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 FISCALIZAÇÃO E AUTOMONITORAMENTO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS: um Estudo para Automatização dos Sistemas. 

Jussara Cabral Cruz1; Raquel Paula Lorensi 2 & Geraldo Lopes Silveira3 

RESUMO – O fomento de ações para induzir o uso racional da água define importante estratégia 
de gestão. A lavoura orizícola se destaca por ser uma das maiores consumidoras de água, ficando 
em torno de 12.000 m3/ha.ano até 110 dias de cultivo. No caso da outorga de direito de uso dos 
recursos hídricos para irrigação de arroz, o grande problema a ser resolvido é como será feita o 
reconhecimento do real consumo de água para conferir os valores outorgados e os realmente 
utilizados. Automonitoramento é um sistema onde o próprio produtor faz o monitoramento. A 
proposta de um sistema de automonitoramento está em fase de estudo em propriedades pertencentes 
a Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí. O objetivo é avaliar a aplicabilidade do automonitoramento na 
irrigação de arroz, subsidiando o sistema de outorga de recursos hídricos. No estágio atual, estão 
sendo feitas vistorias e planejamentos de testes em propriedades da bacia hidrográfica. Esses 
resultados indicarão a viabilidade técnica e econômica da implantação de um sistema de 
automonitoramento do uso dos recursos hídricos na agricultura, contribuindo com o sistema de 
fiscalização da outorga bem como o uso mais eficiente por parte dos agricultores. 

ABSTRACT -- The promotion of acting to induce the rational use of water defines an important 
management strategy.  The orizicole farming has got highlights to be one of the biggest consumers 
of the water, around 12.000 m³ /ha.year until 110 days of cultivation. In the case of the grant of 
the law using about the water resources to the rice irrigation, the biggest problem to be solved is to 
identify the recognition of the real consuming of water to check the granted values and the real used 
ones. Automonitoring is a system where the producer does all the process.  The propose of an 
automonitoring system is in the study level in some lands located in the basin of Ibicuí river. The 
aim is to evaluate the applicability of the automonitoring of the rice irrigation, subsidizing the grant 
system of water resources.  In the current level, some inspections and plans of tests in lands located 
in the basin are being made.  These results will indicate the technical and economical viability of 
the implementation of an automonitoring system of the using of the water resources in the 
agriculture, contributing with the fiscalization system of the grant as well as its most efficient 
use for the agricultors. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais o problema da escassez de água se mostra mais intenso. O fomento de ações 

para induzir o uso racional da água define importante estratégia de gestão. Segundo Gomes e 

Magalhães (2004), a lavoura orizícola é uma das maiores consumidoras dos recursos hídricos  

ficando em torno de 12.000 m3 /ha.ano para 80 a 110 dias de cultivo de arroz. No caso da outorga de 

direito de uso das águas para irrigação de arroz, o grande problema a ser resolvido é como será feita 

o reconhecimento do real consumo de água para conferir os valores outorgados e os realmente 

utilizados.  Para a solução do problema está sendo estudada a adequação do sistema de 

automonitoramento em lavouras orizícolas. O automonitoramento de uma atividade consiste em um 

sistema de monitoramento realizado pelo próprio responsável pela atividade. Este sistema permite a 

construção de um banco de dados importante para o balanço hídrico mais próximo da realidade e, 

principalmente, como um instrumento de fiscalização do uso da água na lavoura orizícola, ou seja, 

confirmar que a outorga de uso esteja sendo respeitada pelos agricultores.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos até o presente 

momento relativos à aplicabilidade do automonitoramento na irrigação de arroz para subsidiar o 

sistema de outorga de recursos hídricos. 

2 IRRIGAÇÃO E A OUTORGA 

1.1 Irrigação de arroz   

Segundo EMBRAPA (2005), relata que no Brasil o arroz é cultivado em dois ecossistemas, 

várzeas e terras altas. O ecossistema de várzea consiste no arroz irrigado onde se encontra o sistema 

convencional, plantio direto, cultivo mínimo, pré-geminado e transplante de mudas. O ecossistema 

de terras altas desempenhou um papel de grande relevância na produção de arroz sob o sistema de 

cultivo de sequeiro, aonde nos tempos atuais vem decrescendo pela decorrência do alto risco da 

exploração e da redução da área de fronteira agrícola.  

Para o ecossistema de várzea que consiste no arroz irrigado tem-se, como um dos sistemas 

mais usados, o sistema convencional onde o preparo primário do solo consiste em operações mais 

profundas, normalmente realizadas com arado, que visam principalmente o rompimento de camadas 

compactadas e a eliminação e/ou enterrio da cobertura vegetal. No preparo secundário, as operações 

são mais superficiais utilizando assim grades ou plainas para nivelar, destorroar, destruir crostas 

superficiais, incorporar agro-químicos e eliminar plantas daninhas no início de seu 

desenvolvimento, criando assim um ambiente favorável à germinação, emergência e 

desenvolvimento da cultura implantada. (Bernardo 1989; EMBRAPA 2005). 

Já o sistema de plantio direto para Bernardo (1989) e EMBRAPA (2005), é caracterizado pela 

semeadura em que a semente é colocada diretamente no solo não revolvido. Nesse sistema, somente 
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é aberto um pequeno sulco (cova) com profundidade e largura suficientes para garantir uma boa 

cobertura e contorno da semente com o solo. A principal característica é a manutenção do solo em 

seu estado natural, sem movimento de suas camadas, evitando a retirada da cobertura vegetal. 

Na adoção dos sistemas plantio direto (PD) e cultivo mínimo (CM) na cultura do arroz 

irrigado, tiveram como objetivo inicial o controle do arroz-vermelho, de modo que nem todos os 

princípios básicos dos sistemas são praticados em sua plenitude. Nas variantes mais utilizadas no 

arroz irrigado, PD, com preparo de solo no verão, e CM, com preparo do solo no inverno-

primavera, ocorre um revolvimento reduzido do solo, antecipado à semeadura da cultura. 

(EMBRAPA, 2005). 

Para o sistema pré-germinado a caracterização é feita pela semeadura de sementes pré-

germinadas em solo que deve ser previamente preparado, seco ou com água, a fim de favorecer o 

processo germinativo e o estabelecimento das plântulas. O preparo do solo pode ser iniciado logo 

após a colheita até poucos dias antes da semeadura. (EMBRAPA, 2005). 

E no sistema de transplante de mudas, as plantas inicialmente crescem de 13 a 15 cm em um 

viveiro e logo após, é feito o transplante para a área a ser cultivada. O preparo do solo e o manejo 

da água são idênticos ao do sistema pré-germinado. O método tem por objetivo principal a obtenção 

de sementes de alta qualidade. O sistema compreende as fases de produção de mudas e de 

transplantio. (EMBRAPA, 2005). 

Independente do sistema de plantio, o consumo de água na irrigação do arroz é muito elevado. 

Beltrame e Godim (1982 apud Marchezam et al., 2005) admitem aplicações muito elevadas, pois 

sustentam que vazões entre 1,7 e 3,0 L s-1 ha-1 (14 mil a 25 mil m3/ha.ano), são demasiadamente 

elevadas, provocando assim, baixa eficiência do sistema adotado e do uso de recurso hídrico pelo 

complexo solo-planta, e aumentam o custo de produção. 

Segundo SOSBAI (2003), o volume de água usado na irrigação por inundação no arroz 

depende da textura e da declividade do solo, da temperatura e da umidade relativa do ar, que 

determinam vazões contínuas de 1,5 a 2,0 L s -1 ha-1 num período médio de irrigação de 80 a 100 

dias.  Estes valores representam um consumo variando de 12.000 a 17.000 m3/ha.ano, o que é um 

consumo muito elevado. 

Porém, existem estudos que comprovam consumos menores. Motta et al., (1990 apud 

Marcolin et al., 2005), já relatavam que a evapotranspiração do arroz no Rio Grande do Sul com 

período de irrigação de 90 dias seria em média, 6.120 a 7.740 m3/ha.ano. Segundo os autores, esses 

totais representam, aproximadamente, 70% da água usada no sistema de irrigação por inundação 

permanente. Isto porque, o volume total corresponde a vazões de 1,12 a 1,42 L s-1 ha-1 (9 mil a  12 

mil m3/ha.ano) de acordo com a localidade e tipo de solo. No Rio Grande do Sul, os dados de 
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consumo de água no arroz irrigado são bastante variáveis, onde o volume aplicado atinge até 12.000 

m3/ ha.ano.  

Eberhardt (1993 apud Marchezan et al., 2005), em pesquisa realizada comparando os sistemas 

de cultivo convencional e pré-germinado com irrigação permanente, concluiu que houve um 

acréscimo de 22% no consumo de água durante o ciclo do arroz no sistema convencional, mas não 

diferenciado no consumo médio total entre os dois sistemas. Segundo o autor, isso pode ser 

explicado pelo fato de haver um consumo de água entre 1000 e 2000 m3/ha.ano para o preparo do 

solo no sistema pré-germinado, totalizando um consumo médio de 8.619 m3/ha.ano ou 0,87 L s-1, 

sem considerar as perdas de água nos canais adutores, o que compensa o uso contínuo do outro. 

Os consumos muito elevados podem ser explicados muitas vezes pelo uso de práticas de 

adução inadequadas. Os problemas do desperdício da água de irrigação existem em muitas 

propriedades no estado do Rio Grande do Sul, como podem vistos nas fotos das figuras a seguir, 

obtidas durante as visitas de vistorias às lavouras. Na Figura 1 encontram-se canalizações 

estouradas onde muita água está sendo direcionada para outros caminhos e não para seu destino 

certo que é a irrigação de arroz.  

  
          Figura 1  Problemas de irrigação.    Fonte: Acervo GERHI 

Outro problema bem comum é a criação de animais (Figura 2), juntos aos canais de condução 

de água para as lavouras orizícolas. Esta prática provoca aumento de fuga de água, devido à má 

manutenção de estruturas hidráulicas. 

  
Figura 2  Problemas de irrigação.    Fonte: Acervo GERHI 
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Uma característica encontrada nas lavouras de arroz irrigado é o uso de sistemas hidráulicos 

de derivação em canais de irrigação (Figura 3) que apresentam fraca estabilidade hidráulica para 

realizar um monitoramento contínuo e definir os volumes realmente utilizados em cada safra. 

  
Figura 3  Comportas rústicas.    Fonte: Acervo GERHI. 

Para o sistema de outorga, a água captada é contabilizada como consumo de lavoura, porém 

uma percentagem é perdida no caminho. Essa situação representa falta de racionalidade no uso da 

água, em especial quando as quantidades envolvidas são muito elevadas. Além disso, a dificuldade 

de monitoramento implica que as outorgas estejam representando um sistema cartorial, pois não são 

passíveis de fiscalização concreta dos reais volumes aduzidos. 

Foi pensando nesse problema que esta pesquisa vem sendo desenvolvida, com o objetivo de 

identificar formas racionais e economicamente viáveis de realizar o monitoramento do uso dos 

recursos hídricos na irrigação de arroz.  

1.2 Sistemas de monitoramento de uso da água na irrigação   

O instrumento de outorga tem como um dos objetivos disciplinar o uso dos recursos hídricos, 

para induzir o uso racional e evitar desperdícios. Porém, para que esse objetivo seja atingido, é 

necessário que os valores outorgados sejam possíveis de verificação em campo, ou seja, é 

necessário o monitoramento. 

A prática do monitoramento em irrigação não é novidade. A seguir, dois exemplos que 

ocorrem no Rio Grande do Sul.  

O primeiro é um sistema de monitoramento com obtenção remota das informações. O Sistema 

Irriga® é um sistema de manejo e monitoramento de irrigação por pivô central, aspersão e 

gotejamento, criado e desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM - RS).  

O principal objetivo é o de desenvolver um sistema de irrigação prático, funcional e 

facilmente aplicável no campo, e que permita maximizar a eficiência do uso da água em áreas de 

pivô central para as culturas. Este sistema determina de forma prática e eficiente, devido às 

informações em tempo real e em uma central de operações, quando e quanto irrigar. Além de 
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racionalizar a utilização de água e energia, reduz os custos e aumenta a rentabilidade da atividade 

agrícola.  

São muitos os benefícios desse sistema (Figura 4) para o usuário: possibilidades de aumento 

na produtividade, adequação de mão-de-obra, equilíbrio com o meio ambiente, possibilidades de 

redução do uso de defensivos agrícolas e a economia de água/energia onde, para cada milímetro 

economizado pelo uso inadequado (desnecessário) de água, há uma economia de R$ 1,00 a 1,30/ha∗ 

no PIVÔ elétrico e de R$ 1,80 a 2,05/ha∗∗ no PIVÔ a diesel. 

  
Figura 4 Sistema de Pivô-Central.    Fonte: www.cca.ufsc.br 

Esse tipo de monitoramento é tecnicamente fácil de ser implantado em lavouras que utilizam 

os pivôs centrais, pois todo o sistema de condução de água é pressurizado e com variáveis 

controladas.  

Porém, no caso da lavoura de arroz, como os sistemas de irrigação possuem grande 

complexidade com grandes combinações de tipos de bombas, canais e comportas, torna-se mais 

difícil à implementação de um sistema  automatizado de monitoramento. Porém, mesmo com as 

complexidades, o exemplo a seguir, mostra que é viável pensar em monitoramento de lavouras de 

arroz. 

O segundo exemplo bem sucedido de monitoramento de vazões num sistema de irrigação 

encontra-se em Camaquã, RS, o qual foi implantado a partir de um projeto de assentamento do 

passado. No sistema de monitoramento na Barragem do Arroio Duro (Figura 5), quem administra é 

a AUD (Associação dos Usuários do Perímetro do Arroio Duro), desde a extinção em 1990 do 

DNOS (Departamento Nacional de Obras e Saneamento).  

                                                 
∗ Considerando dados médios, demanda e consumo para um pivô de 100 ha 
∗∗ Considerando preço médio do óleo diesel 
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Figura 5 Barragem do Arroio Duro.    Fonte: www.aud.org.br 

Esse sistema de irrigação contará, quando totalmente implantado, com uma rede de 35 postos 

de sensores. Atualmente, o sistema conta com 22 postos ativos sendo estes distribuídos, 15 no 

sistema de “Controle” e 7 no sistema de “Medição” de vazões onde há monitoração no período de 

irrigação. Estes sensores (Figura 6) estão tanto nos canais principais quanto secundários. 

 
Figura 6  Sistema de sensores.    Fonte: www.aud.org.br 

Os sensores armazenam as informações, automaticamente, dos níveis de água nos canais de 

irrigação e drenagem ao longo do perímetro irrigado (Figura 7), e assim de hora em hora é 

transmitido via telemetria, ao escritório central (Figura 8), que os processa através de um software 

especialmente desenvolvido.  

  
Figura 7 Percurso da água Figura 8 Transmissão por telemetria 

                                                Fonte: www.aud.org.br 
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As vazões são calculadas a partir do conhecimento do nível de água do canal (informado pelo 

sensor), da abertura da tampa das comportas (atualmente medida manualmente - Figura 9) e da 

curva-chave característica com auxílio dos programas na central de operações. Essas vazões são 

relacionadas ao número de hectares que são irrigados. Este sistema é para o canal principal. 

 
Figura 9  Compotas de canal principal.    Fonte: www.aud.org.br 

Enquanto nos canais principais têm-se as comportas, nos canais secundários (Figura 10), 

existem as tomadas d’água para derivação para as lavouras. 

Os sensores medem o nível de água que há no canal secundário e a partir dessa quantidade de 

água e da abertura da tomada, calcula-se a vazão que está entrando na lavoura. 

 
Figura 10  Tomadas d’água de canal secundário.    Fonte: www.aud.org.br 

Depois de todas as informações coletadas e lançadas no sistema são gerados relatórios para a 

AUD e usuários:  

Um dos modelos de relatórios consta:  

• Data e hora,  

•  Aberturas das tomadas (T1, T2, T3, T4) isto é, de quantas tomadas foram abertas 
para um determinado usuário;  

•  Altura/volume de água no canal;  

• Dias de irrigação desde a primeira abertura da tomada;  

• Volumes utilizados no período desde a última leitura até a próxima, acumulado de 
(m3) em toda a lavoura;  
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• m3/h isto é, o gasto até a última geração de relatório;  

• Coeficiente e projeção de gasto em m/h até o término dos 110 dias de irrigação 
como mostra a Figura 11. 

 
Figura 11  Relatório.    Fonte: www.aud.org.br  

Com este monitoramento de vazões via telemetria, o orizicultor tem controle da quantidade de 

água que foi utilizada durante o período total da irrigação. Além disso, o usuário deste sistema conta 

com uma equipe de técnicos que cuidam de toda a manutenção e atualização do sistema. 

Porém, no caso das lavouras de arroz que não fazem parte de um perímetro de irrigação 

central e que possuem sistemas individuais de irrigação, praticamente não existem registros de 

controle de vazão.  

A viabilidade para implementação de monitoramento de uso dos recursos hídricos nesses 

casos é a implantação do automonitoramento.   

O automonitoramento é uma forma de autodeclaração do usuário da água, que monitora e 

fornece dados da quantidade de água utilizada na sua propriedade ou no seu empreendimento. Este 

sistema permite a construção de um banco de dados importante para o balanço hídrico mais 

próximo da realidade.  

A prática do automonitoramento já é consagrada no sistema ambiental. O Estado do Rio 

Grande do Sul iniciou o controle ambiental em 1974 através do Núcleo de Controle da Poluição. A 

Fundação Estadual de Proteção ao Meio Ambiente – FEPAM, órgão da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente – SEMA é a responsável por esta fiscalização. Desde 1985 é realizada a fiscalização dos 

sistemas de tratamento de efluentes industriais de maior potencial de poluidor, através do Sistema 

de Automonitoramento de Efluentes Líquidos – SISAUTO. 

Esta fiscalização é realizada através do acompanhamento periódico das características dos 

efluentes líquidos gerados por indústrias cadastradas neste sistema. Ao se cadastrarem no 

SISAUTO, as empresas passam a encaminhar a FEPAM, planilhas com os resultados das análises 

físico-químicas e biológicas. A FEPAM, através do seu laboratório, realiza avaliações periódicas 

dos efluentes destas empresas, a fim de conferir os resultados enviados pelas mesmas.  
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A implantação do automonitoramento da quantidade de água utilizada nas lavouras trará 

muitas vantagens ao sistema de gestão de recursos hídricos e para a sustentabilidade ambiental e 

econômica do produtor como: 

• o automonitoramento permite avaliar da ordem de grandeza de valores de água reais utilizadas 
nas lavouras de arroz para constar na outorga;  

• o automonitoramento facilita a fiscalização do órgão outorgante, pois o controle poderá ser 
com sistema de vistorias aleatórias, entre os milhares de irrigantes registrados;  

• o automonitoramento permite a auto-avaliação da eficiência do uso dessa água na produção;  

• e finalmente, ele permite o estabelecimento e alimentação contínua de um banco de dados 
para uso em modelos de gerenciamento a nível de bacia. 

 

3 PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AUTO-MONITORAMENTO EM 
IRRIGAÇÃO DE ARROZ 

A implementação de automonitoramento em lavouras de arroz, sob a ótica do sistema de 

outorga de direito de uso dos recursos hídricos, tem por objetivo conhecer as quantidades reais 

captadas e contrapor com as quantidades constantes do pedido de outorga. Isso é condição 

necessária para tornar a outorga um instrumento de gestão indutor do uso racional e deixar de ser 

apenas um instrumento cartorial. 

A proposta do sistema de automonitoramento em lavouras orizícolas está sendo estudada 

como parte integrante do projeto de pesquisa “Implantação Plena da Outorga: Análise das 

condições de contorno ao balanço hídrico em sistema de apoio a decisão, em bases socialmente 

sustentadas” (SIOGA, 2006).  

As etapas investigação e proposição de um sistema de automonitoramento para irrigação da 

cultura de arroz segundo SIOGA (2006), consistem em: revisão bibliográfica, inspeção de campo das 

situações existentes das propriedades onde se percebe diferentes sistemas de condução de água dos 

canais até as lavouras; verificação dos sistemas hidráulicos da irrigação e identificação de 

alternativas viáveis, baratas e precisas, de monitoramento das águas destinadas para a irrigação. 

O método de automonitoramento deverá ser de simples manuseio e de custo baixo assim 

podendo atender desde o pequeno até o grande orizicultor. Para se ter os dados de medição de 

vazão, podem-se utilizar inúmeros métodos desde o método simples como, medição de água pelo 

método volumétrico ou métodos linimétricos em seções com curvas-chave aferidas.  

Para estudar as possibilidades de implantação de automonitoramento, é necessário conhecer a 

diversidade dos esquemas e tecnologias de irrigação. Essa etapa foi realizada em visitação a várias 

lavouras com diferentes esquemas de irrigação e com diferentes tamanhos de lavouras.  

Para exemplificar, são apresentados nas figuras 12 e 13 os croquis de dois exemplos de 

irrigação de arroz. 
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O croqui da Figura 12 consiste numa propriedade com uma lavoura de arroz de 

aproximadamente 340 hectares plantados na safra 2006/2007 onde, os tipos de cultivos 

predominantes são: Plantio Direto (PD) e Cultivo Mínimo (CM). Com a adoção destes cultivos tem-se 

como objetivo o controle do arroz-vermelho, a redução dos custos com máquinas e melhorias nas 

condições físicas do solo. 

Os hectares plantados nessa propriedade são irrigados por diferentes reservatórios. As parcelas 

localizadas ao norte são irrigadas pelo reservatório maior, enquanto que as parcelas ao leste são 

irrigadas pelo reservatório menos da propriedade. O sistema de irrigação é por gravidade. Além do 

reservatório, as águas das chuvas nas áreas adjacentes ao canal são capturadas pelo canal entre os pontos 

2 e 3, a jusante do reservatório maior, e são aproveitadas também para a irrigação.  

O reservatório maior conta com um volume de aproximadamente 2.200.000 m3, na cota máxima, 

abrangendo uma área de alague de 88,32 hectares. Quanto ao reservatório menor, a capacidade é de 

aproximadamente 500.000 m3 e com área de alague de 17,28 hectares, isto contando com o reservatório 

cheio. 

Depois de analisado cada ponto da propriedade chegou-se a 3 possibilidades para a implantação 

do sistema de automonitoramento para o reservatório grande e uma para o reservatório pequeno.  

Na primeira hipótese em relação ao reservatório maior tem-se 3 pontos para medição de vazão. 

No primeiro ponto a jusante do reservatório após a zona de remanso e turbulência, encontra-se o ponto 

de saída da água localizado bem abaixo da taipa. Este é um local de grande significância para a medição 

de vazão, pois toda a água que irá irrigar as lavouras do norte da propriedade passa neste local e também 

pelo fácil acesso. O segundo ponto localiza-se na tomada d’água, no capão de eucaliptos. E o terceiro 

ponto, localizado no cruzamento com a linha férrea onde a água passa por um tubo de concreto, no final 

do canal principal. Como no trecho entre os pontos 2 e 3 há captação de águas superficiais provenientes 

das chuvas, a medição nos dois pontos favorece a avaliação dos volumes aportados pelas chuvas. 

A irrigação das lavouras a leste é realizada com águas provenientes do reservatório menor, onde 

se identifica apenas 1 ponto para implantar o automonitoramento. Esse ponto fica a jusante do 

reservatório após a zona de remanso e turbulência e tem fácil acesso para implantação de aparelhos de 

medições.  

Já na irrigação do croqui da Figura 13, há um sistema de captação de água por levante elétrico 

isto é, conjunto moto-bomba exigindo gasto de energia para a distribuição da água nas lavouras. É 

uma propriedade de grande extensão com aproximadamente 1130 hectares onde, a água é retirada do 

arroio lateral. O que pode ser feito para implantar o sistema de automonitoramento nesta 

propriedade é fazer a medição do volume de água que é retirado pela bomba no ponto (1), o qual 

representa o uso da água para o sistema como um todo. A escolha deste ponto é porque toda a água 

que será destinada para a irrigação de arroz nesta propriedade passa neste local.  
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Figura 12  Croqui da propriedade. 

              
Figura 13  Croqui da propriedade. 

Observou-se que em todas as situações é possível realizar o monitoramento pelo sistema 

clássico de estações fluviométricas, por medição de nível e cálculo da vazão com o uso de uma 

curva-chave. Portanto, o sistema de automonitoramento a ser proposto é o mesmo para todos os 

pontos vistos nas visitas de reconhecimento das propriedades, sendo que o que diferencia são as 

formas e estado de conservação dos canais.  

A partir dessa constatação, observou-se que o problema passa a ser a estabilidade das seções 

de medição, uma vez que em muitos casos os canais têm pouca conservação. Para solucionar o 

problema, foi projetado um equipamento para assentar nos canais de modo a estabelecer uma seção 

regular para viabilizar o monitoramento sistemático e com fácil ajuste às medidas dos canais.  

O equipamento consiste em um sistema robusto, de simples manuseio e de custo baixo, pois 

se buscou atingir todos os níveis de produtores. Este sistema é composto por apenas uma placa de 

aço, onde esta é calibrada com ajuda de aparelhos e fixada ao canal principal. Uma vez calibrada 

em cada safra fixa-se uma régua com a altura da lâmina d’água(cm) e a quantidade de água(m3/s) 
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correspondentes para cada canal. O equipamento só será necessário nas estruturas não estáveis e 

não regulares. 

Nas visitas de reconhecimento em propriedades foram encontradas estruturas de canais pré-

definidas e outras não definidas. Isto é mostrado nas Figuras 14 e 15. 

 Na Figura 14, o canal é um exemplo estável e pré-estruturado, portanto a implantação de uma 

calha Parshall é a melhor construção e assim posteriormente a confecção da curva-chave. Quanto a 

Figura 15, onde o canal não é estável precisa-se estruturar melhor, portanto confecciona-se assim 

um vertedor pré-fabricado, isto é, a implantação da placa de aço. 

Percebe-se que na Figura 14 o ponto apresentado é o primeiro dos demais e também o 

primeiro ponto de entrada da água no canal principal, onde neste local é propício para a implantação 

da calha Parshall. Verifica-se que a estrutura é semelhante à de um vertedouro e é possível construir 

uma curva-chave. Também na Figura 15 apresenta-se o primeiro ponto de entrada da água no canal 

principal, portanto neste local a importância da confecção da placa de aço pois não há nenhuma 

estruturação do canal. 

  
Figura 14 Canal estável Figura 15 Canal não estável 

                                                Fonte: Acervo GERHI. 

Essa estrutura (Figura 16) em aço é de simples implantação e suas dimensões são adaptadas 

com às do canal. Possui duas hastes com a função de fixar a placa ao solo para que essa não ceda e 

não perca a calibração. A placa de aço tem réguas no lado esquerdo que indica a vazão (Q) em m3/s 

que passa no canal e a altura da lâmina d’água(h) em cm.  
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Figura 16  Perspectiva da estrutura do sistema de automonitoramento. 

 

 
 

Figura 17  Dimensionamento da estrutura do sistema de automonitoramento. 

 
Com a estrutura devidamente implantada e ajustada ao canal, faz-se a calibração da mesma. 

Os dados retirados serão transportados para uma planilha e em seguida gerados gráficos. As 

medições podem ser feitas tanto com o micro-molinete quanto com o Nautilus, os quais verificam 

uma pequena vazão por segundo que percorre um canal.  

O sistema de monitoramento então vai exigir somente a anotação de data/hora e nível da água 

na régua do equipamento. No escritório posteriormente são calculadas as vazões. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

A partir das etapas da pesquisa realizadas até o presente momento, pode-se constatar que 

embora haja uma grande complexidade e variedade de sistemas de irrigação, é possível sempre se 

identificar pontos estratégicos para implantação do monitoramento sistemático. Observou-se que, 

mesmo em lavouras com uso de bombeamento e adução pressurizada, há possibilidade de fazer a 

medição em seções de canais imediatamente a jusante do recalque. Para isso, será necessário avaliar 

os custos de regularização de um pequeno trecho de canal e a aferição da sua curva-chave. Há 

também ainda que se avaliar a viabilidade de treinamento do observador. 
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A definição de uma seção de medição e do treinamento dos observadores, provavelmente as 

mesmas pessoas que fazem o manejo da lavoura, é a fase da continuidade da pesquisa, que conta 

com o apoio dos agricultores interessados nos resultados. 

5 CONCLUSÕES:  

A pesquisa sobre automonitoramento de uso da água em lavouras de arroz está em 

desenvolvimento com resultados parciais: foram identificadas diferentes formas de captação de 

água, diversos sistemas de cultivo de arroz. 

 Esses resultados indicam a viabilidade técnica e econômica da implantação de um sistema de 

automonitoramento do uso dos recursos hídricos na agricultura, contribuindo com o sistema de 

fiscalização da outorga, importante instrumento da Gestão dos Recursos Hídricos. 

6 AGRADECIMENTOS: 

Ao CT-Hidro/FINEP no auxílio na pesquisa. Á CAPES, pela bolsa de mestrado.   

A Barragem do Arroio Duro em Camaquã/ RS pela visita ao sistema de monitoramento. 

Aos proprietários de empreendimentos de arroz irrigado pela licença de visita e visualização 

das condições das lavouras. 
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