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SUSPENSA AS CAPTAÇÕES DIRETAS DE ÁGUA NO RIO GRAVATAÍ
Publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), de 10 de março de 2020, a Portaria SEMA nº 38 de
09 de março de 2020, revogando a Portaria n° 20 de 7 de fevereiro de 2020, que suspende as
captações diretas de água no Rio Gravataí para finalidade distinta ao abastecimento da
população humana.
Ficam suspensas as captações diretas localizadas a montante da captação da CORSAN no
município de Alvorada, para a finalidade de irrigação, mesmo que detentoras de outorgas de uso
da água e licenças ambientais concedidas pelo Estado, pelo período em que o nível do rio estiver
em “condição de alerta”, conforme monitoramento automático na estação Alvorada CORSAN
(nível abaixo de 1,60 m) ou medição na régua de captação da CORSAN de Gravataí (nível abaixo
de 0,80m).
Ainda, pelo período em que o nível do rio estiver em “condição de alerta”, ficam suspensas por
tempo indeterminado, as captações diretas de água no mesmo local, para finalidade distinta ao
abastecimento da população humana, conforme monitoramento automático na estação Alvorada
CORSAN (nível abaixo de 1,30 m) ou medição na régua de captação da CORSAN de Gravataí (nível
abaixo de 0,50m).
As captações para irrigação podem normalizar quando o nível do rio Gravataí sair da “condição de
alerta”. Durante a vigência do alerta o Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e
Saneamento da SEMA poderá autorizar captações de forma intermitente. Os níveis do rio
Gravataí serão divulgados diariamente no sítio eletrônico da SEMA.
https://sema.rs.gov.br/boletim-estiagem-gravatai.
A Bacia Hidrográfica do rio Gravataí estará em permanente monitoramento e caso haja novos
pontos críticos, estes serão atualizados na respectiva Portaria.
A íntegra da portaria pode ser acessada no link.
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