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A região do rio Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi por décadas cenário de 
um conflito que parecia não ter fim: o embate entre os produtores que usam aquele manancial 
para irrigar cultivos de arroz e a população das cidades de Viamão e Alvorada, frequentemente 
sem água nas torneiras. O rio tornou-se foco de assoreamento e outros estragos causados 
pelo uso intensivo. O problema começou a ser debelado a partir de uma solução negociada no 
comitê da bacia, com a criação de um mecanismo de controle que hoje é modelo. Na estação 
mais seca, os arrozeiros iniciaram um rodízio - retiram a água durante três dias e param dois, 
podendo interromper a captação se a situação se tornar crítica. Com o alerta, a população 
reduz o consumo, iniciando o racionamento. 
 
O controle passou a ser aplicado na Lagoa Formosa, ao sul do território gaúcho: as bombas 
que abastecem os cultivos são cortadas pelos produtores se o nível de água cair a um limite 
insustentável. "Na barragem do Sanchuri, na fronteira oeste com o Uruguai, o conflito 
acontece entre os próprios fazendeiros, que serão obrigados pelo governo a custear estudos 
técnicos para medir a disponibilidade de água e redistribuir o sistema de irrigação", diz Paulo 
Paim, diretor de recursos hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. "Na bacia do 
Arroio Velhaco, a disputa entre grandes produtores de arroz e assentamentos rurais tem 
resultado até em morte", afirma Paim. O comitê da bacia hidrográfica local, com participação 
da sociedade civil, repartiu a água e definiu regras para o uso, reduzindo o conflito.  
 
Existem no Rio Grande do Sul 24 comitês de bacia, divididos em três regiões hidrográficas -- 
entre eles está o que abrange o rio dos Sinos, o primeiro criado no Brasil, em 1988. "Desde 
então, é tradição priorizar a organização social na gestão dos recursos hídricos", diz Paim, 
informando que os comitês realizam o planejamento para usos atuais e futuros da água, com 
objetivo de definir valores e iniciar a cobrança a partir de 2011. 
 
Em São Paulo, um acordo reduziu conflitos entre a captação de água para Região 
Metropolitana e a necessidade de abastecimento dos municípios e indústrias dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Em decisão de consenso, o comitê local estabeleceu cotas de 
captação para a capital paulista (31 metros cúbicos por segundo) e para o conjunto das 
cidades da bacia (5 metros cúbicos por segundo). No sistema, tanto um lado como outro pode 
ir além desses limites como compensação, caso tenha retirado menor quantidade de água em 
períodos anteriores. 
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