1

1

4

2

2

14

> 35

2

2

2

2

1

1

1

11

Zero

22

23

12

14

19

19

12

121

0,01 a 5

3

4

11

9

10

9

10

56

5,01 a 20

3

3

6

7

0

3

8

30

20,01 a 35

2

1

1

1

1

0

1

7

> 35
Nov Zero

1

0

1

0

1

0

0

3

29

14

16

17

9

19

19

123

0,01 a 5

0

9

9

11

6

9

7

51

5,01 a 20

0

3

3

0

9

1

4

20

20,01 a 35

1

2

1

0

6

1

0

11

> 35

0

2

1

2

0

0

0

5

Dez Zero

25

20

21

17

18

16

22

139

0,01 a 5

3

5

5

10

6

12

5

46

5,01 a 20

3

1

4

4

3

3

2

20

20,01 a 35

0

3

0

0

1

0

1

5

> 35

0

2

1

0

3

0

1

7

Zero

24

18

19

13

17

8

12

111

0,01 a 5

0

9

7

9

9

17

13

64

5,01 a 20

3

2

4

4

2

3

3

21

20,01 a 35

4

2

1

3

1

3

0

14

0

0

0

2

2

0

3

7

25

19

9

11

10

6

11

91

0,01 a 5

3

5

15

7

12

12

8

62

5,01 a 20

0

3

1

8

2

5

5

24

20,01 a 35

0

0

2

2

3

3

2

12

0

1

2

0

1

2

2

8

27

11

16

10

12

10

14

100

0,01 a 5

1

9

11

14

13

16

13

77

5,01 a 20

1

7

3

5

6

4

2

28

20,01 a 35

1

0

0

2

0

1

1

5

> 35

1

4

1

0

0

0

1

7

Zero

29

21

27

24

21

22

25

169

Jan

> 35
Fev Zero

> 35
Mar Zero

Abr

36

0,01 a 5

1

6

1

5

9

8

4

34

5,01 a 20

0

2

2

1

0

0

1

6

> 35

0

1

0

0

0

0

0

1

Tabela 2. Número de dias de ocorrência de precipitação pluvial dos meses
de setembro ao primeiro decêndio de abril das safras 2005/2006 a 2011/2012.
Perímetro de Irrigação do arroio Duro. Camaquã. RS.

Figura 16. Variação decendial da turbidez das águas de irrigação e drenagem do
Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em Camaquã, no período de setembro a
abril dos anos de 2005 a 2012.
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Figura 17. Variação decendial da condutividade elétrica das águas de irrigação e
drenagem do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em Camaquã, no período de
setembro a abril dos anos de 2005 a 2012.

Figura 18. Variação decendial do pH das águas de irrigação e drenagem do
Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em Camaquã, no período de setembro a
abril dos anos de 2005 a 2012.
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Figura 19. Variação decendial do nitrogênio mineral total das águas de irrigação e
drenagem do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em Camaquã, no período de
setembro a abril dos anos de 2005 a 2012.

Figura 20. Variação decendial do fósforo total das águas de irrigação e drenagem
do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em Camaquã, no período de setembro
a abril dos anos de 2005 a 2012.
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Figura 21. Variação decendial do potássio total das águas de irrigação e drenagem
do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em Camaquã, no período de setembro
a abril dos anos de 2005 a 2012.

Figura 22. Variação decendial do sódio das águas de irrigação e drenagem do
Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em Camaquã, no período de setembro a
abril dos anos de 2005 a 2012.
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Figura 23. Variação decendial do cálcio das águas de irrigação e drenagem do
Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em Camaquã, no período de setembro a
abril dos anos de 2005 a 2012.

Figura 24. Variação decendial do magnésio das águas de irrigação e drenagem do
Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em Camaquã, no período de setembro a
abril dos anos de 2005 a 2012.
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