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Resumo:O estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz orgânico da 

América Latina, conforme dados do Instituto Rio-grandense do Arroz. Cerca de 30% dessa 

produção provém da Associação de Moradores do Assentamento Filhos de Sepé (AAFISE). 

As lavouras da AAFISE estão inseridas dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Banhado Grande. As águas drenadas do arroz orgânico cultivado no assentamento, vêm 

apresentando altos teores de turbidez, o que está em desacordo com o limite máximo 

estabelecido pela legislação. Diante do exposto este trabalho tem como objetivo diagnosticar 

fatores que causam turbidez nas águas das lavouras do assentamento. Os critérios para 

escolha dos pontos amostrais fora: a irrigação por gravidade e os diferentes tipos de solos 

como manejos similares. Foram coletadas amostras de água do ponto de entrada nos canais 

de irrigação bem como na entrada e saída de água de cada lote selecionado, por final foi 

realizada uma última coleta na saída de água no fim do processo produtivo pelo canal do 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento. As amostras foram acondicionadas em 

caixas de isopor, sendo imediatamente lavadas para analise em laboratório especializado. 

Elevados valores de turbidez foram quantificados nas água de saída dos lotes, bem como 

altos índices de nutriente). Os resultados obtidos através das análises sugerem, uma 

influência do tipo de solo bem como do manejo e incrementos utilizados. Verificou-se desta 

forma a necessidade de um estudo mais detalhado e com mais pontos amostrais para uma 

investigação mais completa e precisa. 
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DIAGNOSIS OF THE FACTORS THAT CAUSE EXCESS OF 

TURBIDITY IN THE ORGANIC RICE PRODUCTION OF A SEATING 

IN VIAMÃO / RS. 
 

 

 

Abstract: The state of Rio Grande do Sul is one of the largest producers of organic rice in Latin 

America, according to data from the Rio Grande Rice Institute. About 30% of this production comes 

from the Association of Residents of Settlement Sons of Sepé (AAFISE). The AAFISE plantations are 

located within the Environmental Protection Area (APA) of Banhado Grande. The drained waters of 

the organic rice cultivated in the settlement, have presented high levels of turbidity, which is in 

disagreement with the maximum limit established by the legislation. In view of the above, this study 

aims to diagnose factors that cause turbidity in the waters of settlement plantations. The criteria for 

choosing the sampling points were: gravity irrigation and different types of soils as similar 

management. Water samples were collected from the entry point in the irrigation channels as well as 

in the entrance and exit of water from each selected lot, and a final collection was made at the end of 

the production process by the channel of the National Department of Works and Sanitation. The 

samples were packed in polystyrene boxes and immediately washed for analysis in a specialized 

laboratory. High turbidity values were quantified in the batch output water as well as high nutrient 

indexes). The results obtained through the analyzes suggest an influence of the soil type as well as of 

the management and increments used. There was thus a need for a more detailed study with more 

sampling points for a more complete and accurate investigation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Assentamento Filhos de Sepé - Viamão/RS situado dentro da Área de Proteção 

Ambiental Banhado Grande, é um relevante produtor de arroz orgânico da América Latina, 

correspondendo a 30% da produção (VIGNOLO et al., 2011). A produção de arroz orgânico no 

assentamento é realizado através do sistema de cultivo conhecido como "pré-germinado", onde o 

preparo do solo e o plantio das “sementes” se dá em ambiente alagado. Este sistema dependente de 

irrigação, cujo volume de água chega a valores médios de 14.000 m³/ha para um ciclo de irrigação de 

100 dias (JASINSKI & ZANG, 2015). A produção de arroz orgânico gera grande quantidades de 

efluentes (águas drenadas), que posteriormente são lançados no rio Gravataí, provocando impactos 

ambientais, como o excesso de turbidez.  
O problema é uma demanda histórica do assentamento e do Comitê de Gerenciamento da 

Bacia Hidrográfica do rio Gravataí, e tem se tornado cada vez mais intenso à medida em que a 

produtividade tem aumentado na ordem de 30% ao ano (VIGNOLO et al., 2011). Além disso, cabe 

destacar que recentemente, no ano de 2016, a FEPAM ao emitir Licença de Operação (LO) para 

irrigação do cultivo de arroz orgânico do assentamento, condicionou a execução de manejo adequado 

da área da produção para evitar a destinação de águas túrbidas para o canal do Departamento Nacional 

de Obras de Saneamento (DNOS) e/ou para o rio Gravataí. 

Face ao exposto, torna-se importante e pertinente realizar um diagnóstico dos fatores que 

tem causado excesso de turbidez nas águas da produção de arroz do assentamento, como um meio para 

buscar solucionar esse problema. O projeto em tela possui relevância social, técnica e científica, à 

medida em que buscará investigar, por meio de um conjunto de técnicas e procedimentos 

metodológicos, as causas do excesso de turbidez da água, a fim de buscar alternativas para melhorar a 

produção de arroz orgânico do assentamento Filhos de Sepé de Viamão/RS, atividade que tem 



 

 

beneficiado, na atualidade, cerca de 700 famílias. Nesse sentido, pode contribuir para a 

sustentabilidade do assentamento, garantindo para as gerações futuras o estabelecimento e autonomia 

dos assentados à sua terra, a organização social em cooperativas, o sistema de produção baseado em 

métodos culturais, biológicos e mecânicos que conservam a biodiversidade local e regional, aumento 

de produtividade e de qualidade do produto gerado. 

Desta forma o presente projeto de pesquisa teve como objetivo principal diagnosticar os 

fatores que causam excesso de turbidez nas águas oriundas da produção de arroz orgânico do 

assentamento que fica situado dentro da Área de Proteção Ambiental Banhado Grande e contíguo ao 

Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pacheco. Pontos amostrais para as coletas de águas residuais 

foram estabelecidas por meio de seleção criteriosa juntamente com o responsável técnico do 

assentamento, as amostras coletadas foram destinadas para análises físico-químicas. A caracterização 

do local de estudo quanto à fauna e flora, por meio de uma análise exploratória visual, também foi 

realizada no projeto e desenvolvida pelo bolsista de nível superior de forma complementar ao estudo 

de diagnóstico proposto. Este relatório apresenta resultados quanto a quantificação dos parâmetros 

físico-químicos avaliados. Os resultados obtidos foram comparados com os valores estabelecidos na 

resolução CONAMA 375/05-ÁGUA DOCE CLASSE 3, enquadramento utilizado pelo comitê da 

bacia do rio Gravataí para a região de estudo neste projeto 
 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 

2.1. Coleta e análise de amostras 

Em agosto de 2017 foi realizada a primeira visita ao Assentamento Filhos de Sepé para 

conversar com o coordenador técnico responsável pelo local e com alguns produtores arrozeiros sobre 

o problema de excesso de turbidez nas águas residuais das lavouras. Neste momento foram definidos 

os pontos amostrais e os lotes de estudo onde posteriormente foram realizadas as coleta. As amostras 

de água foram coletadas manualmente pela submersão direta de uma bombona de plástico na água, 

conforme Figura 1.  

 

Figura 1. Procedimento de coleta das amostras de água 

 

 
A amostragem foi realizada alguns centímetros abaixo da superfície para evitar a coleta 

da camada superficial que tem características diferentes do restante da coluna d'água. A bombona de 

coleta foi direcionado de modo que a boca ficasse em sentido contrário à corrente, conforme indicação 

do laboratório de análises. Posteriormente a água coleta foi transferida para frascos específicos e 

devidamente identificados conforme Figuras 2 e 3. 

 



 

 

Figura 2: Frascos de coleta. a) frasco sem conservante; b-c) frasco com conservantes. 

 
(a)                             (b)                             (c) 

 

Figura 3: Frascos de coleta: a) vidro âmbar sem conservante; b) frasco de Whinkler de 

vidro com conservante Azida sódica. 

 
(a)                                      (b) 

 

Os frascos apresentados na Figura 2 são de  polietileno, com capacidade de 1000 ml. O 

frasco da Figura 2-a) não possui conservante para preservação da amostra, visto que para a análise de 

condutividade, pH e temperatura não existe necessidade. O frascos de polietileno da Figura 2-b) com 

tarja de coloração azul foi ambientado com H2SO4 (ácido sulfúrico) para as análises de ânions e 

cátions (nitrato e nitrito),  e frasco da Figura 2-c) com tarja verde foi ambientado com HNO3 (ácido 

nítrico) para análise de cátions (fósforo total, nitrogênio amoniacal e potássio) . 

Para o parâmetro da turbidez foi utilizado vidro Âmbar de 250 ml, sem conservante e 

para oxigênio dissolvido (OD), frasco de Winkler com 20 gotas do conservante Azida sódica, confome 

Figura 3. A metodologia de coleta foi a mesma utilizada para todos os pontos amostrais. A frascaria 

foi acondicionadas em caixas de isopor para resfriamento adequado, seguindo a metodologia de coleta 

para análise ambiental de águas superficiais, conforme Figura 4. 

 



 

 

Figura 4: Acondicionamento de amostras. a) amostras acondicionadas em caixa de isopor 

com gelo para conservação da temperatura das amostras; b) amostra prontas para serem 

encaminhadas ao laboratório. 

 
(a)                                                          (b) 

 

Os parâmetros de pH, condutividade e temperatura foram analisados no Instituto 

de Educação, Ciência e Tecnologia do  Rio Grande do Sul (IFRS)- Campus Viamão em 

multiparâmetro portátil de modelo AKSO/AK 88, conforme Figura 5. 
 

Figura 5: Determinação de pH e condutividade. a) multiparâmetro portátil AKSO/AK88; b) 

amostra sendo analisada. 

   
(a)                                     (b) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na amostra coletada na entrada da água da barragem para o canal de irrigação pelas 

comportas 8 e 9 (PONTO 1), conforme Figura 6, observa-se alteração em dois parâmetros analisados, 

apresentados na Tabela 1. O parâmetro de nitrogênio amoniacal, que quando elevado acompanhado de 

teores de nitrato e nitrito baixos, pode ser associado ao excesso de matéria orgânica como: esgoto 

doméstico e dejetos de animais. Acredita-se que neste caso exista uma relação com dejetos de animais 

do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pacheco e da criação de gado com pastagem rotativa no 

assentamento.  



 

 

 

Figura 6: Primeiro ponto de coleta. a) comporta 8 e 9; b) canal de entrada d’água para irrigação; 

c) amostra de água da barragem. 
 

   
(a)                               (b)                                  (c) 

 

Tabela 1. Resultados dos laudos das análises (PONTO 1) em comparação com a 

Resolução CONAMA 357/05, Água Doce Classe 3. 

PARÂMETROS 

FÍSICOS-QUÍMICOS 

VALOR 

QUANTIFICADO  

RESOLUÇÃO CONAMA 

357/05,  

ÁGUA DOCE-CLASSE 3 

Nitrato (N) 0,301 mg.L
-1

 10,0 mg.L
-1

 

Nitrito (N) 0,041 mg.L
-1

 1,0 mg .L
-1

 

Nitrogênio Amoniacal (N-NH4
+
) 17,5 mg.L

-1
 13,3 para pH ≤ 7 

Fósforo Total (P) 0,209 mg.L
-1

 0,05 mg.L
-1

 

Teor de Potássio (K) < 0,600 mg. L
-1

 ‒ 

Temperatura 18 °C ‒ 

Condutividade 32,4 µS/ cm ‒ 

pH 6,0 6,0 a 9,0 

Oxigênio Dissolvido 8,13 mg.L
-1

 Não inferior a 4,0 mg.L
-1

 

Sólidos Totais 111 mg.L
-1

 500 mg.L
-1

 

Turbidez 39,2 UNT 100 UNT 

 

No lote, de tipologia planossolo, onde foi realizada segunda coleta, o manejo iniciou com 

um equipamento chamado grade, para o nivelamento primário da cancha, palha de arroz e calcário e 

para a reposição de nutrientes no solo, que acontece no mês de maio. E em julho iniciou-se a retirada 

de ervas daninha, inços e drena-se as lavouras. A adubação foi feita com Terraplant, Folhito ou Sul 

Solo, todos são adubos orgânicos com cama de aviário como composição. Foi utilizado a enxada 

rotativa para revolver o solo e misturar o adubo. Em setembro foi usado a grade para o nivelamento 



 

 

final das canchas, o manejo foi feito com solo alagado onde se priorizou a utilização da água da chuva, 

e a semeadura ocorreu em outubro, o solo permaneceu saturado de água até o plantio do arroz. 

Coletou-se uma amostra de água que entra do canal de irrigação e uma amostra de água de drenagem 

(saída) do lote, conforme Figuras 7 e 8. A coleta das duas amostras facilita a comparação entre os 

parâmetros físico-químicos da qualidade da água que entra para as cancha e, após contato com solo e  

fixação da semente, assim verificando-se as alterações na qualidade destas águas.  
 

Figura 7: amostra de água da entrada      Figura 8: amostra de água da saída do lote.  

                          
 

A água entra apresentou teor de fósforo um pouco acima do limite exigido pela 

Resolução CONAMA 375/05, no que diz respeito aos valores toleráveis pela resolução, conforme 

Tabela 2. Verifica-se que a água de drenagem também apresentou valor elevado e superior ao 

CONAMA para este nutriente. Outro parâmetro que também apresentou alteração tanto na água de 

entrada como de saída do lote foi oxigênio dissolvido (OD).  No ponto 3 que é o de saída da água do 

lote pode-se verificar valores elevados para os parâmetros de  sólidos totais e turbidez. 

 
Tabela 2. Resultados dos laudos das análises (PONTOS 2-3) em comparação com a Resolução 

CONAMA 357/05, Água Doce Classe 3. 

PARÂMETROS 

FÍSICOS-QUÍMICOS 

VALOR 

QUANTIFICADO 

(ponto 2-entrada) 

VALOR 

QUANTIFICADO 

(ponto 3-saída) 

RESOLUÇÃO 

CONAMA 357/05,  

ÁGUA DOCE-

CLASSE 3 

Nitrato (N) 0,107 mg.L
-1

 0,101 mg.L
-1

 10,0 mg.L
-1

 

Nitrito (N) 0,051 mg.L
-1

 0,021 mg.L
-1

 1,0 mg.L
-1

 

Nitrogênio Amoniacal  

(N-NH4
+
) 

< 5 mg.L
-1

 < 5 mg.L
-1

 13,3 para pH ≤ 7 

Fósforo Total (P) 0,224 mg.L
-1

  3,77 mg.L
-1

 0,05 mg.L
-1

 

Teor de Potássio (K) < 0,600 mg. L
-1

 4,97 mg.L
-1

 ‒ 

Temperatura 23°C 23 °C ‒ 

Condutividade 29,1 µS/ cm 54,8 µS/ cm ‒ 

pH 6,0 7,0 6,0 a 9,0 



 

 

Oxigênio Dissolvido 1,01 mg.L
-1

 3,2 mg.L
-1

 Não inferior a 4,0 

mg.L
-1

 

Sólidos Totais 180 mg .L
-1

  744 mg.L
-1

 500 mg.L
-1

 

Turbidez 37,46 UNT  883 UNT 100 UNT 

 

No lote de tipologia gleissolos iniciou-se o manejo com grade em julho, e após 25 dias foi 

feita a adubação do solo com o Terraplant e calcário, junto com a enxada rotativa e água, depois de 

feita adubação a água deste lote foi drenada até a semeadura. No momento da semeadura ocorre o 

alagamento do lote e amostras de água de irrigação e drenagem foram coletadas (PONTOS 4 e 5).   
Nas Figuras 9 e 10 pode-se observar o aspecto destas águas,  na entrada já observa-se o 

parâmetro de fósforo total elevado. Na saída temos mais de um parâmetro fora do permitido, segundo 

a Resolução CONAMA 375/05. 

 O parâmetro de fósforos total apresenta um aumento significativo em comparação com o 

valor de fósforo na amostra de entrada. Outros parâmetros que apresentam alterações são oxigênio 

dissolvido e turbidez valores altos de 396 UNT, apresentado na Tabela 3.  

 

     Figura 9: amostra de água da entrada      Figura 10: amostra de água da saída do lote. 

                          
 

Tabela 3. Resultados dos laudos das análises (PONTO 4-5) em comparação com a Resolução 

CONAMA 357/05, Água Doce Classe 3. 

PARÂMETROS 

FÍSICOS-QUÍMICOS 

VALOR 

QUANTIFICADO(p

onto 4-entrada) 

VALOR 

QUANTIFICADO(

ponto 5-saída) 

RESOLUCÃO 

CONAMA 357/05,  

ÁGUA DOCE-

CLASSE 3 

Nitrato (N) 0,117 mg.L
-1

 0,122 mg .L
-1

 10,0 mg.L
-1

 

Nitrito (N) 0,058 mg .L
-1

 0,011 mg .L
-1

 1,0 mg.L
-1

 

Nitrogênio Amoniacal  

(N-NH4
+
) 

< 5 mg.L
-1

 < 5 mg.L
-1

 13,3 para pH ≤ 7 

Fósforo Total (P)  0,200 mg.L
-1

  4,08 mg .L
-1

 0,05 mg.L
-1

 

Teor de Potássio (K) 0,613 mg.L 6,18 mg.L ‒ 

Temperatura 20 °C 23,4°C ‒ 



 

 

Condutividade 28,3 µS/ cm 76,0 µS/ cm ‒ 

pH 6,0 6,0 6,0 a 9,0 

Oxigênio Dissolvido 7,32 mg.L
-1

 <0,1 mg.L
-1

 Não inferior a 4,0 

mg.L
-1

 

Sólidos Totais  91 mg.L
-1

  132 mg.L
-1

 500 mg.L
-1

 

Turbidez  11,3 UNT  396 UNT 100 UNT 

 

No lote de tipologia organossolo o manejo foi feito com a grade com dois cortes cruzados, 

calcário somente na adubação do solo, depois foi utilizado a prancha e o alisador para nivelar as 

canchas, que leva 15 a 20 dias para o preparo e após o plantio rebaixa-se a lâmina d’água para 5 cm. 

Analisando as amostras de água de entrada e saída do lote, conforme Figura 11 e 12, é 

visivelmente perceptível o aumento da turbidez na água que sai da lavoura. No ponto 6 podemos 

observar o parâmetro de fósforo total e oxigênio dissolvido fora do esperado pela legislação. A água 

entra com o nível de fósforo de 0,188 mg.L
-1

,  já elevado e também oxigênio dissolvido baixo.  Na 

amostra de água na saída do lote visualizamos três parâmetro fora do permitido pela Resolução 

CONAMA 357/05. Os parâmetros que apresentam alterações são o de fósforo total, oxigênio 

dissolvido e turbidez que de 100 UNT, apresenta o valor de 794 UNT, quase oito vezes mais que o 

valor permitido, apresentado na Tabela 4. 

 

Figura 11: amostra de água da entrada      Figura 12: amostra de água da saída do lote. 

          
 

 
Tabela 4. Resultados dos laudos das análises (PONTO 6-7) em comparação com a Resolução 

CONAMA 357/05, Água Doce Classe 3. 

PARÂMETROS 

FÍSICOS-QUÍMICOS 

VALOR 

QUANTIFICADO 

(ponto 6-entrada) 

VALOR 

QUANTIFICADO(

ponto 7-saída) 

RESOLUCÃO 

CONAMA 357/05,  

ÁGUA DOCE- 

CLASSE 3 

Nitrato (N) < 0,100 mg.L
-1

 0,057 mg.L
-1

 10,0 mg.L
-1

 

Nitrito (N) 0,023 mg.L
-1

 < 0,05 mg.L
-1

 1,0 mg.L
-1

 

Nitrogênio Amoniacal 

(N-NH4
+
) 

0,33  mg.L
-1

 0,5  mg.L
-1

 13,3 para pH ≤ 7 



 

 

Fósforo Total (P)     0,188 mg.L
-1

 0,425  mg.L
-1

 0,05 mg. L
-1

 

Teor de Potássio (K)    0,844 mg.L
-1

 2,05 mg.L
-1

 ‒ 

Temperatura 20 °C    20 °C ‒ 

Condutividade 25,0 µS/ cm 37,0 µS/cm ‒ 

pH 6,4 6,6 6,0 a 9,0 

Oxigênio Dissolvido 3,55 mg.L
-1

 2,54 mg.L
-1

 Não inferior a 4,0 mg. L
-1

 

Sólidos Totais 152  mg.L
-1

  82 mg.L
-1

 500 mg.L
-1

 

Turbidez 81 UNT 794 UNT 100 UNT 

 

O ponto 8 , localiza-se no canal do Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

(DNOS), apresentado na Figura 13. A amostra de água, conforme Figura 14, é lançada no rio 

Gravataí. A escolha deste ponto foi feita para a comparação de como a água entra e sai no 

final do processo de produção do arroz orgânico e também para analisar o estado físico-

químico da água quando se inicia o processo de cultivo e quando termina. O valor de turbidez 

que esta água apresentou foi baixo com 21,19 UNT para 100 UNT que é exigido pela 

Resolução CONAMA 357/05, Água Doce Classe 3. Somente dois parâmetro apresentaram 

alterações que foi fósforo total com valor de 0,415 mg.L
-1

 e oxigênio dissolvido com 0,813
 

mg. L
-1

, apresentado na Tabela 5. 
 

Figura 13: amostra de água da entrada      Figura 14: amostra de água da saída do lote. 

            
 

Tabela 5. Resultados dos laudos das análises (PONTO 8) em comparação com a Resolução 

CONAMA 357/05, Água Doce Classe 3. 

PARÂMETROS 

FÍSICOS-QUÍMICOS 

VALOR 

QUANTIFICADO(ponto 

6-entrada) 

RESOLUÇÃO CONAMA 357/05,  

ÁGUA DOCE-CLASSE 3 

Nitrato (N) 0,307 mg.L
-1

 10,0 m.L
-1

 

Nitrito (N) 0,051 mg.L
-1

 1,0 mg.L
-1

 

Nitrogênio Amoniacal 

(N-NH4
+
) 

0,24 mg. L
-1

 13,3 para pH ≤ 7 



 

 

Fósforo Total (P) 0,415 mg. L
-1

 0,05 mg.L
-1

 

Teor de Potássio (K) <0,600 mg.L
-1

 ‒ 

Temperatura              20 °C ‒ 

Condutividade 30,0 µS/ cm ‒ 

pH 6,7 6,0 a 9,0 

Oxigênio Dissolvido 0,813 mg.L
-1

 Não inferior a 4,0 mg.L
-1

 

Sólidos Totais 138 mg. L
-1

 500 mg.L
-1

 

Turbidez 21,19 UNT 100 UNT 

 

4. CONCLUSÕES 

A água da barragem que entra nas lavouras pelos canais de irrigação apresentou 

alterações nos parâmetros de fósforo e nitrogênio amoniacal, que pode estar associado a contaminação 

por dejetos de animais, considerando o baixo nível da barragem, no período da coleta da amostra. A 

turbidez apresentou um valor baixo em comparação com a Resolução CONAMA 357/05.  

Nos lotes com diferentes tipos de solos as amostras apresentaram alterações nos 

parâmetros de turbidez e elevados valores de fósforo principalmente. O aumento da turbidez é 

decorrente das características específica de cada tipo de solo, o lote que apresentou o maior valor de 

turbidez foi o lote de tipologia planossolo, devido ao grande aumento nos sólidos totais, contribuindo 

para o valor elevado na turbidez alterando o aspecto da água. 

O lote de tipologia gleissolo pela sua característica de ausência de oxigênio dissolvido, 

segundo o sistema brasileiro de classificação de solos, como esperado apresentou este parâmetro baixo 

nas amostras de água drenada do lote, a turbidez foi alta devido ao material particulado do solo.  

E por último o lote de tipologia organossolo a água de irrigação se apresenta com 

oxigênio dissolvido baixo, a absorção de oxigênio pelo solo ocasiona uma pequena baixa neste 

parâmetro e o aumento da turbidez é decorrente da coloração e material orgânico característico do 

solo, todos hidromórficos (solos saturados por água). No fim do processo de cultivo do arroz, a água 

que sai pelo canal do DNOS apresentando um  valor baixo de turbidez.  

Concluímos que  além de elevados valores de turbidez nas águas de drenagem das 

lavouras, quando estas águas chegam no canal do DNOS este parâmetro já se apresenta normalizado, o 

aumento significativo no valor de fósforo no entanto é preocupante, e um indicativo de perda de 

nutrientes, falta de fixação do solo e adubação ineficiente, que pode estar relacionada diretamente com 

o manejo destes solos. 
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