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Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, 3 

na sede da AUD – Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro, em 4 

Camaquã/RS, reuniram-se para a 42ª Reunião Pública Extraordinária do Comitê de 5 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, os Representantes das Entidades, a 6 

Diretoria do Comitê Camaquã e demais convidados conforme consta no livro de presenças. O 7 

quórum foi conferido e a mesa composta pelos senhores: Renato Taiffke Zenker – Presidente do 8 

Comitê Camaquã; Lindomar Bergmann Duarte – Vice-Presidente do Comitê Camaquã; Luiz 9 

Rogério Silva da Silva – Secretário Executivo do Comitê Camaquã; Alvaro Huber Ribeiro - 10 

Presidente da Associação dos Usuários do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro (AUD); 11 

Almiro Bridi – Conselheiro e fundador da AUD; e Luciano Delfini Alencastro – Representante 12 

da Câmara de Vereadores de Camaquã. Na abertura da reunião o Presidente Renato Zenker 13 

saudou a todos agradecendo pelas presenças. Após, o Secretário Rogério Silva fez a leitura do 14 

termo de solicitação da AUD para a realização desta reunião extraordinária, com a finalidade de 15 

discussão e posicionamento do Comitê quanto às exigências de constituição de áreas de 16 

preservação permanente (APP) às margens dos canais de irrigação e drenagem da Sub-bacia do 17 

Arroio Duro. O Presidente da AUD, Sr. Alvaro Huber Ribeiro cumprimentou a todos dando as 18 

boas-vindas, depois ressaltou, que na década de sessenta o município de Camaquã foi 19 

presenteado com a instalação da Barragem do Arroio Duro, sendo esta obra um marco para o 20 

desenvolvimento da região. A jusante do reservatório foi construído o sistema de irrigação e 21 

drenagem, com volume abundante de águas, que provém das nascentes, chegando 22 

ordenadamente até a Lagoa dos Patos, graças ao trabalho desenvolvido pela AUD. O Presidente 23 

Alvaro destacou ainda as ações da entidade junto à comunidade de Camaquã no que se refere a 24 

sustentabilidade ambiental, citando a drenagem urbana, que por meio de uma parceria com a 25 

Prefeitura, efetuou recentemente a limpeza da Sanga do Passinho, próximo à BR 116. Agradeceu 26 

a todos pedindo a atenção na discussão e deliberação do assunto em pauta. O Sr. Almiro Bridi – 27 

Conselheiro e fundador da AUD, manifestou-se dizendo que a AUD é uma empresa privada com 28 

perfil público, onde se realiza a macrodrenagem com limpeza de canais num projeto que se 29 

orgulha de fazer parte como usuário das águas. Comentou o Sr. Almiro a respeito da Barragem 30 

do Arroio Maria Ulguim, construída com a finalidade de contenção de cheias, administrada 31 

também pela AUD. Concluindo que a entidade trabalha com espírito cooperativo entre os seus 32 

associados para promover o desenvolvimento regional. O vereador Luciano Delfini 33 

cumprimentou a todos falando da representação da Câmara de Vereadores de Camaquã como 34 

entidade membro do Comitê, e que, enxerga a AUD como um órgão precursor de inovação com 35 

corpo técnico preparado e de qualidade, onde a Comunidade Camaquense tem a confiança no 36 

que está sendo estabelecido, representando um ordenamento jurídico com segurança de fato. 37 

Dando continuidade, conforme a pauta única de discussão sobre as exigências de constituição de 38 

Áreas de Preservação Permanente (APP) nas faixas marginais dos Canais de Irrigação e 39 

Drenagem da Sub-bacia Hidrográfica do Arroio Duro, foi convidado o Engº Agrº Everton Luís 40 

Fonseca - Gerente de Operação e Manutenção da AUD - para explanar sobre o assunto. O 41 

engenheiro cumprimentou a todos e proferiu a palestra referente ao Sistema de Irrigação do 42 

Arroio Duro, passando informações e dados completos sobre a infraestrutura composta por 43 

reservatório, conjunto de canais de irrigação e drenagem, estação de bombeamento, estradas e 44 

pontilhões, bem como dos recursos hídricos, produção das culturas de arroz e soja, e estimativas 45 

de rebanhos dentro do perímetro do Arroio Duro, localizado no município de Camaquã. Na 46 
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segunda parte de sua fala, o engenheiro apresentou um estudo de caso a respeito do Canal de 47 

Drenagem Butiá, integrante da Sub-bacia do Arroio Duro, demonstrando a todos (através do 48 

histórico: documentos, mapas, carta do exército, fotos e planta geral do projeto de irrigação) de 49 

que o curso de água em questão, não se origina de nenhuma nascente, olho d’água ou mesmo de 50 

outro curso de água natural pré-existente na região, e que seu escoamento ocorre em épocas de 51 

irrigação e drenagem. Após, houveram manifestações dos representantes das diversas entidades 52 

presentes. O Sr. Gilberto da Silva Wiatroski (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 53 

Agrônomos da Região Centro-Sul) perguntou a origem desta questão e as razões que levaram a 54 

FEPAM em realizar esta solicitação contrariando o Código Florestal. O engenheiro Everton 55 

respondeu que o órgão ambiental não tem uma diretriz para todos os técnicos seguirem, e que 56 

nas áreas citadas já tiveram quatro e/ou cinco licenças concedidas sem esta diretriz. 57 

Complementou a resposta, dizendo que um determinado técnico do órgão analisou os processos, 58 

e achou que deveria pedir APP neste trecho do canal Butiá, em desacordo ao Código Florestal. O 59 

Sr. Mário Damé (Sindicato Rural de Encruzilhada do Sul) mencionou o Plano de Bacia do Rio 60 

Camaquã aprovado em 2016, no qual não consta a indicação de APP em canais de irrigação. O 61 

Sr. Domingos Velho Lopes (Diretor da FARSUL e Presidente do Comitê Litoral Médio) se 62 

manifestou, inicialmente, pela satisfação de estar participando desta reunião, ressaltando a 63 

importância da comunidade de Camaquã, a respeitabilidade frente aos Comitês de Bacias do 64 

Presidente Renato Zenker, e da AUD como exemplo de gestão de recursos hídricos para o Brasil. 65 

Ele sugeriu que o âmago da questão em discussão a respeito do canal Butiá é sabermos se é 66 

antrópico ou não, e ser manifestada a opinião do Comitê à FEPAM. O Presidente Renato Zenker 67 

falou que na década de cinquenta, quando toda essa região se chamava de Banhado do Colégio, 68 

não existiam cursos d’água nesta área, e com a vinda do DNOS (Departamento Nacional de 69 

Obras de Saneamento), se construiu a drenagem, construindo o curso artificial de todos, que 70 

existem atualmente. O Sr. Antenor Dutra Teixeira (Câmara de Vereadores de Bagé) sugeriu a 71 

apresentação de parecer técnico de uma comissão para posicionamento e deliberação da plenária 72 

do Comitê. A Sra. Karla Leal Cozza (CORSAN), em observação ao que foi exposto pelo 73 

engenheiro Everton, falou a respeito dos lançamentos dos efluentes da empresa Camil 74 

Alimentos, perguntando se alguém sabe sobre o que consta na licença de operação da mesma, e 75 

qual o local que a empresa realiza a captação de água para seu consumo. Salientou que 76 

dependendo da situação poderá haver a descaracterização do canal de drenagem do Butiá, 77 

transformando-o em natural. O Sr. Cândido Norberto Pitana (SINDIÁGUA) disse que visitou há 78 

um ano o local da empresa Camil e que a água estava entrando após à BR 116 com um cheiro 79 

insuportável, gerando a sua dúvida quanto ao tratamento da água. O engenheiro Everton 80 

respondeu que a Camil e todas as demais indústrias têm licenciamento e possuem estações de 81 

tratamento, inclusive, são fiscalizadas quanto à qualidade da água. O Sr. Nestor Hein 82 

(Departamento Jurídico da FARSUL) manifestou-se dizendo que a questão é muito simples, ou 83 

esse canal foi construído pela mão do homem ou não foi. Evidenciou que se o canal foi 84 

construído com a finalidade de irrigação e drenagem, não interessa de onde vem a água. Além 85 

disso, o Sr. Nestor acrescentou que foram colhidos depoimentos de pessoas que lembram da 86 

época quando foram construídos os canais pelo DNOS, expressando que se há o convencimento 87 

do Comitê sobre os elementos apresentados que se referem a canais construídos, o mesmo 88 

poderá exarar parecer favorável de que se trata de um dreno. Senão, continuará o impasse e 89 

haverá justificação judicial, prolongando a situação por mais tempo. A Sra. Karla Leal Cozza 90 

(CORSAN) complementou que não parece ter dúvidas que o canal foi realmente construído, mas 91 

que tem de se observar com cuidado se ao longo do tempo não houve sua descaracterização pelo 92 
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lançamento das águas do ponto de captação para o abastecimento destas empresas. O Sr. Nestor 93 

Hein falou que o dreno funciona desde antes da existência das empresas, e que na análise da 94 

FEPAM em mapas antigos do exército, os técnicos acharam que se trata de um único arroio, 95 

havendo uma confusão cartográfica. O Sr. Luiz Rogério da Silva (Associação Comunitária 96 

Renovação de Amaral Ferrador) rememorou, que há dois anos houve um embate com a FEPAM 97 

em reunião do Comitê realizada no município de Cristal, devido à pretensão do órgão em 98 

extinguir a cultura do arroz na área no Delta do Camaquã. Segundo o representante, na região do 99 

médio e do alto Camaquã ocorrem barbaridades contra o meio ambiente e a FEPAM não 100 

enxerga. Nas nascentes do Rio Camaquã em Lavras do Sul, acontece o despejo de esgotos da 101 

cidade dentro do rio, e em Caçapava do Sul ocorreram trinta anos de destruição com a 102 

mineração. Acrescentando, o Sr. Luiz Rogério disse ter conhecimento da história do Banhado do 103 

Colégio e da Barragem do Arroio Duro, destacando a AUD como patrimônio regional, modelo 104 

de gestão de recursos hídricos para o Brasil que desenvolve um trabalho sério para manter a 105 

economia de toda a região. Sugeriu ao Comite que busque o posicionamento da plenária sobre o 106 

assunto em discussão. O Sr. Luiz Fernando Corleta Barreto (Produtor Rural), prestou 107 

depoimento dizendo que acompanhou a escavação através de draga do dreno Butiá, 108 

testemunhando a drenagem do Banhado do Colégio. Informou ainda que existem muitos açudes 109 

em propriedades rurais, localizadas próximas ao Posto da Polícia Rodoviária (Camaquã), à 110 

direita da BR 116, sentido Porto Alegre, que quando ocorrem muitas chuvas esses depósitos 111 

seguram as águas colaborando para não dar enchente na rodovia. A Sra. Karla Leal Cozza 112 

(CORSAN) reiterou que tem dúvida quanto à questão técnica de como foi elaborada a licença 113 

das empresas mencionadas, se estas não modificaram algo que na região estava sedimentado. 114 

Ressaltou, a importância desse esclarecimento para não gerar mais confusão no futuro. O Sr. 115 

Nestor Hein (FARSUL) comentou que essa discussão das empresas não coloca nenhuma dúvida 116 

sobre o curso de água em questão, que continua sendo utilizado e recebendo manutenção como 117 

dreno. Argumentou também que a discussão do Comitê é sobre a existência de dreno ou arroio. 118 

O Sr. Gilberto Wiatroski (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região 119 

Centro-Sul) destacou que o dreno Butiá foi construído inclusive antes do Código Florestal. O Sr. 120 

Alexandre Longaray Buchaim (Presidente do Conselho de Administração da AUD) comunicou 121 

da sua participação em duas reuniões realizadas na FEPAM para tratar sobre o assunto, e que em 122 

momento algum foi falado sobre a origem da água a montante da BR 116, mas sim a respeito da 123 

carta do exército que mostra um ou outro pequeno ponto de água acumulada ao longo do dreno. 124 

Por isso, há o entendimento dos técnicos do órgão que seria um arroio drenado para o banhado. 125 

O Sr. Vilmar Klein Ferreira (Associação dos Arrozeiros de Camaquã) prestou depoimento 126 

dizendo que quando menino levava comida para um operador de draga que trabalhou na 127 

construção dos canais, chamados na época de valos do DNOS. Além disso, disse que seu pai 128 

trabalhou na construção da barragem do Arroio Duro. O Sr. Domingos Velho Lopes (FARSUL) 129 

explicou que foi solicitado um posicionamento do Comitê a respeito do curso de água Butiá, 130 

situado entre a BR 116 e a Lagoa dos Patos, especificamente, se o mesmo é antrópico ou não, 131 

devido haver duas versões de cartas do exército em análise pela FEPAM, que mostram em 132 

pedaços muito pequenos aquilo que poderia se tratar de um arroio.  Por fim, o Presidente Renato 133 

Zenker colocou em votação e o Plenário do Comitê aprovou por unanimidade a deliberação 134 

contrária às exigências de constituição de áreas de preservação permanente (APP) nas faixas das 135 

margens dos canais artificiais de irrigação e drenagem da Sub-bacia Hidrográfica do Arroio 136 

Duro, ficando criada uma Comissão com a responsabilidade de fundamentar esta decisão, 137 

formada pelos senhores: Renato Taiffke Zenker (Presidente do Comitê), Alvaro Huber Ribeiro 138 
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(Presidente da AUD), Rogério Souza da Silva (representante do Sindicato Rural de Camaquã), 139 

Cleonice Bergmann (representante da Prefeitura Municipal de Arambaré), Gilberto da Silva 140 

Wiatroski (representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região 141 

Centro-Sul), e Everton Luís Fonseca (Engenheiro Agrônomo da AUD). A reunião foi encerrada 142 

às quinze horas e cinquenta minutos. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente ata, que após 143 

lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente do Comitê Camaquã. 144 

 145 

 146 

Luiz Rogério Silva da Silva       Renato Taiffke Zenker 147 

                  Secretário Executivo                  Presidente 148 


