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1  Introdução 
 
O presente relatório consiste na descrição da visita de campo realizada pelos engenheiros 
Fernanda Thomaz e Patrick Thomas ao trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul. Nesta 
ocasião foram visitadas: regiões onde ocorre conflito pelo uso da água, regiões de plantação de 
arroz, o sistema de pôlderes construído pelo Departamento de Águas e Energia 
Elétrica/Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DAEE/DNOS) e também instituições 
do poder público relacionadas ao gerenciamento dos recursos hídricos em São Paulo (DAEE e 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB). O objetivo destas visitas foi a 
coleta de dados secundários junto às instituições e o levantamento de informações sobre os 
conflitos e sobre o uso da água pelo setor agrícola.  
 
Foram abordadas 4 regiões onde há conflito pelo uso da água: bacia do Ribeirão Guaratinguetá, 
bacia do rio Piagui, bacia do Ribeirão da Serragem e bacia do Rio Pirapitingui. Nas duas 
primeiras bacias foram realizadas visitas ao local do conflito e nas duas últimas, os dados foram 
obtidos junto aos técnicos do DAEE. Foi visitada também uma fazenda de arroz que se localiza 
dentro do pôlder Tremembé I, que faz parte de um sistema de pôlderes localizados nas várzeas 
do rio Paraíba do Sul.  
 
O relatório contém também informações locais sobre o impacto da operação do sistema de 
reservatórios do trecho paulista sobre a disponibilidade hídrica do rio Paraíba do Sul e a 
influência das plantações de eucalipto nas vazões dos ribeirões. 
 
Finalmente, são feitos comentários a respeito do cadastro de usuários outorgados pelo DAEE. 
 
Junto ao relatório encontram-se 3 anexos. O Anexo I contém o relatório fotográfico da visita, o 
Anexo II reúne informações sobre o cultivo do arroz irrigado e o Anexo III contém um mapa de 
contatos das instituições visitadas. 
 
2  Conflitos pelo uso da água 
 
2.1   Bacia do Ribeirão Guaratinguetá 
 
Tipo:   Qualidade principalmente e pouco de quantidade 
Envolvidos:  Agricultores x Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guaratinguetá (SAAEG) 
 
O Ribeirão Guaratinguetá, afluente da margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, atravessa o 
município de Guaratinguetá no sentido sudeste/nordeste e tem sua nascente na vertente interior 
da Serra da Mantiqueira. Possui uma área de drenagem de 169,3 km2 1 e apresenta três 
afluentes principais: ribeirão do Taquaral, ribeirão do Guameral e ribeirão do Sino. Em sua foz 
com o Paraíba apresenta uma vazão média de longo período de 3,15 m3/s  1 e Q7,10 de 1,05 
m3/s1.  
 
Na bacia do Ribeirão Guaratinguetá predomina o uso rural com destaque para o cultivo do arroz 
mas há também uma região de piscicultura. De toda a área da bacia, apenas 10% estão 
comprometidos com ocupação urbana. Os cultivos de arroz se localizam nas várzeas do médio 

                                                           
1 Fonte – Sistema de Informações da bacia do rio Paraíba do Sul. 
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curso do ribeirão enquanto que o núcleo urbano de Guaratinguetá se localiza no baixo curso 
junto à confluência com o Rio Paraíba do Sul. As demandas hídricas se encontram no quadro 
abaixo. 

 
Tabela 1 - Demandas hídricas na bacia do ribeirão Guaratinguetá 

Uso Demanda (l/s) Obs.: 
Agricultura 2.466 Estimativa 
Piscicultura 892  

Abastecimento humano 3222 SAAEG 
Total 2.877  

 
Segundo informações locais, os agricultores de arroz fazem uso intensivo de agrotóxicos e 
fertilizantes. Esses produtos retornam ao ribeirão Guaratinguetá durante a drenagem das 
plantações de arroz prejudicando seriamente o abastecimento de água do município, uma vez 
que a captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) do SAAEG está localizada a jusante 
da área agrícola. Os técnicos do SAAEG afirmaram que em certas ocasiões tiveram que 
interromper a captação pois não havia condições de tratar água, tamanho era o grau de 
contaminação. 
 
De acordo com os depoimentos, foram feitas tentativas de entendimento com os agricultores e 
destas tentativas resultou um acordo. Neste acordo os agricultores se comprometeram a utilizar 
os agrotóxicos de acordo com o receituário agronômico e a avisar quando fossem drenar suas 
plantações para que o SAAEG pudesse interromper a captação durante tais períodos. 
Entretanto, este acordo não tem funcionado porque parte das propriedades de arroz é arrendada 
para novos agricultores que sem o conhecimento do acordo, não avisam aos técnicos do SAAEG 
o início da drenagem das plantações. Além disso, os agricultores não divulgam os receituários 
agronômicos. Como os agricultores possuem grande força política na região, até o momento não 
houve processo jurídico contra eles. 
 
O ribeirão Guaratinguetá é enquadrado na classe 2 (Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA – resolução 20/86 e SP – Decreto 10755/1977) da sua confluência com o Paraíba até 
a confluência com o Ribeirão Guameral. Deste ponto para montante todos os rios são 
enquadrados como classe especial do CONAMA ou classe 1 do decreto paulista. A maior parte 
das plantações de arroz está localizada no trecho a jusante da confluência do Guaratinguetá 
com o Guameral e portanto, onde o rio é enquadrado dentro da classe 2. A CETESB não realiza, 
na sua rede de monitoramento, coleta de amostras de água deste ribeirão. No entanto, segundo 
o plano de recursos hídricos da bacia do Rio Paraíba do Sul paulista, alguns dados referentes ao 
ponto de captação da SAAEG podem ser obtidos na Faculdade de Engenharia da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP) campus Guaratinguetá. Segundo estes dados, as águas do ribeirão 
se encontram dentro da classe 2 para quase todos os parâmetros analisados, exceto algumas 
medidas de turbidez. Porém, nestas análises, não foram avaliados os compostos organo-
clorados e organo-fosfatados, compostos normalmente encontrados em agrotóxicos. No trecho 
em que o ribeirão é enquadrado na classe especial existem poucos agricultores de arroz. Como 
esta classe não tolera nenhum tipo de lançamento, os técnicos do SAAEG, relataram que já 
conseguiram multar, com auxílio da polícia florestal, alguns agricultores que usavam agrotóxicos 
e drenaram suas plantações. 
 
                                                           
2 Fonte - Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul no estado de SP. 
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O referido plano propõe em suas metas de curto prazo a melhoria da qualidade da água no 
ribeirão Guaratinguetá bem como a caracterização e monitoramento da qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas. 
 
Existe também um pequeno conflito relativo à quantidade de água. Isto ocorre quando alguns 
agricultores efetuam desvios no ribeirão para inundar suas plantações e com isso não permitem 
que a água chegue até os outros agricultores a jusante e à captação do SAAEG. Nestes casos, o 
problema foi resolvido quando o SAAEG foi com a polícia no local e eliminou os desvios. 
 
2.2   Bacia do Rio Piagui 
 
Tipo:   Qualidade e quantidade 
Envolvidos:  Agricultores x Agricultores 
 
O rio Piagui, afluente pela margem esquerda do rio Paraíba do Sul, drena uma área de cerca de 
188,5 km2. Sua foz situa-se a jusante do trecho urbano da cidade de Guaratinguetá. Ao longo de 
seu percurso de 37,7 km recebe as contribuições de seus principais afluentes, o córrego Manso 
na margem direita, o ribeirão dos Lemos e o rio dos Pilões, ambos situados na margem 
esquerda. A precipitação média anual em sua bacia é de 1516 mm, apresenta uma vazão média 
de longo termo de 3,4 m3/s e Q7,10 de 1,2 m3/s. 
 
Na bacia do rio Piagui predomina o uso agrícola, com grandes áreas de plantações de arroz. A 
captação para irrigação dessas áreas é feita a partir de uma barragem construída pelo DAEE na 
década de 70. A partir deste local, foi construído um sistema de irrigação que possibilita o 
escoamento da água através das plantações dos diversos agricultores da região.  
 
De acordo com informações dos técnicos do SAAEG, existem sérios conflitos entre os 
agricultores, que em alguns casos utilizam até armas de fogo. As brigas pelo uso da água 
ocorrem porque alguns agricultores desviam a água para inundar suas plantações, 
interrompendo o escoamento para os usuários de jusante. Além disso, o sistema não foi 
dimensionado para atender a todos os agricultores ao mesmo tempo, o que mostra a 
necessidade de uma organização entre os agricultores para utilizar a água de forma racional e 
assim evitar os conflitos. 
 
Por outro lado, existem problemas de qualidade da água em razão da utilização indiscriminada 
de fertilizantes e pesticidas que retornam aos canais quando as plantações são drenadas. Os 
usuários de jusante recebem essas águas contaminadas para irrigar suas plantações e assim o 
conflito se inicia.  
 
2.3   Ribeirão da Serragem 
 
Tipo:   Quantidade 
Envolvidos:  Agricultores x Indústria Malteria do Vale  
 
O ribeirão da Serragem possui uma área de drenagem da ordem de 52 km2 e desemboca na 
margem esquerda do rio Paraíba do Sul, a jusante das cidade de Tremembé. Desenvolve-se ao 
longo de 19,2 km, recebendo em seu percurso o córrego Santa Maria, seu principal afluente. 
Apresenta uma precipitação média anual de 1493 mm, vazão média de longo termo de 0,92 m3/s 
e Q7,10 de 0,305 m3/s. 
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No seu trecho inferior predomina o uso agrícola, com extensas áreas de plantação de arroz. A 
montante deste trecho foi construída uma pequena barragem para atender a demanda dos 
agricultores. 
 
A indústria Malteria do Vale se instalou recentemente no Município de Taubaté, e construiu uma 
barragem no ribeirão da Serragem com objetivo de captar água de boa qualidade para utilização 
em seus processos. Esta barragem situa-se a montante daquela utilizada pelos agricultores. 
Tanto a Malteria como os agricultores possuem outorga pelo uso da água do ribeirão da 
Serragem, dada pelo DAEE. A Malteria também possui outorga de diluição e captação no rio 
Paraíba do Sul, entretanto, prefere captar do ribeirão da Serragem pois sua água é de melhor 
qualidade. 
 
Segundo os técnicos do DAEE, os agricultores não utilizam a água de forma racional, 
desperdiçando parte na captação. Com isso, em certas épocas falta água para irrigar suas 
plantações e eles atribuem essa falta à captação da Malteria situada a montante. O conflito tem 
sido resolvido através de diálogo com o auxílio do DAEE. No entanto, em algumas ocasiões, os 
agricultores chegaram a abrir a descarga de fundo da barragem da Malteria para atender às 
suas demandas. Como conseqüência, a Malteria teve que interromper sua produção por falta de 
água.  
 
2.4   Rio Pirapitingui 
 
Tipo:   Quantidade 
Envolvidos:  Agricultores x Agricultores 
 
O rio Pirapitingui, afluente pela margem direita do rio Paraíba do Sul, drena uma área de 
drenagem de 97,7 km2 e sua foz situa-se a montante da cidade de Aparecida. Ao longo dos seus 
26,8 km de extensão, recebe a contribuição doa córregos Branco e Mato Dentro, situados 
respectivamente nas margens direita e esquerda. Possui uma precipitação média anual de 1.322 
mm, vazão média de longo termo de 1,19 m3/s e Q7,10 de 0,395 m3/s. 
 
No seu trecho inferior predomina o uso agrícola, com áreas de plantação de arroz. Estas áreas 
são divididas entre diversos agricultores, muitos da mesma família, e nenhum deles possui 
outorga. Na época de estiagem, quando as vazões são mais baixas, os usuários de montante 
desviam a água dos canais para dentro de suas propriedades, utilizando sacos de areia. Com 
isso, os agricultores situados a jusante ficam praticamente sem água e se inicia o conflito. Todo 
ano ocorrem atritos sérios na região que melhoram quando as chuvas chegam. O DAEE já 
reuniu os agricultores para tentar resolver o conflito mas não se chegou a um acordo. 
 
3   Uso do Solo e Setor Agrícola  
 
3.1   Situação do sistema de pôlderes nas várzeas do Paraíba  
 
Após o declínio da produção de café no vale do Paraíba, o governo decidiu incentivar o 
desenvolvimento da agricultura irrigada do arroz nas regiões de várzea do trecho paulista da 
bacia. Anteriormente, essas terras eram utilizadas precariamente pois grande parte era inundada 
na estação chuvosa prejudicando as culturas e, na estação seca, a produção sofria sensíveis 
reduções devido à insuficiência de água. Para contornar estes problemas, foi elaborado um 
convênio entre DAEE e o extinto DNOS para elaboração de um projeto de recuperação, 
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saneamento e beneficiamento das várzeas do Rio Paraíba. O Projeto previa a retificação do rio 
Paraíba, a construção de diques marginais de proteção contra enchentes e a divisão das áreas 
de várzea em 42 unidades autônomas, denominadas “pôlderes”, dotadas de sistemas de 
irrigação e drenagem. Quando o Paraíba estivesse baixo, as bombas iriam retirar água do rio e 
alimentar os canais de irrigação do pôlder que drenariam por gravidade de volta para o Paraíba. 
Quando o Paraíba estivesse alto e os canais não conseguissem drenar por gravidade para o 
Paraíba, um sistema de bombas de drenagem iria recalcar a água dos canais e lançá-la de volta 
para o Paraíba.  
 
De forma geral, a região de várzeas se constitui de depósitos aluvionais que possuem bons 
índices de fertilidade e excepcionais condições topográficas que possibilitam sua mecanização. 
Os 42 pôlderes em conjunto possibilitariam a exploração agrícola de uma área de 34.000 ha. 
Para irrigar esta área foi estimada uma demanda de captação total de cerca de 50m3/s durante o 
ciclo de cultura, que equivale a um consumo total médio de 22.000 m3/ha/ciclo. Esta demanda foi 
estimada com base no consumo de 1,5 l/s/ha correspondente à cultura do arroz. O ciclo do arroz 
é de cerca de 100 dias e ocorre entre os meses de setembro e março. Por outro lado, foi 
estimada uma vazão de drenagem, ou seja, lançamento no Rio Paraíba de 108 m3/s (vazão 
atingida durante a cheia em alguns pôlderes onde afluentes do rio Paraíba do Sul drenavam para 
dentro dos pôlderes). O projeto tinha como meta a produção de 3 toneladas de arroz por hectare 
por ciclo – sendo previstos 2 ciclos por ano. Também pretendia-se plantar batata e tomate com 
produtividade de 16 e 48 toneladas por hectare respectivamente. Para dar suporte a este projeto 
foi criada no DAEE uma estrutura de apoio técnico composta de engenheiros hidráulicos, 
hidrólogos, engenheiros agrônomos e economistas.  
 
Para garantir a sustentabilidade do projeto foi elaborada uma engenharia financeira que repartiria 
os custos entre governo e agricultores. Essa forma de partição de custos foi regulamentada pela 
resolução n° 1 – “Cobrança de contribuições” de 1965 do extinto Conselho do Desenvolvimento 
do Vale do Paraíba (CDVP). Os investimentos foram divididos em obras civis que englobavam 
construção de diques, canais, casas de bombas, estradas etc. e despesas com operação e 
manutenção que englobavam conta de energia elétrica, mão-de-obra, peças de reposição etc. A 
parte de obras civis foi repartida em 50% sob responsabilidade do governo e 50% dos 
agricultores.  
 
O governo bancava inicialmente toda a obra e os agricultores tinham 40 anos para pagar a sua 
parcela. Já os gastos com operação e manutenção eram de responsabilidade exclusiva dos 
agricultores. Anualmente os agricultores deveriam efetuar o pagamento de uma contribuição. 
Esta contribuição englobava a amortização das obras civis e as despesas com operação e 
manutenção naquele ano. O pagamento desta contribuição ocorria no início do ano mas poderia 
ser feito até o final de maio para que os agricultores pudessem vender a sua produção e ter 
dinheiro em caixa. O valor a ser pago era calculado em função da área beneficiada independente 
do agricultor haver plantado ou não. Para se ter uma idéia, no pôlder de Pinda 4 a contribuição 
era de R$ 80 a 140/ha/ano (equivalente a cerca de 10 sacos de arroz).  
 
No entanto, as metas do projeto não foram atingidas. Dos 34.000 ha plantados previstos 
inicialmente, apenas cerca de 13.000 ha chegaram a ser efetivamente ocupados. Como o 
governo priorizou investimentos no desenvolvimento do setor industrial na bacia, o setor agrícola 
foi ficando em segundo plano. Com o passar do tempo, as estruturas foram esvaziadas e os 
investimentos para conclusão dos projetos minguaram. Como os projetos não foram concluídos, 
muitas áreas não puderam ser exploradas.  
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Mais recentemente, com a desvalorização do dólar, alguns agricultores deixaram de plantar, 
alegando que a cultura do arroz se tornou inviável economicamente devido à alta nos custos dos 
insumos importados (herbicidas e pesticidas). Estes agricultores substituíram suas lavouras por 
pastagens ou por portos de extração de areia. Hoje em dia, a verba arrecadada com as 
contribuições dos agricultores que restaram e que ainda pagam não é suficiente para a 
manutenção das estruturas existentes. A primeira conseqüência é o sucateamento do patrimônio 
público – bombas de recalque quebradas por falta de manutenção, comportas enferrujando, 
canais erodindo. As outras conseqüências são de caráter econômico e social pois o projeto iria 
propiciar o desenvolvimento econômico da região, a geração de empregos e a migração de 
população das cidades para o campo.  
 
Uma conseqüência grave que deve ser avaliada mais em profundidade é a substituição das 
plantações de arroz por portos de extração de areia dentro dos pôlderes. Primeiramente, é um 
desperdício de investimentos públicos, pois os pôlderes foram construídos para viabilizar a 
exploração agrícola daquela área e não a extração de areia. As áreas transformadas em portos 
de extração de areia jamais poderão ser utilizadas novamente para a agricultura. Em segundo 
lugar, há o aspecto ambiental pois os extratores, após retirarem as camadas de areia, 
abandonam a área deixando seu ecossistema comprometido. A extração de areia dos pôlderes, 
bem como do leito do Paraíba do Sul e das suas várzeas se tornou muito vultosa nos últimos dez 
anos. Segundo estimativa dos técnicos do DAEE, cerca de 80% da areia utilizada na construção 
civil em São Paulo provém do vale do Paraíba. Apenas na região do pôlder Tremembé I, calcula-
se que sejam retiradas 5.000 ton de areia por dia. O tráfego de caminhões é tão intenso que a 
cada 5 minutos observa-se um caminhão passando pela saída do dique. Este tráfego, segundo 
informações locais, dura 24 horas por dia, 365 dias por ano.  
 
Cada vez mais áreas agrícolas estão sendo substituídas por portos de extração de areia. Devido 
à dificuldade econômica que vêm sofrendo nos últimos anos, os plantadores de arroz têm cedido 
suas terras para os exploradores de areia, recebendo como pagamento 20% da produção do 
porto. Caso o agricultor não concorde, os areeiros alegam que possuem o direito de pesquisa do 
subsolo, que entrarão na justiça e que provavelmente ganharão a causa, restando ao agricultor 
uma indenização de apenas 2% da produção. Diante destas condições poucos agricultores ainda 
resistem. O DAEE tentou impedir a extração de areia nos pôlderes através do diálogo e até 
conseguiu durante certo tempo mas o lobby da construção civil de São Paulo foi mais forte, 
segundo técnicos do órgão.  
 
Outro problema relacionado à extração de areia é o rebaixamento do nível do rio em função da 
retirada de areia do seu leito. Em certos locais, como nas proximidades do pôlder Pinda IV, a 
captação das bombas para irrigação já está fora d’água. Observa-se no leito do Paraíba neste 
trecho um ressalto hidráulico devido ao desnível de 1 metro no fundo do rio causado pela 
extração de areia.  
 
É difícil de se conceber que terras de alto potencial agrícola, localizadas entre os 2 maiores 
pólos de desenvolvimento do Brasil, com grandes possibilidades de serem exploradas 
intensivamente, pois já possuem boa parte do projeto de infra-estrutura de adequação das 
várzeas à exploração agrícola concluído, permaneçam abandonadas, com uso muito restrito e 
precário.  
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3.2   Plantação de Eucalipto 
 
Segundo informações dos agricultores, a exploração de plantações de eucalipto para extração 
de celulose tem crescido muito nos últimos anos no vale do Paraíba. As empresas de papel e 
celulose estão inclusive arrendando terras tradicionalmente utilizadas para agricultura e 
transformando-as em plantações de eucalipto. Para os agricultores tem sido um bom negócio 
pois eles recebem o dinheiro limpo, sem risco, e a curto prazo. Além disso, podem manter a 
sede de suas propriedades no terreno. Eles praticamente recebem para não trabalhar.  
 
Uma informação interessante fornecida pelos agricultores é que as plantações de eucalipto 
estariam “secando” os ribeirões. Esta afirmação é razoável pois o eucalipto é uma árvore de 
crescimento rápido e portanto consome maior quantidade de água. No entanto, para fazer uma 
afirmação destas com certeza seria necessário fazer um estudo mais profundo do assunto. 
 
4   Setor Elétrico  
 
Segundo informações dos técnicos do DAEE e dos agricultores das regiões de várzea do 
Paraíba a operação hidráulica dos reservatórios do alto curso do Paraíba, ou seja, dos 
reservatórios de Paraibuna, Paraitinga, Santa Branca e Jaguari funciona da seguinte maneira: 
 
Na época de cheia, os reservatórios retêm a água e o nível do Paraíba no trecho paulista se 
mantém baixo. Com o nível baixo algumas captações de bombas para irrigação ficam fora da 
água, prejudicando a exploração agrícola. Pode-se supor que nesta época, como é o período de 
chuvas, a vazão incremental correspondente ao trecho entre os reservatórios do alto curso do 
Paraíba e a captação de Santa Cecília fosse suficiente para atender à restrição de vazão 
imposta em decreto federal.  
 
Na época de estiagem, paradoxalmente, o nível do rio Paraíba se mantém alto e em alguns 
casos varia repentinamente. Segundo relatos de agricultores, em certas ocasiões o nível do 
Paraíba subiu até 2 metros durante a noite, inundando as plantações quando as comportas dos 
diques estariam abertas para drenagem. Eles queixam-se que os reservatórios não avisam 
quando irão abrir suas comportas. 
 
Recomenda-se a elaboração de estudos das vazões no trecho a jusante das Usinas Hidrelétricas 
(UHE) de Paraibuna/Paraitinga, Santa Branca e Jaguari para averiguar a validade destas 
informações e se for o caso, desenvolver um sistema de divulgação das informações relativas à 
operação dos reservatórios para os diversos usuários a jusante. 
 
O DAEE informou a existência de um projeto de uma usina na bacia do Litoral Norte, localizada 
na vertente oceânica da serra do Mar. Esta usina se chama Caraguatatuba e tem o objetivo de 
atender à demanda de pico da região metropolitana de São Paulo. Ela seria abastecida pela 
transposição de águas da Bacia do Paraíba do Sul para a bacia do Litoral Norte. A captação 
desta água seria nos reservatórios de Paraibuna e Paraitinga. No entanto, o projeto não foi 
levado a diante devido à restrição de vazão em Santa Cecília imposta por decreto federal. 
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5  Visita Institucional - DAEE  
 
5.1   Cadastro de usuários 
 
O DAEE possui um cadastro com 859 usuários outorgados em rios federais e estaduais. Estes 
usuários correspondem a 1492 intervenções superficiais e 468 subterrâneas. O número de 
intervenções maior que o número de usuários é explicada pelo fato que 1 usuário pode ter mais 
de uma intervenção ou outorga. Uma companhia de saneamento pode possuir por exemplo duas 
intervenções, uma de captação e outra de diluição. Entre os usuários outorgados encontram-se 
companhias de saneamento, indústrias, unidades agrícolas e até piscicultores. As informações 
disponíveis para cada usuário são nome, endereço, telefone, vazões de captação ou diluição e 
coordenadas UTM da intervenção. Este cadastro é atualizado semanalmente. 
 
A vazão outorgável é 80% da Q7,10 e as outorgas de diluição são dadas em função da vazão 
efluente e não em função da carga. 
 
5.2   Biblioteca  
 
O DAEE possui uma biblioteca onde está guardado um grande número de projetos na área de 
recursos hídricos do trecho paulista da bacia do Paraíba. Entre eles encontram-se os projetos 
dos pôlderes das regiões de várzeas, os projetos de barragens de contenção de cheias do 
Paraíba e seus afluentes, estudos sedimentológicos no leito do Paraíba, estudos de modelagem 
hidrodinâmica e muitos outros. Para ter acesso à biblioteca basta levar um pedido por escrito 
endereçado ao diretor do DAEE. 
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ANEXO I 
Relatório Fotográfico 
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Foto 1 - Rio Paraíba do Sul em Taubaté– Vista para montante do rio e da região de várzea. 
 

Foto 2 - Dique marginal do Polder Tremembé I – 
Vista da estrada que corre sobre o dique e do 
transporte de areia. 
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Foto 3 - Margem Direita do Paraíba – Vista do sistema de dragas utilizado na extração de areia das várzeas. 
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Foto 4 - Polder Tremembé I – Porto de extração de areia no interior do polder. 
 
 

 
 
 

Foto 5 - Polder Tremembé I – Preparação das quadras para plantação de arroz no interior do 
polder. 
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Foto 6 - Agrotóxicos utilizados nas plantações de arroz. 
 

 

 
 

Foto 7 - Polder Tremembé I – Plantação de arroz no interior do polder. Ao fundo extração de 
areia. 
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Foto 8 - Polder Tremembé I – Porto de extração de areia no interior do polder. 
 
 

 
 

Foto 9 - Polder Tremembé I – Porto de extração de areia no interior do polder. 
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Foto 10 - Margem Direita do Paraíba – Vista da lagoa formada pela extração de areia das 
várzeas. 

 
 

 
 
 

Foto 11 - Polder Tremembé I – Placa de identificação do porto de extração de areia “tubarão”. 
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Foto 12 - Polder Tremembé I – Porto de extração de areia no interior do polder. 
 
 
 

 
 

Foto 13 - Rio Piagui – Vista da quadra da plantação de arroz. 
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Foto 14 - Ribeirão Guaratinguetá – Vista panorâmica das plantações de arroz, milho e pastagens a montante da captação da SAAEG. 
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Foto 15 – Idem foto 14. 
 
 

 
 

Foto 16 - Ribeirão Guaratinguetá – Vista a montante da captação da SAAEG. 
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Foto 17 - Ribeirão Guaratinguetá – Vista a jusante da captação da SAAEG. 
 
 

 
 

Foto 18 - Ribeirão Guaratinguetá – Vista da captação da SAAEG. 
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Foto 19 - ETA da SAAEG – Vista dos decantadores. 
 
 

  
 

Foto 20 - Ribeirão Guaratinguetá – Vista da captação da SAAEG e plantações de arroz ao 
fundo. 
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ANEXO II 
O CULTIVO DO ARROZ IRRIGADO 

USO DA ÁGUA NO CULTIVO DO ARROZ IRRIGADO 
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O CULTIVO DO ARROZ IRRIGADO 
USO DA ÁGUA NO CULTIVO DO ARROZ IRRIGADO 
 
A quase totalidade da área cultivada com arroz é irrigada, sendo utilizado o sistema de 
submersão do solo. A água utilizada para irrigação é captada, principalmente, de rios, açudes e 
lagoas, sendo o processo de captação e condução da água, feito por gravidade na maior parte 
das propriedades. 
 
A quantidade de água necessária para um cultivo de arroz irrigado é aquela que satisfaça a 
evapotranspiração ao longo do ciclo, bem como as perdas devidas à percolação profunda e 
infiltração lateral. 
 
A evapotranspiração compreende a água transpirada pela planta mais a água evaporada do 
solo; a transpiração das plantas varia de acordo com o estágio de desenvolvimento das mesmas. 
Em regiões de clima temperado, a evapotranspiração média do arroz, irrigado por inundação, 
varia entre 6,7 e 7,7 mm/dia. 
 
As perdas por percolação dependem, principalmente, das características do perfil do solo, que, 
quanto mais argiloso ou quanto mais perto da superfície estiver o lençol freático, menor será a 
sua intensidade. A infiltração lateral ocorre principalmente através das taipas, que são os diques 
que circundam as lavouras ou que dividem as parcelas irrigadas. A topografia do terreno tem 
grande influência sobre o peso da infiltração lateral, uma vez que, quanto maiores forem os 
desníveis, mais próximos as taipas deverão estar entre si, aumentando assim o número de 
taipas. O tamanho das lavouras também tem sua influência, pois quanto menor a lavoura, maior 
o peso da infiltração através das taipas que a delimitam. O conjunto das perdas por infiltração 
lateral e percolação  atinge valores entre 2 e 6 mm/dia, podendo, em condições desfavoráveis, 
atingir 20 mm/dia. 
 
A todas estas necessidades e perdas que ocorrem durante o ciclo da cultura, deve-se somar as 
necessidades para o preparo do solo, quando feito sob inundação. Fatores como a variedade 
cultivada, o relevo, o tipo de solo, o clima, e a forma de manejo da água, afetam a quantidade 
necessária  para a irrigação do arroz. 
 
Tendo-se em conta todas as necessidades e perdas, deve-se dispor de uma vazão de 2,0 a 2,5 
L/ha/segundo, para suprir a quantidade necessária à irrigação de uma cultura de arroz. 
 
Do total de água utilizada num hectare para produção de arroz, 40 a 50% é usado na 
evapotranspiração do cultivo, sendo que os 50 a 60% restantes, representam um uso não 
consuntivo, o qual retorna ao ciclo hidrológico, de forma mais lenta, através da percolação e 
fluxo subsuperficial, ou de forma mais rápida, através da água de drenagem, que ocorre pelo 
excesso de água durante a irrigação (escoamento sobre taipas) ou pela drenagem da lâmina 
residual, realizada antes da colheita. Uma quantidade de água considerável volta ao ciclo 
hidrológico levando resíduos de pesticidas aos corpos d’água, os quais ainda não tem sido 
avaliados em relação ao impacto, no longo prazo, no meio ambiente. 
 
FASES DO CULTIVO DO ARROZ IRRIGADO 
 
Nas regiões tradicionais de cultivo, o preparo do solo é feito no início das primeiras chuvas, que 
varia entre junho e setembro. Aconselha-se fazer uma aração e duas a três gradagens, 
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intercaladas de 15 dias, a fim de controlar a incidência de invasoras. A inundação deve ser 
iniciada antes da semeadura. Estudos demonstraram que, as melhores épocas de semeadura, 
independentemente das cultivares utilizadas são entre agosto e novembro. A semeadura é feita 
em uma lâmina de 5 a 15 cm, assim, permanecendo por três a cinco dias, dependendo da 
temperatura. Após a semeadura, quando a germinação ocorre nas quadras, tem-se usado um 
rolo compressor em toda a área, colocando, assim, a semente em contato com o solo, 
uniformizando a germinação. A seguir, drena-se o quadro para que a lavoura permaneça com 
um nível mínimo de água (solo encharcado), por cerca de 40 dias após a germinação. Outra 
forma de semeadura é a pré-germinada onde as sementes germinam em local fora da plantação 
e depois colocadas nas quadras. Recomenda-se não secar o solo, pois esta secagem favorece a 
germinação e o desenvolvimento de plantas daninhas. Por outro lado, ocasiona perdas de 
nitrogênio por volatização, ou seja, ocorre a desnitrificação devido à oxigenação da camada 
superficial do solo. À medida que as plantas se desenvolvem, o nível de água deve ser 
gradativamente aumentado de 10 a 15 cm, mantendo-o assim durante todo o ciclo das plantas.  
 
Quando a maioria dos grãos tiver alcançado o estado pastoso, os quadros devem ser drenados 
para a colheita. De maneira geral, recomenda-se à colheita em torno de 40 dias após o término 
da floração, ou seja, entre fevereiro e maio. Na tabela 1 segue um esquema com as fases do 
cultivo do arroz. 

 

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI 

        Colheita 

        Drenagem  

    Inundação    

   Drenagem/Germinação       

  Inundação para semeadura       

Preparo do Solo         

Tabela 1 – Fases do Cultivo do Arroz e aplicação de nutrientes 
 
USO DE NUTRIENTES  
 
A planta de arroz contém elementos inorgânicos como nitrogênio, fósforo e potássio, incluindo 
grandes quantidades de silício e menores quantidades de magnésio, cálcio e enxofre. O ferro e o 
manganês são utilizados em quantidades mínimas, podendo ainda ser encontrados outros 
elementos como o sódio, o cloro, o silício, o cálcio, o magnésio e o enxofre 
 
Dados referentes à extração de nutrientes minerais pela cultura do arroz irrigado mostram que, 
entre os três elementos mais importantes (N, P, K), o arroz exporta do solo, maiores quantidades 
de nitrogênio e de fósforo do que de potássio. Assim, quando o solo é carente em nitrogênio e 
fósforo, devem ser fornecidos por adubações, para permitir a produção normal de grãos. Por 
outro lado, como cerca de 80% do potássio é retido nos restos vegetais, pode retornar ao solo 
pela incorporação. Da dosagem recomendada, um terço do nitrogênio deverá ser aplicado por 
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ocasião da semeadura ou do transplante de mudas, juntamente com todo o fósforo e potássio. 
Os dois terços restantes deverão ser aplicados em cobertura. 
 
A eficiência da utilização do nitrogênio aplicado em arroz irrigado é mais baixa do que em outras 
culturas. O aproveitamento depende, entre outros fatores, da dose aplicada, podendo oscilar de 
30 a 60%. A desnitrificação e a lixiviação são, possivelmente, os mais importantes mecanismos 
causadores das perdas. 
 
No entanto, o nitrogênio e o fósforo podem causar problemas de qualidade na água efluente. O 
fósforo é imediatamente absorvido pelas partículas do solo, o que limita sua presença nas águas 
subsuperficiais. O nitrogênio é muito solúvel e pode ser aguardado tanto nas águas de drenagem 
superficiais como as subsuperficiais. Nutrientes são benéficos em fluxos de retorno se a água é 
utilizada para irrigar a lavoura, porém são maléficas se descarregam num curso d’água, 
promovendo então o crescimento de algas aquáticas. 
 
Além desses elementos inorgânicos, há também fontes naturais de nutrientes, tais como: o 
composto e esterco, o adubo verde e microorganismos. 
 
Em muitos países asiáticos é comum o emprego de composto e de esterco, estando o seu uso 
relacionado ao sucesso da cultura em países como o Japão. O esterco de gado é, geralmente 
considerado, a forma mais eficiente, entre estas fontes, para uso em arroz irrigado. Já a 
adubação verde não deve ser efetuada em arrozeiras mal drenadas, devido à formação de 
substâncias tóxicas para as plantas, como o sulfeto de hidrogênio.  
 
Em um solo mantido sob inundação, a livre difusão do oxigênio atmosférico para o seu interior é 
interrompida pela lâmina de água. Os microorganismos aeróbicos consomem rapidamente o 
oxigênio remanescente, enquanto os anaeróbicos multiplicam-se rapidamente. Inicia-se o 
processo de redução do solo, cuja intensidade, chega a valores máximos após quatro semanas 
de inundação. 
 
O processo de redução do solo causa uma série de modificações químicas. Por exemplo, o ph 
do solo, em aproximadamente 20 dias alcança valores entre 6,5 e 7,0, independente do valor 
original, mantendo-se em equilíbrio. A concentração de fósforo, ferro e manganês na solução do 
solo aumenta com a inundação, alcançando valores máximos durante os primeiros 30 dias, 
decrescendo gradualmente após. 
 
O nível de salinidade do escoamento superficial é ligeiramente maior que o da água aplicada na 
irrigação. O nível de salinidade de fluxos de retorno subsuperficiais é, usualmente, considerado 
mais alto que o da água aplicada, o qual limita o potencial desta água, ao menos como 
abastecimento para a irrigação. 
 
CONTROLE DE INVASORAS 
 
Para que um programa de controle de invasoras seja eficiente, é de suma importância saber em 
que época e período elas apresentam maior competição. Na cultura do arroz, o período crítico 
ocorre, geralmente, durante os primeiros 40 dias após a semeadura. 
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São vários os métodos utilizados para o controle das invasoras: manual (enxada), cultural (uso 
de sementes fiscalizadas, rotação de culturas, manejo d’água), mecânico (uso de cultivadores) e 
químico (uso de herbicidas).  
 
A utilização de herbicidas no controle de ervas daninhas é um método de controle eficiente, 
desde que os produtos sejam aplicados corretamente. O controle químico pode ser efetuado por 
um dos seguintes métodos de aplicação:  
 

- Pré-semeadura: Utilizado para colocar o herbicida no solo, onde se encontram as 
sementes das ervas daninhas. São recomendados produtos à base de molimate. 

 
- Pré-emergência: aplicado após a semeadura, porém antes da emergência do arroz. 

Recomendam-se produtos à base de butachlor, oxadiazon e pendimethalin. 
 

- Pós-emergência: Aplicado após a emergência do arroz. Recomendam-se produtos à 
base de propanil, fenoxapropetil, molimate + propanil e butachlor + propanil. 

 
Segundo agricultores do vale do Paraíba, são utilizados, em geral, na região os seguintes 
herbicidas: 
 
Nominee 400 SC ®  (base de dimetoxpirimidin - classe toxicológica II – altamente tóxico) 

Iharabrás S.A. Ind. Químicas  
Tel. (15) 3235-7700 
http://www.ihara.com.br  

 
ZAPP®  (base de Sulfosate – classe toxicológica IV- pouco tóxico) 

Zeneca Brasil Ltda   
   Tel. 0800 160210 

http://www.syngenta.com.br/zeneca/seguranca/ 
 
Roundup WG ® Monsanto do Brasil Ltda.  
 Tel. 0800 15 6242 
 http://www.monsanto.com.br 
 
E o seguinte pesticida: 
 
Furadan 50G ®  Classe toxicológica III (medianamente tóxico) 

FMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
0800 171787 
http://www.fmcagricola.com.br 

  
As principais pragas encontradas são os insetos (principalmente o Oryzophagus oryzae), os 
pássaros e o caramujo (Pomacea sp.). O único que é combatido por produtos químicos é o 
caramujo, o qual é controlado por iscas tóxicas ou aplicação de sulfato de cobre a 2% nos locais 
de ataque. 
 
Na fase de armazenamento, para a proteção contra insetos, podem ser utilizados produtos à 
base de Malathion e, em caso de infestações, produtos à base de Fosfina para a operação de 
expurgo. 
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ANEXO III 
Mapa de Contatos 
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ANEXO III - Mapa de Contatos 
    

Juarez Ribeiro da Cunha ju.saaeg@globo.com 

Júlio Carlos Tavares de Castro  SAAEG (Sociedade Autônoma de Água e 
Esgoto de Guaratinguetá) 

Rua Xavantes 1880 - Jd. Aeroporto - 
Guaratinguetá - SP  Fone (12) 532-7013     

saaeg-eta@uol.com.br                      
José Luis de Grança Castro  

Mario  mariola@cetesb.sp.gov.br 
CETESB Av. Itambé nº 38 - Taubaté - SP              

Fone (12) 233-4900 Jorge Benedito beneditor@cetesb.sp.gov.br 

Eng. Michel José Elias Junior              (Diretor da bacia do Paraíba do Sul e 
Litoral Norte) 

Eng. Paulo Pinto Ferreira ramal 151 

Eng. Carlos H. da S. Marques ramal 110/136 

Eng. Horacio Vilela Lemes ramal 110/136 

DAEE 

Largo Sta. Luzia nº 25 - Taubaté - SP          
Cx Postal 318 - CEP 12010-510              

Fone (12) 232-9133                        
Fax (12) 233-7116                         

bpb@daee.sp.gov.br 

Mostarda  

Marcos  

CATI - Guaratinguetá  
Rua Dr. Ariberto da Cunha, 310 - 

Guaratinguetá/São Paulo - CEP 12500-000 
Fone (012) 525-3288 - Fax 525-1991 Jovino Paulo Ferreira Neto edr.guaratin@cati.sp.gov.br 

Paulo Queiroz  

João Bosco  CATI - Pindamonhangaba 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1181 - 

Campo Alegre - Pindamonhangaba/SP  
CEP 12400-010 

Fone (012) 243-2022 - Fax 242-3430 José Roberto Marcondes Aguiar edrpinda@iconet.com.br 
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Relatório de visita de campo 
Trecho paulista da Bacia do Paraíba do Sul 

Cidades de Guaratinguetá e Taubaté 
 

 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de outubro 2001 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Paulo Canedo de Magalhães 
Coordenador do Projeto 
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