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RESUMO 

A Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, está situada na região metropolitana de Porto Alegre - 
RS, com uma área de 2.020 km² e 1.298.046 habitantes. Abriga um complexo sistema de 
Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente, em contrapartida, conta 
com um assentamento de agricultores, Assentamento Filhos de Sepé, localizado no 
município de Viamão-RS, maior produtor de arroz orgânico do Brasil, e com a gestão do 
Comitê Gravatahy. Neste território está sendo criado o Território de Irrigação dos Usos 
Múltiplos da Água (TIUMA), objeto deste trabalho, que compreende o Assentamento Filhos 
de Sepé e seu entorno. A criação do TIUMA tem como finalidade atender a Política Estadual 
de Irrigação e fortalecer e implementar ações definidas no Plano de Bacia do Rio Gravataí. 
Estas ações estabelecem parâmetros, objetivos, diretrizes e instrumentos para expansão da 
agricultura irrigada, possibilitando o uso e reuso múltiplo da água, visando à conservação e 
potencialização da produção, aumentando o potencial econômico e as oportunidades de 
acesso a mercados, inclusive de serviços ambientais. A criação de um TIUMA no território 
junto ao Assentamento Filhos de Sepé e seu entorno, se fundamenta em função da gestão 
comunitária dos recursos hídricos, no contexto da produção de arroz irrigado e outros 
cultivos a serem projetados, e viabilizados a partir dos avanços do programa de produção da 
agricultura orgânica e entre as demandas deste programa, aliado a função de promover a 
conservação e recuperação dos corpos d’água da região.  A proposta do TIUMA vem de 
encontro com a execução do Plano de Bacia do Rio Gravataí, na busca da melhoria da 
qualidade da água, bem como, dos objetivos e princípios das Unidades de Conservação, 
Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande e Refugio de Vida Silvestre Banhado dos 
Pachecos, ambas localizadas na bacia hidrográfica do Rio Gravataí.  

Palavras Chaves: Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, Territórios de Irrigação e Usos Múltiplos da Água e Plano de Bacia.   

Tema: 1.Gestão de Recursos Hídricos em contexto Nacional e Transfronteiriços. 
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INTRODUÇÃO 

A Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí (Figura 1), pertence à Região Hidrográfica do Guaíba, 
sendo composta por nove municípios (Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Viamão, 
Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Taquara e Santo Antônio da Patrulha). O Rio Gravataí, 
atualmente possui uma extensão de 100 km, com as suas principais nascentes no município 
de Santo Antônio da Patrulha, e a sua foz no lago Guaíba, na região metropolitana de Porto 
Alegre. Caracteriza-se por terras planas e baixas, com destaque para os banhados. O 
principal corpo hídrico da bacia, o Rio Gravataí, nasce na Área de Proteção Ambiental do 
Banhado Grande e tem sua foz no Delta do Jacuí. 

 

Figura 1. Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí 
Fonte: Rio Grande do Sul (2012) 

 

Os Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica são órgãos colegiados que realizam a 
gestão de recursos hídricos, com atribuições de caráter normativo, consultivo e deliberativo 
(Brasil, 2011). O Comitê Gravatahy integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e tem como função promover a conservação e recuperação dos corpos 
d’água, garantindo a utilização consciente e sustentável dos recursos hídricos, através das 
ações de seu plano de bacia. Na Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí estão situados diversos 



territórios, entre eles a Área de Preservação Ambiental do Banhado Grande, Refúgio da 
Vida Silvestre e o Assentamento Filhos do Sepé (Viamão-RS), (Figura 2) e, para melhor 
gestão das águas e implementação do enquadramento do Rio Gravataí, está sendo 
proposta a criação de um TIUMA, possibilitando assim a gestão dos diferentes territórios 
situados na bacia. 

 

Figura 2. Territórios Situados na Bacia 
Fonte: Rio Grande do Sul (2013) 

 

A Lei 14.328/2013 (Rio Grande do Sul, 2013), que aprovou a Política Estadual de Irrigação 
do Rio Grande do Sul, estabeleceu-se normas, princípios e instrumentos de gestão da 
política do uso dos recursos hídricos para agricultura. Estabelecendo como objetivos da 
Política Estadual de Irrigação a prevalência da função social e da utilidade pública dos 
mananciais hídricos, de modo a promover o uso sustentável dos recursos naturais 
disponíveis e a preservação ambiental. Entre as prioridades da política, a ser gerida por um 
Conselho Gestor, estão às propriedades da agricultura familiar e em territórios com histórico 
de estiagens e com menor grau de desenvolvimento econômico e social, além do estímulo 
às formas de organização cooperativa e sistemas agroecológicos. 



Considerando a integração das Políticas de Irrigação e de Recursos Hídricos, a Bacia 
Hidrográfica do Rio Gravataí, através de seu Comitê, propôs a criação de um Território de 
Usos Múltiplos da Água (TIUMA), objeto deste trabalho, no Assentamento Filhos de Sepé 
(Figura 3) e seu entorno. A criação do TIUMA tem como finalidade fortalecer e implementar 
ações do Plano de Bacia do Rio Gravataí, entre elas, estabelecer parâmetros, objetivos, 
diretrizes e instrumentos para expansão da agricultura irrigada, possibilitando o uso e reuso 
múltiplo da água, de maneira permanente, visando à conservação e potencialização da 
produção, aumentando o potencial econômico e as oportunidades de acesso a mercados, 
inclusive de serviços ambientais. 

 

 

Figura 3. Localização TIUMA 
Fonte: Associação dos Moradores do Assentamento Filhos de Sepé (2014) 

Legenda:            Limites do Assentamento Filhos de Sepé 
 

METODOLOGIA 

 A Política Estadual de Irrigação do Rio Grande do Sul, através da Lei 14.328/13 (Rio 
Grande do Sul, 2013) possibilitou a criação de uma unidade territorial básica na Bacia 
Hidrográfica do Rio Gravataí, o TIUMA, objetivo deste trabalho. A implantação do Plano de 
Bacia do Gravataí, primeiro Plano de Bacia aprovado em todas as instâncias do Sistema de 
Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, possui entre as suas ações, o 



planejamento sobre a demanda e a disponibilidade de água, através de seu uso racional na 
irrigação, e tem por objetivo reduzir os inúmeros conflitos na região, entre os setores da 
agricultura, saneamento e indústria. Esta etapa é de grande importância para que a 
sociedade conheça a situação atual da qualidade e da quantidade das águas do Rio 
Gravataí e de sua máxima capacidade de utilização. O segundo passo foi a definição dos 
interesses e das necessidades futuras que os diferentes usuários das águas e o conjunto 
dos demais atores sociais apontam como demanda real de água para a Bacia, concluindo-
se com a elaboração do Termo de Referência (TR) sobre o problema da turbidez das águas 
drenadas do Assentamento Filhos de Sepé para o Rio Gravataí, origem para a elaboração 
de uma minuta para a criação de um Território de Irrigação e Usos Múltiplos da Água, 
localizado no Assentamento Filhos de Sepé e seu entorno. 

Em 2013, após apresentação do TR, que trata exclusivamente sobre o tema de Turbidez, à 
plenária do Comitê Gravatahy, realizou-se a entrega deste Termo de Referência ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Este Termo foi elaborado pela 
Comissão Técnica do Assentamento Filhos de Sepé do Núcleo de ATES (COPTEC) de 
Viamão em conjunto com representantes do Distrito de Irrigação da Associação dos 
Moradores do Assentamento Filhos de Sepé (AFFISE) e com participação direta de 
representantes do INCRA, Secretária Desenvolvimento Rural e Cooperativismo (SDR) e 
Secretária Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (SEMA), e Comitê Gravatahy. 

Após a entrega do Termo de Referência, realizaram-se diversas reuniões com a equipe da 
AFFISE e orgãos responsáveis pela implementação desse processo. Conforme preconiza a 
Lei Nº 227/2013, a proposta do TIUMA foi apresentada a plenária do Comitê e encaminhada 
ao Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul para sua homologação, após esse 
procedimento deverá ser encaminhada para a Secretaria responsável pela Politica Estadual 
de Irrigação, para sua efetiva implantação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado do processo para a melhoria da qualidade das águas, obteve-se a 
elaboração do Termo de Referencia de Prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de 
Projeto Executivo de Readequação do Sistema de Irrigação e Drenagem da Produção de 
Arroz Orgânico, na Área de Várzea do Assentamento Filhos de Sepé, Viamão-RS (Projeto 
Turbidez) e a proposta de um TIUMA, que após ser avaliado pela plenária do Comitê 
Gravatahy foi encaminhado aos orgãos competentes do Sistema de Recursos Hídricos e o 
Sistema de Irrigação do Rio Grande do Sul. 

O TIUMA busca a readequação do Sistema de Irrigação e Drenagem da área de várzea do 
Assentamento Filhos de Sepé, com o intuito de solucionar a liberação de água de drenagem 
de lavouras, com índice de turbidez acima do permitido pela legislação, à Bacia Hidrográfica 
do Rio Gravataí. Esta readequação proporcionará o monitoramento e melhorias na 
qualidade das águas drenadas para o Rio Gravataí, assim como das águas utilizadas no 
sistema de irrigação do arroz pré-germinado orgânico.  

A gestão comunitária dos Recursos Hídricos do Assentamento Filhos de Sepé tem como 
objetivo criar e fortalecer as estratégias, ferramentas e metodologias de gestão dos 
Recursos Hídricos de forma conjunta, assegurando assim os usos múltiplos da água e 
proporcionando o uso da água para a agricultura irrigada no perímetro de irrigação, entre 
setembro e março, em quantidades e épocas especificadas, conforme resolução do 



Conselho Estadual de Recursos Hídricos, devendo ser distribuída em igualdade de 
condições para todos os usuários segundo as suas necessidades. 

 

CONCLUSÔES 

A criação de um território de irrigação e usos múltiplos da água no Assentamento Filhos de 
Sepé e seu entorno se fundamenta em função da gestão comunitária dos recursos hídricos, 
no contexto da produção de arroz irrigado e outros cultivos a serem projetados e viabilizados 
a partir dos avanços e demandas do programa. O TIUMA tem por objetivo reduzir o conflito 
entre os diferentes setores dentro da Bacia, visto que melhorará as condições da qualidade 
de água, principalmente no que tange a turbidez, e o Assentamento Filhos de Sepé, 
principal produtor de arroz orgânico na bacia hidrográfica, poderá dar continuidade a sua 
produção, visto que está adequação de boas práticas na agricultura é uma das metas 
estabelecidas no Plano de Bacia. 

O TIUMA é de fundamental importância para o Assentamento, visto que este se encontra 
totalmente inserido na APA do Banhado Grande, e a criação deste TIUMA deverá acolher as 
necessidades e propostas de manejo das Unidades de Conservação na busca da melhoria 
das condições ambientais do local e socioeconômica dos assentados, logo a proposta do 
TIUMA vem de encontro com a execução do Plano de Bacia do Rio Gravataí e concomitante 
aos objetivos e princípios das Unidades de Conservação APA do Banhado Grande e 
Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. 
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