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1 INTRODUÇÃO 

A Ecoplan Engenharia Ltda. apresenta o Relatório Técnico 2 - Complementação da Fase B - 

Estabelecimento das Metas Intermediárias do Enquadramento e Definição da Vazão de 

Referência – Revisão 02, referente à execução de serviços de consultoria relativos ao processo de 

planejamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - FASE C. Esta etapa de complementação da 

Fase B fornece subsídios ao Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C, atendendo às 

exigências e orientações do Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços 

Nº 010/CELIC/2013. 

Dentre as atividades que fazem parte do Plano de Bacia estão as definições para a efetivação do 

Enquadramento - Metas Intermediárias e Vazão de Referência para Enquadramento e Lançamento 

de Efluentes. Por isso, este relatório detalha as atividades executadas visando à complementação da 

Fase B, elaborada durante os Estudos Preliminares de Subsídios do Plano da Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba, finalizada no ano de 2004. 

A Fase B, que consiste na elaboração dos cenários futuros, em especial o cenário de 

Enquadramento, foi elaborada sob a vigência da Resolução CONAMA nº 20/1986, que foi substituída 

pela Resolução CONAMA nº 357/2005. Assim, a complementação da Fase B consiste em ajustar os 

aspectos do Enquadramento a esta normatização, que estabelece as metas intermediárias para o 

Enquadramento, bem como a Vazão de Referência para o lançamento de efluentes e para o 

Enquadramento. 

Neste contexto, este relatório apresenta o processo de Enquadramento e a proposta de adequação 

do conceito de Vazão de Referência aplicada ao Lago Guaíba. Tal questão foi discutida visando à 

adequação do termo “Vazão de Referência” ao Lago, sendo introduzidos os conceitos de “Condições 

Hidrodinâmicas de Referência”. 

Apresenta-se a atualização da infraestrutura hídrica e de saneamento da bacia hidrográfica, devido à 

importância deste tema para a região em estudo, e aos expressivos investimentos observados neste 

setor nos últimos anos. 

Na sequencia, é introduzida a análise da qualidade atual da água, com base na frequência de classes 

da Resolução CONAMA nº 357/2005, e a classificação dos segmentos e dos arroios. Ainda, é 

descrito o processo de Reuniões Públicas, realizadas em Porto Alegre e Guaíba, que resultaram na 

definição das Metas Intermediárias para o Enquadramento das águas da Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba. 

São apresentadas as cinco “Agendas Temáticas para Integração dos Resultados”, que retomam os 

cinco temas de grande relevância para a gestão da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. O resultado 

obtido por meio das agendas fornece, juntamente com os demais temas apresentados neste relatório, 

subsídios para orientar as ações e intervenções propostas no Plano de Ações. 

Por fim, a complementação da Fase B também contou com análises computacionais, hidrodinâmicas 

e de qualidade da água no Lago Guaíba, detalhadas no último capítulo. Nele, é apresentada a 
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simulação da qualidade da água e a análise dos cenários futuros, conforme as Condições 

Hidrodinâmicas de Referência, visando ao alcance do Enquadramento. 

 



 

17 

2 O ENQUADRAMENTO DO LAGO GUAÍBA 

O Enquadramento dos corpos d’água é um dos instrumentos da Política Nacional dos Recursos 

Hídricos, definido pela Lei nº 9433, de 8 de janeiro de 1997, fundamental para o gerenciamento dos 

recursos hídricos e para o planejamento ambiental. Conforme a referida lei, o Enquadramento visa a 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas, e a 

diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. O 

Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, 

possibilita a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de qualidade e 

quantidade.  

Segundo a Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005, o Enquadramento consiste no 

estabelecimento de metas ou objetivos de qualidade da água (classe) a serem, obrigatoriamente, 

alcançados ou mantidos em um dado corpo de água, de acordo com os usos preponderantes 

pretendidos, ao longo do tempo. A referida resolução é um instrumento utilizado para avaliar a 

evolução da qualidade das águas, em relação às classes estabelecidas no Enquadramento, de forma 

a facilitar a fixação e o controle de metas visando ao alcance dos objetivos da qualidade da água 

aliados aos seus usos. 

O Enquadramento faz parte do processo de planejamento entre uso da água, o zoneamento de 

atividades e o estabelecimento de medidas para o controle da poluição. Sendo assim, este 

instrumento deve considerar a qualidade da água, que condiciona o seu uso, as cargas poluidoras e 

os custos para reduzir a poluição (ANA, 2007). 

As metas de qualidade da água indicadas pelo Enquadramento constituem a expressão dos objetivos 

públicos para a gestão dos recursos hídricos. Deste modo, essas metas devem corresponder ao 

resultado final de um processo que leve em conta os fatores ambientais, sociais e econômicos 

(ANA, 2007). 

Neste contexto, os próximos capítulos são destinados a apresentar o processo de Enquadramento, a 

qualidade atual da água, com base nos critérios da Resolução CONAMA nº 357/2005, e, finalmente, 

as Metas Intermediárias para o Enquadramento. É detalhado todo o processo de elaboração destas 

importantes etapas, incluindo a metodologia de análise e as Reuniões Públicas, que contaram com a 

participação da sociedade nas atividades que compõem e consolidam do Plano da Bacia. 

2.1 O PROCESSO DE ENQUADRAMENTO 

O Comitê do Lago Guaíba iniciou o processo de Enquadramento no segundo semestre de 2003. 

Inicialmente foram realizados diagnósticos e prognósticos dos usos das águas, quando da elaboração 

dos Estudos Preliminares de Subsídios do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, coordenada 

pelo DRH-SEMA. 

Neste trabalho, desenvolvido entre 2002 e 2004, também foi avaliada a disponibilidade hídrica, em 

termos de qualidade e quantidade. Estes estudos foram apresentados em reuniões temáticas, 



 

18 

divulgadas para os membros do Comitê e os seus representantes. Para validar e compreender esta 

primeira etapa do Plano, foram realizadas reuniões setoriais da Agricultura, Navegação, Pesca, 

Abastecimento Público, Esgotamento Sanitário, Drenagem Urbana, Resíduos Sólidos e 

Esporte/Turismo. 

As informações, validadas nestas reuniões, forneceram subsídios ao processo de Enquadramento 

que ocorreu no período de 2004 a 2006 de uma maneira mais dinâmica e participativa, já sem o apoio 

da Consultora, à época, mas sob a coordenação do Comitê, com apoio da FEPAM. As consultas 

públicas foram realizadas em diferentes locais (municípios) dentro da Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba, envolvendo a população local. Em 2006 foi aprovada a primeira fase deste Plano de Bacia, 

que constituiu-se na proposta de Enquadramento. 

Foram realizadas sete reuniões de consulta pública, nos municípios de Porto Alegre, Guaíba e Barra 

do Ribeiro, contando com a efetiva participação da população da bacia hidrográfica. Em cada reunião 

foi apresentado o diagnóstico da bacia, e houve o lançamento do Caderno de Informações n
o
 2, 

elaborado com os resultados do estudo. 

Para manifestar-se sobre os usos futuros pretendidos para as águas da bacia hidrográfica, a 

sociedade fez uso de um questionário e de um mapa com usos da água. Ao todo, conforme 

informação do Comitê, 371 pessoas responderam ao questionário e participaram da dinâmica com o 

mapa, sendo 57,8% de participação de Porto Alegre; 37,4% de Barra do Ribeiro, Canoas, Eldorado 

do Sul, Guaíba, Mariana Pimentel, Nova Santa Rita, Sertão Santana, Tapes e Viamão; 4,8% de 

municípios de fora da bacia; não houve participação dos municípios de Barão do Triunfo, Cerro 

Grande do Sul, Sentinela do Sul e Triunfo. A seguir apresenta-se um mosaico de imagens que 

ilustram este processo (Figura 1). 

Ressalta-se que a dinâmica da utilização do Mapa de Usos da Água ocorreu neste processo pela 

primeira vez no Rio Grande do Sul. Após, o mesmo procedimento, com variações, foi aplicado nos 

Planos Pardo, Tramandaí, Caí, Ibicuí e Ijuí. Na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos já havia sido 

realizada dinâmica semelhante, mas não consultando usos pretendidos, e sim Classes de 

Enquadramento.  

Em 2008, após a conclusão dos trabalhos do Comitê, através da Resolução n
o
 50/2008, o Conselho 

de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul aprovou a proposta de Enquadramento das águas da 

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, em conformidade com a Resolução CONAMA n
o
 357/2005, como 

apresentado no Quadro 1. 
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Mapa de Consulta sobre usos pretendidos Segmentação do Lago para fins de Enquadramento 

 

 

Reunião na Câmara de Vereadores de POA Reunião na EMATER, em POA. 

  

Reunião em Barra do Ribeiro Sistematização resultados - CPA e GT. 

 

 

Caderno de Informações – n
o
 2 Tradução da informação 

Figura 1: Processo de Enquadramento desenvolvido entre 2003 e 2006, pelo Comitê Lago Guaíba 
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Quadro 1: Enquadramento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

Trecho da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba Enquadramento 

Lago Guaíba - Delta do Jacuí 

Delta Canal Direito 2 

Delta Canal do Centro 2 

Delta Canal Esquerda 3 

Lago Guaíba - Saco Santa Cruz 1 

Lago Guaíba - Canal de Navegação 

Margem Direita do Canal de Navegação: Saco 

de Santa Cruz até a Ponta da Ceroula 
3 

Margem Direita do Canal de Navegação: Ponta 

da Ceroula até a Foz do Lago Guaíba 
2 

Margem esquerda do Canal de Navegação: 

Ponta da Cadeia até a Ponta do Arado 
3 

Margem esquerda do Canal de Navegação: 

Ponta do Arado até a Foz do Lago Guaíba 
2 

Lago Guaíba - Margem Direita 

(Eldorado/ Guaíba/ Barra do Ribeiro) 

Saco de Santa Cruz até Ponta do Salgado 2 

Ponta do Salgado até a Ponta da Faxina 1 

Lago Guaíba - Margem Esquerda (Porto 

Alegre/ Itapuã) 

Ponta da Cadeia até a Ponta dos Cachimbos 3 

Ponta dos Cachimbos até o Morro do Coco 2 

Morro do Coco até a Ponta de Itapuã 1 

Arroio do Conde 
Alto 2 

Baixo 2 

Arroio Passo Fundo 
Alto 2 

Baixo 3 

Arroio Petim 
Alto 2 

Baixo 2 

Arroio das Capivaras 
Alto 2 

Baixo 2 

Arroio do Ribeiro 

Alto 2 

Médio 2 

Baixo 2 

Arroio Araçá 

Alto 2 

Médio 2 

Baixo 2 

Arroio Dilúvio 
Alto 2 

Baixo 3 

Arroio da Cavalhada 
Alto 2 

Baixo 3 

Arroio do Salso 

Alto 2 

Médio 2 

Baixo 3 

Arroio Lami 
Alto 2 

Baixo 2 

Arroio Chico Barcelos 
Alto 2 

Baixo 2 

Arroio Itapuã 
Alto 2 

Baixo 2 

Arroio Xambá 
Alto 2 

Baixo 2 

Fonte: Resolução CRH/RS nº 50/2008. 
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A segmentação da bacia e do próprio Lago Guaíba foi objetivo de ampla discussão, até que se 

chegou ao que foi apresentado na Resolução CRH n
o
 50/2008. Ao longo do trabalho foram 

elaboradas duas propostas e, do cruzamento das duas, surgiu uma terceira, que foi a aprovada pelo 

Comitê e pelo CRH/RS. O detalhamento do processo de segmentação do Lago Guaíba encontra-se 

detalhado no item 2.2 HISTÓRICO DA SEGMENTAÇÃO DO LAGO GUAÍBA.  

A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 foi alterada pela Resolução CONAMA nº 

410, de 04 de maio de 2009, que prorrogou o prazo para complementação das condições e padrões 

de lançamento de efluentes, previsto no seu Art. 44. Em 2011, a Resolução CONAMA nº 430, que 

dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em 

corpos de água receptores, também alterou parcialmente a Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Conforme a Resolução CRH n
o
 50/2008, há três regiões do Lago enquadrados em Classe 1, devido à 

sua importância quanto à proteção das comunidades aquáticas e à recreação de contato primário, 

sendo o Saco de Santa Cruz, a Ponta do Salgado até a Ponta da Faxina e o Morro do Coco até a 

Ponta de Itapuã.  

Há quatro regiões no Lago Guaíba enquadradas como Classe 3, sendo: 1) na margem esquerda da 

Ponta da Cadeia até a Ponta dos Cachimbos, 2) duas regiões do Canal de Navegação (na margem 

direita do Saco Santa Cruz até a Ponta da Ceroula e na margem esquerda da Ponta da Cadeia até a 

Ponta do Arado) e 3) a região esquerda do Delta do Jacuí onde entra o Rio Gravataí. O restante do 

Lago Guaíba é enquadrado em Classe 2.  

Os arroios da bacia foram segmentados em regiões alta, média e baixa e em sua maioria estão 

enquadradas em Classe 2. Pela margem esquerda do Lago, os arroios Dilúvio, Cavalhada e Salso, 

em seu segmento mais baixo, foram enquadrados em Classe 3, devido à presença de grandes 

centros urbanos como as cidades de Porto Alegre, Viamão e Canoas. Pela margem direita, somente 

o Arroio Passo Fundo, também em seu segmento mais baixo, foi enquadrado em Classe 3, pela 

presença da cidade de Guaíba.  

Não há corpo hídrico na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba enquadrado em classe 4 ou classe 

especial. O Enquadramento é apresentado no mapa da Figura 2. Segundo a Resolução CNRH nº 91, 

de 5 e Novembro e 2008, o alcance ou manutenção das condições e dos padrões de qualidade, 

determinados pelas classes em que o corpo de água for enquadrado, deve ser viabilizado por um 

programa para efetivação do Enquadramento. 
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2.2 HISTÓRICO DA SEGMENTAÇÃO DO LAGO GUAÍBA 

O processo de segmentação do Lago Guaíba foi realizado por meio de um intenso processo de 

discussão que envolveu os técnicos responsáveis pela elaboração dos Estudos Preliminares de 

Subsídios do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (fases A e B deste Plano de Bacia), a 

comissão de acompanhamento do contrato, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e a 

população da bacia. O Relatório A3 - “Cenário Tendencial: confronto entre a disponibilidade e 

demandas hídricas e proposta de segmentação para o Enquadramento” (CONCREMAT, 2004c) traz 

informações importantes que detalham este processo, apresentadas a seguir.  

2.2.1 Zoneamento Hidrodinâmico do Lago Guaíba 

Segundo Concremat (2004c), os resultados da simulação hidrodinâmica bidimensional do Lago 

Guaíba, realizada com o modelo computacional IPH-A, possibilitou inferir sobre o comportamento de 

determinadas regiões quanto ao padrão de circulação da água. Foram consideradas direção e 

intensidade do escoamento, além da trajetória de flutuadores para a elaboração do zoneamento do 

Lago Guaíba, em áreas com comportamentos hidrodinâmicos semelhantes.  

Foram identificadas sete regiões com comportamentos distintos, que podem ser observadas na 

Figura 3. Estas regiões serviram como base para o processo de segmentação do Lago Guaíba, 

sendo as características avaliadas detalhadas a seguir: 

 Região 1: afluentes formadores do Lago Guaíba, desde a condição de contorno aberta no 
Rio Jacuí até a Ponta da Cadeia (região do Delta do Jacuí). Apresenta velocidade do 
escoamento em torno de 0,1 m/s; 

 Região 2: região de desembocadura do escoamento afluente do Delta do Jacuí, 
estendendo-se da Ponta da Cadeia até o município de Guaíba, conforme orientação do 
canal de navegação. Apresenta as velocidades do escoamento mais elevadas em todo o 
Lago Guaíba; 

 Região 3: região que se estende como prolongamento da região tipo 2 até a altura da 
Ponta do Salgado (a oeste) e da Ponta das Canoas (a leste), sempre se mantendo pelo 
centro do Lago Guaíba (canal de navegação), com leve inflexão ao final. Apresenta 
velocidades altas, porém inferiores às da região tipo 2; 

 Região 4: região que continua seguindo o canal de navegação desde a região anterior, 
com menores velocidades do escoamento que esta, até a Laguna dos Patos, 
praticamente em linha reta; 

 Região 5: estreita área nas laterais do canal de navegação, estendendo-se por todo ele, 
onde se percebe a mudança significativa na velocidade do escoamento em relação ao 
canal; 

 Região 6: zonas de baixas velocidades (em torno de 0,03 m/s) que ocupam a maior área 
do lago, situando-se entre o canal de navegação e as margens. O escoamento é bem 
caracterizado por seguir paralelo à margem do lago, seguindo sua forma; 

 Região 7: áreas onde ocorre praticamente a estagnação do fluxo – relativamente às 
demais regiões –, alcançando velocidades inferiores a 0,01 m/s. São áreas 
caracterizadas por estarem “protegidas” do escoamento nas demais áreas do lago devido 
à própria configuração da margem e à presença de pontas, como as Pontas do Ceroulas 
e do Salgado, por exemplo. 
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Figura 3: Zoneamento do Lago Guaíba em sete tipos de regiões, com base no padrão de circulação da 
água 

Fonte: CONCREMAT (2004c, p.1-28). 
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2.2.2 A definição da segmentação 

Primeiramente, foram definidas questões referentes à quais corpos d’água da Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba iriam integrar o processo de Enquadramento. A partir da definição de que os arroios 

contribuintes e o Lago Guaíba seriam enquadrados, foram desenvolvidos dois processos de 

segmentação distintos, um para o Lago Guaíba e outro para os arroios contribuintes. A segmentação 

dos arroios também foi constituída de dois processos: um para a margem direita (MD) e outro para a 

margem esquerda (ME). Isto decorreu do fato das diferentes atividades econômicas desenvolvidas 

nos municípios da MD e ME e, por conseguinte, do uso do solo e interesses quanto ao uso dos 

recursos hídricos.  

Os critérios então adotados foram apresentados ao Comitê na reunião de janeiro de 2004, realizada 

no Clube Veleiros do Sul e, após debates e discussões, a questão foi remetida ao Grupo de 

Enquadramento do Comitê. Após a elaboração de uma primeira proposta de segmentação por parte 

do Grupo de Enquadramento, a mesma foi apresentada ao Comitê de Bacia em sua reunião plenária 

de fevereiro, realizada na FARSUL. Em tal ocasião o plenário aprovou a segmentação do Lago 

Guaíba e postergou a decisão sobre os arroios para a reunião que seria realizada em abril, quando o 

Grupo de Enquadramento do Comitê deveria propor outra segmentação para os arroios da margem 

esquerda. 

Finalmente, após a aprovação final da proposta, percebeu-se que esta era extremamente detalhada 

para fins de mobilização e consulta à sociedade, o que gerou um novo agrupamento de segmentos 

para fins de mobilização social. 

2.2.2.1 Critérios adotados 

Quando do início dos trabalhos de elaboração da proposta de segmentação, procurou-se constituir 

uma lista de critérios que justificassem tecnicamente as propostas elaboradas.  

Os critérios avaliados no processo foram: 

 Hidrodinâmica do Lago Guaíba, de acordo com a descrição das zonas caracterizadas 
com o auxílio do modelo de simulação; 

 Uso do solo na bacia; 

 Limites municipais; 

 Rede de drenagem e divisão em sub-bacias; 

 Padrões culturais e antropológicos, caracterizados no Relatório temático A4 
(CONCREMAT, 2004d); 

 Informações disponíveis sobre a qualidade da água; 

 Usos da água na bacia, em especial os pontos de captação de água para abastecimento 
e de lançamento de esgotos, apresentados no Relatório temático A2, Capítulo 3 – 
Diagnóstico e Prognóstico das Demandas Hídricas, (CONCREMAT, 2004b). 

Quanto aos arroios, um critério importante estabelecido, principalmente pela FEPAM, foi de que o 

Comitê poderia incluir em sua proposta de Enquadramento os arroios que desejasse, excetuando os 
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arroios urbanos engalerizados (encapados ou enterrados), respeitando os mesmos critérios descritos 

acima e as três condições a seguir:  

 Os arroios urbanos, engalerizados, não serão enquadrados; 

 Serão enquadrados os arroios principais, onde se dispõe de informação sobre qualidade 
de água atual e usos; 

 Os cursos d’água não identificados (explicitados) terão seu Enquadramento 
condicionados à classe de uso definidas no corpo receptor, salvo situações específicas 
apontadas pelos interessados, junto com informações que subsidiem a discussão. 

2.2.2.2  Proposta de Segmentação 

Lago Guaíba 

Conforme descrito anteriormente, a hidrodinâmica do Lago Guaíba foi caracterizada com o auxílio do 

modelo computacional IPH-A, que resultou na divisão do Lago Guaíba em sete regiões homogêneas. 

Fundamentado neste zoneamento (Figura 3), ficou estabelecido que haveriam segmentos envolvendo 

4 grandes zonas: 

 Delta do Jacuí: corresponde à região 1 do zoneamento hidrodinâmico; 

 Canal de navegação: agrupamento das regiões 3, 4 e 5 estabelecidas no estudo da 
hidrodinâmica do lago; 

 Margem direita: agrupamento das regiões 6 e 7 do lado direito do canal; e 

 Margem esquerda: agrupamento das regiões 6 e 7 do lado esquerdo do canal. 

Cada uma das 4 grandes zonas foi subdividida, de acordo com os usos da água em cada trecho e 

com as informações sobre a qualidade das águas. Os segmentos propostos e aprovados pela 

plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba em fevereiro de 2004, dividindo as quatro 

grandes zonas, são descritos no Quadro 2. 

Quadro 2: Descrição da segmentação proposta para o Lago Guaíba 
Delta do Jacuí: constituído por 3 segmentos 

Canal da direita, desde a foz do Rio Caí até o extremo sul do Delta (Ponta da Cadeia e início do canal de 
navegação), passando pela foz do Jacuí; 
Canal da esquerda, desde a foz do Rio Caí até o extremo sul do Delta (Ponta da Cadeia e início do canal de 
navegação), passando pela foz dos rios do Sinos e Gravataí, abrangendo o porto de Porto Alegre; 
Canal do centro, desde o canal da esquerda até o extremo sul do Delta (Ponta da Cadeia e início do canal de 
navegação), onde se encontra novamente com o canal da esquerda. 

Canal de navegação: constituído por 1 segmento 

Margem direita: 3 segmentos, envolvendo as orlas de Eldorado do Sul, Guaíba e Barra do Ribeiro 

Saco de Santa Cruz; 
Orla direita 1 (região mais próxima a Guaíba), desde o Saco de Santa Cruz até a Ponta da Figueira, ao sul da foz 
do Arroio Passo Fundo; 
Orla direita 2 (região mais próxima à Barra do Ribeiro), com início ao sul da foz do Arroio Passo Fundo (Ponta da 
Figueira) até Ponta Escura (em frente a Itapuã). 

Margem esquerda: constituída por 5 segmentos (orlas de Porto Alegre e Viamão) 

Orla POA 1, estendendo-se desde a Ponta da Cadeia até um pouco ao sul da foz do Arroio Cavalhada; 
Orla POA 2, ao sul do segmento anterior, na área de influência do Arroio Cavalhada, onde se localiza grande 
parte dos clubes náuticos de Porto Alegre, na Ponta do Dionísio; 
Orla POA 3, desde o segmento anterior até a foz do Arroio do Salso, na Ponta Grossa; 
Orla POA 4, desde a Ponta Grossa até a Ponta dos Coatis, na zona sul de Porto Alegre; 
Orla de Itapuã, desde a Ponta dos Coatis até Itapuã, configurando o final da orla de Porto Alegre e a orla do 
município de Viamão, na localidade conhecida por Itapuã. 

Fonte: CONCREMAT, 2004c, p. 1- 32. 
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Arroios da Margem Direita 

Para a margem direita, todos os arroios cumpriram os requisitos estabelecidos e, dessa forma, os 

seis contribuintes ao lago nesta margem integram a proposta de segmentação apresentada. Com a 

definição da integração de todos os arroios, a discussão se deu em relação à segmentação dos 

mesmos em trechos menores. 

Como resultado, os arroios maiores foram segmentados em três trechos (alto, médio e baixo) e os 

demais arroios em apenas dois trechos (alto e baixo). A segmentação de cada arroio ficou definida 

como ilustrado no Quadro 3. 

Quadro 3: Segmentação proposta dos arroios da margem direita do Lago Guaíba 
Arroio Segmentação 

Arroio do Conde 
Alto 

Baixo 

Arroio Passo Fundo 
Alto 

Baixo 

Arroio Petim 
Alto 

Baixo 

Arroio Capivara 
Alto 

Baixo 

Arroio Ribeiro 

Alto 

Médio 

Baixo 

Arroio Araçá 

Alto 

Médio 

Baixo 

Fonte: CONCREMAT, 2004c, p. 1- 33. 

Arroios da margem esquerda 

Utilizando uma metodologia de análise multicritério, semelhante a uma matriz de impactos, foram 

avaliados cada um dos arroios da margem esquerda. Quatro foram os critérios adotados: 

 Área de drenagem da bacia e vazão do arroio; 

 Presença de ecossistemas significativos a serem preservados; 

 Ocorrência de urbanização ou industrialização na bacia, com forte demanda por uso da 
água ou lançamento de poluentes; 

 Ocorrência de áreas destinadas a agricultura (principalmente irrigada) com forte demanda 
por uso da água. 

Para cada um dos critérios enumerados os arroios foram pontuados em uma escala de alta, média ou 

baixa, com pontuação variando de 1 a 5 (quanto maior a intensidade, maior a nota). Todos os critérios 

receberam o mesmo peso, porém o primeiro critério (área e vazão) foi mais refinado, tendo cinco 

classes e não apenas três.  

A pontuação dos arroios em cada critério foi somada, resultando em uma pontuação final para cada 

arroio. Foram considerados, para integrar a proposta de segmentação, aqueles arroios que atingiram 
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pelo menos 60% da pontuação máxima. Na Figura 4 são apresentados os resultados da análise 

multicritério aplicada aos arroios da margem esquerda. 

  

Fonte: CONCREMAT (2004c, p. 1-34) 

Figura 4: Resultados da aplicação de análise multicritério para definição dos arroios da margem 
esquerda do Lago Guaíba a serem incluídos na proposta de segmentação 

Conforme pode ser observado no Quadro 4, para a margem esquerda os arroios que incluem a 

proposta de segmentação são: Dilúvio, Cavalhada, Salso, Lami, Chico Barcelos, Itapuã (ou Estância) 

e Xambá.  

Quanto à segmentação dos arroios, apenas o Dilúvio e o Salso sofreram subdivisão, por 

apresentarem as maiores bacias de drenagem, enquanto os demais arroios configuram trechos 

únicos.  

Quadro 4: Segmentação proposta dos arroios da margem esquerda do Lago Guaíba 

Arroio Segmentação 

Arroio dilúvio 
Alto 

Baixo 

Arroio do Salso 

Alto 

Médio 

Baixo 

Arroio Lami  Trecho único 

Arroio Cavalhada Trecho único 

Arroio Chico Barcelos Trecho único 

Arroio Itapuã  Trecho único 

Arroio Xambá Trecho único 

Fonte: CONCREMAT, 2004c, p. 1- 35. 

A proposta de segmentação do Lago Guaíba e dos arroios (Figura 5), aprovada pelo plenário, foi 

composta por 36 segmentos, correspondendo a: 

 Lago Guaíba: 12 segmentos (3 no Delta, 1 no canal, 3 na margem direita e 5 na margem 
esquerda); 

 Arroios da margem direita: 14 segmentos (2 arroios com 3 segmentos e 4 arroios com 2 
segmentos); 

 Arroios da margem esquerda: 10 segmentos (1 arroio com 2 segmentos, 1 arroio com 3 
segmentos e 5 arroios com 1 segmento). 
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Capivara 10 50%

Cavalhada 12 60%
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2.2.2.3 Mapa para mobilização social 

Para fins de mobilização social para definição do Enquadramento, foi proposto o agrupamento de 

alguns segmentos, formando macrozonas. Esta nova proposta foi elaborada pelo Grupo de 

Enquadramento do Comitê, com o acompanhamento da FEPAM. A segmentação para fins de 

Enquadramento foi composta por 19 segmentos, divididos da seguinte forma (Quadro 5): 

Quadro 5: Segmentação do Lago Guaíba para fins de Enquadramento 

Macrozonas Segmentos 

Lago Guaíba: 6 segmentos 

Delta do Jacuí 

Orla margem direita 1 

Orla margem esquerda 1 

Canal de navegação 

Orla margem direita 2 

Orla margem esquerda 2 

Arroios margem direita: 6 segmentos 

Arroio do Conde 

Arroio Petim 

Arroio Ribeiro 

Arroio Passo Fundo 

Arroio Capivaras 

Arroio Araçá 

Arroios margem esquerda: 7 segmentos 

Arroio Cavalhada 

Arroio Lami 

Arroio Itapuã 

Arroio Dilúvio 

Arroio do Salso 

Arroio Chico Barcelos 

Arroio Xambá 

Fonte: Adaptado de CONCREMAT (2004c, p.1-38) 

Uma descrição sucinta deste agrupamento pode ser feita da seguinte forma: para os arroios, 

considera-se (para fins de consulta) um único trecho; já para o lago, foram agrupados os três 

segmentos do Delta do Jacuí em um único, com o mesmo nome, e nas orlas, apenas duas divisões 

(norte e sul). O ponto de divisão na margem esquerda é a Ponta Grossa e para a margem direita é a 

Ponta da Figueira. 

O mapa da Figura 6 ilustra a proposta, que foi definida para fins de mobilização da sociedade que 

vive e trabalha na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 
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3 DEFINIÇÃO DA VAZÃO DE REFERÊNCIA 

3.1 CONTEXTO 

O Estado do Rio Grande do Sul vem passando por uma série de processos de Planejamento em 

Recursos Hídricos. Estes processos estão relacionados, principalmente, ao desenvolvimento de 

Planos de Bacias, após a aprovação, pelo Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul 

(CRH), do 1º Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH/RS).  

Num passado recente (2011 e 2012), foram desenvolvidos estudos de subsídios ao Planejamento 

nas bacias dos rios: Ijuí, Ibicuí, Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, Passo Fundo, Alto Jacuí, Taquari-

Antas e Gravataí. Esse último resultou no primeiro Plano de Bacia do Rio Grande do Sul. 

Recentemente, em junho de 2014, foi aprovado o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio dos 

Sinos. As resoluções do CRH (Anexo I) que aprovam o Enquadramento das Bacias Hidrográficas 

supracitadas e que instituem o Plano Estadual de Recursos Hídricos podem ser observadas no 

Quadro 6. 

Quadro 6: Resoluções do CRH/RS de aprovação dos Enquadramentos e do PERH/RS 

Resoluções do CRH/RS 

Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí CRH nº 107/2012 

Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí CRH nº 111/2012 

Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí CRH nº 113/2012 
Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Turvo-Santa 
Rosa-Santo Cristo CRH nº 115/2013 

Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo CRH nº 120/2012 

Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas CRH nº 121/2012 

Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí CRH nº 122/2012 

Institui o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul - PERH/RS CRH nº 141/2014 

Aprova o Enquadramento do Rio dos Sinos CRH nº 149/2014 

Neste momento, encontram-se em elaboração os Planos das seguintes Bacias: Baixo Jacuí, Santa 

Maria, Caí, Camaquã e Lago Guaíba. E ainda outros devem ser objeto de licitações no exercício 

2014. Em todos estes processos, sem exceção, o Planejamento de Recursos Hídricos (Plano de 

Bacia) é desenvolvido em estreita articulação com o Enquadramento, de modo que a proposta de 

Enquadramento é um dos resultados da etapa de formulação dos objetivos e metas para a bacia, no 

que diz respeito à qualidade das águas. 

Junto com a proposta de Enquadramento, são definidas duas questões complementares, uma a 

respeito da Vazão de Referência, e outra relativa às metas intermediárias de Enquadramento. 

Inclusive, em alguns casos, complementando processos de Enquadramento anteriores a estes 

dispositivos, adequando-os à Resolução CONAMA nº 357/2005 e CNRH nº 91/2008. 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 define a Vazão de Referência como sendo a vazão do corpo 

hídrico utilizada como base para o processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas e a 
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necessária articulação das instâncias do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

Além das resoluções já citadas de Conselhos Nacionais, no Rio Grande do Sul, ganha destaque a 

Resolução CONSEMA 128/2006, referente à fixação de padrões de emissão para efluentes líquidos 

no Licenciamento Ambiental, considerando o Enquadramento e a vazão do corpo hídrico receptor. A 

Resolução CONSEMA 128/2006 estabelece a Carga Poluidora máxima a ser lançada em corpo 

hídrico, considerando: 

 A classe de Enquadramento do rio; 

 A vazão do rio (Vazão de Referência); e  

 A vazão do efluente. 

Desse modo, fica determinada, pela inequação abaixo (Figura 7), a concentração máxima admitida no 

efluente, o que repercute na eficiência do tratamento: 

 

Figura 7: Princípio de relação entre vazão e concentração da Resolução CONSEMA 128/2006 

Conforme sintetiza a Figura 7, a referida Resolução está baseada num princípio de relações entre 

vazões e concentrações, de onde se pode concluir que “se a vazão do rio é 20x superior a vazão do 

efluente, a concentração a ser lançada pode ser, no máximo, 20x superior a concentração do 

Enquadramento” ou “se a concentração a ser lançada é 20x superior a concentração do 

Enquadramento, o ponto de lançamento deve ter, pelo menos, 20x mais vazão do que o efluente”. 

Em todos os processos já desenvolvidos, estabeleceu-se a diretriz de que a Vazão de Referência 

para o Enquadramento é a mesma que orienta o Licenciamento Ambiental. Desse modo, cabe o 

seguinte conceito: 

Vazão de referência para Enquadramento e Diluição de Efluentes: trata-se de uma referência 

quantitativa (quanta água estará disponível) para ajudar no alcance das metas de qualidade da água, 

através da diluição de cargas poluidoras. 

Tais vazões têm sido tomadas, no Rio Grande do Sul, do trecho inferior da curva de permanência, 

adotando-se uma das seguintes opções, em função do nível de risco com o qual o Comitê opta por 

conviver, o que também é função do grau de pressão ao qual a bacia está submetida: Q85, Q90 ou 

Q95. Assim, surgiu a problemática a respeito de como este conceito, Vazão de Referência para 

Enquadramento e lançamento de efluentes, poderia ser aplicado ao Plano da Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba, em especial, ao corpo hídrico Lago Guaíba. 
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3.2 WORKSHOP PARA DISCUSSÃO DA VAZÃO DE REFERÊNCIA 

Visando à discussão do conceito de Vazão de Referência para adequá-lo ao Lago Guaíba, realizou-

se um workshop, no dia 11 de julho de 2014, na sede do DRH/SEMA. O workshop foi intitulado: 

“Vazão de Referência para Enquadramento, Outorga e Licenciamento Ambiental. Como aplicar este 

conceito na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba?”. 

O workshop contou com a presença de membros da DRH/SEMA, FEPAM, METROPLAN, entre 

outras instituições, além dos técnicos da consultora Ecoplan Engenharia Ltda. Primeiramente foi feito 

um nivelamento conceitual, em que foi explicado o conceito de Vazão de Referência, as resoluções 

que tratam deste tema, Resolução CONAMA nº 357/2005 e Resolução CONSEMA 128/2006. Após a 

contextualização realizada pela consultora, o tema foi aberto para discussão com os presentes. 

Foi apresentada a contribuição, via documento digital, do engenheiro e ex-professor da UFRGS, 

Antônio Eduardo Lanna. Em se tratando de um Lago, ele sugeriu a utilização do termo que considera 

“Condições Hidrodinâmicas de Referência”, em lugar de uma “Vazão de Referência”. Esta Condição 

Hidrodinâmica de Referência poderia ser definida como uma condição especialmente crítica aos usos 

mais nobres da água. 

Segundo Lanna, as Condições Hidrodinâmicas de Referência, poderiam ser caracterizadas por um 

conjunto de eventos como temperatura, vazões dos contribuintes do Lago Guaíba, velocidade e 

direção de ventos, efeitos de maré e de seiches (frequência natural de oscilação) na Laguna dos 

Patos e no Lago Guaíba, etc., que, ao ocorrerem simultaneamente, tornam crítica uma situação, em 

função do represamento das águas, da sua renovação e das cargas que são lançadas no meio. As 

considerações e recomendações encontram-se detalhadas no Anexo II. 

3.3 CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS DE REFERÊNCIA 

A partir da discussão ocorrida no workshop, da contribuição técnica encaminhada pelo engenheiro 

Eduardo Lanna, e das considerações apresentadas pela FEPAM, as conclusões a respeito do tema 

definiram que, por se tratar de um Lago, a expressão mais adequada seria de “Condição 

Hidrodinâmica de Referência”, em lugar de “Vazão de Referência”. 

Para tanto, foi recomentada a avaliação, no período histórico, de situações ambientalmente 

desfavoráveis - como a floração de algas - e associar estas situações às condições de escoamento. 

Havendo dificuldade na obtenção de dados, foi proposta a avaliação de pelo menos duas “Condições 

Hidrodinâmicas de Referência”. 

A primeira “Condição Hidrodinâmica de Referência” caracterizaria uma condição de escoamento em 

que as condições de contorno predominantes (vazões dos principais afluentes, velocidade e direção 

do vento, e nível de jusante da laguna dos Patos) estivessem próximas dos seus valores médios. 

A segunda “Condição Hidrodinâmica de Referência” representaria a envoltória da situação ambiental 

mais desfavorável, porém com probabilidade real de ocorrência, dentro do horizonte de planejamento. 
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Foi recomendada a definição de um cenário com maior estagnação da água dentro do Lago Guaíba. 

Um cenário imaginado poderia ser aquele cujas vazões afluentes estariam próximas da Q95. 

Condições relacionadas à velocidade e direção do vento, bem como o nível da Laguna dos Patos 

poderão ser propostas pelos técnicos responsáveis pela modelagem matemática do Lago Guaíba. 

A simulação das condições hidrodinâmicas propostas para o Lago Guaíba se encontram detalhadas 

no item 8.4. 
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4 INFRAESTRUTURA HÍDRICA E DE SANEAMENTO 

Dos 14 municípios que abrangem a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, apenas sete deles possuem 

suas áreas urbanas (sedes municipais) dentro da bacia, com captações para abastecimento público, 

sendo elas: Porto Alegre, Canoas, Guaíba, Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel e 

Sertão Santana (CONCREMAT, 2004b). A prefeitura de Porto Alegre, por meio do Departamento 

Municipal de Água e Esgoto (DMAE), é responsável pelo serviço de abastecimento público de água e 

de esgotamento sanitário de Porto Alegre. Nos demais municípios, a atual responsável pela 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é a Companhia 

Riograndense de Saneamento (CORSAN). 

Neste item são apresentadas maiores informações relativas à infraestrutura hídrica e de saneamento 

dos municípios de Porto Alegre, Canoas e Guaíba, onde foram observados maiores investimentos, e 

maior disponibilidade de informações, devido a recente elaboração dos seus Planos Municipais de 

Saneamento Básico. As informações apresentadas foram retiradas do diagnóstico dos planos de 

saneamento, com destaque para as alterações observadas em relação à etapa anterior deste plano 

de bacia. 

4.1 INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

Segundo Concremat (2004b), o Lago Guaíba é a fonte de abastecimento público para uma população 

que supera 1 milhão de habitantes. Conforme o Quadro 7, existem sete pontos de captação de água 

bruta no Lago Guaíba, sendo cinco para o abastecimento do município de Porto Alegre, uma para 

atender aos municípios de Guaíba e Eldorado do Sul e outra, ao município de Barra do Ribeiro. No 

Arroio das Garças (braço esquerdo do Delta do Jacuí) existem duas captações, uma que abastece o 

Sistema Integrado Canoas-Esteio-Sapucaia e outra, o sistema abastecido pela ETA Rio Branco 

(Canoas). O município de Mariana Pimentel é abastecido por uma barragem e Sertão Santana é 

abastecido por poços. 

Quadro 7: Listagem dos sistemas de abastecimento público existentes na Bacia Hidrográfica do Lago 
Guaíba  

Sistema Fonte Município Operação 

Ilha da Pintada Lago Guaíba Porto Alegre DMAE 

Moinhos de Vento e São João Lago Guaíba Porto Alegre DMAE 

Menino Deus Lago Guaíba Porto Alegre DMAE 

Tristeza Lago Guaíba Porto Alegre DMAE 

Belém Novo Lago Guaíba Porto Alegre DAME 

Guaíba/Eldorado do Sul Lago Guaíba Guaíba e Eldorado do Sul CORSAN 

Barra do Ribeiro Lago Guaíba Barra do Ribeiro CORSAN 

SICES - Arroio das Garças Arroio das Garças Canoas CORSAN 

Captação Canoas Arroio das Garças Canoas CORSAN 

Barragem de Mariana Pimentel Barragem Mariana Pimentel CORSAN 

Sertão Santana Poços Sertão Santana CORSAN 

(Adaptado de CONCREMAT, 2004b, página 3.1 -4). 
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Há, ainda, a previsão de uma nova captação de água bruta no Lago Guaíba para ampliação do 

abastecimento de água dos municípios de Viamão e Alvorada, que, atualmente, captam água no Rio 

Gravataí, e sofrem com graves problemas de qualidade e quantidade de água. Segundo Rio Grande 

do Sul (2015), no dia 23 de novembro de 2015, a CORSAN e a Prefeitura de Viamão firmaram um 

termo de compromisso para a assinatura de um novo contrato, que garante investimentos de, 

aproximadamente, R$ 407 milhões no município. O acordo prevê investimentos de R$ 297,7 milhões 

em abastecimento de água e de R$ 109,9 milhões em esgotamento sanitário. 

4.1.1 Porto Alegre 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE, 2015), o município conta com a universalização do abastecimento público de água 

potável e possui seis sistemas de abastecimento de água, sendo eles: Moinhos de Vento, São João, 

Menino Deus, Belém Novo, Ilha da Pintada e Tristeza  

Quando da elaboração da primeira etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, em 2004, a 

capital do Estado contava com, além destes, outros dois sistemas, Lami e Lomba do Sabão. No ano 

de 2007, o Sistema Lami foi incorporado ao Sistema Belém Novo, e, posteriormente, em 2013, o 

sistema Lomba do Sabão foi desativado e as áreas abastecidas por este sistema foram absorvidas 

pelos sistemas Menino Deus e Belém Novo (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2015). 

A Figura 8 apresenta os sistemas de abastecimento de água, a localização das estações de 

bombeamento de água bruta e das estações de tratamento de água (ETAs) de Porto Alegre. 
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Figura 8: Sistemas de abastecimento de água de Porto Alegre 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (2015, p. 51). 
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Os sistemas contam com seis estações de bombeamento de água bruta no Lago Guaíba, como 

segue: 

 EBAB Moinhos de Vento - Vazão Máxima: 2.000 L/s; 

 EBAB Menino Deus - Vazão Máxima: 3.000 L/s; 

 EBAB Tristeza - Vazão Máxima: 450 L/s; 

 EBAB Belém Novo - Vazão Máxima: 1.000 L/s; 

 EBAB São João - Vazão Máxima: 2.600 L/s; 

 EBAB Francisco de Lemos Pinto - Vazão Máxima: 100 L/s. 

Os sistemas Moinhos de Vento, São João, Menino Deus, Belém Novo e Tristeza captam água no 

Lago Guaíba, em quatro diferentes pontos (os sistemas Moinhos de Vento e São João possuem uma 

única captação) e o Sistema Ilha da Pintada tem sua captação junto ao braço direito do Rio Jacuí. 

Segundo Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2015), existe um programa de substituição de redes, 

que visa a atender demandas da área operacional e tem como objetivo a substituição de todas as 

redes de fibrocimento existentes na cidade. 

A Tabela 1 apresenta informações referentes ao sistema de abastecimento de água de Porto Alegre. 

Tabela 1: Dados referentes ao sistema de abastecimento de água de Porto Alegre 

Dados Gerais do Abastecimento 

No de sistemas = No ETAs 6 unidades 

Volume de Água Tratada 198.069.074 m³/ano 

Volume de Água Faturado 105.420.687 m³/ano 

Caminhões-pipa 11 unidades 

Quantidade de ligações totais de água: 308.692 un. 

Quantidade de ligações ativas de água micro medidas 276.364 unidades. 

Nº Total de Ramais 289.938 unidades. 

Média de consumo micro medido por economia residencial 13 (m³/mês) 

Média de consumo micro medido por pessoa 145 (L/dia) 

No de Elevatórias (EBABs e EBATs) 88 unidades 

No de reservatórios 99 unidades 

Capacidade de reservação 200.509 m³ 

Extensão de redes de água 4.052 Km 

Nº Total de Economias 665.845 unidades 

Índice de perdas de água na distribuição 24,63% 

Índice de hidrometração 98,04% 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (2015, p. 52). 

A Figura 9 apresenta a evolução da metragem de redes implantadas no período 2005 a 2014. Como 

pode ser observado, houve um aumento bastante expressivo, de 498 km, na extensão das redes de 

água no período de 10 anos. 



 

45 

 

Figura 9: Extensão das redes de água no período de 2005 a 2014 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (2015, p. 55). 

Para maiores informações e detalhamento de todos os sistemas de abastecimento, sugere-se a 

consulta do Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre, que possui dados atualizados, 

prognósticos e projeções do sistema. 

4.1.2 Canoas 

O sistema de abastecimento de água do município de Canoas é constituído por infraestruturas e 

instalações que atendem a população com água potável, sendo de titularidade da Prefeitura 

Municipal de Canoas e com concessão para Companhia Rio-grandense de Saneamento - CORSAN. 

O Arroio das Garças é o único manancial que atende o sistema que abastece a cidade (FESPSP, 

2014). 

A infraestrutura do sistema de abastecimento de água de Canoas, a partir de dados atuais do Plano 

Municipal de Água e Esgoto de Canoas (FESPSP, 2014) é composta pelas seguintes unidades: 

manancial, captações, elevatórias de água bruta, estações de tratamento de água, reservatórios, 

adutoras de água tratada, elevatórias de água tratada, redes de distribuição e ramais prediais. 

A captação de água bruta é realizada no Arroio das Garças, contando com dois pontos de captação, 

sendo que um abastece o Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SICES), que atende os 

municípios de Esteio, Sapucaia e Canoas, e o outro que abastece a ETA Rio Branco, em operação 

desde o ano de 2009. A Tabela 2 e a Tabela 3 apresentam informações referentes ao sistema de 

abastecimento de água de Canoas. A Figura 10 apresenta uma representação esquemática do 

sistema. 
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Tabela 2: Dados referentes ao sistema de abastecimento do sistema de abastecimento de água 

Dados referentes ao abastecimento de água do município de Canoas 

Estações elevatórias de água bruta 4 unidades 

Adutoras 4 unidades 

Estações de tratamento de água (ETAs) 3 unidades 

Estações elevatórias de água tratada 13 unidades 

Adutoras de água tratada Aproximadamente 40 km 

Reservatórios 20 unidades; capacidade de reservação 30.850 m3/água 

Redes de distribuição de água Aproximadamente 900 km 

Fonte: Dos dados de FESPSP (2014). 

Tabela 3: Detalhamento das informações referentes ao sistema de abastecimento de água do município 
de Canoas 

Dados referentes ao abastecimento de água do município de Canoas 

Elevatórias de bombeamento de água bruta 

Estação Elevatória 
Vazão 

nominal 
Vazão de operação Locais atendidos 

EBAB 3 1150 L/s 1150 L/s 
650 L/s para ETA Niterói 

80 L/s para a ETA da Base 
420 L/s para a ETA Cachoeirinha 

EBAB 1A 1500 L/s 550 L/s ETA Rio Branco 

EBAB 1B 
Não 

informada 
 Vonpar e ETA Cachoeirinha 

EBAB 15 500 L/s 500 L/s 
80 L/s para a ETA da Base 

420 L/s para a ETA Cachoeirinha 

Adutoras 

ETA Diâmetro nominal Comprimento estimado 

Rio Branco 900mm 100m 

Niteroi 800mm 4892m 

ETA da Base 600 mm e 350 mm 6325m 

ETAs 

ETAs Vazão Nominal Vazão de operação 
Estado de 

conservação 

Período 
de 

operação 
Localização 

Rio Branco 900 L/s 550 L/s Ótima 18h 
Próxima ao Rio 

Gravataí 

Niterói 650 L/s 600 L/s Regular 24h 
Próxima ao Rio 

Gravataí 

ETA da 
Base 

80 L/s 70 L/s 
Ruim, com 
previsão de 
desativação 

24h 
Dentro da base aérea 

de Canoas 

Fonte: Dos dados de FESPSP (2014). 



 

47 

 

Figura 10: Sistema de abastecimento de água do município de Canoas 

Fonte: FESPSP (2014, p. 49). 

Segundo o plano, a produção de água para o ano de 2014 apresenta vazão de 1.220 L/s, com 

atendimento de 99,2% da população, e índice de perdas de água em torno de 50%. 

4.1.3 Guaíba e Eldorado do Sul 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Guaíba (MJ 

ENGENHARIA, 2014), o sistema público de abastecimento de água existente no município de Guaíba 

está inserido no sistema integrado Guaíba-Eldorado do Sul, operado pela CORSAN, o qual atende 

toda a área urbana do município. Já na zona rural de Guaíba não existem sistemas públicos de 

abastecimento de água. Nessa região, o abastecimento se dá através de sistemas alternativos 

individuais e coletivos, realizados através de captação subterrânea, sendo esses, na sua grande 

maioria, poços rasos. 

O sistema integrado de Guaíba-Eldorado do Sul abastece 100% das áreas urbanas de Guaíba 

(população aproximada de 93.064 habitantes, segundo IBGE/2010) e Eldorado do Sul (população 

aproximada de 30.800 habitantes, segundo IBGE/2010), o que corresponde a mais de 276 km de 

rede, 29.701 ligações e um volume de água produzido de mais de 1.000.000 de m³. 
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A captação do sistema é realizada no Lago Guaíba através de 02 (duas) adutoras de água bruta, 

sendo uma para cada ETA. 

A Tabela 4 apresenta dados referentes ao sistema de abastecimento de água do município de 

Guaíba e a Figura 11 apresenta um esquema do sistema integrado de abastecimento de água de 

Guaíba e Eldorado do Sul. 

Tabela 4: Dados referentes ao sistema de abastecimento de água de Guaíba 

Dados Gerais do Abastecimento 

Adutoras de água bruta 2 unidades 

Estações de Tratamento de Água (ETAs) 2 unidades 

Reservatórios 7 unidades 

Adutoras de água tratada 2 unidades 

Estações elevatórias 2 unidades 

Boosters para aumento de pressão 2 unidades 

Fonte: Dos dados de MJ Engenharia (2014). 

 

Figura 11: Sistema integrado de abastecimento de água de Guaíba-Eldorado do Sul 

Fonte: MJ ENGENHARIA (2014, p. 71). 

A captação de água bruta do sistema integrado de abastecimento de água Guaíba-Eldorado do Sul 

ocorre no Lago Guaíba, de onde é retirada uma vazão média de 465 L/s. O tratamento de água é 

realizado através de duas ETAs, ETA 01 e ETA 03, ambas localizadas na Rua Pedras Brancas, no 

centro de Guaíba. A principal fonte de água para o sistema é a ETA 03, responsável por cerca de 

75% do fornecimento de água dos municípios de Guaíba e Eldorado do Sul (MJ ENGENHARIA, 

2014). 
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O município de Eldorado do Sul é abastecido pelo sistema integrado Guaíba - Eldorado do Sul. 

Segundo a Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul (2015), as áreas urbanas dos distritos Parque 

Eldorado e Bom Retiro, bem como a maioria das áreas rurais não possuem abastecimento de água 

tratada. 

4.1.4 Barra do Ribeiro e Mariana Pimentel 

O sistema de abastecimento de água do município de Barra do Ribeiro, conforme informações 

fornecidas pela CORSAN à Ecoplan Engenharia Ltda., no ano de 2012, conta com uma ETA 

convencional, com capacidade nominal de 50 L/s, operando, em média, 12 horas/dia. O sistema 

possui 28.000 m de rede de distribuição, duas estações de bombeamento, três reservatórios com 

uma capacidade de reservação total de 700 m
3
.  

Já o sistema de abastecimento de água de Mariana Pimentel conta com uma ETA convencional, com 

capacidade nominal de 3 L/s, operando, em média, 8 horas/dia. O sistema é composto por 7.700 m 

de rede distribuidora, uma estação de bombeamento e quatro reservatórios, com capacidade de 

reservação de 207 m
3
. 

4.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As sedes municipais que lançam seus efluentes sanitários nos corpos hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Lago Guaíba são: Porto Alegre, Canoas (lançamento parcial), Eldorado do Sul, Guaíba, Mariana 

Pimentel, Sertão Santana e Barra do Ribeiro. O sistema de esgotamento e tratamento de esgotos de 

Porto Alegre está a cargo do DMAE, enquanto para as demais cidades a operadora de saneamento é 

a CORSAN. 

As informações presentes na Tabela 5 referem-se ao planejamento de ações futuras das operadoras 

de saneamento, para sistemas de coleta e tratamento de esgotos e a universalização do 

esgotamento sanitário. Os dados relativos à CORSAN foram obtidos por meio do seu representante 

no Comitê da Bacia do Lago Guaíba, durante o segundo semestre de 2014, e os dados relativos ao 

DMAE, no Plano Municipal de Saneamento Básico (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 

2013). 

Tabela 5: Planejamento de ações futuras no setor de saneamento 

Município Operadora 
População atendida ao final 

do plano de saneamento 
Meta/Ano Observação 

Porto Alegre DMAE 1.568.820 hab 2030 

Atualmente a capacidade 
instalada para tratamento 

de esgotos atende 80% da 
população e a de coleta 

atende 62%. Dos 10 
Sistemas de Esgotamento 

Sanitário (SES) nos quais a 
cidade está dividida, em 

sete há obras planejadas e 
em execução. 
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Município Operadora 
População atendida ao final 

do plano de saneamento 
Meta/Ano Observação 

Canoas CORSAN 121.221 hab 2035 
Acréscimo de 20% sobre a 

situação atual 

Eldorado do Sul CORSAN 48.453 hab 2035 
Acréscimo de 80% sobre a 

situação atual. 

Guaíba CORSAN 192.705 hab 2035 
Acréscimo de 120% sobre a 

situação atual. 

Barra do 
Ribeiro 

CORSAN 28.306 hab 2035 
Acréscimo de 136% sobre a 

situação atual. 

Mariana 
Pimentel 

CORSAN   Não há projetos informados 

Sertão Santana CORSAN   Não há projetos informados 

A seguir serão descritas informações simplificadas e atuais, referentes à infraestrutura de 

saneamento destes municípios. 

4.2.1 Porto Alegre 

Segundo Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2013) a capacidade instalada para o tratamento dos 

esgotos sanitários gerados pela população é significativa. O percentual de coleta de esgotos 

sanitários pelo sistema separador absoluto é de 62,1% do total de esgotos produzidos. Em relação ao 

tratamento de esgotos, Porto Alegre conta com uma capacidade instalada de 80%, configurando a 

necessidade presente de suprir o déficit existente na coleta de esgotos sanitários, de modo que as 

estações de tratamento (ETEs) cumpram o seu ofício plenamente, contribuindo efetivamente para a 

melhoria das condições de qualidade dos recursos hídricos, especialmente do Lago Guaíba.  

Conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE, 2015), o município possui dez (10) sistemas de esgotamento sanitário (SESs). São 

eles: 1) SES Rubem Berta, 2) SES Sarandi, 3) SES Navegantes, 4) SES Ponta da Cadeia, 5) SES 

Cavalhada, 6) SES Zona Sul, 7) SES Salso, 8) SES Belém Novo, 9) SES Lami e 10) SES Ilhas. 

Desse total, os nove (9) primeiros SESs possuem estações de tratamento de esgoto (ETEs) com 

processos diversificados, que vão desde biodigestor de fluxo ascendente, passando por lagoa de 

estabilização do tipo australiano, até reator anaeróbio seguido de lodos ativados com remoção de 

nutrientes e desinfecção. O SES Ilhas possui soluções individuais de tratamento, em conformidade 

com as normas técnicas NBR 7.229 e NBR 13.969. 

Segundo Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2015), a capacidade instalada para o tratamento de 

esgotos tem se expandido na capital, em duas novas unidades de tratamento: ETE Sarandi (primeiro 

módulo), com 133 L/s, a partir de outubro de 2013, e a ETE Serraria, com 4.115 L/s, a partir de abril 

de 2014. Vale salientar que o alto índice de capacidade de tratamento de esgoto não se configura, no 

cenário contemporâneo, em esgoto efetivamente coletado e tratado. 

Os dez (10) SESs de Porto Alegre se encontram divididos em subsistemas. A Figura 12 mostra os 

sistemas de esgotamento sanitário. 
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Figura 12: Sistemas de Esgotamento Sanitário de Porto Alegre 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (2015, p.98). 
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Todos os SESs de Porto Alegre convergem para as bacias hidrográficas do Lago Guaíba e do Rio 

Gravataí. Situam-se integralmente na área da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí o SES Rubem Berta 

e o SES Sarandi. Além desses, parcela do SES Navegantes também aflui para a bacia desse rio, 

como é o caso da Sub-bacia do Arroio da Areia. No entanto, o planejamento dessa porção territorial, 

previsto nos planos diretores de esgotos pretéritos, estabeleceu a implantação de redes coletoras 

sanitárias, estações de bombeamento e de tratamento de esgotos, com lançamento desses efluentes 

no Delta do Jacuí (Canal dos Navegantes), localizado na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Os 

demais SESs contribuem integralmente para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

O detalhamento de todos os SES, as sub-bacias contribuintes e bairros atendidos e a infraestrutura 

atual, como ETEs, redes coletoras, coletores troncos e estações de bombeamento e o percentual de 

atendimento das redes coletoras encontram-se descritos no Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Porto Alegre (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2015). 

4.2.1.1 Projeto Integrado Socioambiental - PISA 

O Projeto Integrado Socioambiental (PISA) é um projeto realizado em parceria entre o Ministério das 

Cidades e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O projeto complementa a despoluição do Rio dos 

Sinos, do Lago Guaíba e do Rio Gravataí, cuja integração tem a meta de universalizar o saneamento 

básico e de despoluir os rios urbanos (DMAE, 2014). 

O PISA compreende um conjunto de grandes obras que ampliam de 30% para 80% a capacidade de 

tratamento de esgotos gerados. O projeto de saneamento básico é composto por 150 km de redes 

coletoras, 29 km de emissários, 8 novas estações de bombeamento, quatro chaminés de equilíbrio e 

a ETE Serraria, que possui capacidade de operação de 4.100 L/s. A ETE Serraria tem capacidade de 

tratamento em nível terciário, combinando o processo que resulta em elevada capacidade de 

remoção dos poluentes, aliada ao baixo consumo de energia. A estação ficou em primeiro lugar entre 

os projetos selecionados em 2012 pelo Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas - 

PRODES, da ANA.  

A ETE Serraria (Figura 13) receberá incialmente uma vazão de esgoto de 2.500 L/s, com capacidade 

de tratamento de 4.130 L/s. As obras do PISA foram inauguradas em abril de 2014. A estação ficou 

pronta em 2013, no entanto aguardava liberação da FEPAM, o que foi feito mediante Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC. Beneficia diretamente mais de 700 mil pessoas com a coleta e o 

tratamento do esgoto nas sub- bacias dos arroios Dilúvio, Cavalhada e do Salso.  
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Figura 13: Vista aérea da ETE Serraria 

Fonte: DMAE (2014). 

O traçado das obras de esgoto do PISA pode ser visualizado na Figura 14, desde o Centro Histórico 

de Porto Alegre, com a implantação das redes coletoras de esgoto cloacal e dos emissários terrestre 

e subaquático, até a ETE Serraria, na Zona Sul. 
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Conforme informações do DMAE, as obras que integram o PISA são: 

 12 km de emissários terrestres; 

 14,1 km de emissários subaquáticos; 

 139,5 km de redes coletoras (Restinga, Cavalhada e Ponta Grossa); 

 5,6 km de interceptor de esgoto; 

 Uma estação de tratamento de esgoto com capacidade de 4.100 litros por segundo; 

 Reforma em duas estações de bombeamento de esgoto (Baronesa do Gravataí e Ponta da 
Cadeia); 

 Construção de sete estações de bombeamento de esgoto (C1, Cristal, C2, Restinga, Chapéu 
do Sol, EBE1 e EB2). 

O Investimento total do Projeto Socioambiental foi estimado em R$ 672.868.605,00, sendo em torno 

de R$ 480 milhões investidos em saneamento. A ETE Serraria, maior obra do PISA, custou de R$ 

145,9 milhões, além de equipamentos adquiridos pelo DMAE (PRESS KIT, 2014). 

4.2.2 Canoas 

Segundo o Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município de 

Canoas (FESPSP, 2014), a infraestrutura do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Canoas 

é composta pelas seguintes unidades: Ramais Prediais, Rede Coletora, Elevatória de Esgoto, 

Emissários, Estação de Tratamento de Esgoto, Emissário Final e Corpo Receptor. 

Os esgotos sanitários da cidade eram tratados a nível residencial por fossa séptica, seguida de 

sumidouro. No entanto, na cidade de Canoas esta solução limita-se a alguns locais, pois as cotas 

baixas da cidade fazem com que o lençol freático se encontre muito próximo à superfície 

inviabilizando esta solução. Mesmo assim, muitos domicílios ainda empregam o tratamento por fossa 

séptica, sendo que o efluente final é lançado junto à rede de esgotos pluviais. 

A Figura 15 representa o sistema de esgotamento existente, delimitando as áreas sem coleta e 

tratamento de esgotos, as áreas onde o sistema se encontra em implantação, onde o esgoto é 

coletado e onde ele é coletado e tratado. 
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Figura 15: Sistema de esgotamento sanitário existente 

Fonte: FESPSP (2014, p. 96). 

Segundo o documento, o Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal, está 

proporcionando várias obras de esgotamento sanitário no município de Canoas, por isso, 

consideraram-se como rede coletora em implantação as áreas que estão em obra ou previsão de 

implantação pelo PAC II.  

O sistema existente, somado ao que está sendo implantado, permite que os ramais prediais sejam 

ligados a rede coletora que irão beneficiar aproximadamente 50% da população do município de 

Canoas. Porém, ter a rede disponível para ligação de esgoto, muitas vezes, não significa que o 

usuário esteja com o domicílio ligado a esta rede. 

O município de Canoas conta com uma única Estação de Tratamento de Esgotos que recebe todo o 

esgoto sanitário coletado na cidade, denominada ETE Mato Grande. A ETE está localizada no bairro 

Mato Grande, próximo ao Arroio Araçá o qual deságua no Arroio das Garças. Desta maneira, o 

efluente após o tratamento é lançado no Arroio das Garças, a montante dos pontos de captação de 

água para abastecimento da cidade. O processo de tratamento de esgoto adotado na ETE é o de 

Lodos Ativados, com capacidade de tratamento de 260 L/s. Atualmente A ETE tem recebido uma 

vazão de 180 L/s (FESPSP, 2014). 
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Conforme o FESPSP (2014), está prevista a ampliação da ETE existente. Na nova configuração, 

serão construídos 03 (três) módulos de 322 L/s. Os três módulos serão implantados em etapa única, 

com capacidade para 966 L/s. Esta capacidade será suficiente para atender 100% da população no 

horizonte de 30 anos (2045). 

4.2.3 Guaíba 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Guaíba (MJ ENGENHARIA, 

2014), o sistema público de esgotamento sanitário existente no município de Guaíba se encontra, em 

grande parte, em fase de implantação. Esse sistema visa a atender, em longo prazo, toda a área 

urbana do município. A zona rural de Guaíba, onde a CORSAN não atua, permanecerá adotando 

soluções individuais, como fossas sépticas e sumidouros. Durante a elaboração da Primeira Etapa do 

Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, não havia nenhum sistema de esgotamento sanitário. 

Atualmente, existem dois sistemas em operação, os sistemas Jardim dos Lagos e Parque Noli. A 

Tabela 6 apresenta a situação do esgotamento sanitário de Guaíba, de acordo com os dados do 

IBGE de 2010. 

Tabela 6: Situação do esgotamento sanitário do município de Guaíba 

Esgotamento sanitário Domicílios Moradores 

Rede geral de esgoto ou pluvial 23.094 69.775 

Fossa séptica 4.094 12.232 

Fossa rudimentar 2.452 7.540 

Vala 1.207 4.189 

Lago ou mar 265 923 

Outro escoadouro 40 114 

Não tinham banheiro nem sanitário 90 231 

Total 31.242 95.004 

Fonte: MJ ENGENHARIA (2014, p. 104). 

Conforme a Tabela 7, 13% da população possui o tratamento dos seus esgotos através de fossas 

sépticas e 74%, lança seus esgotos na rede geral ou pluvial. 

Segundo o documento, a coleta é realizada por coletor público, do tipo separador absoluto, e o 

tratamento de esgoto coletivo ocorre em dois sistemas: 

 Sistema Parque Noli: rede coletora atende exclusivamente o loteamento Parque Noli. O 
tratamento dos efluentes é realizado através de estação de tratamento do tipo fossa filtro 
anaeróbio, que trata o efluente doméstico de parte do loteamento; 

 Sistema Jardim dos Lagos: rede coletora atende exclusivamente o condomínio Jardim 
dos Lagos. O tratamento dos efluentes é realizado através da estação de tratamento do 
tipo UASB, mais Biofiltro.  

Segundo relatório operacional da CORSAN, esses dois sistemas juntos atendem um total de 1.126 

ligações ativas, o que corresponde a cerca de 3.274 habitantes. 
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Além desses dois sistemas que já se encontram em operação, existe ainda, em fase de implantação 

o sistema Guaíba. Esse sistema visa a atender, em curto prazo, cerca de 50% da zona urbana de 

Guaíba, e, em longo prazo, 100% das zonas urbanas de Guaíba e Eldorado do Sul. 

O detalhamento destes sistemas se encontra no Plano Municipal de Saneamento Básico de Guaíba 

(MJ ENGENHARIA, 2014). 

4.2.4 Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro e Mariana Pimentel 

Segundo informações fornecidas pela CORSAN à Ecoplan Engenharia Ltda., no ano de 2012, em 

relação a esgoto cloacal, o município de Eldorado do Sul conta com serviço de saneamento parcial. 

No bairro Cento Novo há coleta de esgoto cloacal e uma ETE, sendo que nos demais bairros existem 

somente soluções individuais, como fossa séptica, e esgoto pluvial. 

O município de Barra do Ribeiro não possui sistema de esgotamento sanitário separador absoluto de 

esgotos. O tipo de tratamento predominante, que é dado aos efluentes, é do tipo fossa-rede pluvial.  

O município de Mariana Pimentel não possui sistema de esgotamento sanitário separador absoluto de 

esgotos. 
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5 QUALIDADE DA ÁGUA 

Visando à definição das metas progressivas e intermediárias para o alcance do Enquadramento, 

previstas nesta etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (Fase C), realizou-se uma 

análise simplificada da qualidade atual da água, com base na Resolução CONAMA nº 357 /2005.  

Além disso, com o intuito de transformar os dados técnicos do monitoramento da qualidade em 

informações de fácil compreensão, calculou-se o Índice de Qualidade da Água (IQA), o qual foi 

comparado com o IQA de 2000 a 2009, publicado por Andrade et al. (2012). 

5.1 METODOLOGIA 

Para a avaliação da qualidade das águas do Lago Guaíba foram selecionados 28 pontos de coleta, 

sendo 25 pontos monitorados pelo DMAE e três pontos monitorados pela CORSAN. Salienta-se que 

a FEPAM forneceu dados relativos a cinco pontos de monitoramento nos rios afluentes do Lago 

Guaíba, que, no entanto, não foram considerados para as análises, pois estavam fora dos limites da 

bacia hidrográfica em estudo. 

A qualidade da água foi analisada, conforme as classes de Enquadramento da Resolução CONAMA 

nº 357/2005, nos segmentos enquadrados (Resolução CRH nº 50/2008), a fim de verificar o quanto a 

qualidade da água atual está distante do Enquadramento, ou se os objetivos já foram alcançados. Os 

segmentos Delta do Jacuí – Canal Central e Morro do Coco - Ponta de Itapuã não possuem pontos 

de monitoramento da qualidade da água, desta forma, para a classificação dos segmentos foram 

utilizados os dados provenientes da modelagem da qualidade da água. Os 13 segmentos analisados 

foram: 

 Delta do Jacuí – Margem Direita; 

 Delta do Jacuí – Canal Central; 

 Delta do Jacuí - Margem Esquerda; 

 Margem Esquerda Montante (Ponta Cadeia - Ponta dos Cachimbos); 

 Margem Esquerda Jusante (Ponta dos Cachimbos - Morro do Coco); 

 Margem Esquerda (Morro do Coco - Ponta Itapuã); 

 Canal de Navegação Montante – Margem Esquerda (Ponta da Cadeia - Ponta do Arado); 

 Canal de Navegação Montante – Margem Direita (Saco Santa Cruz - Ponta da Ceroula); 

 Canal de Navegação Jusante – Margem Esquerda (Ponta do Arado - Foz do Lago); 

 Canal de Navegação Jusante – Margem Direita (Ponta da Ceroula - Foz do Lago Lago); 

 Saco Santa Cruz; 

 Margem Direita Médio (Saco de Santa Cruz - Ponta do Salgado); e 

 Margem Direita Jusante (Ponta do Salgado - Ponta da Faxina). 

A Figura 16 mostra a localização dos pontos e a segmentação do Lago Guaíba. As coordenadas e 

uma breve descrição da localização dos pontos utilizados estão descritas no Quadro 8. 
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Quadro 8: Pontos de monitoramento da qualidade da água e sua localização 

Segmento Estação Latitude Longitude Operador 
Profun-
didade 

(metros) 

Período de 
dados 

Localização dos pontos 

Delta do Jacuí -
Margem Direita (MD) 

57 29°57'03'' 51°19'15'' DMAE 7,8 2011-2013 
Rio Jacuí, divisa dos municípios de Guaíba e Triunfo, 100 metros a 
montante da foz. 

58 29°55'49'' 51°17'03'' DMAE 5,0 2011-2013 
Rio Caí, divisa dos municípios de Triunfo e Canoas, 100 metros a 
montante da foz. 

86A 30°00'47'' 51°15'32'' DMAE 4,7 2011-2013 
Lago Guaíba, Delta do Jacuí, junto à captação da ETA Ilha da 
Pintada. 

123 30°01'46'' 51°14'58'' DMAE - 2009-2011 Lago Guaíba, Delta do Jacuí. 

Delta do Jacuí -
Margem Esquerda 
(ME) 

59 29°55'47'' 51°14'12'' DMAE 4,8 2011-2013 
Rio dos Sinos, Município de Canoas, 100 metros a montante da 
foz. 

31 29°58'10'' 51°11'51'' DMAE 6,5 2011-2013 
Rio Gravataí, município de Porto Alegre, 100 metros a montante da 
foz. 

36 30°00'50'' 51°12'53'' DMAE 7,4 2011-2013 
Lago Guaíba, Delta do Jacuí. Junto a Captação da ETA Moinhos 
de Vento e ETA São João, distante a 10 metros da margem. 

Captação 
Canoas 

29°57'37,6'' 51°12'14.8" CORSAN - 2011-2013 Delta, Arroio das Garças, captação da CORSAN. 

Canal de Navegação-
Montante- MD 

51B 30°08'42'' 51°17'18'' DMAE 4,2 2011-2013 
Lago Guaíba, margem direita, próximo ao Arroio Celupa, no 
município de Guaíba. 

Canal de Navegação- 
Montante - ME 

50 30°13'24'' 51°16'48'' DMAE 6,6 2011-2013 Lago Guaíba, canal de navegação, próximo à Ponta Grossa. 

41A 30°03'30'' 51°14'54'' DMAE 12,5 2011-2013 Canal de navegação, 2000m a jusante da estação 38. 

38 30°02'30'' 51°14'48'' DMAE 13,4 2011-2013 
Lago Guaíba, Canal de navegação, em frente à Ponta da Cadeia, a 
700 metros da margem. 

Canal de Navegação 
Jusante - ME 

60 30°16'18'' 51°10'42'' DMAE 7,6 2011-2013 
Lago Guaíba, canal de navegação, próximo a Ilha Francisco 
Manoel e a Ponta do Salgado. 

61 30°22'18'' 51°03'36'' DMAE 7,1 2009-2011 Lago Guaíba, canal de navegação, próximo à Ponta de Itapuã. 

Canal de Navegação 
Jusante - MD 

64 30°14'30'' 51°05'34'' DMAE 6,7 2009-2011 
Lago Guaíba, canal de navegação, entre a Ponta Escura e a Ponta 
do Cego, na frente da Praia do Lami. 

Saco de Santa Cruz 56A 30°01'37'' 51°17'18'' DMAE 2,9 2011-2013 
Lago Guaíba, margem direita, junto ao Saco de Santa Cruz, em 
frente à Ilha da Pintada. 

Margem Direita - Médio 

Captação 
Guaíba 

30°06'38.3" 51°18'13.7 CORSAN - 2011-2013 Lago Guaíba, captação de Guaíba. 

50H 30°13'18'' 51°18'18'' DMAE 2,4 2011-2013 
Lago Guaíba, margem direita, próximo ao Arroio Petim, a 1500 
metros da margem. 

53A 30°09'36'' 51°19'00'' DMAE 2,5 2011-2013 
Lago Guaíba, margem direita, em frente ao Arroio Passo Fundo, a 
500 metros da margem. 

Captação 
Barra do 
Ribeiro 

30°17'38" 51°17'47.2 CORSAN - 2011-2013 Lago Guaíba, captação de Barra do Ribeiro. 
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Segmento Estação Latitude Longitude Operador 
Profun-
didade 

(metros) 

Período de 
dados 

Localização dos pontos 

Margem Direita-
Jusante 

64C 30°21'02'' 51°10'06'' DMAE 3,8 2009-2011 
Lago Guaíba, margem direita, Junto à Barra do Ribeiro, a 3000 
metros da margem. 

Margem Esquerda- 
Montante 

40 30°02'54'' 51°14'00'' DMAE 4,7 2011-2013 
Lago Guaíba, margem esquerda, próximo à foz do Arroio Dilúvio, 
distante 100 metros da margem. 

46 30°05'54'' 51°16'12'' DMAE 7,4 2011-2013 Lago Guaíba, canal de navegação, em frente à Ponta do Dionísio. 

41B 30°03'31'' 51°14'09'' DMAE 8,3 2011-2013 
Lago Guaíba, margem esquerda, junto à captação da ETA José 
Loureiro da Silva, a 500 metros da margem. 

45C 30°05'25'' 51°15'13'' DMAE 5,2 2004-2006 
Lago Guaíba, margem esquerda, junto à captação da ETA Tristeza, 
próximo ao arroio Cavalhada, a 500 metros da margem. 

Margem Esquerda-
Jusante 

47-3 30°08'12'' 51°13'54'' DMAE 1,5 2011-2013 
Lago Guaíba, margem esquerda, junto a praia de Ipanema, 
próximo ao Arroio Capivara, a 50 metros da margem. 

47-8B 30°12'53'' 51°10'52'' DMAE 2,0 2002-2004 
Lago Guaíba, margem esquerda, junto à captação da ETA Belém 
Novo, a 50 metros da margem. 

64H 30°14'30'' 51°05'34'' DMAE 2,0 2011-2013 
Lago Guaíba, margem esquerda, junto à captação da ETA Lami, a 
50 metros da margem. 
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Com o objetivo de fornecer um panorama da qualidade da água atual, escolheu-se trabalhar com os 

últimos três anos de monitoramento, preferencialmente o período de 2011 a 2013. Em função de 

alguns pontos não estarem sendo mais monitorados, foram analisados os últimos três anos com 

dados disponíveis. Os pontos que não possuem monitoramento atual são: 123, 61, 64, 64C, 45c e 47-

8B. A frequência de amostragem dos pontos variou entre coletas mensais e trimestrais (fevereiro, 

maio, agosto e novembro). 

Para a avaliação das características físico-químicas e bacteriológicas, visando à análise da situação 

atual nos padrões de Enquadramento segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005, foram 

selecionados os seguintes parâmetros: pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO), fósforo total, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, turbidez, sólidos dissolvidos totais, 

coliformes termotolerantes e clorofila a. Para a determinação destes parâmetros foram adotados os 

procedimentos descritivos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2005). 

Os dados foram sistematizados em planilhas, em meio digital. Os parâmetros foram classificados em 

classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, conforme os padrões estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 357/2005. Nos casos em que o parâmetro possui o mesmo limite para duas ou mais 

classes, foi adotada a classe menos restritiva de uso.  

Em função de não haver monitoramento da qualidade da água nos arroios das margens direita e 

esquerda, foram utilizados os resultados da modelagem da qualidade da água, detalhada no capítulo 

8.2.6. Foram utilizadas as concentrações dos poluentes no exutório de cada sub-bacia, considerando 

a Vazão de Referência Q95. 

Os procedimentos utilizados para classificação dos parâmetros segundo as classes de 

Enquadramento estão ilustrados na Figura 17. 
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Figura 17: Ilustração do método de classificação por frequência de Classes dos pontos analisados 

 

Ponto X Coli Term. DBO5 NH3 Nitrato Nitrito OD PH P-TOTAL SDT Turbidez

Ano x

Jan 240000 13.4 8.89 0.76 0.03 0.8 6.9 0.71 52

Fev 36000 7.3 1.31 0.01 0.01 0.6 6.7 0.31 13.5

Mar 120000 7.6 4.32 0.04 0.09 1.1 6.8 0.45 23.7

Abr 43000 2.2 0.88 0.6 0.06 3.2 6.5 0.42 54.4

Mai 61000 9.8 4.07 0.31 0.06 1.7 6.8 0.53 61.5

Classe Coli Term. DBO5
NH3 (pH 

<= 7,5)
Nitrato Nitrito OD Ph

P-Total 

interm.

P-Total 

lótico
SDT Turbidez

(NMP/100mL) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) NTU

1 200 3 3.7 10 1 6 Entre 6 e 9 0.025 0.1 500 40

2 1000 5 3.7 10 1 5 Entre 6 e 9 0.05 0.1 500 100

3 4000 10 13.3 10 1 4 Entre 6 e 9 0.075 0.15 500 100

4 4000 10 13.3 10 1 2 Entre 6 e 9 0.075 0.15 500 100

Ponto X Coli Term. DBO5 NH3 Nitrato Nitrito OD PH P-TOTAL SDT Turbidez

Ano x

Jan Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 1  Classe 4 Classe 2

Fev Classe 4 Classe 3 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 1  Classe 4 Classe 1

Mar Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 1  Classe 4 Classe 1 Classe 1

Abr Classe 4 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 1  Classe 4 Classe 2

Mai Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 1  Classe 4 Classe 2

Comparação dos dados com a CONAMA 357/2005 

Frequência dos últimos três anos de monitoramento por Classe. 

Classificação dos dados conforme CONAMA 357/2005. 

Dados de qualidade da água. Padrões de classificação por classe - CONAMA 357/2005. 
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5.1.1 Critérios da Resolução CONAMA nº 357/2005 

A Resolução CONAMA nº 357/2005 define determinados usos para as classes de água doce, 

detalhados no Quadro 9. 

Quadro 9: Usos das águas conforme a classe de Enquadramento 

Classe especial Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Abastecimento para 
consumo humano, 
com desinfecção; 

Abastecimento para 
consumo humano, após 
tratamento simplificado; 

Abastecimento para 
consumo humano, 
após tratamento 
convencional; 

Abastecimento para 
consumo humano, 
após tratamento 
convencional ou 
avançado; 

Navegação; 

Preservação do 
equilíbrio natural das 
comunidades 
aquáticas; 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas; 

Proteção das 
comunidades 
aquáticas; 

Irrigação de culturas 
arbóreas, cerealíferas 
e forrageiras; 

Harmonia 
paisagística; 

Preservação dos 
ambientes aquáticos 
em unidades de 
conservação de 
proteção integral. 

Recreação de contato 
primário (natação, esqui 
aquático e mergulho), 
segundo CONAMA 
274/2000; 

Recreação de contato 
primário, segundo 
Resolução CONAMA 
nº 274/2000 
(balneabilidade); 

Pesca amadora:  

 

Irrigação de hortaliças 
que são consumidas 
cruas e de frutas que se 
desenvolvam rente ao 
solo e que sejam 
ingeridas cruas sem 
remoção de película; 

Irrigação de 
hortaliças e plantas 
frutíferas, parques e 
jardins; 

Recreação de contato 
secundário; 

 

 
Proteção das 
comunidades aquáticas 
em terras indígenas. 

Aquicultura e pesca. 
Dessedentação de 
animais. 

 

Fonte: Resolução CONAMA nº 357/2005 

Salienta-se que quanto maior o número da classe, menos nobres são os usos destinados para a 

água, e consequentemente os padrões ambientais de qualidade da água serão menos exigentes. No 

Quadro 10 são apresentados os padrões por classes, dos parâmetros analisados, da Resolução 

CONAMA nº 357/2005. 

Quadro 10: Padrões por Classes dos parâmetros analisados 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/2005 

Parâmetros Unidade Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Oxigênio 
Dissolvido 

mg/L O2 >= 6,0 >= 5,0 >= 4,0 < 2,0 

Coliformes 
termotolerantes 

nmp/100ml <200 <1000 <4000 >4000 

pH - Entre 6 e 9 Entre 6 e 9 Entre 6 e 9 Entre 6 e 9 

DBO5,20 mg/L O2 <= 3,0 <= 5,0 <= 10,0 >10 

Nitrogênio 
Amoniacal 

mg/L N 

3,7 (pH< 7,5) 

Idem Classe 1 

13,3 (pH< 7,5) 

- 
2,0 (7,5<pH< 8) 5,5 (7,5<pH<8) 

1,0 (8<pH<8,5) 2,2 (8<pH<8,5) 

0,5 (pH > 8,5) 1,0 (pH > 8,5) 

Fósforo Total mg/L P 

Lêntico<= 0,02 Lêntico<= 0,03 Lêntico <=0,05 

- Interm <=0,025 Interm <=0,05 Interm<= 0,075 

Lótico<= 0,1 Lótico <=0,1 Lótico <=0,15 

Turbidez UNT <= 40 <= 100 <= 100 >100 

Sólidos Totais mg/l 500 500 500 - 

Obs.: Na Classe Especial, deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de água. 
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5.1.2 Índice de Qualidade de Água 

A análise dos dados de qualidade de água fornece informações técnicas, as quais, geralmente, são 

de difícil compreensão pela comunidade usuária do manancial. 

A adoção de um Índice de Qualidade de Água (IQA), devido à sua forma simplificada de 

apresentação, permite o entendimento pelo público leigo das condições de qualidade de um 

determinado curso d’água. Este índice é expresso através de um valor numérico que pode variar de 0 

a 100 (BENDATI et al., 2003). 

O IQA utilizado foi o proposto pela National Sanitation Foundation (NSF) modificado pelo 

COMITESINOS (1990). 

O índice do NSF fundamentou-se na pesquisa de opinião de especialistas em várias áreas, que 

indicaram os parâmetros de qualidade de água a serem considerados, os seus pesos relativos e sua 

qualidade relativa, segundo uma escala de valores (BENDATI et al., 2003). 

Para a interpretação dos resultados das variáveis de qualidade da água foi aplicado o IQA-NSF 

(produtório). Este índice, adaptado pelo COMITESINOS (1990; 1993), utiliza a fórmula multiplicativa 

do tipo: 

IQA=π.qiwi          (50) 

Onde:π: símbolo de produtório; qi: qualidade relativa do i-ésimo parâmetro; wi: peso relativo do i-

ésimo parâmetro; i: número de ordem do parâmetro (1 a 8). 

A qualidade relativa de cada variável é estabelecida em curvas de variação que relacionam o 

respectivo valor da variável a uma nota (0 a 100), sendo o valor 100 para a melhor qualidade 

(BENDATI et al, 2003). Os parâmetros utilizados (i), e os pesos relativos (wi) aos parâmetros estão 

detalhados no Quadro 11. 

Quadro 11: Parâmetros e pesos relativos do IQA 

Parâmetros (i) Peso (Wi) 

Oxigênio Dissolvido 0,19 

Coliformes termotolerantes 0,17 

pH 0,13 

DBO5,20 0,11 

Nitrato 0,11 

Fósforo total 0,11 

Turbidez 0,09 

Sólidos Totais 0,09 

Fonte: COMITESINOS (1993) apud BENDATI et al. (2003, p. 6) 

Foram considerados para o cálculo do IQA os parâmetros oxigênio dissolvido de saturação (ODsat), 

pH, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), nitrato (NO3), fosfato total (PO4), turbidez, sólidos 

totais e coliformes termotolerantes. A interpretação do valor de IQA é realizada dentro de faixas de 

qualidade de água, apresentadas no Quadro 12. 
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Quadro 12: Faixas de qualidade de água para o IQA do NSF 

Faixas de IQA Classificação da qualidade da água 

0-25 Muito Ruim 

26-50 Ruim 

51-70 Regular 

71-90 Bom 

91-100 Excelente 

Fonte: MARTINS et al (1990) apud BENDATI et al (2003, p. 7) 

Foram analisados os dados dos parâmetros referentes aos anos 2011, 2012 e 2013 a fim de avaliar a 

qualidade da água atual e comparar com ao IQA publicado por Andrade et al (2012), que apresentou 

o IQA no período de 2000 a 2009. O IQA foi calculado com base nas médias dos parâmetros nos 

anos de 2011, 2012 e 2013. Foi calculada a média dos IQAs do período analisado e a frequência de 

ocorrência dos resultados nas faixas de qualidade do IQA. 

5.2 RESULTADOS 

A análise dos resultados, conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005, foi feita por segmento, por 

meio da análise dos histogramas de frequência de cada parâmetro nos padrões de classificação 

adotados. Foram destacados os valores acima da classe 2. Os resultados da aplicação do IQA nos 

pontos avaliados são apresentados no item 5.2.14. 

A fim de facilitar a identificação dos pontos e a interpretação dos resultados, os pontos foram 

apresentados de montante para jusante, no sentido do Delta do Jacuí para a Laguna dos Patos. 

5.2.1 Delta do Jacuí - Margem Direita 

No segmento Delta do Jacuí - Margem Direita afluem os Rios Jacuí e Caí, que representam 

aproximadamente 95% da vazão afluente no Lago Guaíba (CONCREMAT, 2004c). A localização do 

segmento Delta do Jacuí – Margem Direita pode ser visualizada na Figura 18. 
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Figura 18: Localização do segmento Delta do Jacuí - Margem Direita 

Nesta região, como pode ser observado nos histogramas de frequência da Figura 19, as classes mais 

frequentes dos parâmetros analisados são as classes 1 e classe 2, indicando boa qualidade das 

águas. 
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Figura 19: Histogramas de frequências dos pontos situados na região do Delta do Jacuí - Canal Direita 

O fósforo, em geral, apresenta concentrações elevadas no Lago Guaíba, mas apresentou maior 

frequência na classe 1 neste segmento. No ponto 58, localizado na foz do Rio Caí, foi observado 24% 

na classe 3 e 15% na classe 4. Nos demais pontos, a frequência de classes 3 e 4 para o fósforo são 

menores, e variam de 11% de classe 3, no ponto 57, a 6% de classe 4, no ponto 86 A.  

O parâmetro turbidez aparece com maior frequência na classe 1, sendo no ponto 58 a maior 

frequência de classe 4 (11%) e classe 2 (26 %). O ponto 123 apresentou o segundo maior valor de 

turbidez, com 6% dos valores acima de 100 UNT (classe 4). Esses valores podem ser provenientes 

da erosão das margens ou da ressuspensão de sedimentos do fundo. A turbidez não representa 

graves problemas à qualidade da água, no entanto, com a ressuspensão de sedimentos, pode haver 

o retorno de contaminantes que estavam depositados à coluna d’água, causando um incremento dos 

níveis de poluição (NICOLODI, 2007). 

5.2.2 Delta do Jacuí - Margem Esquerda 

Na região do Delta do Jacuí - Margem Esquerda afluem os rios dos Sinos e Gravataí. A localização 

do segmento analisado e dos pontos pode ser visualizada na Figura 20. 
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Figura 20: Localização do segmento Delta do Jacuí - Margem Esquerda 

Nesta região, observa-se uma piora significativa na qualidade da água que aflui no Lago Guaíba, 

conforme evidenciam os histogramas (Figura 21) dos parâmetros avaliados, segundo os critérios da 

Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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Figura 21: Histogramas de frequências dos pontos situados na região do Delta - Margem Esquerda 

No ponto 31, localizado na foz do Rio Gravataí, observa-se que em 100% das análises a 

concentração de coliformes termotolerantes estiveram acima de 4000 NMP/100 mL, correspondentes 

à classe 4. No ponto 36, localizado no exutório do delta, 80% das coletas foram classificadas em 

classe 4. Nos pontos 59 e da ETA Niterói (Captação Canoas), os valores de coliformes 

termotolerantes são menores, apresentando maior distribuição nas classes 1, 2, e 3, sendo que na 

captação de Canoas, 50% das amostras apresentou valores inferiores a 200 NMP/100 mL, que 

correspondem ao padrão da classe 1.  

Os coliformes termotolerantes compreendem um grupo de bactérias originárias predominantemente 

do trato intestinal humano e de outros animais. Sua presença em elevadas concentrações pode ser 

indicativa de contaminação por efluentes domésticos não tratados, no entanto, somente a Escherichia 

coli, principal bactéria do grupo dos coliformes termotolerantes, dá garantia de contaminação 

exclusivamente fecal (VON SPERLING, 2006). 

Os parâmetros OD e DBO apresentaram valores críticos no ponto 31 (Foz do Gravataí). Neste ponto, 

81% das análises foram enquadradas na classe 4 para o parâmetro OD, e 53% foram classificados 

na classe 4 para DBO (acima de 10 mg/L). Os pontos 59, o ponto da Captação de Canoas (ETA 

Niterói) apresentaram valores baixos de OD, tendo mais de 50% das coletas com OD inferior a 

2mg/L. Estes valores baixos de OD e elevados de DBO indicam a elevada carga orgânica afluente 

dos rios Gravataí e Sinos, proveniente de efluentes domésticos lançados sem tratamento no corpo 

receptor, o que pode comprometer seriamente o ecossistema aquático e a vida dos peixes, que 

necessitam de oxigênio dissolvido na água para sobreviver. Segundo Von Sperling (2006) com o 
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oxigênio dissolvido em torno de 4-5 mg/L morrem os peixes mais exigentes; com o OD igual a 2 mg/l 

praticamente todos os peixes estão mortos; com OD igual a 0mg/L tem-se condições de anaerobiose.  

O fósforo total, na maioria dos pontos analisados, apresentou valores elevados, que superavam os 

padrões das classes 3 e 4. Nos pontos 31, 59 e na captação da ETA Niterói, os valores estiveram em 

mais de 50% classificados em classe 4. Este valor de fósforo é bastante restritivo, e seus valores 

elevados são recorrentes em análises deste parâmetro, mesmo em pontos menos poluídos, como 

citado por DMAE (1986) e DMAE (1978). Esses resultados indicam que a presença do fosfato, em 

valores mais elevados que o limite definido pelo CONAMA, já é constatada desde 1970 para o Lago 

Guaíba (BENDATI et al., 2003). 

No ponto 31 também foi identificada a presença de amônia com concentrações até 13,3 mg/L em 

47% das análises, sendo classificada em classe 3. Este parâmetro representa contaminação recente, 

possivelmente proveniente do lançamento de esgotos domésticos não tratados no corpo hídrico. 

5.2.3 Margem Esquerda - Montante 

O segmento que engloba a Margem Esquerda Montante abrange pontos que possuem maior 

influência da região densamente urbanizada de Porto Alegre. A localização do segmento Margem 

Esquerda Montante pode ser visualizada na Figura 22. 
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Figura 22: Localização do segmento Margem Esquerda Montante 

Os histogramas de ocorrência dos parâmetros analisados, segundo os critérios da Resolução 

CONAMA nº 357/2005, encontram-se na Figura 23. 
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Figura 23: Histogramas de frequências dos pontos situados na região Margem Esquerda Montante 

O pior resultado da qualidade da água foi observado no ponto 40, situado na foz do Arroio Dilúvio. Os 

parâmetros de coliformes termotolerantes, OD, DBO e fósforo foram classificados na maior parte das 

coletas como classe 4. O OD esteve classificado 71% em classe 4, DBO 80% em classe 4, nitrogênio 

amoniacal 64% em classe 3 e 100% das amostras do fósforo em classe 4. 

No ponto 40 observa-se que em 100% das análises, o parâmetro coliformes termotolerantes foi 

classificado em classe 4, com valores superiores a 4000 NMP/100mL. No ponto 41B e no ponto 45 C 

(situado na foz do Arroio Cavalhada), 86% e 55% das amostras, respectivamente, foram classificadas 

em classe 4.  

O ponto 46, situado mais a jusante, apresentou menor densidade de coliformes termotolerantes, 

sendo 7% em classe 4, e 36% em classe 3. Salienta-se que o ponto 45C não possui monitoramento 

atual. Para esta análise foram utilizados dados dos anos de 2004 a 2006. Em todos os pontos deste 

segmento o parâmetro fósforo total apresentou mais de 80% das amostragens com valores 

superiores a 0,075 mg/L, o que corresponde a classe 4. 

5.2.4 Margem Esquerda - Jusante 

A localização do segmento Margem Esquerda – Jusante pode ser visualizada na Figura 24. Os 

histogramas de frequência da ocorrência dos parâmetros analisados neste segmento, segundo os 

critérios da Resolução CONAMA nº 357/2005, encontram-se na Figura 25. 
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Figura 24: Localização do segmento Margem Esquerda Jusante 
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Figura 25: Histogramas de frequências dos pontos situados na região da Margem Esquerda Jusante 

Nestes três pontos, observa-se uma melhora na qualidade da água do Lago Guaíba. O parâmetro 

coliformes termotolerantes apresenta maiores frequências de ocorrência nas classes 1 e 2. No ponto 

47-3 foram observadas 9% e 18% das amostras em classes 4 e 3, respectivamente, e, no ponto 47-

8b, 12% e 15% das amostras foram classificada em classes 3 e 4, respectivamente. No ponto 64H, 

situado mais a jusante, 94% das amostras obtiveram baixa densidade de coliformes, sendo 

classificadas em classe 1, indicando melhora na qualidade da água. 

O fósforo total também obteve valores elevados neste segmento do Lago Guaíba, nos pontos 47-3 e 

64H, sendo que 100% das amostras foram classificadas em classe 4. No ponto 47-8B, que não 

possui monitoramento nos últimos anos, tendo sido avaliado o período de 2002 a 2004, 88% das 

amostras foram classificadas em classe 4. 

Nesta região a turbidez apresentou valores mais elevados, sendo que nos pontos 47-8B, 26% e no 

ponto 64H, 36% das amostras foram classificada em classe 2. Estes valores mais altos de turbidez 

podem ser atribuídos a uma possível ressuspensão de sedimentos do fundo, devido à menor 

profundidade do Lago nesta região e, também, a processos erosivos. 

Segundo Bendati et al. (2003), os eventos de elevada turbidez registrados em baías, como no caso 

dos pontos localizada junto à captação da ETA Belém Novo (47-8b) e 64H, podem ser atribuídos ao 

revolvimento do sedimento de fundo, que ocorre em áreas de pequena profundidade, quando 

associada à ocorrência de ventos fortes e à formação de ondas. 

O ponto 64H, onde está localizada a captação da ETA Lami, apresenta águas de melhor qualidade na 

margem esquerda do Lago Guaíba. Conforme mencionado por Bendati et al. (2003), com exceção do 
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fósforo total, o ponto encontra-se em condição de classe 2, o que permite seu atual uso como 

balneário. 

Analisando os três pontos deste segmento, observa-se que a qualidade da água do ponto 64H 

apresenta maior frequência de classes 1 e 2 em relação aos pontos 47-3 e 47-8B. Por isso, seria 

interessante fragmentar este segmento em dois trechos: um trecho compreendendo os pontos 47_3 e 

47_8B, de Assunção até a Ponta do Arado, e outro, que inclui o ponto 64 H, da Ponta do Arado até a 

Ponta do Coco. 

5.2.5 Canal de Navegação Montante - Margem Esquerda 

A localização do segmento Canal de Navegação - Montante pode ser visualizada na Figura 26. Os 

histogramas de ocorrência dos parâmetros analisados neste segmento, segundo os critérios da 

Resolução CONAMA nº 357/2005, encontram-se na Figura 27. 
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Figura 26: Localização do segmento Canal de Navegação Montante – Margem Esquerda 
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Figura 27: Histogramas de frequências dos pontos situados na região Canal de Navegação Montante- 
Margem Esquerda 

A partir da análise dos histogramas verifica-se que, em relação à densidade de coliformes 

termotolerantes, as águas das estações 38 e 50 apresentaram valores superiores a 4000 NPM/100 

mL, sendo classificados em classe 4 em 27% e 42% das amostragens, respectivamente.  

Observa-se que estes pontos estão mais próximos do exutório do Arroio Dilúvio e a qualidade da 

água desta região pode sofrer maior influência dos efluentes não tratados lançados diretamente no 

Arroio. O ponto 50, localizados mais a jusante no canal, esteve dentro dos limites da classe 3 em 

apenas 4% das amostras, sendo que, na maior parte do tempo, este parâmetro foi classificado nas 

classes 1 e 2.  

Todos os pontos do canal de navegação apresentaram valores de turbidez até100 UNT, limite da 

classe 2. As águas dos pontos 38 e 50 apresentaram 18% e 20% das amostragens, respectivamente, 

classificadas na classe 2. Na maior parte das amostras, a turbidez foi classificada em classe 1. 

O fósforo total nos pontos 38 e 50 foi classificado, em mais de 50% das amostragens, em classe 1. 

5.2.6 Canal de Navegação Montante - Margem Direita 

A localização do segmento Canal de Navegação Montante - Margem Direita pode ser visualizada na 

Figura 28. O histograma de ocorrência dos parâmetros analisados neste segmento, segundo os 

critérios da Resolução CONAMA nº 357/2005, encontra-se na Figura 29. 
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Figura 28: Localização do segmento Canal de Navegação Montante - Margem Direita 
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Figura 29: Histogramas de frequências dos pontos situados na região Canal de Navegação Montante- 
Margem Direita 

A partir da análise dos histogramas verifica-se que, em relação à densidade de coliformes 

termotolerantes, o ponto 41A apresenta valores superiores a 4000 NPM/100 mL, sendo classificado 

em classe 4 em 45% das amostragens. O ponto 51B, localizado mais a jusante no canal e próximo ao 

Arroio Celupa, no município de Guaíba, apresentou uma melhora na qualidade da água em relação 

aos dois pontos localizados na margem esquerda do canal de navegação. Ele esteve dentro dos 

limites da classe 3 em 9% das amostras, sendo que, na maior parte das amostras, este parâmetro foi 

classificado nas classes 1 e 2. 

Em relação à turbidez, os pontos 41A e 51 B apresentaram em 18% e 36% das amostragens, 

respectivamente, padrão de qualidade da água na classe 2 (até 100 UNT). 

Em relação ao fósforo total, observa-se maiores concentrações em relação aos pontos da margem 

esquerda, sendo que o ponto 51B foi classificado, em 45% e 55%, nas classes 3 e 4, 

respectivamente. O ponto 41A apresentou uma frequência menor nas classes 3 e 4, sendo 30% e 

10%, respectivamente. 

Conforme Bendati et al. (2003), o canal de navegação funciona como um “divisor de águas” entre as 

margens direita e esquerda do Lago Guaíba, impedindo que as águas com qualidade inferior, 

provenientes da margem esquerda, comprometam a qualidade da margem direita. Da mesma forma, 

as análises atuais mostraram esta tendência de melhora na qualidade da água no que tange a 

qualidade da água das margens direita e esquerda. 

5.2.7 Canal de Navegação Jusante - Margem Esquerda 

A localização do segmento Canal de Navegação Jusante - Margem Esquerda pode ser visualizada na 

Figura 30. Os histogramas de ocorrência dos parâmetros analisados neste segmento, segundo os 

critérios da Resolução CONAMA nº 357/2005, encontram-se na Figura 31. 
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Figura 30: Localização do segmento Canal de Navegação Jusante – Margem Esquerda 

  

Figura 31: Histogramas de frequências dos pontos situados na região Canal de Navegação Jusante –
Margem Esquerda 

A análise dos histogramas dos pontos 60 e 61 mostra que a qualidade da água melhora 

significativamente em relação aos parâmetros coliformes termotolerantes e fósforo. Em relação à 

densidade de coliformes termotolerantes, apenas 8% das amostras foram classificadas em classe 3, 

com concentração de até 4000 NMP/100mL, sendo que, na maior parte das coletas, este parâmetro 

foi classificado nas classes 1 e 2. No ponto 60, 4% das amostras apresentaram turbidez maior do que 
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100 UNT, classificadas, desta forma, em classe 4. No entanto, a maior frequência de ocorrência foi 

entre a classe 1 e 2. O fósforo total nos pontos 60 e 61 apresentou 31% e 36%, respectivamente, de 

amostras com concentração de fósforo até 0,15 mg/L (concentração máxima para curso d’água lótico, 

classe 3). Ainda em relação a este parâmetro, 8% e 9% das amostras, respectivamente, foram 

classificadas na classe 4.  

5.2.8 Canal de Navegação Jusante - Margem Direita 

A localização do segmento Canal de Navegação Jusante - Margem Direita pode ser visualizada na 

Figura 32. O histograma de ocorrência dos parâmetros analisados neste segmento, segundo os 

critérios da Resolução CONAMA nº 357/2005, encontra-se na Figura 33. 

 

Figura 32: Localização do segmento Canal de Navegação Jusante - Margem Direita 
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Figura 33: Histogramas de frequências do ponto 64, situado no Canal de Navegação Jusante – Margem 
Direita 

Conforme pode ser observado na Figura 32, este ponto encontra-se muito próximo da linha que 

segmenta a região à jusante do canal de navegação, dificultando a generalização da qualidade da 

água para este segmento. O fósforo total no ponto 64 apresentou 64% de amostras com 

concentração de fósforo até 0,15 mg/L (concentração máxima para curso d’água lótico, classe 3). Em 

relação ao segmento Canal de Navegação – Margem Esquerda observa-se que o ponto 64 apresenta 

melhor qualidade de água, sendo que somente o parâmetro fósforo total apresenta valores que o 

classificam em classe 3. 

5.2.9 Saco de Santa Cruz 

O segmento do Saco de Santa Cruz possui somente o ponto 56 A, identificado na Figura 34. Os 

histogramas de ocorrência dos parâmetros analisados segundo os critérios da Resolução CONAMA 

nº 357/2005, neste segmento, encontram-se na Figura 35. 
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Figura 34: Localização do segmento Saco de Santa Cruz 

 

Figura 35: Histograma de frequência do ponto56 A, localizado no Saco de Santa Cruz 
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O ponto 56 A apresenta padrão de água nas classes 1, com exceção do parâmetro fósforo total, que 

em 82% das amostragens de água foi classificado em classe 4 e em 18%, classe 3.  

A turbidez apresentou valores até 100 UNT em 55% das amostragens (classe 2). Já o parâmetro 

coliformes termotolerantes apresentou valores em 9% das amostragens com densidade inferior a 

1000 NMP/ 100mL, correspondendo ao padrão de classe 2, e, em 91% das amostragens, apresentou 

valores inferiores a 200 NMP/100mL (Classe 1). 

5.2.10 Margem Direita Médio 

O segmento que engloba a Margem Direita Médio abrange os pontos de captação de município de 

Guaíba e Barra do Ribeiro, 50H, 53A. O segmento é apresentado na Figura 36. Os histogramas de 

ocorrência dos parâmetros analisados, segundo os critérios da Resolução CONAMA nº 357/2005, 

encontram-se na Figura 37. 
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Figura 36: Localização do Segmento Margem Direita Médio 
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Figura 37: Histogramas de frequências dos pontos situados na região Margem Direita Médio 

Observando os histogramas de frequência da margem direita, em relação aos histogramas da 

margem oposta, pode-se notar uma melhora na qualidade da água, principalmente no que se refere à 

quantidade de coliformes termotolerantes, sendo esta mais reduzida.  

O ponto de captação de Guaíba apresentou valores superiores ao ponto 56A (localizado a montante) 

nos parâmetros coliformes termotolerantes, DBO e fosforo total. Neste ponto, observa-se que em 

27% das amostragens a densidade de coliformes foi inferior a 4000 NMP/100mL, sendo classificado 

em classe 3. A DBO, em 18% das amostragens, teve valores de até 10 mg/L de O2, sendo 

classificada em classe 3. O fósforo total, parâmetro que na maioria dos pontos analisados do Lago 

Guaíba possui valores elevados, em 91% das amostras analisadas, foi classificado em classe 4. A 

turbidez apresentou valores até 100 UNT (classe 2) em 27% das amostragens. 

No ponto de captação de Barra do Ribeiro foram observadas concentrações de coliformes 

termotolerantes correspondentes à classe 3 em 9% das amostragens. Os demais pontos obtiveram 

amostragens com padrão classes 1 e 2 para este parâmetro. Essa redução no número de organismos 

pode ser atribuída à menor extensão urbana na margem direita. 

O fósforo total nos pontos 50H, 53A e Captação Barra do Ribeiro apresentaram valores superiores a 

0,075 mg/L (classe 4), em 71%, 73% e 64% das amostragens, respectivamente, e valores até 0,075 

mg/L (classe 3) em 14%, 18% e 36%, respectivamente. A turbidez nos pontos 50H, 53A e Captação 

Barra do Ribeiro apresentaram valores até 100 UNT (classe 2) em 43%, 30% e 36% das 

amostragens, respectivamente. 
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5.2.11 Margem Direita Jusante 

O segmento Margem Direita Jusante possui monitoramento somente no ponto 64C. Salienta-se que 

para a análise desta região foram usados os dados relativos ao monitoramento de 2009 a 2011, em 

função de não haver monitoramento deste ponto em período mais atual. A Figura 38 identifica o 

segmento analisado. O histograma de ocorrência dos parâmetros analisados, segundo os critérios da 

Resolução CONAMA nº 357/2005, encontra-se na Figura 39. 

 

Figura 38: Localização do segmento Margem Direita Jusante 
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Figura 39: Histograma de frequências do ponto situado na região Margem Direita Jusante 

No ponto 64C, somente o parâmetro fosforo total apresentou, em 27% das amostragens, valores até 

0,075 mg/L (classe 3). Os demais parâmetros, inclusive os coliformes termotolerantes, foram 

classificados em classe 1, em 100% das amostras, com exceção da turbidez, que em 45% das 

amostras teve padrão classe 2. 

5.2.12 Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto e por 
parâmetro 

As figuras a seguir (Figura 40 a Figura 49) mostram a frequência da classificação dos parâmetros, 

nas classes de enquadramento, nos pontos analisados. Estes dados foram apresentados nos 

histogramas de frequência dos itens anteriores (5.2.1 a 5.2.11), no entanto, ilustram, ao longo de todo 

o Lago Guaíba, os resultados para cada parâmetro, individualmente, permitindo uma análise do 

conjunto, uma vez que todos os pontos são mostrados numa só imagem. 
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Figura 40: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro DBO 5,20. 
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Figura 41: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro 
Oxigênio Dissolvido 
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Figura 42: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro Fósforo 
total 
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Figura 43: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro  
Clorofila a 
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Figura 44: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro Nitrito 
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Figura 45: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro Amônia 
(NH3) 
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Figura 46: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro pH 
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Figura 47: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro Sólidos 
Dissolvidos Totais (SDT) 



 

103 

 

Figura 48: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro Turbidez 
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Figura 49: Frequência de classificação, nas classes de enquadramento, por ponto, do parâmetro 
Coliformes Termotolerantes 
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A DBO 5,20 (Figura 40) e a concentração de OD (Figura 41), parâmetros relacionados à degradação 

da matéria orgânica (presente, principalmente, na carga de esgotos domésticos), apresentam valores 

elevados e bastante baixos, respectivamente, comparáveis às classes 3 e 4 da Resolução CONAMA 

nº 357/2005, principalmente em pontos localizados na margem esquerda, à montante, e no Delta do 

Jacuí. Os pontos situados no exutório do Rio Gravataí (Ponto 31) e na foz do Arroio Dilúvio (ponto 40) 

estão com a qualidade da água bastante comprometida em relação a estes parâmetros. O OD 

encontra-se com baixas concentrações (classificado em classe 4, predominantemente) também na 

foz do Rio dos Sinos e no Arroio das Garças (Ponto 59 e captação da ETA Niterói). 

Conforme pode ser observado na Figura 42, o fósforo apresentou concentrações elevadas 

(classificado nas classes 3 e 4) em todos os pontos. Estudos realizados pelo DMAE (BENDATI et al., 

2003) indicam que pode haver concentrações elevadas de fósforo no Lago Guaíba naturalmente. Isto 

implica que os limites da Resolução Conama 357/2005 possam ser bastante restritivos, considerando 

a concentração natural deste nutriente, que não foi objeto do estudo em pauta. Desta forma, 

somando a concentração natural de fósforo ao aporte do nutriente pelos efluentes, observa-se uma 

classificação muito ruim (classe 4) em praticamente todo o Lago Guaíba, com exceção dos pontos 64 

e 64C, situados a jusante, no canal de navegação e na margem direita, e dos pontos situados na 

margem direita do Delta do Jacuí. Estes resultados melhores no canal de navegação podem ser 

atribuídos aos maiores limites para o fósforo em ambientes lóticos (águas correntes) e a maiores 

quantidades de água (vazão) para diluição. 

A clorofila a (Figura 43), que representa a biomassa algácea presente no Lago Guaíba, é analisada 

somente nas captações de água bruta do DMAE, e foi classificada, predominantemente, em classe 1. 

O Nitrito, a Amônia, o pH e os Sólidos Dissolvidos Totais (Figura 44, Figura 45, Figura 46 e Figura 47, 

respectivamente) foram classificadas, majoritariamente, em classe 1. A turbidez foi classificada nas 

classes 1 e 2, ao longo de todo o Lago Guaíba, sendo que valores mais elevados podem estar 

relacionados à erosão das margens ou à ressuspensão de sedimentos do fundo. 

Finalmente, o parâmetro coliformes termotolerantes (Figura 49) apresentou uma variação bastante 

grande na comparação com as classes do CONAMA, ao longo do Lago Guaíba, onde podem ser 

observados impactos distintos na qualidade da água. Nos locais mais comprometidos pelo aporte de 

esgotos sanitários, como a região do Delta do Jacuí que sofre a influência dos rios dos Sinos e 

Gravataí (na margem esquerda) e nos pontos próximos aos arroios Dilúvio e Cavalhada e aos pontos 

47-8B e 38, observou-se uma maior frequência de classe 4, para este parâmetro. Em locais menos 

comprometidos, como a margem direita, o canal de navegação e pontos com influência das zonas 

menos urbanizadas, observa-se uma melhora na qualidade da água, expressa por classes menos 

restritivas, em relação a este parâmetro. 

5.2.13 Classificação dos Arroios  

Os arroios localizados nas margens direita e esquerda do Lago Guaíba não possuem monitoramento, 

por isso a análise da qualidade da água foi realizada com base nos resultados da modelagem, 

considerando a Vazão de Referência com 95% de permanência no tempo (Q95), apresentados na 
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Tabela 29. Da mesma forma que para os segmentos do Lago Guaíba, a classificação dos arroios foi 

feita com base nos padrões de classificação da Resolução CONAMA nº 357/2005 (Quadro 13). 

Quadro 13: Classificação dos Arroios afluentes ao Lago Guaíba considerando a vazão de referência 
Q95% e o percentil 80 dos parâmetros (simultaneamente) 

Sub-bacia 
OD  

(mg/L) 
DBO5,20 

(mg/L) 
NO3  

(mg/L) 
PO4 

(mg/L) 

Colif. 
Termot. 

(NMP/100mL) 

Percentil 80 
Total 

Classificação 
adotada 

Arroio Araçá Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 

Arroio Ribeiro Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 2 Classe 2 

Arroio das 
Capivaras 

Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 3 Classe 1 Classe 3 

Arroio 
Cavalhada 

Classe 1 Classe 3 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 

Arroio Chico 
Barcelos 

Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 

Arroio do Conde Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 

Arroio Dilúvio Classe 3 Classe 2 Classe 1 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 

Arroio Lami Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 3 Classe 4 Classe 3 Classe 3 

Arroios Estância 
e Xambá 

Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 

Arroio Passo 
Fundo 

Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 

Arroio Petim Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 

Arroio do Salso Classe 1 Classe 2 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 

A classificação da qualidade da água final dos arroios foi feita com base no percentil 80 de todos os 

parâmetros, com exceção dos resultados classe 1, que foram considerados subestimados. Nos casos 

em que foi obtido este resultado, foi adotado o resultado do parâmetro coliformes termotolerantes (de 

acordo com o que será definido e descrito no item 5.3). 

De maneira análoga ao que foi observado no Lago Guaíba, os coliformes termotolerantes e o fósforo 

se destacaram por apresentar valores elevados nos arroios próximos às regiões de maior 

adensamento populacional, como os arroios Dilúvio, Cavalhada, Salso (margem esquerda) e Passo 

Fundo e Conde (margem direita). 

Observa-se que cinco arroios da margem esquerda foram classificados em classe 4: Cavalhada, 

Dilúvio, Salso, Estância e Xambá, os demais: Lami e Chico Barcelos, em classe 3. Em relação aos 

arroios da margem direita, os arroios Conde e Passo Fundo foram classificados em classe 4, o Arroio 

Capivaras, classe 3 e os demais, arroios Araçá, Ribeiro e Petim, classe 2. 

5.2.14 Resultados IQA 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos para os IQAs dos últimos três anos monitorados (2011, 

2012 e 2013) e compara aos últimos resultados apresentados por Andrade et al. (2012), que foram 

publicados pela Revista Ecos do DMAE. 

Como pode ser verificado na Tabela 7, o IQA sofreu pequenas alterações nestes últimos anos, sendo 

que, em 80% dos pontos, a faixa de qualidade se manteve constante. Dos pontos avaliados, o ponto 

31 e o ponto 40 pioraram a sua qualidade, passando da faixa de qualidade “Ruim” para “Muito Ruim”, 

representando 8% dos pontos comparados. 
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Os pontos 36, 50 e 86A melhoraram a qualidade, sendo que os pontos 50 e 86A passaram da 

condição de IQA “regular” para IQA “bom”, e o ponto 36 passou da condição “Ruim” a “Regular”. Para 

caracterizar as cores do IQA, foram utilizadas as mesmas cores utilizadas por Bendati et al. (2003), 

visando à diferenciação das cores utilizadas para a classificação do Enquadramento. 

Além do IQA nos pontos, foi avaliada a frequência de ocorrência dos resultados nas faixas de 

qualidade. Dos 28 pontos analisados, 43% obtiveram IQA na faixa do “Bom”, 50% na faixa do 

“Regular” e 7% na faixa do IQA “Muito Ruim”. Nenhum ponto apresentou IQA na faixa “Ruim”. 

O IQA apresentou os menores valores médios nos pontos 31 e 40, sendo 24,4 e 23,4, 

respectivamente, seguidos dos pontos 59 e 41 B, com IQA de 50,8 e 51,2 que, apesar de 

apresentarem classificação de qualidade “Regular”, apresentam valores muito próximos a faixa de 

qualidade “Ruim” (25 < IQA ≤ 50). Observa-se que os pontos que obtiveram a pior classificação no 

IQA são os pontos que sofrem com a maior descarga de efluentes urbanos e industriais não tratados. 

Eles estão localizados no exutório do Arroio Dilúvio (ponto 40), do Rio Gravataí (ponto 31) e do Rio 

dos Sinos (ponto 59). 

Tabela 7: Apresentação do IQA atual (2011-2013) e comparação com os IQAs do período de 
2000 a 2009  

Pontos 
IQA Atual 

(2011-2013) 
Qualidade 

(2011-2013) 
IQA 

(2000-2009) 
Qualidade 

(2000-2009) 
Comparação 

IQAs 

31 24.40 Muito Ruim 28.90 Ruim Piorou 

36 54.04 Regular 49.20 Ruim Melhorou 

38 58.42 Regular 66.00 Regular Manteve 

40 23.37 Muito Ruim 25.30 Ruim Piorou 

46 64.69 Regular 59.90 Regular Manteve 

50 70.16 Bom 64.50 Regular Melhorou 

57 75.27 Bom 75.70 Bom Manteve 

58 66.57 Regular 67.70 Regular Manteve 

59 50.82 Regular 58.00 Regular Manteve 

60 68.18 Regular 69.40 Regular Manteve 

61 76.42 Bom 74.60 Bom Manteve 

64 75.32 Bom 72.30 Bom Manteve 

123 76.22 Bom 71.30 Bom Manteve 

41A 59.71 Regular 58.90 Regular Manteve 

41B 51.21 Regular 51.30 Regular Manteve 

45C 58.37 Regular 55.50 Regular Manteve 

47_3 66.98 Regular 57.00 Regular Manteve 

47_8B 60.96 Regular 59.70 Regular Manteve 

50H 79.44 Bom 79.30 Bom Manteve 

51B 68.44 Regular 64.90 Regular Manteve 

53A 75.56 Bom 72.10 Bom Manteve 

56A 75.85 Bom 75.30 Bom Manteve 

64C 76.22 Bom 79.50 Bom Manteve 

64H 78.50 Bom 77.00 Bom Manteve 

86A 71.73 Bom 69.80 Regular Melhorou 

Barra do Ribeiro 74.66 Bom 
  

 

Canoas 56.25 Regular 
  

 

Guaíba 67.63 Regular 
  

 

Fonte: Andrade et al. (2012) 
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No ponto 40, 64% das amostras estiveram classificadas na faixa “Muito Ruim”, enquanto que no 

ponto 31, 55% estiveram nesta faixa. Os pontos 59 e 41B apresentaram 40% e 25% das amostras, 

respectivamente, na faixa do “Ruim”. Os pontos 50, 57, 61, 64, 123, 50H, 53A, 56A, 64C, 64H e 86A e 

Captação Barra do Ribeiro estiveram dentro da faixa de IQA “Bom”. Em todos os casos, 

apresentaram mais de 70% das amostras nesta faixa. 

O IQA apresentou os maiores valores médios, indicando melhor qualidade de água, nos pontos 50H e 

64H. Os valores médios do IQA nestes pontos foi de 79,4 e 78,5, respectivamente. O ponto 50H 

(localizado na Margem Direita, próximo da foz do Arroio Petin), apresenta 80% das amostras na faixa 

do IQA “Bom”, 10% na faixa do “Excelente”, e apenas 10% “Regular”. Ainda na margem direita, tem-

se os pontos 56A (Saco de Santa Cruz) e o Ponto 53A (exutório do Arroio Passo Fundo). Estes 

pontos apresentam IQA médio de 75,8 e 75,5, respectivamente, e frequência de IQA “Bom” de 80% 

para o ponto 53A, e 91% para o ponto 56 A.  

O ponto 64H localizado no exutório do arroio Lami (margem esquerda) apresentou a média do IQA de 

76,2. A qualidade da água neste ponto também é classificada na faixa do IQA “Bom”, sendo 11% das 

amostras com IQA “Excelente” e 89% com IQA “Bom”. Os resultados do monitoramento nos pontos 

57, 86A e 123, localizados na região do Delta - Margem Direita, indicam a boa qualidade da água que 

aflui do Rio Jacuí. Nestes pontos, 73%, 75% e 73%, das amostras, respectivamente, obtiveram IQA 

“Bom”. 

Na região dos pontos 50, 64 e 61, localizados no Canal de Navegação (sentido de montante para 

jusante), em função das maiores profundidades (entre 6,6m e 13,4m), vazões e velocidades, a 

dispersão e a autodepuração dos contaminantes é favorecida, e a qualidade da água melhora no 

sentido do fluxo. No ponto 50, 70% das amostras apresentaram IQA “Bom”, enquanto nos pontos 64 

e 61, 89% das amostras ficaram nesta faixa. 

Os demais pontos 36, 38, 46, 58, 59, 60 41A, 41B, 45C, 47_3, 47_8B, 51B, Captação Canoas e 

Captação Guaíba, apresentaram qualidade de água na faixa “Regular”, variando de 50,8 no ponto 59, 

localizado na foz do Rio dos Sinos, a 68,2, no ponto 60, localizado no canal de navegação.  

A análise dos IQAs no período de 2011 a 2013, e a comparação com os IQAs do período de 2000 a 

2009 mostrou que a qualidade da água mudou pouco nestes últimos anos. A foz dos Rios Gravataí 

(ponto 31), dos Sinos (ponto 59) e do Arroio Dilúvio (ponto 41), bem como alguns pontos da margem 

esquerda do Lago Guaíba (ponto 41B) estão mais comprometidas, em função do maior adensamento 

populacional, associado à menor vazão de tributários relacionados. 

Os pontos na margem direita, na foz do Rio Jacuí e no canal de navegação (50, 57, 61, 64, 123, 50H, 

53A, 56A, 64C, 64H e 86 A) apresentaram os melhores valores de IQA, variando de 79,44 (ponto 

50H) a 70,6 (ponto 50). Na margem esquerda sul do Lago Guaíba (Ponto 64H), observaram-se águas 

de melhor qualidade, o que pode ser atribuído à implantação dos sistemas de esgotamento sanitário 

(SES Belém Novo e Lami), bem como ao poder depurador do Lago Guaíba ao longo de seu percurso. 

A Figura 50 ilustra a distribuição espacial do resultado do IQA, enquanto a Figura 51 o percentual da 

frequência de cada faixa. 
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5.3 CONCLUSÕES 

Os resultados da análise por trecho, a partir dos histogramas de frequência dos padrões de 

classificação da Resolução CONAMA nº 357/2005, evidenciaram impactos distintos na qualidade das 

águas entre os 13 segmentos analisados do Lago Guaíba. Os parâmetros que apresentaram maiores 

frequências de ocorrência nas classes 3 e classe 4 foram coliformes termotolerantes e fósforo total. 

Estes parâmetros também foram destacados com maior frequência de ocorrência nestas classes na 

publicação de Bendati et al. (2003). 

Este capítulo mostra a frequência de ocorrência nas classes de Enquadramento de cada ponto, 

fornecendo um panorama atual e simplificado da qualidade da água do Lago Guaíba, com base nos 

parâmetros: pH, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), fósforo total 

(P), nitrogênio amoniacal (NH3), nitrito (NO2), nitrato (NO3), turbidez (Turb), sólidos dissolvidos totais 

(SDT), coliformes termotolerantes (Colif) e clorofila a (Cl a). 

O Quadro 14 mostra a classificação dos segmentos, com base no percentil 80 da classificação de 

cada parâmetro analisado. Como pode ser observado, a maior parte dos parâmetros apresentaram 

bons resultados, com elevada frequência nas classes 1 e 2, com exceção do fósforo e do coliformes 

termotolerantes. 

Quadro 14: Classificação dos segmentos conforme o percentil 80 de cada parâmetro 

Segmento Cl a Colif 
DBO 
5,20 

NH 3 NO3 NO2 OD pH P SD Turb 

Delta do Jacuí -  
Canal da Direita 

classe 
1 

classe 
2 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
3 

classe 
1 

classe 
2 

Delta do Jacuí -  
Canal da Esquerda 

classe 
1 

classe 
4 

classe 
3 

classe 
3 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
4 

classe 
1 

classe 
4 

classe 
1 

classe 
2 

Margem Esquerda Montante 
classe 

1 
classe 

4 
classe 

1 
classe 

1 
classe 

1 
classe 

1 
classe 

2 
classe 

1 
classe 

4 
classe 

1 
classe 

1 

Margem Esquerda Jusante  
classe 

1 
classe 

3 
classe 

1 
classe 

1 
classe 

1 
classe 

1 
classe 

1 
classe 

1 
classe 

4 
classe 

1 
classe 

2 

Canal navegação Montante 
Margem Direita  

classe 
3 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
4  

classe 
2 

Canal navegação Montante 
Margem Esquerda  

classe 
3 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
3 

classe 
1 

classe 
2 

Canal Navegação Jusante 
Margem Direita  

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
3  

classe 
2 

Canal Navegação Jusante  
Margem Esquerda  

classe 
2 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
3  

classe 
2 

Saco de Santa Cruz 
 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
4  

classe 
2 

Margem Direita Médio  
 

classe 
2 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
4  

classe 
2 

Margem Direita Jusante 
 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
1 

classe 
3  

classe 
2 

Segundo o estudo “Avaliação da Qualidade da Água do Lago Guaíba como Suporte para a Gestão da 

Bacia Hidrográfica” (BENDATI et al., 2003), a presença de fósforo na água do Lago Guaíba pode ser 

atribuída tanto a fontes naturais, quanto a fontes artificiais. Segundo os autores, estudos anteriores 

indicam a presença elevada de fósforo, na forma de fosfato, devido a fontes naturais, apesar de 

serem considerados incrementos pelas atividades antrópicas na bacia. O estudo ressalta que as 

concentrações de fosfato encontradas são superiores aos valores estabelecidos para águas de 

classe 3, mesmo nas regiões menos poluídas, e pondera a necessidade de mais pesquisas visando 
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ao estabelecimento de novos limites na legislação para a concentração de fósforo total, considerando 

as características específicas dos corpos hídricos na Região Sul do país. 

Assim, analisando os resultados do Quadro 14 e os demais resultados discutidos neste capítulo, cabe 

apresentar os argumentos que levaram a definição dos critérios de classificação final dos segmentos.  

Caso o critério de classificação final do segmento fosse baseado na pior classe, considerando todos 

os parâmetros, o Lago Guaíba seria classificado somente nas classes 3 e 4, devido a elevada 

concentração de fósforo ao longo de todo corpo hídrico. No entanto, em decorrência do não 

conhecimento da concentração natural de fósforo no Lago Guaíba, e de outras questões que não 

foram estudadas, como uma avaliação crítica dos limites da Resolução CONAMA nº 357/2005, 

escolheu-se não trabalhar com este parâmetro. 

Por outro lado, se fosse utilizado o percentil 80 de todos os parâmetros (simultaneamente), devido a 

maior frequência de parâmetros em classes menos restritivas de uso (principalmente a classe 1), o 

Lago Guaíba seria classificado somente nas classes 1 e 2, resultando em classes que atendem ou 

superam o enquadramento. Contudo, os resultados acabariam mascarando o impacto dos 

parâmetros que não se enquadram nesta classificação. 

A partir desta análise e seguindo o critério de classificação utilizado por Bendati et al. (2003), na 

reunião com a Comissão de Acompanhamento (ocorrida no dia 05 de setembro de 2014) foi definida 

a utilização do parâmetro coliformes termotolerantes para a classificação final dos segmentos. Este 

parâmetro apresentou maior variação em relação aos outros ao longo do Lago Guaíba, e refletiu as 

condições de uso das suas águas, apresentado grande sensibilidade em relação à poluição derivada 

do lançamento de esgotos sanitários, que impactam fortemente a qualidade da água do lago, e 

impedem o seu uso para a balneabilidade em diversas regiões. Ressalta-se que os Coliformes 

Termotolerantes são o parâmetro indicador das condições de balneabilidade, conforme a Resolução 

CONAMA nº 274/2000. 

O resultado final da qualidade da água, com base no percentil 80 do parâmetro coliformes 

termotolerantes, nos segmentos enquadrados do Lago Guaíba, pode ser visualizado na Figura 52. 
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Observa-se que os segmentos Delta do Jacuí - Margem Esquerda (entrada dos rios dos Sinos e 

Gravataí) e Margem Esquerda Montante, que compreende a região que vai da Ponta da Cadeia até a 

Ponta dos Cachimbos, e sofrem maior impacto dos arroios Dilúvio e Cavalhada, foram classificados 

em classe 4. Estes são os segmentos com a pior da qualidade da água e por onde aportam as 

maiores cargas de efluentes domésticos não tratados da Região Metropolitana. 

Os segmentos Canal de Navegação Montante - ME, Canal de Navegação Montante - MD e Margem 

Esquerda Jusante foram classificados em classe 3. Nota-se que o segmento Margem Esquerda 

Jusante compreende uma área bastante grande (da Ponta dos Cachimbos até o Morro do Coco), 

sendo que o ponto 64H apresenta maior frequência de ocorrência na classe 1, diferentemente dos 

pontos 47_3 e 47_8B. Analisando os três pontos deste segmento, observa-se que a qualidade da 

água do ponto 64H apresenta maior frequência de classes 1 e 2, em relação aos pontos 47_3 e 

47_8B. Por isso, seria interessante fragmentar este segmento em dois trechos: um trecho 

compreendendo os pontos 47_3 e 47_8B, de Assunção até a Ponta do Arado, e outro, que inclui o 

ponto 64 H, da Ponta do Arado até a Ponta do Coco. Como o ponto 64 H possui qualidade de água 

classe 1 para o parâmetro coliformes termotolerantes, e os demais pontos deste segmento (47_3 e 

47_8B), classe 3, o resultado final da classificação para o trecho resultou em classe 3. 

Os trechos Delta do Jacuí - Canal Direita e Canal Central, Canal de Navegação Jusante - MD e 

Margem Direita Média foram classificadas em Classe 2. Os trechos Saco de Santa Cruz, Margem 

Direita Jusante e Canal de Navegação Jusante MD foram classificados em classe 1 indicando 

qualidade de água muito boa nestas regiões da margem direita. 

Os estudos desenvolvidos por Concremat (2004c) e Bendati et al. (2003) salientaram as diferenças 

significativas entre a qualidade da água nas margens direita e esquerda do Lago Guaíba. Foram 

observados pontos de qualidade extremamente baixa, como na foz do Arroio Dilúvio e dos afluentes 

rios dos Sinos e Gravataí, considerando parâmetros como DBO 5,20 e coliformes termotolerantes, 

indicadores de contaminação por efluentes sanitários. Conforme os estudos, a margem esquerda do 

Lago Guaíba, predominantemente urbana, apresenta impactos relacionados aos efluentes 

domésticos e industriais, e a margem direita, predominantemente rural, tem mais impactos 

relacionados a efluentes não tratados, mas, predominantemente, das cargas difusas de origem rural. 

A Figura 53 mostra os segmentos do Lago Guaíba na situação atual (com base no percentil 80 do 

parâmetro coliformes termotolerantes) e a situação de Enquadramento, para comparação. Pode-se 

observar que 10 segmentos já possuem o objetivo alcançado. São eles: Delta do Jacuí - Margem 

Direita e Canal Central; Saco de Santa Cruz; Margem Direita Jusante; Margem Esquerda (Ponta do 

Coco); Margem Direita Montante; Margem Direita Médio; Canal de Navegação Jusante - MD e Canal 

de Navegação Jusante - ME; Canal de Navegação Montante - ME e Canal de Navegação Montante 

MD. Os três segmentos que não possuem objetivo alcançado, são: Delta do Jacuí - ME; Margem 

Esquerda Montante; e Margem Esquerda Jusante. 
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Figura 53: Situação atual (à esquerda) e o Enquadramento do Lago Guaíba (à direita)
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6 METAS INTERMEDIÁRIAS DO ENQUADRAMENTO 

Este capítulo apresenta as três principais etapas que possibilitaram a definição das Metas 

Intermediárias para o Enquadramento, compostas pelas reuniões públicas, resultados alcançados 

com estas e complementação com reunião plenária do Comitê Lago Guaíba, conforme detalhado na 

sequência.  

6.1 REUNIÕES PÚBLICAS PARA DEFINIÇÃO DAS METAS INTERMEDIÁRIAS DE 
ENQUADRAMENTO 

Visando à definição das Metas Intermediárias para o Enquadramento, foram realizadas duas reuniões 

públicas, nos dias 08 e 12 de setembro de 2014. Na primeira data ocorreu a reunião da Margem 

Direita, realizada no município de Guaíba, e, na segunda, a reunião da Margem Esquerda, realizada 

no município de Porto Alegre. O relato das reuniões, apresentado no site do Plano da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba, está no Anexo III. 

As reuniões públicas para discussão das Metas Intermediárias de Enquadramento contaram com a 

presença de representantes do DRH/SEMA, da FEPAM, do Comitê Lago Guaíba, além de 

representantes de ONGs, CPRM, CORSAN, ABES, SENGE, AGAPAN, METROPLAN, AMA, 

Sindiágua, Sindiareia, EMATER, Lions, Rotary Clube Internacional, UFRGS, UERGS, IFRS/POA, 

CMPC Celulose RS e a equipe técnica da Ecoplan Engenharia. 

As consultas públicas foram conduzidas seguindo as mesmas metodologias e a mesma dinâmica. 

Num primeiro momento, foi feita a contextualização do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

com a definição das Metas Intermediárias para o Enquadramento e as ações necessárias para o 

alcance dos objetivos definidos naquela ocasião. 

Foi apresentada a metodologia de análise da qualidade da água e os a resultados obtidos. A partir 

dos resultados apresentados, foi possível observar a diferença entre a qualidade da água atual dos 

arroios e do Lago Guaíba e o Enquadramento. 

Visando à participação da população para a construção do processo decisório para a gestão, como 

preconiza o Plano, os participantes foram agrupados, conforme a sua representação, para a escolha 

das metas. Foi distribuído o material de apoio, sendo dois mapas (um com a situação atual, e outro 

com o Enquadramento) e formulários para a definição das metas. Os formulários aplicados podem ser 

observados no Anexo IV. 

Na reunião da margem direita, foram criados três grupos: Sociedade, Indústria e Saneamento. 

Na reunião da margem esquerda, em função da maior presença de pessoas ligadas à mineração, 

este segmento foi incluído ao grupo da indústria. Além dos três grupos supracitados, foi criado o 

grupo da agropecuária, totalizando quatro grupos, sendo Sociedade, Indústria e Mineração, 

Saneamento e Agropecuária. 
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Para os segmentos e arroios que já atingiram a situação de Enquadramento, os grupos puderam 

escolher entre a manutenção do Enquadramento ou a melhora da qualidade da água, sendo no 

formulário, apresentada as alternativas de “manter” ou “melhorar” a qualidade da água. 

Para os trechos que não estão com os objetivos alcançados, os grupos definiram as metas 

intermediárias de Enquadramento, para um horizonte de curto, médio e longo prazo, correspondendo 

a 05, 10 ou 20 anos, respectivamente, por trecho e para a foz dos arroios enquadrados. As 

fotografias apresentadas nas Figura 54 e Figura 55 mostram momentos das duas reuniões públicas 

de Guaíba e Porto Alegre, respectivamente. 

 
 

  

Figura 54: Reunião Pública Realizada na margem direita, no município de Guaíba (08/09/2014) 
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Figura 55: Reunião Pública Realizada na margem esquerda, no município de Porto Alegre (12/09/2014) 

6.2 RESULTADOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS 

Nas tabelas abaixo, são apresentados os resultados das reuniões públicas dos dias 08 e 12 de 

setembro de 2014. Os resultados foram sistematizados em planilhas, conforme o Anexo V. Foram 

adotados os seguintes critérios para a definição das metas: 

 Com um voto divergente dos demais, prevalece a meta definida pela maioria; 

 Em caso de mais de um voto divergente, a decisão da meta intermediária é levada para 
deliberação em Plenária, com sugestão para definição de uma meta intermediária entre 
as metas de 05, 10 e 15 anos; 
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 Em caso de 2 votos diferentes entre si e entre a maioria, a decisão é levada para plenária 
(ex.: a maioria vota em 10 anos, um grupo vota em 5 anos e outro em 10 anos). 

Dos treze segmentos do Lago Guaíba (de acordo com a Resolução CRH nº 50/2008), observou-se 

que dez segmentos já possuem o objetivo alcançado. São eles: 

 Delta do Jacuí - Margem Direita  

 Delta do Jacuí - Canal Central; 

 Saco de Santa Cruz; 

 Canal de Navegação Montante ME; 

 Canal de Navegação Montante MD; 

 Canal de Navegação Jusante ME; 

 Canal de Navegação Jusante MD; 

 Margem Esquerda (Ponta do Coco); 

 Margem Direita Médio; e 

 Margem Direita Jusante. 

Os grupos decidiram por “manter” o Enquadramento, sendo que cinco trechos foram unânimes 

(Delta - Margem Direita, Saco de Santa Cruz, Margem Direita Jusante MD, Margem Direita Jusante 

ME e Margem Esquerda - Ponta do Coco) e três trechos (Margem Direita Médio, Canal de Navegação 

Jusante MD e Canal de Navegação Jusante ME) obtiveram um voto “melhorar”, da sociedade e 

saneamento. 

Os três segmentos que não possuem objetivo alcançado, são:  

 Delta do Jacuí - Margem Esquerda;  

 Margem Esquerda Montante; e 

 Margem Esquerda Jusante. 

Destes, dois trechos foram unânimes em escolher a meta de 10 anos (Delta do Jacuí Margem 

Esquerda e Margem Esquerda Montante). 

Dos doze arroios afluentes, os três abaixo citados, já estão com objetivo alcançado. Para estes Foi 

escolhida a opção “manter” o Enquadramento. Todos estes arroios tiveram um voto para “melhorar” 

o Enquadramento, do grupo da sociedade. 

 Arroio Petim; 

 Arroio Araçá; e 

 Arroio Ribeiro. 

Os dez arroios que não possuem os objetivos alcançados, são: 

 Arroio do Conde; 

 Arroio Passo Fundo; 

 Arroio Dilúvio; 

 Arroio Cavalhada; 

 Arroio do Salso; 
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 Arroio Lami; 

 Arroio Chico Barcelos;  

 Arroio Capivaras; e 

 Arroios Estância e Xambá. 

Destes, seis arroios tiveram definição da meta para o alcance do Enquadramento em 10 anos, são 

eles: Arroio Passo Fundo, Arroio Capivaras, Arroio Dilúvio, Arroio Cavalhada, Arroio do Salso e Arroio 

Lami.  

Os três arroios que ainda não alcançaram os objetivos do Enquadramento, não obtiveram votos 

consensuais quanto às metas para alcance dos objetivos. Os Arroios Estância e Xambá e o Arroio 

Chico Barcelos obtiveram a maioria dos votos em 10 anos. No entanto, houve, nos dois casos, votos 

divergentes entre a indústria (05 anos) e o saneamento (15 anos). O Arroio do Conde, que necessita 

avançar da atual classe 4 para classe 2 (objetivo), apresentou interesses difusos, ou seja, na análise 

dos resultados, não foi observado consenso nas metas sugeridas entre os grupos participantes, 

conforme evidencia o Quadro 15. 

Quadro 15: Resultado da votação das Reuniões Públicas para o Arroio do Conde 

Curso d’água Metas 

Arroio do Conde 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

Margem esquerda 

Mineração e Indústria 
 

Classe 2 
  

Sociedade 
 

Classe 3 
 

Classe 2 

Agricultura 
 

Classe 2 
  

Saneamento 
 

Classe 3 Classe 2 
 

Margem direita 

Indústria 
 

Classe 3 
 

Classe 2 

Sociedade 
 

Classe 3 
 

Classe 2 

Saneamento Classe 3 
 

Classe 2 
 

A definição das metas para estes três arroios foi levada para deliberação na reunião plenária do 

Comitê, detalhada no item a seguir. 

O Quadro 16 apresenta uma síntese dos resultados obtidos nas reuniões públicas para os segmentos 

do Lago Guaíba. A meta definida pelos grupos está destacada com a mesma cor da classe de 

Enquadramento.  

Quadro 16: Síntese das metas definidas para os segmentos nas Reuniões Públicas 

Segmentos Lago Guaíba 
Classe 
Atual 

Enquadramento Metas 

Delta do Jacuí – Margem Direita Classe 2 Classe 2 Manter Melhorar 
 

Delta do Jacuí – Canal Central Classe 2 Classe 2 Manter   

Delta do Jacuí – Margem Esquerda (POA – 
Navegantes, Centro até o Gasômetro) 

Classe 4 Classe 3 05 anos 10 anos 
20 

anos 

Saco de Santa Cruz Classe 1 Classe 1 Manter Melhorar 
 

Margem Direita Médio  Classe 2 Classe 2 Manter Melhorar 
 

Margem Direita Jusante Classe 1 Classe 1 Manter Melhorar 
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Segmentos Lago Guaíba 
Classe 
Atual 

Enquadramento Metas 

Canal de Navegação – Montante - ME Classe 3 Classe 3 Manter Melhorar  

Canal de Navegação – Montante -MD Classe 3 Classe 3 Manter Melhorar  

Canal de Navegação – Jusante- ME Classe 2 Classe 2 Manter Melhorar 
 

Canal de Navegação – Jusante - MD Classe 2 Classe 2 Manter   

Margem Esquerda – Montante (POA – do 
Gasômetro até Assunção) 

Classe 4 Classe 3 05 anos 10 anos 
20 

anos 

Margem Esquerda Jusante Classe 3 Classe 2  10 anos  

Margem Esquerda – Ponta do Coco (Viamão) Classe 1 Classe 1 Manter Melhorar 
 

 

Da mesma forma, o Quadro 17 apresenta os arroios que já atingiram o Enquadramento e o  

Quadro 18, os arroios que ainda não atingiram os objetivos, com as metas definidas pela população, 

evidenciadas com a mesma cor do Enquadramento. 

Quadro 17: Arroios com objetivos alcançados, definidos por manter o Enquadramento 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Meta 

Arroio Petim Classe 2 Classe 2 Manter Melhorar 

Arroio Ribeiro Classe 2 Classe 2 Manter Melhorar 

Arroio Araçá Classe 2 Classe 2 Manter Melhorar 

 

Quadro 18: Tabela síntese das metas intermediárias para o Enquadramento definidas para os arroios 
com objetivos não alcançados 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 

Arroio Dilúvio Classe 4 Classe 3 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

Arroio Cavalhada Classe 4 Classe 3 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

Arroio do Salso Classe 4 Classe 3 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

Arroio Passo Fundo Classe 4 Classe 3 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

Arroio Lami Classe 3 Classe 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

Arroio Capivaras Classe 3 Classe 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

6.3 REUNIÃO PLENÁRIA DO COMITÊ DO LAGO GUAÍBA 

No dia 21 de outubro de 2014 ocorreu, na sede da CORSAN, a reunião Plenária do Comitê Lago 

Guaíba. Nesta reunião, foram definidas as metas intermediárias para o Enquadramento dos arroios e 

segmento que não obtiveram consenso nas metas (Figura 56). 
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Na reunião, representantes do DMAE e da CORSAN se manifestaram em relação aos anseios da 

sociedade, relativos à meta de 05 anos. Foi enfatizado que o horizonte de planejamento de 05 anos é 

muito curto para a implementação de medidas que modifiquem a classe um corpo hídrico. Foi 

relatado que está se trabalhando intensamente para a construção das redes coletoras de esgoto e 

para o tratamento dos efluentes domésticos, na região de Porto Alegre e na região metropolitana. No 

entanto, devido a dificuldades na obtenção de financiamentos, e atrasos nos projetos e obras, além 

do problema de muitas residências não se ligarem à rede coletora de esgoto, a meta de 05 anos não 

é suficiente, sendo, portanto, mais adequada a adoção da meta de 10 anos para a observação de 

resultados provenientes das ações no saneamento. 

O segmento Margem Esquerda Jusante (Ponta dos Cachimbos até o Morro do Coco) apresentou 

divergência na escolha dos prazos. Este trecho obteve dois votos (da sociedade) para o atingimento 

da meta para classe 2 em 05 anos, sendo que os demais votos foram para o alcance da meta em 10 

anos. Na plenária, foi feita a votação, e foi escolhida a meta de 10 anos para classe 2.  

Para os arroios Estância e Xambá e o Arroio Chico Barcelos foi feita a votação e também foi 

escolhida a meta de 10 anos. Mesmo que os Arroios Estância e Xambá devam avançar em duas 

classes, considerou-se que, pela proximidade destes arroios (na margem esquerda), as medidas de 

redução das cargas irão impactar os arroios da mesma forma, sendo adequada a meta de 10 anos. O 

Arroio do Conde, situado na margem direita, deve passar da condição de classe 4, para classe 2, teve 

as seguintes divergências de votos nas reuniões públicas: 

 6 votos para classe 3 em 10 anos; 

 2 votos para classe 2 em 15 anos (grupos do Saneamento); 

 3 votos para classe 2 em 20 anos (grupos da sociedade e indústria – margem direita); 

A partir da votação na reunião plenária, foram definidas as metas de 10 anos para classe 3, e 15 

anos para classe 2. O Quadro 19 apresenta as metas definidas na reunião plenária, sendo coloridas 

as metas para as classes de Enquadramento. 

Quadro 19: Arroios e segmentos levados para decisão na reunião plenária do Comitê do Lago 

Segmento e Arroios Classe Atual Enquadramento Metas 

Margem Esquerda – Jusante Classe 3 Classe 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

Arroio Chico Barcelos Classe 3 Classe 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

Arroios Estância e Xambá Classe 4 Classe 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

Arroio do Conde Classe 4 Classe 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

 





 

129 

7 AGENDAS TEMÁTICAS PARA INTEGRAÇÃO DE RESULTADOS TÉCNICOS 

A elaboração da Integração de Resultados Técnicos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba tem o 

objetivo de fornecer um panorama geral da bacia, com a abordagem de temas importantes para o 

processo de gestão da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. O método de agendas temáticas, adotado 

como ferramenta para esta integração, possibilita o acesso simplificado a informações relevantes, 

apresentadas na fase de Consolidação da Base Técnica (Relatório Técnico 1- RT1).  

O objetivo da integração dos resultados é o de oferecer, de forma sintética e priorizada, entre os 

muitos temas que compõem a análise da realidade da bacia, os aspectos mais relevantes do cenário 

atual para o seu planejamento. O resultado obtido por meio da Integração de Resultados fornece, 

juntamente com os demais temas apresentados neste relatório, subsídios para orientar as ações e 

intervenções propostas no Plano de Ações, referente à fase final do Plano da Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba – Fase C. 

As agendas temáticas apresentadas a seguir partiram de uma proposta elaborada pela equipe 

técnica, submetida em uma oficina de discussão para apreciação e contribuição junto à SEMA, bem 

como membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, DMAE, CORSAN, FEPAM, 

representantes da indústria e dos agricultores. A oficina de integração dos resultados técnicos foi 

realizada no dia 28/05/2014. 

7.1 METODOLOGIA 

7.1.1 Agendas Temáticas 

A proposta metodológica para a análise integrada do diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba utilizou a ferramenta de “Agendas Temáticas”, que destacam os aspectos emergentes que 

melhor traduzem a situação geral da bacia e de suas Unidades de Análise (UAs), através da 

classificação dos temas de cada agenda em uma escala de importância. Trata-se de uma adaptação 

de metodologia similar utilizada na Conferência Rio+10. 

Segundo Brasil (2014) uma classificação usualmente adotada para os problemas ambientais é a 

divisão segundo “Agendas”. A Agenda Verde é frequentemente utilizada como referência para 

assuntos como preservação de florestas e biodiversidade. A Agenda Azul se refere à gestão de 

recursos hídricos e a Agenda Marrom se refere às questões ambientais relacionadas à urbanização, à 

industrialização, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social, tais como a poluição do ar, 

da água e do solo, a coleta e reciclagem de lixo, o ordenamento urbano, a segurança química, etc. 

Ainda segundo Brasil (2014), a reunião da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, 

denominada Rio+10, realizada em setembro de 2003 em Johanesburgo, na África do Sul, definiu 

duas Agendas para discutir as questões ambientais e econômicas, como um mecanismo para tentar 

amenizar as disputas entre os países desenvolvidos e os chamados em desenvolvimento. O 

raciocínio por trás da Agenda dupla do encontro é que países mais ricos, sem grandes problemas 

sociais ou econômicos e já tendo se desenvolvido com base em um modelo poluidor, podem se 
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concentrar na Agenda Verde. Já para os países em desenvolvimento, a prioridade consiste em elevar 

os padrões sociais, abarcados na Agenda Marrom. 

Seguindo esta sistemática, as sub-bacias ou seus agrupamentos em Unidades de Análise Integrada 

do Lago Guaíba são descritas em cada uma das Agendas em termos dos padrões de uso e cobertura 

do solo, possibilitando a identificação e avaliação das feições preponderantes da paisagem 

(distribuição quantitativa das áreas) de forma associada com aspectos qualitativos que descrevam 

processos e situações importantes para cada Unidade de Análise (UA). 

Das 37 sub-bacias que compõe a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, algumas não dispõem de 

dados suficientes ou representativos que possibilitem uma análise nos temas definidos para as 

Agendas. Sendo assim, algumas sub-bacias foram agrupadas, considerando características 

homogêneas e a disponibilidade de informações, tais como monitoramento de qualidade da água. 

As sub-bacias foram agrupadas em 10 Unidades de Análise (UAs), sendo estas passíveis de 

avaliação nas Agendas Temáticas devido à sua diferenciação significativa. Para a elaboração da 

Agenda Azul não foi utilizada a mesma subdivisão das demais agendas, pois sua análise é realizada 

no Lago Guaíba, respeitando um zoneamento específico, conforme detalhado na descrição 

metodológica da construção desta agenda.  

O objetivo do mapeamento das Unidades de Análise (observadas na Figura 57), segundo as Agendas 

Temáticas, é trazer à luz elementos significativos do ponto de vista das forças que dirigem a dinâmica 

socioambiental das unidades territoriais e que, mesmo não sendo preponderantes em termos 

espaciais (abordagem quantitativa), contribuem de forma relevante (abordagem qualitativa) para a 

composição de um retrato da situação da bacia, suas regiões e sub-bacias.  

As agendas foram elaboradas a partir das principais classes de uso e ocupação do território, 

conforme o Mapa de Uso e Ocupação do Solo (Figura 58). 
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Foram definidas as seguintes Agendas Temáticas para analisar e descrever as UAs da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba: 

 Agenda Cinza - Descreve a situação atual da atividade de mineração; 

 Agenda Laranja - Descreve a situação atual da atividade agropecuária; 

 Agenda Marrom - Descreve a situação atual da urbanização, associada ou não à 
industrialização; 

 Agenda Verde - Descreve a situação atual de espaços territoriais especialmente 
protegidos em unidades de conservação ou com remanescentes florestais significativos; 

 Agenda Azul - Descreve a situação atual dos recursos hídricos com foco no Lago 
Guaíba. 

As Agendas Temáticas estão voltadas a identificar, em cada tema: 

 Onde a atividade foco da Agenda é relevante e os problemas ambientais e de gestão dos 
recursos hídricos decorrentes desta atividade demandam prioridade, configura-se a 
situação chamada “preponderante”; 

 Onde a respectiva atividade é importante, porém, não preponderante na problemática 
hídrica na UA, configura-se a situação “intermediária” ou “importante”; e;  

 Onde a atividade é inexistente ou irrelevante para a gestão de recursos hídricos, 
configura-se a situação “não importante”. 

A primeira parte da metodologia consiste em classificar as UAs em cada uma das agendas temáticas. 

A classificação é feita em uma escala de três pontos onde, em cada Agenda, cada UA é classificada: 

na situação preponderante, quando este tema é de muita importância ou prioridade para a UA; na 

categoria intermediária, quando o tema da Agenda é importante, mas não preponderante; ou na 

categoria inexistente ou pouco importante, configurando a situação oposta à primeira, cujo tema não 

é significativamente relevante para o foco de interesse de planejamento. 

Em um sistema matricial o Enquadramento das UAs nas agendas, considerando os três níveis de 

importância, são traduzidos em valores numéricos, da seguinte forma: 

 Valor 2 - Agenda preponderante; 

 Valor 1 - Agenda de importância intermediária; 

 Valor 0 - Agenda inexistente ou sem importância. 

As UAs a que se atribuam o valor “2 - preponderante” para uma determinada Agenda poderão ter 

outra com mesma preponderância (igualmente valor 2), apontando para uma situação de maior 

concentração de temas relevantes e, consequentemente, de maior interesse para o planejamento. 

O objetivo da manutenção paralela das agendas é motivado pela necessidade de não selecionar 

somente uma prioridade por UA, mas considerar a possibilidade de que uma UA possa ter uma pauta 

de problemas mais complexa, para a qual o planejamento deverá buscar soluções integradas. 

Criou-se uma primeira categorização do Lago Guaíba segundo critérios de qualidade (Índice de 

Qualidade da Água - IQA) e de uso das águas, resultando em um mapeamento e subdivisão do Lago 

Guaíba preliminar, para a construção da Agenda Azul. Com base nestes procedimentos, foi elaborada 

uma primeira versão da matriz de valores de importância, cujos resultados foram dispostos em mapas 
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que possibilitam a avaliação da condição específica de cada UA nas agendas. Para esta classificação 

foram utilizados critérios que foram considerados, inicialmente, representativos da condição das UAs 

e adequados para destacar o grau de importância destas frente a cada tema das Agendas. 

Os critérios e valores atribuídos às Agendas neste primeiro procedimento registraram modificações e 

aperfeiçoamentos ao longo do processo, fruto da metodologia utilizada. Eles serão apresentados no 

item 7.2 -RESULTADOS DA ANÁLISE POR AGENDAS TEMÁTICAS após o detalhamento da Oficina 

de Integração de Resultados. 

7.1.2 Oficina de Integração dos Resultados Técnicos 

No dia 28 de maio de 2014, foi realizada uma Oficina de Integração de Resultados Técnicos, na sede 

da empresa Ecoplan Engenharia, empresa consultora responsável pela elaboração dos estudos 

técnicos referentes ao Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C. A oficina teve por 

objetivo a apresentação da proposta metodológica para Análise Integrada por Agendas Temáticas 

dos resultados obtidos na fase de Consolidação da Base Técnica. Na ocasião foi apresentada uma 

versão preliminar das análises temáticas propostas com a metodologia das Agendas. 

A Oficina contou com a presença de Membros do Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, do 

Departamento de Recursos Hídricos (DRH-SEMA), da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

Henrique Luiz Roessler (FEPAM), do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre 

(DMAE), do Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos de Papel, 

Papelão e Cortiça do Rio Grande do Sul (SINPASUL), além dos especialistas da Ecoplan, conforme 

apresentado na Figura 59. 

  

Figura 59: Oficina para apresentação da versão preliminar das Agendas Temáticas 

A metodologia de trabalho aplicada na oficina consistiu em: 

 Atividade 1 - Apresentação da metodologia empregada para a elaboração das Agendas; 

 Atividade 2 - Apresentação, discussão e aperfeiçoamento das Agendas Temáticas 
elaboradas. 
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A reunião começou com um breve relato sobre o histórico da concepção das Agendas Temáticas, 

oportunidade na qual a equipe da empresa consultora explicou a metodologia e os critérios adotados 

para o preenchimento de agendas. Após esta etapa preliminar, iniciou-se a discussão sobre a 

pertinência das agendas ou temas selecionados, dos critérios utilizados na elaboração das agendas e 

a precisão dos valores atribuídos pelos consultores para cada UA em cada Agenda.  

Na ocasião desta oficina, a etapa de Consolidação da Base Técnica, que apresenta o diagnóstico 

atualizado em alguns aspectos, não estava finalizada, e as Agendas Temáticas foram apresentadas 

em uma versão preliminar. 

A oficina teve um caráter bastante dinâmico e os participantes sugeriram alterações, detalhamentos e 

esclarecimentos de alguns pontos, os quais são destacados a seguir, sendo que as questões 

levantadas na oficina foram incorporadas nos resultados gerais que serão apresentados adiante. 

Durante a oficina foi questionada a numeração zero (0) das agendas, em função de poder representar 

ausência de resultados em determinada agenda quando usado esse valor.  

Foi questionada a nota 2 (dois) na Agenda Marrom na UA do Delta, pois a urbanização é menos 

intensa que na margem esquerda. Ao ser explicado que a UA recebeu essa nota pela pressão urbana 

do município de Canoas, foi sugerida a diferenciação entre as áreas de urbanização consolidada e as 

áreas de pressão urbana. No entanto, considerou-se que a pressão urbana está implícita nos critérios 

de definição desta agenda, sendo que a pressão urbana pode ser indicada pela agenda intermediária, 

valor 1, e pela agenda preponderante, valor 2. 

Em função das unidades de conservação não estarem atualizadas na data da oficina, foi observada a 

necessidade de inserir o Parque Saint Hilaire na análise da Agenda Verde. Além disso, foi sugerido 

inverter as cores desta agenda. Foi questionado também o porquê da não utilização do percentual 

das áreas de UC na UA ao invés da área de UC como critério. 

Na Agenda Laranja, na classe de uso do solo “Lavoura” sugeriu-se a substituição por “Outras 

culturas”, em função de o cultivo de arroz também ser lavoura e estar destacado como critério de 

classificação das UAs. Posteriormente a esta reunião, foi acordada a alteração da nomenclatura do 

uso do solo de “Lavoura” para “Lavoura não irrigada”, permanecendo nesta agenda a mesma 

nomenclatura acordada para o uso do solo. 

Foi questionada a possibilidade de uso dos novos dados de qualidade da água, para a Agenda Azul, 

referente ao monitoramento do DMAE no entorno da ETE Serraria. No entanto a empresa consultora 

fez a ressalva de que os pontos analisados para a composição das agendas possuem um período 

longo de monitoramento, o que inviabiliza seu uso juntamente com as séries de dados de qualidade 

de água utilizadas. 

Nos critérios da Agenda Azul, foi solicitada a alteração do termo “sem uso” para “sem uso mapeado”. 

Além disso, foi sugerido que a Agenda Azul seja apresentada com as outras agendas, por não se 

sobrepor a elas, e por sintetizar o resultado em termos de recursos hídricos e do impacto das demais 
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agendas. Posteriormente, foi solicitada a remoção da Agenda Azul do mapeamento das outras 

agendas. 

7.1.3 Revisão e aperfeiçoamento da Análise Integrada 

De posse do conjunto dos resultados das discussões e contribuições obtidas no evento descrito 

anteriormente, as Agendas foram revisadas e aperfeiçoadas pelos consultores, bem como integradas 

em mapas síntese dos resultados, conforme apresentado a seguir. 

7.2 RESULTADOS DA ANÁLISE POR AGENDAS TEMÁTICAS 

A seguir são apresentados os critérios definidos para a categorização das UAs nas cinco agendas. A 

operacionalização destes critérios resultou na apresentação na forma de uma matriz dos valores que 

expressam a avaliação do grau de importância da situação de cada UA em cada agenda. Os valores 

definidos para a categorização são: 

 Valor 2 - Agenda preponderante; 

 Valor 1 - Agenda de importância intermediária; 

 Valor 0 - Agenda inexistente ou sem importância. 

Alguns valores atribuídos poderão, eventualmente, contemplar exceções ou ponderações específicas 

para algumas situações de algumas UAs, o que é destacado e comentado sempre que se 

apresentarem. Por fim, os valores atribuídos nas respectivas matrizes de categorização são 

expressos na forma de mapas, facilitando a visualização e a avaliação dos resultados. Cabe ressaltar 

que os resultados aqui apresentados refletem o produto final de todo o processo de construção da 

Análise Integrada por Agendas, ou seja, todas as modificações promovidas pelos consultores nas 

várias revisões, bem como o acolhimento das contribuições e questionamentos manifestados durante 

a Oficina de Integração dos Resultados. 

7.2.1 Agenda Cinza - Mineração 

A Agenda Cinza, referente à atividade mineradora, apresenta destaque na Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba. Este tema apresenta significativa relevância em função do elevado número de 

processos abertos no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), indicando o potencial 

minerador na bacia. Dos 735 processos na bacia em análise, 338 correspondem a requerimentos 

minerários nas unidades de análise, e os demais correspondem a processos no Lago Guaíba, onde a 

mineração encontra-se suspensa pela FEPAM. Salienta-se que os processos no Lago Guaíba não 

foram considerados devido à metodologia de Agendas Temáticas, que utiliza Unidades de Análise 

terrestres, exceto na Agenda Azul, que é analisada no Lago Guaíba. Os temas abordados nas 

agendas Cinza, Laranja, Verde e Marrom impactam também a porção aquática, notadamente, o Lago 

Guaíba, sendo, portanto, considerados na Agenda Azul. 

A base de dados utilizada foi disponibilizada pelo DNPM (http://www.dnpm.gov.br/), com consulta na 

data de 16/05/2014. Conforme detalhamento das informações presentes no RT1, a grande maioria 
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dos processos minerários se refere a requerimentos de material de uso direto na construção civil, 

como saibro e areia. 

O Decreto Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, que trata do Regime de Autorização, autoriza a 

fase de pesquisa mineral e precede o Regime de Concessão (fase de lavra). A pesquisa ou 

exploração mineral consiste na execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua 

avaliação e determinação da exequibilidade de seu aproveitamento econômico. O Regime de 

Concessão autoriza a fase de lavra ou o aproveitamento industrial da jazida considerada técnica e 

economicamente viável. 

Desta forma, a categorização das UAs em relação à Agenda Cinza foi definida como a indicação da 

maior ou menor presença de atividade mineradora em cada unidade de análise. A quantificação das 

áreas foi baseada nos requerimentos minerários na bacia em fase de Requerimento e Autorização de 

Pesquisa e aos processos em fase de Concessão de Lavra. 

Considerou-se a análise das áreas com significativo potencial para mineração, e as áreas com 

mineração já instalada. A avaliação do potencial para mineração levou em consideração os registros 

referentes aos processos em fase de Autorização de Pesquisa e de Requerimento de Pesquisa, que 

totalizam 496 km
2
, correspondendo a aproximadamente 20% da área terrestre da bacia. Para a 

avaliação da atividade minerária instalada foram selecionados os registros em fase de Concessão de 

Lavra. 

Os critérios utilizados para a determinação do valor da Agenda Cinza em cada UA (Tabela 8) 

combinaram valores de áreas com potencial para mineração e com concessão de lavra. As faixas 

foram definidas de forma arbitrária com vistas a diferenciar a situação das UAs, de acordo com as 

seguintes categorias: 

 Valor 2 - Potencial para mineração maior que 100 km² e Lavra maior do que 1,5 km
2
; 

 Valor 1 - Potencial para mineração entre 50 km² e 100 km
2
; 

 Valor 0 - Potencial para mineração de até 50 km² e Lavra menor do que 1,5 km
2
. 

Tabela 8: Valores utilizados e resultados da classificação da UA na Agenda Cinza 

Unidade de 
Análise 

Potencial 
para 

Mineração 
(km²) 

Potencial 
para 

Mineração 
(%) 

Concessão 
de Lavra 

(km²) 

Concessão 
Lavra (%) 

Total Geral 
(km²) 

Agenda 
Cinza 

1 23.54 3.9 0.00 0.0 609.89 0 

2 36.40 6.8 7.89 1.5 536.25 2 

3 52.10 22.3 0.00 0.0 233.21 1 

4 66.52 34.9 0.00 0.0 190.86 1 

5 53.35 70.7 0.00 0.0 75.44 1 

6 100.97 47.1 0.04 0.0 214.38 2 

7 19.17 13.4 3.25 2.3 143.43 2 

8 12.07 8.8 0.58 0.4 136.72 0 

9 41.04 29.5 0.73 0.5 139.20 0 

10 91.68 49.8 2.59 1.4 184.04 2 

Total Geral 496.83 20.2 15.08 0.6 2463.43 
 

* Valor 2 – Preponderante; Valor 1 – Importância intermediária; Valor 0 – Sem importância. 
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A área total que possui concessão de lavra é de, aproximadamente, 15 km², o que corresponde a 

uma parcela pouco expressiva da fração terrestre da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (0,6% da 

área terrestre total), sendo que a UA 2, UA 7 e UA 10 possuem as maiores áreas com concessão de 

lavra. A UA 2 possui 7,89 km², a UA 7, 3,25 km² e a UA 10, 2,59 km² com concessão de lavra, 

correspondendo a 1,5%, 2,3% e 1,4% da área das UAs, respectivamente. 

Observa-se que a margem direita possui maior potencial para a mineração, em função de apresentar 

áreas com requerimento e autorização de pesquisa superiores a 50 km
2
 nas UAs 3, 4, 5, 6 e 10. 

Dentre estas unidades de análise, a UA 6 e a UA 10 possuem o maior potencial para mineração, 

sendo 100,97 km
2
 e 91,68 km

2
, respectivamente. A Agenda Cinza é considerada preponderante 

(Valor 2) nas UAs 2, 6 e 7, da margem direita, e na UA 10, da margem esquerda, apontando maior 

interesse minerário na região. 

A Figura 60 apresenta na forma de mapa os resultados finais da Agenda Cinza. 
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Fonte de dados:
- Limites políticos: IBGE, 2010
- Sedes municipais: IBGE, 2010
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- Hidrografia, corpos d'água: Base vetorial do RS escala 1:50.000
- Concessão de lavra/Potencial para Mineração: DNPM, 2014
- Agenda Cinza: Ecoplan, 2014

Figura 60: Agenda Cinza
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7.2.2 Agenda Laranja - Agropecuária 

A Agenda Laranja refere-se às atividades agropecuárias, evidenciadas em função do destaque da 

agricultura na bacia hidrográfica em estudo, principalmente, pela importância que apresenta na 

margem direita do Lago Guaíba. Considerando a atividade agrícola de suma importância para a 

gestão de recursos hídricos, pode-se dizer que a quantificação da demanda hídrica está diretamente 

relacionada à área destinada a esta atividade, principalmente de cultivos irrigados, e que, quanto 

maior a área, maior a demanda hídrica para estas atividades. Desta forma, a principal variável de 

análise da Agenda Laranja é a proporção de área com uso agropecuário em relação à área total da 

UA. O principal aspecto considerado na concepção da Agenda Laranja é descrito pela variável 

participação (%) das classes de uso agrícola irrigado e de outros cultivos no mapeamento de uso e 

ocupação do solo no total da área da UA. 

Segundo o mapa de uso do solo atualizado (Figura 58), as áreas irrigadas ocupam, 

aproximadamente, 360,3 km
2
 da bacia, que representam 14,6% da área total, e estão localizadas, 

majoritariamente, na margem direita do Lago Guaíba. As áreas de fruticultura são menos 

representativas e compreendem uma área de 5,6 km
2
 (0,23% da área da bacia). As áreas com outras 

culturas (identificadas no mapa de uso do solo como Lavoura não Irrigada) ocupam 296 km
2
, que 

correspondem a 12,02% da área da bacia, também situadas, na sua maioria, na margem direita do 

Lago Guaíba. 

Para a análise da Agenda Laranja, foram consideradas as seguintes classes de uso do solo: Arroz 

Irrigado e a soma das áreas de Fruticultura e Lavouras não Irrigadas (outras culturas), classes de uso 

do solo relacionadas à maior demanda hídrica. Salienta-se que a classe Arroz Irrigado abrange as 

classes Arroz Plantio Convencional e Arroz Pré-Germinado. 

O critério utilizado para a categorização das UAs na Agenda Laranja foi o percentual de área utilizada 

por estas atividades agrícolas em relação à área total da UA. Foram utilizadas duas variáveis para 

cálculo. A primeira variável é o somatório da área de todos os cultivos agrícolas (Arroz Irrigado, 

Fruticultura e Lavoura não Irrigada). A segunda variável é somente a área de Arroz Irrigado, 

resultando nos seguintes valores: 

 Valor 2 - Percentual do somatório da agricultura maior de 25% da UA e percentual de 
Arroz Irrigado maior do que 15% da UA (cumprimento dos dois critérios 
simultaneamente); 

 Valor 1 - Percentual do somatório da agricultura maior de 25% da UA ou percentual de 
arroz irrigado maior do que15% da UA (cumprimento de um dos critérios apenas); 

 Valor 0 - Percentual do somatório da agricultura até 25% da UA e percentual de arroz 
irrigado até a 15% da UA; 

O grupo de Valor 0 registra áreas de uso agrícola até 25% da UA e de Arroz Irrigado até 15% e pode 

ser considerado de pouca importância em termos de uso agrícola comparativamente aos demais 

grupos. Observa-se que as UAs da margem esquerda (UA 8, 9 e 10) não possuem grandes áreas 

com uso expressivo do solo para este fim. A UA 7, embora pertença à margem direita, se diferencia 

das demais do grupo por ter uma área de cultivos irrigados muito próxima da linha de corte (14,08%), 
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sendo enquadrada, desta forma, com o Valor 0. Salienta-se que a presença da APA Estadual Delta 

do Jacuí, nesta UA, acarreta restrições à expansão desta atividade. 

Os valores considerados na análise e o valor de cada UA da Agenda Laranja podem ser observados 

na Tabela 9 e na Tabela 10. 

Tabela 9: Área das classes de uso do solo para as unidades de análise 

Unidade de 
Análise (UA) 

Arroz irrigado 
(km²) 

Lavoura não 
Irrigada (km²) 

Fruticultura 
(km²) 

Somatório 
 Agricultura 

(km²) 

Total da UA 
(km²) 

1 140,17 19,19 0,00 159,35 609,89 

2 57,02 119,27 0,00 176,29 536,25 

3 37,62 50,71 0,60 88,93 233,21 

4 24,12 34,77 0,12 59,01 190,86 

5 12,34 14,46 0,00 26,80 75,44 

6 64,82 24,59 0,00 89,41 214,38 

7 20,19 0,17 0,00 20,36 143,43 

8 0,00 1,18 0,00 1,18 136,72 

9 2,91 11,15 2,20 16,26 139,20 

10 1,09 20,71 2,63 24,43 184,04 

Total Geral 360,28 296,19 5,56 662,03 2463,43 

Tabela 10: Percentual das classes de uso do solo para as unidades de análise e resultado da Agenda 
Laranja 

UA 

Agricultura (%) 
Agenda 
Laranja 

Arroz irrigado  
Lavoura não 
Irrigada (km²) 

Fruticultura 
Somatório de 
Agricultura 

1 22,98 3,15 0,00 26,13 2 

2 10,63 22,24 0,00 32,87 1 

3 16,13 21,75 0,26 38,14 2 

4 12,64 18,22 0,06 30,92 1 

5 16,36 19,17 0,00 35,52 2 

6 30,24 11,47 0,00 41,70 2 

7 14,08 0,12 0,00 14,19 0 

8 0,00 0,86 0,00 0,86 0 

9 2,09 8,01 1,58 11,68 0 

10 0,59 11,25 1,43 13,28 0 

Total 
Geral 

14,62 12,02 0,23 26,87 - 

* Valor 2 - Preponderante; Valor 1 - Importância intermediária; Valor 0 - Sem importância. 

A Figura 61 apresenta o resultado final da Agenda Laranja, evidenciando a situação preponderante 

na margem direita, devido ao intenso uso para a agricultura, principalmente o arroz, sendo Valor 2 

nas UAs 1, 3, 5 e 6. Também estão presentes na margem direita as UAs 2 e 4, classificadas com 

Valor 1, portanto, consideradas de importância intermediária na Agenda Laranja. A margem 

esquerda, por ser uma região mais urbanizada, possui a Agenda Laranja considerada “sem 

importância”, concentrando as UAs com Valor 0. 
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- Limites políticos: IBGE, 2010
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Figura 61: Agenda Laranja
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7.2.3 Agenda Marrom - Urbanização e Industrialização 

A Agenda Marrom tem por objetivo refletir o grau de importância que a mancha urbana e as 

atividades industriais representam para os recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. A 

importância de sua análise refere-se tanto à necessidade de suprir retiradas e consequentes 

consumos elevados, quanto à diluição de efluentes urbanos, com comprometimento da qualidade da 

água (muitas vezes demandada a jusante para novas retiradas). 

Nesta perspectiva, a categorização da Agenda Marrom é uma função da área urbanizada, que 

envolve maior concentração populacional e, consequentemente, maior demanda hídrica para uso 

humano. A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba conta com uma condição particular, em função da 

grande distinção entre as margens direita e esquerda. A margem esquerda apresenta uma condição 

de maior urbanização, principalmente pela região que compreende os municípios de Porto Alegre e 

Canoas, em relação à margem direita, que pode ser considerada rural. As áreas urbanas 

compreendem 7,9% da área terrestre da bacia em estudo, conforme o mapeamento do uso do solo. 

Para a construção desta agenda, portanto, foi considerado o mapa de uso do solo, utilizando a classe 

de “Áreas Urbanizadas” da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, de acordo com os seguintes critérios: 

 Valor 2 - Área da UA com classe Área Urbana acima de 30 km
2
; 

 Valor 1 - Área da UA com classe Área Urbana de 5 a 30 km
2
; 

 Valor 0 - Área da UA com classe Área Urbana até 5 km
2
. 

A Tabela 11 apresenta as informações consideradas na análise da Agenda Marrom e o valor de cada 

UA na matriz da Agenda Marrom, na última coluna.  

Tabela 11: Áreas urbanas nas UA e a Agenda Marrom 

Unidade de 
Análise 

Área Urbana (km²) Total da UA (km²) 
% de Área Urbana 

na UA 
Agenda Marrom 

1 0,53 609,89 0,09 0 

2 4,01 536,25 0,75 0 

3 0,99 233,21 0,42 0 

4 0,00 190,86 0,00 0 

5 3,98 75,44 5,28 0 

6 19,15 214,38 8,93 1 

7 37,39 143,43 26,07 2 

8 88,72 136,72 64,89 2 

9 32,58 139,20 23,41 2 

10 7,29 184,04 3,96 1 

Total Geral 194,65 2463,43 7,90 
 

* Valor 2 – Preponderante; Valor 1 – Importância intermediária; Valor 0 – Sem importância. 

A Figura 62 apresenta o mapeamento da Agenda Marrom na bacia. Como pode ser verificado na 

Tabela 11, as UAs da margem esquerda apresentam maior preponderância na Agenda Marrom, 

concentrando as UAs com valor atribuído 2 (UA 7, 8 e 9). A UA 8, que corresponde ao município de 

Porto Alegre, destaca-se das demais por possuir proporcionalmente a maior área urbana (65% da 

área da UA), com aproximadamente 89 km
2
. A UA 9, também situada no município de Porto Alegre, 
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apresenta 23% de área urbana na UA, participação esta que tende a aumentar em função da 

característica de área de expansão urbana desta região. A UA 7 também registrou situação 

preponderante em função de abrigar a região urbanizada da cidade de Canoas. 

As UAs da margem direita apresentam pouca representatividade nesta agenda, sendo consideradas 

“sem importância” (Valor 0). A UA que mais se destaca nessa margem é a UA 6, com situação 

intermediária (Valor 1). Ela engloba o município de Guaíba, e possui aproximadamente 19 km
2 

de 

área urbana (8,9% da área da UA). 
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Figura 62: Agenda Marrom
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7.2.4 Agenda Verde - Conservação 

A Agenda Verde foi concebida visando a avaliar o grau de conservação das UAs, considerando 

basicamente a quantidade de cobertura natural remanescente na UA e o grau de proteção formal de 

áreas naturais na forma de unidades de conservação ambiental. 

A categorização da cobertura natural da bacia foi feita a partir das áreas referentes às classes de 

cobertura natural de cada UA segundo o mapa de uso do solo, envolvendo as seguintes classes: 

Campo, Banhado, Campo Úmido, Mata e Área Verde Intraurbana. A avaliação do grau de proteção 

foi feita considerando as Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável, 

apresentadas no Quadro 20. 

Quadro 20: Unidades de conservação utilizadas para a elaboração da Agenda Verde 

Tipo de UC Nome da UC 

Uso Sustentável 

APA Banhado Grande 

APA do Delta do Jacuí 

RPPN Barba Negra 

RPPN Costa do Cerro 

RPPN do Capão Grande 

RPPN Rincão das Flores 

RPPN Jardim da Paz 

RPPN Sítio Porto Capela 

Proteção Integral 

Parque Estadual de Itapuã 

Parque Estadual do Delta do Jacuí 

PNM Morro do Osso 

RB Lami José Lutzenberger 

Assim, foram estabelecidos os seguintes critérios, observando que a Agenda Verde atribui maior valor 

(2 – preponderante) à situação mais crítica, ou seja, de menor conservação:  

 Valor 2 - Área de cobertura natural inferior a 50% na UA e área de unidades de 
conservação inferior a 2% na UA (cumprimento dos dois critérios simultaneamente); 

 Valor 1 - Área de cobertura natural (média da bacia) inferior a 50% na UA ou área de 
unidades de conservação inferior a 2% na UA (cumprimento de um critério apenas); 

 Valor 0 - Área de cobertura natural (média da bacia) superior a 50% na UA e presença de 
mais de 2% de áreas protegidas em unidades de conservação (cumprimento dos dois 
critérios simultaneamente). 

Para a construção Agenda Verde foram utilizados os dados presentes nas Tabela 12 e na Tabela 13.  

Tabela 12: Cobertura do solo nas UAs da baica do Lago Guaíba 

Unidade de Análise 
Cobertura do solo (km²) 

Antrópico Natural Total Geral 

1 310,16 299,73 609,89 

2 234,83 301,42 536,25 

3 132,42 100,79 233,21 

4 110,89 79,97 190,86 

5 42,04 33,40 75,44 

6 129,56 84,82 214,38 
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Unidade de Análise 
Cobertura do solo (km²) 

Antrópico Natural Total Geral 

7 60,53 82,90 143,43 

8 91,04 45,68 136,72 

9 50,95 88,25 139,20 

10 43,71 140,33 184,04 

Total Geral 1 206,13 1 257,30 2 463,43 

Tabela 13: Participação da cobertura natural do solo na UA, área de unidades de conservação na UA e 
valores da Agenda Verde 

Unidade de 
Análise 

Cobertura Natural (%) Área da UC na 
UA (km²) 

Porcentagem da UC 
na UA (%) 

Agenda Verde 

1 49,15 13,00 2.13 1 

2 56,21 0,00 0.00 1 

3 43,22 0,09 0.04 2 

4 41,90 0,00 0.00 2 

5 44,27 0,00 0.00 2 

6 39,57 0,76 0.35 2 

7 57,80 135,70 94.61 0 

8 33,41 1,58 1.16 2 

9 63,40 0,03 0.02 1 

10 76,25 10,48 5.70 0 

Total 51,04 161,66 6.56 - 

* Valor 2 – Preponderante; Valor 1 – Importância intermediária; Valor 0 – Sem importância. 

Nas UAs 3, 4, 5, 6 e 8 a Agenda Verde é preponderante, em função da pouca representatividade de 

unidades de conservação e de áreas naturais. A UA 8 compreende a cidade de Porto Alegre, região 

urbana bastante antropizada, sendo que apenas 33,4% da UA abrange áreas naturais. Nas demais 

UAs da margem direita (UAs 3, 4, 5 e 6) há o uso intensivo para a agricultura e ausência de unidades 

de conservação nas UAs 3, 4 e 5. 

A UA 7, apesar de estar no município de Canoas, possui quase 60% da sua cobertura natural 

mantida e pode ser considerada conservada em função da presença da APA do Delta do Jacuí, 

indicada pelo Valor 0 – Agenda Verde “sem importância”. As UA 9 e UA 10 são áreas de expansão 

urbana que não registram atividade agropecuária intensa, resultando na manutenção de mais de dois 

terços de suas áreas com cobertura natural, sendo classificadas nas agendas 1 e 0, respectivamente.  

Salienta-se que, diferentemente das outras agendas, na Agenda Verde a cor menos intensa (agenda 

verde relevante – Valor 2) indica as UAs em que a situação é mais critica, do ponto de vista da 

conservação. Analogamente, a cor mais intensa (agenda verde não relevante – Valor 0) corresponde 

às UAs mais conservadas. O resultado final da Agenda Verde pode ser visualizado na Figura 63. 
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Figura 63: Agenda Verde
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7.2.5 Agenda Azul - Recursos Hídricos 

A Agenda Azul reflete a qualidade e os usos da água na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Ela 

difere das demais agendas (Cinza, Marrom, Laranja e Verde) em função de cobrir o Lago Guaíba e 

não a porção terrestre da bacia referente às Unidades de Análise. 

Nesta agenda não é avaliado o balanço hídrico nos afluentes do Lago Guaíba, em função das demais 

agendas refletirem este aspecto, como por exemplo, a Agenda Laranja, que destaca as UAs da 

margem direita onde ocorrem as maiores demandas de água para as lavouras irrigadas, tornando 

esta informação redundante. 

Para a construção da Agenda Azul foram utilizados os dados do monitoramento da qualidade da 

água, fornecidos pelo DMAE e pela CORSAN, além dos dados obtidos no mapeamento de Usos da 

Água, com atualizações nos pontos de captação e nas áreas sem restrição de uso para mineração, 

elaborados por ocasião dos Estudos Preliminares para Subsídios ao Plano da Bacia do Lago Guaíba, 

Concremat (2004b). 

Para a avaliação dos resultados foram analisados o Índice de Qualidade da Água (IQA), detalhados 

no item 5.1.2, e os resultados da análise da qualidade atual, com base na Resolução CONAMA nº 

357/2005. 

Vale observar que os usos da água utilizados na elaboração desta agenda não compartilham as 

categorias dos usos verificados no mapeamento de uso e ocupação do solo, que está na base das 

demais agendas. Trata-se de usos específicos do manancial do Lago Guaíba, mapeadas por 

Concremat (2004c) e: 

 Pontos de captação de água (abastecimento público); 

 Indústrias; 

 Área de reprodução de peixes; 

 Balneário; 

 Clubes náuticos; 

 Canoagem; e 

 Navegação. 

Os segmentos do Lago Guaíba, consideradas Unidades de Análise aquáticas, são os mesmos 13 

segmentos utilizados para a análise da qualidade da água (Figura 16) e para o Enquadramento, com 

base na Resolução CRH nº 50/2008. 

A Figura 64 mostra o IQA nos pontos monitorados e os usos da água (CONCREMAT, 2004c). 

Salienta-se que foram consideradas as áreas sem restrição de uso para a mineração com 

requerimento de pesquisa ou lavra, diagnosticadas no RT1. A Figura 65 evidencia as regiões onde o 

Enquadramento já foi alcançado (verde) e as regiões em que isto ainda não ocorreu (em vermelho). A 

classificação final do Enquadramento nos segmentos, conforme descrito anteriormente, foi feita com 

base no parâmetro coliformes termotolerantes. 
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Figura 64: Regiões do Lago Guaíba de acordo com as faixas de IQA e os usos da água 
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O cruzamento dos usos da água com a regionalização e classificação da qualidade da água, com 

base no IQA e no atendimento ou não do Enquadramento, permite observar a presença de situações 

distintas. Nas situações extremas é possível identificar regiões onde a qualidade da água é ruim, o 

Enquadramento não é atendido e há presença de usos; e regiões onde ocorre o inverso, com 

qualidade da água boa, Enquadramento atendido e ausência de usos. 

Estas combinações entre presença de usos e qualidade da água oferecem a base para a 

classificação do grau de criticidade das diferentes regiões na conformação da Agenda Azul, pois 

relaciona os usos requeridos com a qualidade disponível em cada região. Os critérios para a Agenda 

Azul são: 

 Valor 2 - Qualidade de água ruim; registro de mais de um uso e regiões com maior 
concentração industrial, não atendimento do Enquadramento (atendimento de pelo 
menos dois critérios); 

 Valor 1 - Qualidade de água ruim, registro de mais de um uso ou não atendimento do 
Enquadramento (atendimento de apenas um critério);  

 Valor 0 - Qualidade de água boa ou regular, até um registro de uso e atendimento do 
Enquadramento (atendimento aos três critérios). 

A pontuação que define o valor das regiões na Agenda Azul do Lago Guaíba é sintetizada na Tabela 

14. 

Tabela 14: Síntese dos critérios da Agenda Azul segundo situação do IQA, usos da água e atendimento 
ao Enquadramento e valor da agenda 

Critério 1: IQA 
Critério 2: Mais de um 

Uso 
Critério 3: Atendimento ao 

Enquadramento 
Valor da 
Agenda 

Ruim Não Não atende 2 

Ruim Não Atende 1 

Ruim Sim Atende 2 

Ruim Sim Não atende 2 

Regular Não Não atende 1 

Regular Não Atende 0 

Regular Sim Atende 1 

Regular Sim Não Atende 2 

Bom Não Não atende 1 

Bom Não Atende 0 

Bom Sim Atende 1 

Bom Sim Não Atende 1 

* Valor 2 – Preponderante; Valor 1 – Importância intermediária; Valor 0 – Sem importância. 

O resultado desta classificação das regiões para a Agenda Azul acompanhado da descrição dos usos 

associados é apresentado na Tabela 15. 
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Tabela 15: Resultado da Agenda Azul 

UAs 
Lago 

Segmento UAs IQA Usos da água Enquadramento 
Agenda 

Azul 

1 
Delta do Jacuí - 
Margem Direita 

Bom 
Captação, área de reprodução de 

peixes 
Atende 1 

2 
 Delta do Jacuí -Canal 

Central 
Não 

calculado 
Sem uso identificado Atende 0 

3 
Delta do Jacuí - 

Margem Esquerda 
Ruim Indústria, Captação, Peixes Não atende 2 

4 
Margem Esquerda - 

Montante 
Ruim 

Captação, Clubes Náuticos, 
Indústria, Canoagem, Balneário 

Não atende 2 

5 
Margem Esquerda - 

Jusante 
Regular 

Captação, Área de Reprodução 
de Peixes, Balneário 

Atende 1 

6 
Morro do Coco - Ponta 

Itapuã 
Não 

calculado 
Sem uso identificado Atende 0 

7 
Canal de Navegação 

Montante -ME 
Regular Canoagem, Navegação Atende 2 

8 
Canal de Navegação 

Montante-MD 
Regular Sem Uso Identificado Atende 0 

9 
Canal de Navegação 

Jusante -ME 
Bom Navegação Atende 0 

10 
Canal de Navegação 

Jusante -MD 
Bom Navegação Atende 0 

11 Saco de Santa Cruz Bom Balneário Atende 1 

12 Margem Direita Médio Bom 
Indústria, Balneário, Área de 

reprodução de Peixes, Mineração 
Atende 1 

13 
Margem Direita 

Jusante 
Bom Mineração Atende 0 

* Valor 2 – Preponderante; Valor 1 – Importância intermediária; Valor 0 – Sem importância. 

Segundo a análise dos dados, a Agenda Azul é preponderante (Valor 2) nas UAs, 3, 4 e 7. Observa-

se que estas regiões correspondem à margem esquerda do Lago Guaíba, incluindo a região do Delta 

do Jacuí Margem Esquerda, o Canal de Navegação Montante ME e a Margem Esquerda Montante. 

Estas regiões são as que mais sofrem impactos na qualidade de água com o lançamento de efluentes 

industriais e urbanos não tratados das cidades de Porto Alegre, Canoas e Guaíba. Estes problemas 

de qualidade da água são evidenciados pelos IQAs regulares e ruins provenientes do Rio dos Sinos e 

do Rio Gravataí e pelas regiões que sofrem impacto dos arroios Dilúvio e Cavalhada. Nessas UAs, 

observa-se também o não atendimento ao Enquadramento (com exceção da UA 7). Além disso, 

justamente pela sua proximidade aos centros urbanos supracitados, apresentam usos variados, 

apontando maior criticidade e potencial de conflitos de uso da água em função da qualidade de água, 

que varia de regular à ruim. Vale notar que todas as UAs com agenda preponderante, com exceção 

do Canal de Navegação Montante ME (UA 7), existem pontos de captação de água bruta. A baixa 

qualidade de água nestas regiões acaba onerando os custos no tratamento da água, que requer 

procedimentos mais complexos para potabilizar a água captada. 

Observa-se que a UA5 possui boa qualidade de água no ponto 64H, mais a jusante, e “regular” nos 

demais pontos. Desta forma, o IQA médio do segmento resulta em IQA regular, que, somado ao 

registro de mais de um uso, resulta em agenda Intermediária (Valor 1). Nota-se que essa região de 

qualidade da água classificada como boa deveria ser separada da região com qualidade da água 

regular, resultando em agenda sem importância neste trecho a jusante. O mapeamento com o 

resultado da Agenda Azul pode ser observado na Figura 66. 
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8 SIMULAÇAO MATEMATICA QUALI-QUANTITATIVA 

A simulação matemática da qualidade do Lago Guaíba tem o objetivo de representar os processos 

físico-químicos, hidrológicos e hidráulicos que ocorrem na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Os 

resultados dessas simulações executadas para diferentes cenários de condições ambientais e 

Enquadramento servirão como subsídio às tomadas de decisão coletiva no Comitê de Bacia. Para 

este estudo foi realizado dois níveis de aplicação da modelagem: nas sub-bacias hidrográficas e no 

Lago Guaíba. O Quadro 21 apresenta um resumo dos modelos selecionados para esta simulação. 

Quadro 21: Modelos matemáticos utilizados no estudo para simulação da qualidade da água no Lago 
Guaíba 

Tipo de modelo Fenômeno a ser simulado Modelo a ser empregado 

Simulação de 
Fenômenos Físicos 

Hidrologia HEC-HMS-bacias 

Hidráulica 
HEC-RAS – rios 
IPH-ECO – lago 

Limnologia e Qualidade das águas 
HEC-RAS – rios 
IPH-ECO – lago 

Apoio a Decisão 
Hierarquização de Metas de Enquadramento 

Análise Multicriterial 
Hierarquização de Ações do Plano de Bacia 

Os Modelos HEC foram desenvolvidos pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano (US Army 

Corp of Engineers), e já são bastante difundidos, inclusive já tendo sido aplicados em Planos de 

Bacias no RS, por exemplo, no Caí e Gravataí. O modelo HEC-HMS (US Army Corp of Engineers, 

2000) foi aplicado na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba com o intuito de simular processos chuva-

vazão e gerar as séries temporais de vazões para cada afluente, as quais foram utilizadas como 

condições de contorno de vazão para uso do modelo IPH-ECO. As cargas características dos 

afluentes ao Lago Guaíba para os períodos de estiagem e chuvoso foram obtidas através da 

modelagem hidráulica e de qualidade da água, utilizando o modelo HEC-RAS (US Army Corp of 

Engineers, 2002), considerando as vazões de referências nos respectivos períodos (Q95 e Q90 para o 

período de estiagem e Q50 para o período chuvoso). 

A partir das cargas características foram geradas as séries de concentrações, dividindo a carga 

característica dos períodos de estiagem e chuvoso pelas séries temporais de vazões geradas pelo 

modelo HEC-HMS. As séries temporais de vazões e concentrações para cada afluente foram 

utilizadas como condições de contorno para o modelo do lago. A modelagem do Lago Guaíba foi 

realizada com o modelo IPH-ECO, que tem o objetivo de simular a hidrodinâmica e qualidade da água 

no Lago Guaíba, considerando o cenário atual e as metas de Enquadramento. 

A seguir é presentado um detalhamento dos modelos matemáticos selecionados considerando suas 

formulações matemáticas e módulos, vantagens e propósitos, bem como a calibração dos modelos. 

8.1 SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA NAS SUB-BACIAS 

A modelagem computacional, tanto hidrológica como hidráulica, foi realizada com o uso de softwares 

livres, desenvolvidos pelo U. S. Corps of Engineers, capazes de representar adequadamente as 

particularidades dos processos hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e a variabilidade 
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de vazão e da qualidade da água dos trechos de rios afluentes ao lago, possibilitando um 

entendimento quali-quantitativo dos mesmos. 

8.1.1 Descrição do modelo hidrológico 

O processo de transformação chuva-vazão foi realizado através do modelo distribuído HEC-HMS, 

versão 3.5. Este modelo permite a escolha dentre diferentes abordagens de estimativa de separação 

de escoamento e propagação em canais e reservatórios. O Quadro 22 apresenta um resumo dos 

módulos selecionados para a simulação chuva-vazão da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

Quadro 22: Módulos escolhidos para representar os processos hidrológicas da Bacia Hidrográfica do 
Lago Guaíba 

Processo Módulo 

Separação do Escoamento SCS (Soil Conservation Service) 

Propagação do Escoamento Muskingum-Cunge 

Escoamento de Base Reservatório Linear 

O módulo de separação de escoamento escolhido foi o do método SCS (Soil Conservation Service), 

desenvolvido pelo National Resources Conservation Service dos EUA, considerando os dados 

disponíveis para sua aplicação e sua simplicidade. Neste método o cálculo da lâmina de chuva que 

escoa é dado pela equação: 

𝑄 =
(𝑃−𝐼𝑎)2

(𝑃−𝐼𝑎+𝑆)
  quando 𝑃 > 𝐼𝑎       (1) 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254         (2) 

onde Q é a lâmina escoada (mm); P é a precipitação durante o evento (mm); S é um parâmetro que 

depende da capacidade de infiltração e armazenamento do solo (parâmetro CN 0F

1
); e Ia é uma 

estimativa das perdas iniciais de água, dado por Ia=S/5. 

O método Muskingum-Cunge foi selecionado dentre as opções do HEC-HMS para propagação do 

escoamento. Muskingum-Cunge se configura como uma evolução do método Muskingum. Apesar de 

popular e de fácil uso, o modelo Muskingum inclui parâmetros que não são fisicamente baseados, 

logo, de difícil estimativa. Além disso, o modelo é baseado em suposições que muitas vezes não são 

adequadas em canais naturais. O método Muskingum-Cunge supera essas limitações. Este modelo 

relaciona os parâmetros K e X de Muskingum com propriedades físicas do canal e da onda de cheia: 

𝐾 =  
∆𝑥

𝑐
            (3) 

𝑋 =  
1

2
 (1 −

𝑄

𝐵𝑆𝑜𝑐∆𝑥
)          (4) 

onde ∆𝑥 é o comprimento do trecho de canal; c é a celeridade da onda de cheia; Q é a vazão; B é a 

largura do canal e So é a declividade no trecho.  

O escoamento de base ou subterrâneo é aquele produzido pela drenagem do aquífero subterrâneo, 

importante do ponto de vista ambiental, uma vez que refletirá a produção de água na bacia durante 

                                                      
1
 O parâmetro CN varia entre 1 e 100 e representa as condições de cobertura e solo. O limite inferior deste parâmetro reflete 

uma cobertura muito impermeável e o limite superior uma cobertura completamente permeável. (TUCCI, 2001) 
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as estações secas (TUCCI, 2001). Aproximar a curva de recessão de um hidrograma durante uma 

longa estiagem por uma equação exponencial decrescente equivale a admitir a ideia que a relação 

entre armazenamento de água subterrânea e descarga do aquífero para o rio é linear. Substituindo a 

relação linear na equação de balanço hídrico simplificada, obtém-se a relação:  

𝑘
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑄           (5) 

A solução desta equação diferencial resulta numa equação exponencial decrescente: 

𝑄(𝑡) = 𝑄𝑜 ∗ 𝑒
−𝑡

𝑘           (6) 

onde Q é a vazão que passa pelo rio durante a estiagem, que é equivalente à descarga do aquífero 

(m³/s); k é uma constate com unidades de tempo (s). 

8.1.2 Seleção das Sub-bacias para simulação hidrológica 

A simulação hidrológica da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba compreendeu 13 sub-bacias (Figura 

67), cobrindo aproximadamente 90% da área total de drenagem da Bacia Hidrográfica do Lago 

Guaíba, as quais são as mais importantes em termos de contribuição de volume de água (maiores 

áreas de drenagem) e cargas de poluentes (maior uso antrópico do solo ou urbanização). 

 

Figura 67: Sub-bacias modeladas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

A Tabela 16 apresenta as sub-bacias selecionadas e suas respectivas características fisiográficas. 



 

166 

Tabela 16: Sub-bacias selecionadas para simulação dos processos hidrológicos na Bacia Hidrográfica do 
Lago Guaíba. 

Sub-bacia 
Área 
(km

2
) 

Tc* (horas) 
Comprimento do 
rio Principal (km) 

% de antropização 
ou urbanização 

Arroio Araçá (MD) 501 5,6 71,26 79 

Arroio Ribeiro (MD) 542 4,3 73,29 73 

Arroio Capivaras (MD) 221 2,8 40,24 75 

Arroio Petim (MD) 202 2,9 35,21 73 

Arroio Passo Fundo (MD) 64 2,1 20,05 80 

Arroio Conde (MD) 193 3,2 32,58 81 

Arroio Dilúvio (ME) 78 1,7 21,07 76 

Arroio Cavalhada (ME) 27 1,0 11,41 74 

Arroio do Salso (ME) 92 1,8 20,21 67 

Arroio Lami (ME) 46 1,3 14,83 59 

Arroio Chico Barcelos (ME) 48 1,1 11,46 69 

Arroio Estância (ME) 46 1,1 12,35 64 

Arroio Capivaras (ME) 11 0,7 6,13 66 

Arroio Xambá (ME) 10 0.95 3.7 72 

*Tc = Tempo de concentração: tempo necessário para a água precipitada no ponto mais distante na bacia, 
deslocar-se até a seção principal (TUCCI, 2001) 

8.1.3 Dados selecionados 

Foram selecionas as estações pluviométricas contidas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

(Quadro 23) cujos dados são disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA) através da 

plataforma HidroWeb. 

Quadro 23: Estações pluviométricas utilizadas na simulação hidrológica da Bacia Hidrográfica do Lago 
Guaíba 

Nome da Estação Código Latitude Longitude 

Cerro Grande 03051004 -30,60 -51,75 

Guaíba Country Club 03051005 -30,11 -51,65 

Porto Alegre 03051011 -30,05 -51,17 

Barra do Ribeiro 03051023 -30,30 -51,31 

A região em estudo apresentou escassez de dados de vazões. Apenas uma estação fluviométrica 

(Estação Ipiranga, código 87450100) apresentou disponibilidade de dados. Esta estação está 

localizada no interior da sub-bacia do Arroio Dilúvio (coordenadas -30,05; -51,20) e tem 

disponibilidade temporal de 29 anos (1972 – 2001). 

8.1.4 Configuração e parâmetros do modelo 

Cada sub-bacia simulada foi segmentada em microbacias considerando uma área mínima de 

drenagem de 5 km
2
. Tal segmentação permitiu uma melhor representação da rede de drenagem e da 

heterogeneidade espacial do uso e ocupação do solo das sub-bacias visando a uma melhor 

estimativa do parâmetro CN. As informações de mapa de uso e ocupação do solo referem-se à 

atualização do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, apresentada no Relatório Técnico 1. 

Para a propagação do escoamento nos trechos de rios, a declividade e comprimento do canal foram 

extraídas do Modelo Numérico do Terreno (MNT) da região. O MNT utilizado foi proveniente do 
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projeto TOPODATA (VALERIANO, 2004) de resolução espacial de 30 m, considerando correções 

devido a copa de árvores e depressões.  

Devido à impossibilidade de se obter as reais seções transversais dos canais, estas foram idealizadas 

por seção retangulares, tendo sua largura estimada por uma relação geomorfológica em função da 

área de drenagem obtida através de interpolação de seções da ANA em bacias semelhantes. A 

relação geomorfológica entre largura do canal e área de drenagem é dada por: 

𝐵 =  0,072 ∗ (𝐴𝑚 ∗ 100)0,33        (7) 

onde B é a largura do canal em metros e Am é a área de drenagem em hectares. 

Para representação do escoamento de base, fundamentada na técnica de reservatórios lineares, 

foram definidos os parâmetros vazão inicial, coeficiente k e o número de reservatórios, os quais foram 

obtidos através de calibração, comparando os dados observados e simulados de vazão na Estação 

Ipiranga na Sub-bacia do Arroio Dilúvio.  

A Figura 68 apresenta a segmentação realizada na Sub-bacia Arroio do Salso, bem como a rede de 

drenagem e o mapa com os valores distribuídos de CN. Este procedimento foi aplicado analogamente 

para as demais sub-bacias. 

 

Figura 68: Segmentação, rede de drenagem e mapa de CN calculado para a Sub-bacia Arroio do Salso 
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8.1.5 Calibração do modelo hidrológico 

A calibração do modelo hidrológico foi realizada de forma manual visando a uma melhor 

correspondência entre as vazões observadas e simuladas em um evento ocorrido no período seco e 

em outro evento no período chuvoso do ano de 1990. Percebe-se que o modelo hidrológico foi bem 

representativo para o período de estiagem (período mais crítico em termos de qualidade da água), 

com prevalência do escoamento de base e alguns picos de vazão. 

Este ajuste apresentou um coeficiente de determinação (R²) de 0,5 (classificado como satisfatório 1F

2
) e 

um erro percentual de volume de aproximadamente 18%. 

O modelo também ajustou razoavelmente as vazões no período chuvoso, apresentando indicadores 

de performance levemente inferiores do que no período de estiagem. Possivelmente a frequência 

diária de observação das vazões limitou uma melhor descrição e representação da ascensão e 

recessão do hidrograma, uma vez que o tempo de concentração da sub-bacia é menor do que um 

dia. No entanto, pode-se concluir que a abordagem utilizada é adequada para representar os 

processos hidrológicos das sub-bacias da região hidrográfica do Lago Guaíba. 

A Figura 69 e Figura 70 apresenta o resultado da calibração do modelo hidrológico para o período 

seco e chuvoso, respectivamente. 

 

Figura 69: Calibração do modelo hidrológico na Estação Fluviométrica Ipiranga, localizada na Sub-bacia 
do Arroio Dilúvio, no período seco 

                                                      
2
 O desempenho de um modelo é considerado adequado e bom se o valor do coeficiente de correlação supera 0,75, e é 

considerado aceitável ou satisfatório se o valor do coeficiente de correlação fica entre 0,36 e 0,75 (GOTTSCHALK e 
MOTOVILOV, 2000) 
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Figura 70: Calibração do modelo hidrológico na Estação Fluviométrica Ipiranga, localizada na Sub-bacia 
do Arroio Dilúvio, no período chuvoso 

8.1.6 Simulação hidrológica nas sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

Após a calibração dos parâmetros do modelo hidrológico, foram realizadas as simulações chuva-

vazão que serviram tanto como subsídio para a simulação hidráulica e de qualidade nos canais das 

sub-bacias hidrográficas quanto como dado de entrada para a modelagem do Lago Guaíba. 

As simulações foram efetuadas para o período de janeiro a dezembro de 2013 e com intervalo de 

tempo horário. A Figura 71 apresenta o resultado da simulação para a sub-bacia do Arroio Dilúvio. Os 

resultados para as demais sub-bacias podem ser consultados no Anexo VI. 
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Figura 71: Vazões calculadas na Sub-bacia do Arroio Dilúvio para 2013 

8.2 SIMULAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DOS RIOS FORMADORES DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA 

8.2.1 Descrição do modelo 

Os trechos dos rios principais da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foram simulados em termos 

quali-quantitativo através do modelo HEC-RAS, versão 4.1. O HEC-RAS se baseia na solução da 

equação de energia unidimensional para escoamento não variado. A equação de momento é usada 

na situação de fluxo rapidamente variado, como por exemplo, ressaltos hidráulicos ou na simulação 

de confluências. 

Para escoamento variado, o HEC-RAS resolve o sistema de equações unidimensional de Saint 

Venant, usando um esquema numérico implícito pelo método das diferenças finitas. 

 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄

𝜕𝑥
= 𝑞          (8) 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑄2

𝐴
) + 𝑔𝐴

𝜕ℎ

𝜕𝑥
= 𝑔𝐴(𝑆0 − 𝑆𝑓)            (9) 

 

onde Q é a vazão em m³/s, q é a contribuição lateral em m²/s, A é a área molhada da seção 

transversal do rio, h é a profundidade d’água no rio em metros, g é a aceleração da gravidade em 

m/s², t é o tempo em segundos, x é a distância no sentido longitudinal do rio em metros, S0 é a 

declividade do fundo do rio m/m e Sf é a declividade da linha de energia em m/m. 
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A qualidade da água dos rios afluentes foi simulada considerando a estrutura conceitual apresentada 

na Figura 72. Os parâmetros de qualidade foram os seguintes: (a) oxigênio dissolvido (OD); (b) 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); (c) Nitrato (NO3); (d) Ortofosfato (PO4); e (e) Coliformes 

Termotolerantes. Estes parâmetros foram selecionados por comporem o Índice de Qualidade de Água 

(IQA), desenvolvido pela National Sanitation Foundation (NSF) dos EUA, que padroniza a diretriz 

nacional de avaliação periódica dos recursos hídricos (ANA, 2011). Esta seleção também levou em 

consideração os dados de monitoramento da qualidade da água disponíveis. Também foram 

utilizados dados de bombeamento e concentração de poluentes do Departamento Municipal de 

Águas e Esgotos (DMAE) e do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) para definir as cargas de 

efluentes que são recebidas pelo Lago Guaíba do município de Porto Alegre.  

O módulo de qualidade da água utiliza o esquema numérico explícito QUICKEST-ULTIMATE para 

solucionar a equação unidimensional de advecção-dispersão. A comunidade fitoplactônica (algas) foi 

simulada, em termos de clorofila-a (indicador da presença de algas), apenas no modelo IPH-ECO, 

uma vez que o crescimento desta comunidade está mais associado a ambientes lênticos. 

A seguir é apresentado o detalhamento da formulação matemática utilizada nas variáveis de 

qualidade da água que serão simuladas. 
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Figura 72: Estrutura do módulo de qualidade da água utilizadas nos modelos HEC-RAS (rio) e IPH-ECO (lago) 
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a) Nitrato (NO3) 

Em ambiente aquático aeróbio, existe um processo de transformação de nitrogênio orgânico para 

amônia, nitrito e por fim nitrato. Nitrato se configura como indicador de poluição antiga, 

principalmente, originada de esgotos que passaram pelo processo de nitrificação, muitas vezes 

induzido em uma Estação de Tratamento (VON SPERLING, 2007). 

O total de nitrato (NO3
-
) no escoamento pode ser aumentado pela oxidação de nitrito (NO2

-
). A 

conversão de nitrito para nitrato ocorre mais rapidamente que a conversão de NH4
+
 para NO2

-
, então 

o total de nitrito presente no fluxo é tipicamente muito pequeno e não considerado na estrutura do 

modelo. A concentração de nitrato no fluxo pode decair pela sua assimilação por algas.  

A mudança da concentração de nitrato é calculada pelo HEC-RAS como: 

∂NO3ch
−

∂t
+

∂NO3ch
−

∂x
= βN,1NH4ch

+ − βN,2NO3ch
− − (1 − frNH4

+)αIμaalgch   (10) 

onde 𝑁𝑂3𝑐ℎ
−  é a concentração de nitrato no fluxo mg/L; 𝛽𝑁,1 é a taxa de nitrificação de NH4

+
 em dia

-

1
; 𝑁𝐻4𝑐ℎ

+  concentração do ion amônio mg/L; 𝛽𝑁,2 é a taxa de desnitrificação em dia
-1

; fr𝑁𝐻4
+ é a fração 

de assimilação da amônia pelas algas; 𝛼𝐼 é a fração de nitrogênio na biomassa algal em 

mgN/mgA; 𝜇𝑎 é a taxa de crescimento algal em dia
-1

; e 𝑎𝑙𝑔𝑐ℎ é a concentração de biomassa algal em 

mg/L. 

b) Fósforo 

Apesar do fósforo não ser diretamente tóxico em sistemas hídricos, ele é geralmente o nutriente 

limitante para o crescimento aquático e em altas concentrações pode levar ao crescimento excessivo 

de algas ou outras plantas podendo contribuir para a eutrofização do corpo hídrico.  

A quantidade de fósforo orgânico no fluxo do rio pode aumentar pela conversão da biomassa algal e 

pode decair pela conversão de fósforo orgânico para solúvel inorgânico ou sedimentação de fósforo 

orgânico com sedimento. A mudança da concentração do fósforo orgânico é calculada pelo HEC-RAS 

como: 

𝜕𝑃𝑐ℎ,𝑜𝑟𝑔

𝜕𝑡
+

𝜕𝑃𝑐ℎ,𝑜𝑟𝑔

𝜕𝑥
= 𝛼2𝜌𝑎𝑎𝑙𝑔𝑐ℎ − 𝛽𝑃,4𝑜𝑟𝑔𝑃𝑐ℎ − 𝜎5𝑜𝑟𝑔𝑃𝑐ℎ   (11) 

onde 𝑃𝑐ℎ,𝑜𝑟𝑔 é a concentração de fósforo orgânico dissolvido em mg/L; 𝛼2 é a fração de biomassa 

algal que é fósforo em mgP/mgA; 𝛽𝑃,4 é a taxa de mineralização de fósforo orgânico em dia
-1

; 𝜎5 é a 

taxa de sedimentação de fósforo em dia
-1

.
 

A quantidade de fósforo inorgânico solúvel no fluxo pode ser aumentada pela mineralização de 

fósforo orgânico e pela difusão de fósforo inorgânico originado do leito de sedimentos. A 

concentração de fósforo solúvel pode decrescer pela assimilação de fósforo inorgânico pelas algas. A 

mudança da concentração de fósforo solúvel é dada por: 

𝜕𝑃𝑐ℎ,𝑖𝑟𝑔

𝜕𝑡
+

𝜕𝑃𝑐ℎ,𝑖𝑟𝑔

𝜕𝑥
= 𝛽𝑃,4𝑜𝑟𝑔𝑃𝑐ℎ +

𝜎2

1000 𝐷
− 𝛼2𝜇𝑎𝑎𝑙𝑔𝑐ℎ     (12) 
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onde 𝑃𝑐ℎ,𝑖𝑟𝑔 é a concentração de fósforo inorgânico solúvel em mg/L; 𝜎2 taxa de contribuição de 

fósforo solúvel proveniente do sedimento em mg/m².dia; 

c) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A DBO da água representa a quantidade de oxigênio demandada para a decomposição do material 

orgânico. DBO é adicionada no fluxo por cargas provenientes de escoamento superficial na bacia ou 

lançamentos pontuais. No rio, dois processos são modelados que impactam nos níveis de DBO, 

ambos dos quais servem para reduzir esse parâmetro no decorrer do fluxo: taxa de degradação (k1, 

em dia
-1

), perda por sedimentação (k3, em dia
-1

). A variação da concentração de DBO no fluxo é 

calculada por: 

𝑑(𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ)

𝑑𝑡
+

𝑑(𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ)

𝑑𝑥
= −𝑘1𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ − 𝑘3𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ     (13) 

onde DBOch - concentração de DBO5,20 no trecho de rio em mg/L; k1 - taxa de degradação, em 1/dia; 

k3 - perda por sedimentação em 1/dia 

d) Oxigênio Dissolvido (OD) 

Um nível adequado de oxigênio dissolvido é requisito para um ecossistema aquático saudável. A 

concentração de OD no fluxo é função da reaeração atmosférica, fotossíntese, respiração das plantas 

e animais, demanda bentônica (sedimentos), DBO, nitrificação, salinidade e temperatura. A variação 

da concentração de OD é dada por: 

𝑑𝑂𝐷𝑐ℎ

𝑑𝑡
+

𝑑𝑂𝐷𝑐ℎ

𝑑𝑥
= 𝑘2(𝑂𝐷𝑠𝑎𝑡 − 𝑂𝐷𝑐ℎ) + (𝑎3𝜇𝑎 − 𝑎4𝜌𝑎)𝑎𝑙𝑔𝑐ℎ − 𝑘1𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ −

𝑘4

1000 𝐷
− 𝑎5𝛽𝑁,1𝑁𝐻4𝑐ℎ

+ −

𝑎6𝛽𝑁,1𝑁𝑂3𝑐ℎ
−         (14) 

onde 𝑘2 é a taxa de reaeração pela difusão de Fickian em dia
-1

; 𝑎3 é a taxa de produção de oxigênio 

por unidade de fotossíntese algal em mgO/mgA; 𝑎4 é taxa de assimilação de oxigênio por unidade de 

respiração das algas em mgO/mgA; 𝑘4 é a taxa de demanda de oxigênio pelo sedimentos em 

mg/m².dia; 𝑎5 é a taxa de assimilação por oxidação do NH4
+
 em mgO/mg NH4

+
; 𝑎6 é a taxa de 

assimilação por oxidação do NO3
-
 em mgO/mg NO3

-
;𝑂𝐷𝑠𝑎𝑡 é a concentração de oxigênio dissolvido na 

saturação em mg/L. 

e) Coliformes Termotolerantes 

Um dos mais importantes aspectos de poluição das águas é aquele associado às doenças de 

veiculação hídrica por micro-organismos patógenos, tal como coliformes termotolerantes. Sabe-se 

que a maioria destes agentes transmissores são existentes no trato intestinal humano e animal, onde 

crescem e reproduzem em condições ótimas. Uma vez submetidos às adversas condições 

prevalecentes nos corpos d’água, eles tendem a decrescer em número, caracterizando assim um 

decaimento (VON SPERLING, 2007).  

A taxa de mortalidade bacteriana é geralmente estimada pela lei de Chick, segundo a qual a taxa de 

remoção é diretamente proporcional à concentração de bactérias (reação de primeira ordem): 
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𝑑𝑁

𝑑𝑡
+

𝑑𝑁

𝑑𝑥
= −𝐾𝑏𝑁          (15) 

onde N é o número de coliformes (Número máximo provável em 100 mL); e Kb o coeficiente de 

decaimento bacteriano, aqui adotado como 0,9 dias
-1

. 

8.2.2 Considerações iniciais 

A simulação hidráulica e de qualidade foi realizada no canal principal de cada sub-bacia da região de 

estudo, com o objetivo de quantificar a carga característica (vazão x concentração) nos períodos de 

estiagem e chuvoso em cada afluente. Os canais principais foram definidos de acordo com os 

critérios de ordenamento de Strahler (1957) e seus afluentes foram considerados como condições de 

contorno, tanto para a simulação hidráulica em regime permanente (vazões) quanto para a simulação 

de qualidade da água (concentrações). A contribuição lateral também foi incorporada como condição 

de contorno através da mesma abordagem para os rios afluentes. 

As cargas de poluição devido à criação animal e atividades agrícolas foram consideradas como de 

fonte difusa e seus valores foram obtidos através de geoprocessamento. As cargas de poluição 

provenientes de esgotos domésticos e industriais foram consideradas como fontes pontuais. Tais 

cargas pontuais foram estimadas em CONCREMAT (2004b). As fontes difusas de origem agrícola e 

animal foram consideradas apenas nas condições hidrológicas do período chuvoso (Q50), enquanto 

que as cargas geradas pelos esgotos domésticos e industriais foram atribuídas tanto no período de 

estiagem (Q7,10, Q95 e Q90) quanto no período chuvoso. A ausência de medições específicas do aporte 

de poluentes das fontes difusas foi suprida com a adoção de coeficientes teóricos que vinculam as 

cargas potenciais as remanescentes, ou seja, as que efetivamente alcançaram os recursos hídricos. 

Tais coeficientes são comentados especificamente nas seções a seguir. 

8.2.3 Simulação Hidráulica 

a) Características geométricas 

Características geométricas (por exemplo, largura e profundidade) das seções transversais dos rios 

afluentes foram estimadas através de relações morfológicas tendo como base a área de drenagem a 

montante da seção de interesse. Estas equações foram obtidas através de regressão de dados de 

levantamentos de perfis transversais realizados pela Agência Nacional de Águas (ANA) e relações 

morfológicas universais obtidas na literatura. Estas relações morfológicas tem o seguinte formato: 

𝐵 = 𝑎 ∗ 𝐴𝑑
𝑏

          (16) 

𝐻 = 𝑐 ∗ 𝐴𝑑
𝑑

          (17) 

onde B é a largura e H é a profundidade do canal em metros; Ad é a área de drenagem até a seção 

transversal em km² e a e b são os parâmetros ajustados pela regressão. Para a equação de largura, a 

e b foram definidos como 0,072 e 0,33, respectivamente, e para a equação de profundidade, c e d 

foram definidos como 0,050 e 0,152, respectivamente. 
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Para parâmetro de rugosidade de Manning foi adotado um valor diferenciado para o canal do Arroio 

do Dilúvio, igual a n = 0,016, visto que o mesmo é um canal artificial, e um valor n= 0,03 para os 

demais canais, admitidos como naturais (CHOW, 1959). 

b) Estimativa das vazões de referência 

Para estimar as vazões de referência nos principais afluentes ao Lago Guaíba (ver Quadro 23) e a 

contribuição lateral do canal principal, foi utilizada a equação de regionalização apresentada em 

CONCREMAT (2004a), que relaciona o deflúvio do posto Camaquã (87530000), da ANA e as bacias 

no entorno do Lago Guaíba. 

𝑄 =  𝑑𝑒𝑓. 𝐴. 0,011574         (18) 

onde 𝑄(m³/s) é a vazão estimada para uma bacia que tem uma área de drenagem 𝐴(km²) e um 

deflúvio similar a 𝑑𝑒𝑓(mm/dia) do posto Camaquã. 

Para estimar as vazões do período chuvoso e seco de cada trecho de interesse, as vazões Q7,10, Q95, 

Q90 e Q50 do posto Camaquã foram calculadas através da distribuição de Weibull e convertidas em 

deflúvio através da divisão pela área de drenagem deste posto (580 km²). As vazões obtidas são 

apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 17: Vazões de referência estimadas para o posto Camaquã 

Posto Q7,10 (m³/s) Q95 (m³/s) Q90 (m³/s) Q50 (m³/s) 

Camaquã (87530000) 2,15 2,57 3,09 9,00 

Fonte: Elaborado pela Ecoplan Engenharia com base nos resultados do trabalho da Concremat em 2004. 

Na Tabela 18 são apresentadas as vazões nos exutórios nos afluentes do Lago Guaíba 

considerados, estimadas através de regionalização. 

Tabela 18: Vazões de referência regionalizadas nos exutórios das sub-bacias da Bacia Hidrográfica do 
Lago Guaíba 

Bacia Q7,10 (m³/s) Q95 (m³/s) Q90 (m³/s) Q50 (m³/s) 

Arroio Araçá 1,86 2,21 2,67 7,78 

Arroio Ribeiro 2,01 2,38 2,88 8,40 

Arroio Belém Novo 0,06 0,07 0,08 0,24 

Arroio das Capivaras 0,82 0,97 1,18 3,43 

Arroio Cavalhada 0,10 0,12 0,14 0,42 

Arroio Chico Barcelos 0,18 0,21 0,25 0,74 

Arroio do Conde 0,72 0,85 1,03 3,00 

Arroio Dilúvio 0,29 0,34 0,41 1,21 

Arroio Estância 0,17 0,20 0,25 0,72 

Arroio Lami 0,17 0,20 0,24 0,71 

Arroio Passo Fundo 0,24 0,28 0,34 0,99 

Arroio Petim 1,50 1,78 2,15 6,26 

Arroio do Salso 0,34 0,40 0,49 1,42 

Fonte: Elaborado pela Ecoplan Engenharia com base nos resultados do trabalho da Concremat em 2004. 

De posse das vazões de referência na foz de cada bacia, a vazão de um determinado trecho foi 

estimada com base na proporção pela área de drenagem a montante deste trecho, obtendo-se as 

vazões de referência para as seções de interesse do rio principal, bem como a contribuição lateral em 

um trecho. 
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8.2.4 Estimativa das cargas pontuais e difusas por sub-bacia 

a) Estimativa de cargas de esgoto doméstico 

As cargas de esgoto doméstico foram estimadas com base em informações do Censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010. As cargas foram estimadas por setor censitário 

e o lançamento foi considerado no trecho de rio em que o setor estava inserido. A Contribuição per 

capita adotada foi de 130 L/hab/dia. Segundo o DMAE (2014), em Porto Alegre cerca de 62% do 

esgoto é coletado com 80% de capacidade de tratamento. Considerou-se que este tratamento possui 

eficiência de 50% na remoção de DBO, nutrientes e coliformes termotolerantes, estimados com base 

no Plano Municipal de Saneamento Básico (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2013). 

As cargas per capita são apresentadas na Tabela 19. 

Tabela 19: Cargas per capita e concentrações de nutrientes no esgoto doméstico 

Parâmetro 
Contribuição per capita 

(g/hab/dia) 
Concentração no esgoto bruto 

(mg/L) 

DBO 54 385,71 

Fósforo 1 7,14 

Nitrogênio 8 57,14 

Coliformes termotolerantes* - 1.000.000 

*Concentração em NMP/100Ml. Fonte: Von Sperling, 2006. 

Sabe-se que o lançamento de esgoto doméstico sem tratamento é recorrente na margem direita do 

Lago Guaíba, e foi incorporado nas estimativas ao se considerar um lançamento de 80% do esgoto 

gerado diretamente nos corpos hídricos e uma atenuação de 30% dos nutrientes e microrganismos. 

Deve-se considerar que em bacias rurais e de pequenos núcleos municipais há a predominância de 

sistemas de fossas sépticas e outras medidas específicas individuais de difícil consideração e que os 

parâmetros adotados para as bacias, fora dos limites de Porto Alegre, são frutos de uma estimativa 

preliminar, podendo ser alterados no processo de calibração do modelo HEC-RAS. As cargas 

remanescentes de nutrientes e microrganismos devido ao esgoto doméstico foram estimadas por 

sub-bacia (Tabela 20). 

Tabela 20: Cargas remanescentes de nutrientes e microrganismos por bacia devido ao lançamento de 
esgoto doméstico 

Sub-bacia 
DBO 

(kg/dia) 
Fósforo 
(kg/dia) 

Nitrogênio 
(kg/dia) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Arroio Araçá 66,70 2,25 18,15 9,35.10
5
 

Arroio Ribeiro 370,56 12,48 100,80 5,19.10
6
 

Arroio Belém Novo 101,01 3,40 27,21 1,41.10
6
 

Arroio das Capivaras 214,83 7,23 58,44 3,01.10
6
 

Arroio Cavalhada 4098,54 137,98 1114,89 5,74.10
7
 

Arroio Chico Barcelos 133,58 4,50 36,34 1,87.10
6
 

Arroio do Conde 1653,48 55,67 449,78 2,32.10
7
 

Arroio Dilúvio 13965,32 470,15 3761,24 1,96.10
8
 

Arroio Estância 39,70 1,34 10,80 5,56.10
5
 

Arroio Lami 213,17 7,18 57,99 2,99.10
6
 

Arroio Passo Fundo 970,97 32,69 264,13 1,36.10
7
 

Arroio Petim 74,48 2,51 20,26 1,04.10
6
 

Arroio do Salso 3644,24 122,69 991,31 5,10.10
7
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b) Estimativa de cargas de atividades agrícolas 

As cargas de nitrogênio e fósforo foram estimadas em função da área agrícola e de pastagem em 

área de várzea. O mapa de uso e cobertura do solo foi utilizado para o cálculo da contribuição em 

nível de microbacia. As cargas unitárias são apresentadas na Tabela 21 e as áreas pastagem e as 

áreas agrícolas estimadas por sub-bacia são apresentadas na Tabela 22. 

Tabela 21: Cargas unitárias adotadas para atividades agrícolas 

Uso do Solo Nitrogênio Total (kg/ano/ha) Fósforo Total (kg/ano/ha) 

Área agrícola 28,1 70,1 

Pastagem em Várzea 14,05 35,05 

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos do Mato Grosso do Sul (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE 
MATO GROSSO DO SUL, 2010). 

Tabela 22: Cargas estimadas por sub-bacia da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 

Sub-bacia Área agrícola (ha) 
Área de campos 
ou pastagem (ha) 

Carga remanescente (kg/dia) 

Fósforo Nitrogênio 

Arroio Araçá 2329,08 29677,91 256,73 87,51 

Arroio Ribeiro 10667,51 27159,06 418,42 89,41 

Arroio Belém Novo 0 1117,1 7,57 3,03 

Arroio das Capivaras 3379,89 11527,8 147,38 34,32 

Arroio Cavalhada 0 536,17 5,15 2,08 

Arroio Chico Barcelos 0 3310,92 23,81 9,64 

Arroio do Conde 786,2 10555,94 101,35 35,14 

Arroio Dilúvio 0 1507,28 12,04 4,83 

Arroio Estância 0 2957,04 13,60 5,51 

Arroio Lami 0 2683,85 14,65 5,93 

Arroio Passo Fundo 480,98 3656,33 35,20 10,75 

Arroio Petim 1738,7 10720,46 123,88 37,12 

Arroio do Salso 0 4535,7 35,32 14,30 

Admitiu-se que as cargas de atividades agrícolas são frutos principalmente do processo de adubação, 

onde são assimilados 90% dos nutrientes. Os 10% disponíveis para processos de lixiviação devem 

sofrer uma redução de carga devido ao processo natural de depuração e que aqui foi considerado 

como um fator de redução de 90%. Novamente cabe salientar que tais hipóteses são uma estimativa 

preliminar e que podem sofrer modificações conforme necessidades do processo de calibração do 

modelo de qualidade da água. 

c) Estimativa de cargas de criação animal 

Na estimativa de cargas de atividades que envolvem a criação animal foi considerada a estimativa de 

rebanhos efetivos da estimativa de Produção da Pecuária Municipal do IBGE referente ao ano de 

2012 (IBGE, 2014). Admitiu-se que os rebanhos estão distribuídos uniformemente pelos municípios, o 

que permite a quantificação da carga de poluentes em nível de sub-bacia através de proporção por 

área. O quantitativo de animais por município e apresentado na Tabela 23. 
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Tabela 23: Rebanho efetivo municipal de acordo com IBGE (2014) 

Nome Bovinos Equinos Ovinos Suínos Aves Total 

Barão do Triunfo 5701 400 2190 4340 29600 42231 

Barra do Ribeiro 29000 1900 3000 4850 11558 50308 

Canoas 865 495 0 300 820 2480 

Cerro Grande do Sul 3800 415 240 3860 4221 12536 

Eldorado do Sul 12942 648 1451 326 1733 17100 

Guaíba 12942 648 1279 326 1733 16928 

Mariana Pimentel 8500 650 3000 3450 16000 31600 

Nova Santa Rita 8450 1100 480 3760 9380 23170 

Porto Alegre 7663 7536 1620 4299 8825 29943 

Sentinela do Sul 10000 550 1950 3800 17150 33450 

Sertão Santana 4620 340 485 2890 21925 30260 

Tapes 27200 1000 2690 1400 5940 38230 

Triunfo 28968 1200 3332 3700 240000 277200 

Viamão 68725 4450 17120 22651 660853 773799 

As cargas específicas por tipo de rebanho são apresentadas na Tabela 24. 

Tabela 24: Cargas específicas por tipo de rebanho 

Rebanho DBO (kg/cabeça/ano) 
Fósforo 

(kg/cabeça/ano) 
Nitrogênio 

(kg/cabeça/ano) 
Coliformes termotolerantes 

(10
6
 NMP/dia/cabeça) 

Bovino 200 12 60 5400 

Equinos 200 12 60 5700 

Ovinos 25 9,9 4,1 5400 

Suínos 32,9 2,3 7,3 8900 

Aves 1,61 0,11 3,6 240 

Fonte: ANA (2006). 

Com base nas cargas específicas e do rebanho efetivo por município foi possível estimar a carga total 

por sub-bacia proveniente de atividades de criação animal. As cargas de origem animal também 

podem ser assimiladas pelo solo e só alcançarão os rios após processos de lixiviação e que foram 

considerados conforme os coeficientes de atenuação que podem ser visualizados na Tabela 25. 

Tabela 25: Coeficientes de atenuação adotados 

Parâmetro DBO Fósforo Nitrogênio Coliformes termotolerantes 

Coeficiente de atenuação 0,301 0,254 0,107 0,03 

Fonte: Baseados em CONCREMAT (2004c, p 2.15) 

As cargas remanescentes por sub-bacia resultantes da criação animais são apresentadas na Tabela 

26. 

Tabela 26: Cargas remanescentes por sub-bacia devido à criação animal 

Sub-bacia DBO (kg/dia) Fósforo (kg/dia) 
Nitrogênio 

(kg/dia) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/dia) 

Arroio Araçá 2947,85 153,77 374,06 4,39.10
7
 

Arroio Ribeiro 2666,68 146,37 307,37 7,40.10
6
 

Arroio Belém Novo 84,22 4.37 9,08 3,97.10
7
 

Arroio das Capivaras 1469,03 75,50 160,14 7,14.10
6
 

Arroio Cavalhada 144,90 7,52 15,78 5,01.10
6
 

Arroio Chico Barcelos 343,10 21,68 45,53 1,26.10
6
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Sub-bacia DBO (kg/dia) Fósforo (kg/dia) 
Nitrogênio 

(kg/dia) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/dia) 

Arroio do Conde 1002,07 51,39 107,93 1,97.10
7
 

Arroio Dilúvio 466,00 26,11 34,00 2,17.10
6
 

Arroio Estância 390,11 27,69 58,15 5,82.10
6
 

Arroio Lami 303,91 18,37 38,57 1,11.10
7
 

Arroio Passo Fundo 386,64 19,84 41,66 7,37.10
6
 

Arroio Petim 1279,74 65,78 138,13 4,27.10
6
 

Arroio do Salso 493,04 25,57 53,71 1,64.10
7
 

8.2.5 Calibração do modelo de qualidade da água nos rios da Bacia Hidrográfica do 
Lago Guaíba 

a) Estimativa do particionamento de nutrientes 

O monitoramento disponível na foz das bacias do Arroio do Dilúvio, Arroio das Capivaras e Arroio 

Belém Novo foram fontes de informação para a estimativa do fracionamento dos nutrientes. Nestas 

três sub-bacias, as frações de N (nitrito, nitrato, amônia e nitrogênio orgânico) e P (fósforo orgânico e 

ortofosfato) foram estimadas com os dados disponíveis, enquanto que nas demais, onde não há 

monitoramento, foi considerada a média destas frações das sub-bacias do Arroio das Capivaras e 

Arroio Belém Novo, visto que a sub-bacia do Arroio do Dilúvio apresenta grande adensamento 

urbano, diversos lançamentos antrópicos ao longo do curso principal e com predominância de um alto 

teor de amônia em relação às demais, predominantemente de origem rural. 

Esta etapa é de grande importância para a representação adequada do estado de oxidação dos 

nutrientes e da atenuação sofrida em função do tempo (reação cinética). As frações de nutrientes 

estimadas com base nas campanhas de monitoramento são apresentadas na Tabela 27. 

Tabela 27: Frações dos nutrientes estimadas com base nas campanhas de monitoramento disponíveis 

Sub-bacia 
Amônia 

(NH4) 
Nitrito 
(NO2) 

Nitrato 
(NO3) 

Nitrogênio 
Orgânico 

Fósforo 
Orgânico 

Ortofosfato 
(PO4) 

Arroio Belém Novo 0,15 0,03 0,52 0,30 0,58 0,42 

Arroio Capivara 0,17 0,03 0,48 0,32 0,60 0,40 

Arroio Dilúvio 0,54 0,04 0,17 0,25 0,43 0,57 

b) Calibração no período de estiagem 

Considerando que as simulações ocorrem em regime permanente e que as campanhas de 

monitoramento foram realizadas apenas na foz das sub-bacias, a avaliação da calibração foi 

realizada através de comparação entre a variabilidade dos dados de monitoramento e valores de 

concentrações simulados no período de estiagem.  

A variabilidade dos valores pode ser resumida através de um boxplot, que é um elemento gráfico que 

possibilita representar a distribuição de um conjunto de dados com base em alguns de seus 

parâmetros descritivos, quais sejam: a mediana, o quartil inferior, o quartil superior e do intervalo 

interquartil. Foram consideradas as vazões Q7,10 , Q95% e Q90% como condições de contorno, e esta 

última foi apenas avaliada nas sub-bacias onde foi feita a calibração do modelo. A comparação entre 

os boxplots observados e calculados para os parâmetros de qualidade da água avaliados nas Sub-
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bacias Arroio Belém Novo, Arroio das Capivaras e Arroio Dilúvio são apresentas na Figura 73, Figura 

74 e Figura 75. 

 

Figura 73: Resultados obtidos na calibração no período de estiagem da sub-bacia Arroio Belém Novo 

 

 

8

10

12

Observado Calculado

O
D

 (
m

g
/L

)
Arroio Belém Novo

1

2

3

Observado Calculado

D
B

O
 (

m
g
/L

)

Arroio Belém Novo

2
2.5

3
3.5

Observado Calculado

N
O

3
 (

m
g
/L

)

Arroio Belém Novo

0.2

0.4

Observado Calculado

P
O

4
 (

m
g
/L

)

Arroio Belém Novo

0

2

4
x 10

4

Observado Calculado

C
o
lif

o
rm

e
s
 (

O
rg

/1
0
0
m

L
)

Arroio Belém Novo



 

182 

 

Figura 74: Resultados obtidos na calibração no período de estiagem da sub-bacia Arroio das Capivaras 

 

Figura 75: Resultados obtidos na calibração no período de estiagem da sub-bacia Arroio Dilúvio  
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No Arroio Belém Novo (Figura 73), a calibração do modelo foi bastante satisfatória, apresentando 

uma forte proximidade entre as medianas observadas e simuladas para a maioria dos parâmetros, 

exceto o PO4. No Arroio das Capivaras (Figura 74), a calibração também corroborou com os valores 

obtidos pelas campanhas de monitoramento, com apenas uma leve subestimativa dos valores de 

DBO5,20 pelo modelo de qualidade da água. Já no Arroio Dilúvio (Figura 75), os nutrientes NO3 e PO4 

foram os que apresentaram as maiores limitações quanto a qualidade da simulação pelo modelo de 

qualidade da água. 

c) Calibração no período úmido 

A avaliação da calibração no período úmido foi realizada de forma similar a apresentada na seção 

anterior. Como a única Vazão de Referência adotada para o período úmido é a Q50%, por representar 

uma condição mediana de vazões e de cargas (filtrando a variabilidade das vazões que ocorre no 

período chuvoso), apenas uma concentração simulada foi comparada aos dados das campanhas de 

campo por inspeção visual. Na Figura 76, Figura 77 e Figura 78 são apresentados os resultados da 

calibração do modelo no período úmido. 

 

Figura 76: Resultados obtidos na calibração no período úmido da sub-bacia Arroio Belém Novo 
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Figura 77: Resultados obtidos na calibração no período úmido da sub-bacia Arroio das Capivaras 

 

Figura 78: Resultados obtidos na calibração no período úmido da sub-bacia Arroio Dilúvio 
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Nota-se que as sub-bacias de menor ocupação urbana apresentam os resultados mais satisfatórios, 

possivelmente devido às melhores estimativas das cargas de poluentes obtidas de esgotamento 

doméstico. Com base nos resultados apresentados, e considerando as limitações das informações 

para estimativas de cargas de poluentes e dos parâmetros do modelo, considera-se que o modelo 

pode ser utilizado para simulação de qualidade da água nas demais sub-bacias onde não há 

monitoramento, bem como para simular cenários de planejamento nestas mesmas bacias.  

8.2.6 Simulação de qualidade da água nos arroios da Bacia Hidrográfica do Lago 
Guaíba 

Com o modelo calibrado foi realizada a simulação para as demais sub-bacias com os parâmetros 

ajustados das sub-bacias mencionadas anteriormente. Estas estimativas foram utilizadas como 

condição de contorno para o modelo do Lago Guaíba (IPH-ECO). Deve-se observar que nos períodos 

secos (Q7,10 e Q95), as cargas analisadas devem-se ao esgotamento sanitário. No período úmido 

(Q50), tem-se um incremento da carga afluente devido ao aporte das cargas difusas da lixiviação 

agrícola e da pecuária. Por isso, em alguns arroios, a concentração dos parâmetros DBO5,20, NO3, 

PO4 e coliformes termotolerantes aumenta nos períodos úmidos em relação aos períodos secos, 

contrariando a lógica da maior vazão e menor concentração. Sabe-se que a dinâmica de nutrientes e 

de matéria orgânica nos corpos hídricos depende de diversos fatores bióticos e abióticos, como 

precipitação, insolação, tempo de residência, concentração, entre outros, sendo bastante complexa. 

Elevadas concentrações de oxigênio dissolvido em corpos hídricos com a qualidade da água 

comprometida pelo aporte de esgotos sanitários podem indicar, inicialmente, produção primária pelas 

cianobactérias presentes na água. Segundo Von Sperling (2007), com o aumento da produção 

primária pelas algas, inicialmente podem ocorrer valores de oxigênio dissolvido superiores à 

concentração de saturação, no entanto, com o crescimento das algas, há o consumo deste oxigênio 

para a decomposição da matéria orgânica. No Arroio Dilúvio, observa-se, por exemplo, que em 

condições de baixa vazão (Q7,10), foram observados valores elevados de DBO 5,20, OD e de 

nutrientes. Esta condição de baixa precipitação e, possivelmente, elevada insolação, poderia justificar 

o crescimento excessivo de algas. Nas tabelas a seguir (Tabela 28, Tabela 29 e Tabela 30) são 

apresentados os resultados das simulações de qualidade da água por sub-bacia. 

Tabela 28: Concentrações dos parâmetros no exutório de cada sub-bacia considerando a Vazão de 
Referência Q7,10 

Sub-bacia OD (mg/L) 
DBO5,20 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

PO4 
(mg/L) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Arroio Araçá 6,23 0,029 0,107 0,010 1.035 

Arroio Ribeiro 6,39 0,497 0,075 0,172 34.896 

Arroio Belém Novo 8,13 0,872 3,702 0,371 36.773 

Arroio das Capivaras 7,34 0,092 0,367 0,039 1.966 

Arroio Cavalhada 6,94 7,061 28,439 2,985 244.605 

Arroio Chico Barcelos 8,11 0,381 1,526 0,162 13.979 

Arroio do Conde 8,93 2,247 9,086 0,954 74.437 

Arroio Dilúvio 6,83 5,442 10,381 4,274 454.131 

Arroio Estância 6,30 0,826 3,292 0,348 33.606 
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Sub-bacia OD (mg/L) 
DBO5,20 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

PO4 
(mg/L) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Arroio Lami 7,44 0,256 1,031 0,109 9.245 

Arroio Passo Fundo 9,00 0,832 3,479 0,365 23.625 

Arroio Petim 7,76 0,027 0,104 0,010 717 

Arroio do Salso 7,42 4,101 16,795 1,761 88.115 

Tabela 29: Concentrações dos parâmetros no exutório de cada sub-bacia considerando a Vazão de 
Referência Q95% 

Bacia OD (mg/L) 
DBO 5,20 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

PO4 
(mg/L) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Arroio Araçá 6,220 0,019 0,088 0,010 875 

Arroio Ribeiro 6,786 0,152 0,074 0,067 28.478 

Arroio Belém Novo 9,073 0,752 3,162 0,323 18.793 

Arroio das Capivaras 7,282 0,081 0,314 0,035 1.992 

Arroio Cavalhada 6,980 6,842 2,591 2,896 231.387 

Arroio Chico Barcelos 8,258 0,328 1,330 0,135 11.191 

Arroio do Conde 8,967 2,053 8,289 0,870 70.003 

Arroio Dilúvio 4,748 4,158 9,992 4,117 430.050 

Arroio Estância 6,295 0,704 2,809 0,295 28.746 

Arroio Lami 7,318 0,274 1,109 0,112 10.005 

Arroio Passo Fundo 9,025 0,758 2,961 0,310 21.436 

Arroio Petim 7,082 0,010 0,051 0,010 525 

Arroio do Salso 7,647 3,718 15,172 1,591 55.234 

Tabela 30: Concentrações dos parâmetros no exutório de cada sub-bacia considerando a Vazão de 
Referência Q50% 

Bacia OD (mg/L) 
DBO 5,20 
(mg/L) 

NO3 
(mg/L) 

PO4 
(mg/L) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP/100mL) 

Arroio Araçá 6,102 0,470 0,119 0,228 889 

Arroio Ribeiro 6,391 0,497 0,075 0,172 34.896 

Arroio Belém Novo 8,683 0,614 1,064 0,283 7.433 

Arroio das Capivaras 7,104 0,564 0,188 0,217 1.365 

Arroio Cavalhada 6,874 4,258 16,239 1,727 148.703 

Arroio Chico Barcelos 8,016 0,514 0,456 0,168 4.114 

Arroio do Conde 8,843 1,257 3,835 0,533 37.154 

Arroio Dilúvio 4,987 2,677 6,209 2,577 225.291 

Arroio Estância 6,138 0,889 0,971 0,285 9.894 

Arroio Lami 7,229 0,478 0,407 0,197 3.291 

Arroio Passo Fundo 8,906 1,264 3,520 0,510 33.698 

Arroio Petim 7,028 0,001 0,061 0,123 136 

Arroio do Salso 7,161 1,811 6,060 0,785 45.071 

8.3 MODELAGEM DO LAGO GUAÍBA 

Na primeira etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba a ferramenta de simulação do 

Lago Guaíba utilizada foi o IPH-A, desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. 

Nesta etapa de atualização e finalização do Plano, foi utilizado o modelo IPH-ECO que se configura 

como uma evolução conceitual e metodológica em comparação com o IPH-A (Quadro 24). 
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Quadro 24: Quadro comparativo entre os modelos IPH-A e IPH-ECO 

Item IPH-A IPH-ECO 

Descrição 

Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas 
Hidráulicas da Universidade do Rio Grande 
do Sul (IPH/UFRGS), o IPH-A é um modelo 
hidrodinâmico bidimensional integrado na 
vertical destinado à simulação da circulação 
e do transporte de massa em corpos d’água 
(PAZ, 2003). 

Também desenvolvido no IPH/UFRGS, o 
IPH-ECO possui um módulo 
hidrodinâmico acoplado com um módulo 
ecológico que representa os processos 
químicos e biológicos. Em resumo, este 
modelo descreve as mais importantes 
interações hidrodinâmicas e abióticas, 
além dos principais processos bióticos. 

Aplicações 

Este modelo é resultante de uma série de 
estudos realizado pelo IPH na modelagem 
de estuários e lagos: Lago Guaíba, Laguna 
dos Patos, rio da Prata, rio Uruguai, lagoa 
Setúbal (Argentina) e Praia de Ipanema 
(Lago Guaíba). 

Diversas aplicações em lagoas, 
estuários e reservatórios. Recentemente 
a versão não-estruturada foi aplicada no 
Lago Guaíba por Pereira (2013) 
obtendo-se bons resultados para a 
simulação da hidrodinâmica (R²>0,93). 

Solução numérica 
das equações de 
escoamento 

Esquema semi-implícito de direções 
alternadas (ADI). 

Solução numérica por volumes finitos 
que emprega um esquema semi-
implícito, com abordagem mista 
Euleriana-Lagragiana, a qual é mais 
estável e precisa em relação ao 
esquema ADI, permitindo o uso de 
passos de tempo menores. 

Solução numérica da 
equação de 
transporte de massa 

Esquema explícito centrado. 

Utiliza uma abordagem de limitador de 
fluxo, um esquema numérico mais 
estável e preciso em comparação ao 
explícito centrado. 

Discretização 
Espacial 

Estruturada, com grades uniformes. 

Não estruturada ortogonal, grades não 
regulares, permitindo uma melhor 
representação da geometria do sistema 
e um maior detalhamento dos processos 
em área de maior interesse. 

Custo computacional 

Passo de tempo pode ser elevado uma vez 
que o mesmo está associado ao número de 
Courant (velocidade da água e dimensão da 
célula computacional). 

Passo de tempo apenas depende da 
dimensão da célula computacional, 
permitindo passos de tempo maiores do 
que o esquema ADI. 

8.3.1 Descrição do modelo IPH-ECO 

O modelo IPH-ECO, atualmente na versão 2.0 (grade não estruturada ortogonal2F

3
), foi desenvolvido 

no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS) tendo como objetivo representar os processos 

físicos, químicos e biológicos de corpos d'água rasos e profundos. O modelo consiste basicamente de 

dois módulos: (a) módulo hidrodinâmico, que trata dos fluxos de água no ambiente e o (b) módulo de 

qualidade, que trata da dinâmica de nutrientes e organismos aquáticos (bactérias, algas, etc). 

O módulo hidrodinâmico é baseado no método UnTRIM3D (CHENG e CASULLI, 2001), o qual 

considera um esquema numérico de volumes finitos com grades não estruturadas que emprega um 

esquema semi-implícito, com abordagem mista Euleriana-Lagragiana (emprego de um sistema de 

coordenadas estático e dinâmico simultaneamente) para os termos convectivos (representam as 

acelerações local e convectiva), a fim de obter a solução do sistema de equações composto pelas 

equações de Navier-Stokes (quantidade de movimento e conservação da massa, equações 14, 15 

e 16). O emprego deste esquema garante melhor estabilidade e precisão numérica (CASULLI e 

CHENG, 1992), além de proporcionar a utilização de intervalos de tempo maiores do que os utilizados 

                                                      
3
 Uma grade não estruturada ortogonal consiste em um conjunto de polígonos convexos não sobrepostos em um determinado 

domínio (Casulli e Walters, 2000).  
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em outros esquemas, como por exemplo, o esquema ADI (Alternative Direction Implicit) que é 

utilizado no modelo IPH-A. Este modelo vem sendo aplicado amplamente por agências de recursos 

hídricos nos EUA (FULFORD, 2003) e na Alemanha (BAW, 2004). 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
− 𝑓𝑣 = −𝑔

𝜕𝜂

𝜕𝑥
+ 𝐴ℎ (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2) +
𝜕

𝜕𝑧
(𝐴v

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)    (19) 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
+ 𝑓𝑢 = −𝑔

𝜕𝜂

𝜕𝑦
+ 𝐴h (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2) +
𝜕

𝜕𝑧
(𝐴v

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)   (20) 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0         (21) 

onde 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) e 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) são os componentes de velocidade nas direções x, y e z em 

m/s, 𝑡 é tempo em segundos, 𝜂 é a elevação da superfície da água medida a partir de um nível de 

referência em metros, 𝑓 é o parâmetro de Coriolis em s
-1

 assumido como constante, Ah é o coeficiente 

de viscosidade horizontal e Av é o coeficiente vertical de viscosidade cinemática m²/s. 

O UnTRIM3D assume duas condições de contorno para integrar as equações de Navier-Stokes na 

coluna d’água. Na superfície livre as condições de contorno são prescritas pelas tensões de 

cisalhamento provocadas pelo vento. 

 E na interface água-sedimento são prescritas de acordo com a tensão de cisalhamento no fundo 

através da formula de Manning-Chezy. Essas considerações são representadas por: 

𝐴v
𝜕𝑢

𝜕𝑧
= 𝜏𝑥 − 𝛾𝑢  e  𝐴v

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= 𝜏𝑦 − 𝛾𝑣       (22) 

onde 𝜏𝑥 e 𝜏𝑦 são as componentes horizontais da tensão cisalhante aplicada pelo vento na superfície 

livre e 𝛾 indica a tensão de cisalhamento no fundo. 

A tensão cisalhante do vento na superfície livre é proporcional à velocidade do vento e é calculada da 

seguinte forma: 

𝜏𝑥 = 𝐶𝐷𝑊𝑥‖𝑊‖          (23) 

𝜏𝑦 = 𝐶𝐷𝑊𝑦‖𝑊‖         (24) 

onde Cd é o coeficiente de arraste pelo vento, Wx e Wy são os componentes horizontais da velocidade 

do vento na superfície em m/s, e ‖𝑊‖ é a norma do vetor de velocidade do vento em m/s. 

A tensão cisalhante na interface água-sedimento é calculada por: 

𝜸 = 𝒈 
√𝒖𝟐+𝒗𝟐

𝑪𝐯
𝟐𝑯

          (25) 

onde 𝐻(𝑦, 𝑥, 𝑡) = ℎ(ℎ, 𝑦) + 𝜂(𝑥, 𝑦, 𝑡) é a profundidade total e Cv é o coeficiente de Chezy. 

Nesta aplicação será utilizada uma abordagem bidimensional integrada na vertical (2DH) uma vez 

que as dimensões horizontais no lago são predominantes em relação à dimensão vertical. 

O módulo de qualidade utiliza a equação de transporte de uma substância conservativa ou não 

conservativa (temperatura, oxigênio dissolvido, sedimentos, DBO, nutrientes, algas, coliformes 

termotolerantes, etc.), tendo como base a equação geral da conservação da massa:  
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onde C é a concentração escalar média na vertical; u e v são as velocidades médias horizontais nas 

direções x e y, respectivamente; e Kh é a difusividade escalar horizontal. 

 O termo 
fontes

dC  representa o termo de fontes para cada elemento que será descrito 

detalhadamente a seguir.  

O módulo de qualidade da água no Lago Guaíba tem a mesma estrutura conceitual do módulo de 

qualidade da água dos rios afluentes (Figura 72), possibilitando a simulação das variáveis que 

compõem o IQA (OD, DBO, NO3, PO4 e coliformes termotolerantes), além da variável clorofila a que 

representa um indicador da presença de algas. 

A seguir é apresentado um detalhamento dos processos considerados em cada variável de qualidade 

da água do modelo IPH-ECO. A formulação matemática utilizada em cada processo pode ser 

consultada em Fragoso Jr (2009). 

Matéria inorgânica: 

 

sDIMWlDeltaWa

sDepthWsusIMtDtDSetIMuDErosIMWsDepthWuDLoadIMdDIMW





Re

/Re/
 

= carga + erosão – sedimentação + ressuspensão – correção pela deposição ║ Matéria inorgânica na 

água 

tDBurIMsusIMtDtDSetIMuDErosIMSdDIMS  Re   

= erosão + sedimentação – ressuspensão – deposição ║ Matéria inorgânica no sedimento 

Matéria orgânica: 

 

 

  sDDetWlDeltaWasDepthWDettDMortFishtDEgesFishwDMortZoo

wDEgesZoooowDConsDetZsDepthWtDEgesBirdtDMortVegWWwDMortPhyt

wDMinDetWsDepthWsusDettDtDSetDetsDepthWuDLoadDetdDDetW







Re/

/

/Re/

 

 

 

  sPDetWlDeltaWasDepthWDettPMortFishtPEgesFishwPMortZoo

wPEgesZoooowPConsDetZsDepthWtPEgesBirdtPMortVegWWwPMortPhyt

wPMinDetWsDepthWsusDettPtPSetDetsDepthWuPLoadDetdPDetW







Re/

/

/Re/

 

 

 

  sNDetWlDeltaWasDepthWDettNMortFishtNEgesFishwNMortZoo

wNEgesZoooowNConsDetZsDepthWtNEgesBirdtNMortVegWWwNMortPhyt

wNMinDetWsDepthWsusDettNtNSetDetsDepthWuNLoadDetdNDetW







Re/

/

/Re/

 



 

190 

= carga – sedimentação + ressuspensão – mineralização + mortalidade das algas + mortalidade da 

vegetação aquática na água + evacuação das aves – consumo por zooplâncton – evacuação do 

zooplâncton + evacuação e mortalidade dos peixes – correção pela deposição ║ Detritos na água 

(peso seco, fósforo e nitrogênio) 

 

sSiDetWlDeltaWatZoowSiConsDiatWwSiMortDia

wSiMinDetWsDepthWsusDettSitSiSetDetsDepthWuSiLoadDetdSiDetW





Re

/Re/  

= carga – sedimentação + ressuspensão – mineralização + mortalidade das diatomáceas + consumo 

por zooplâncton – correção pela deposição ║ Detritos na água (sílica) 

 

tDBurHumtDMinHumStDMinDetSfrDetSfuDErosOMdDHumS  Re  

tNBurHumtNMinHumStNMinDetSfrDetSfuNErosOMdNHumS  Re  

= erosão + humificação – mineralização – deposição ║ Húmus no sedimento 

tDMortBenttDEgesBententtDConsDetB

tDMortVegSStDMortPhyttDBurDettDMinDetsusDettDtDSetDetdDDetS



 Re

tPMortBenttPEgesBententtPConsDetB

etStPMortVegDDetStPMortPhyttPBurDettPMinDetsusDettPtPSetDetdPDetS



 Re

tNMortBenttNEgesBententtNConsDetB

etStNMortVegDDetStNMortPhyttNBurDettNMinDetsusDettNtNSetDetdNDetS



 Re

 

= sedimentação – ressuspensão – mineralização – deposição + mortalidade das algas no sed. + 

mortalidade das macrófitas no sed. – consumo por zoobentos + mortalidade e evacuação do 

zoobentos ║ Detritos no sedimento (peso seco, fósforo e nitrogênio) 

tBenttSiConsDia

tDetStSiMortDiatSiBurDettSiMinDetsusDettSitSiSetDetdSiDetS  Re
 

= sedimentação – ressuspensão – mineralização – deposição + mortalidade das diatomáceas no sed. 

– consumo por zoobentos ║ Detritos no sedimento (sílica) 

Nutrientes inorgânicos: 

WsPOlDeltaWa

sDepthWPOtPEgesFishPOtPExcrFishOwPMortZooPOwPEgesZooP

wPExcrZoosDepthWPOtPEgesBirdWOtPMortVegPtPExcrVegWtPUptVegW

WPOwPMortPhytWwPExcrPhytwPUptPhytsDepthWWtPInfPOsusPOtP

tPDifPOwPSorpIMWwPMinDetWcPBackLoadsDepthWuPLoadPOWdPO

4Re

/)44(44

/)44(

4/)44Re

4(/44











 

tPBurHumtPMinHumStPMinDetSfrDetSfuPErosOMdPHumS  Re
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= carga + carga constante + mineralização – adsorção – difusão do sedimento + ressuspensão – 

infiltração – assimilação das algas + excreção das algas + parte da mortalidade das algas + 

evacuação das aves + excreção, parte da evacuação e mortalidade do zooplâncton + excreção, parte 

da evacuação e mortalidade dos peixes – correção pela deposição ║ PO4 na água 

WsPOlDeltaWa

wPSorpIMWsDepthWtPSetAIMsusAIMtPsDepthWuPLoadAIMdPAIMW

4Re

/)Re(/



  

= carga + ressuspensão – sedimentação + adsorção – correção pela deposição ║ Fósforo adsorvido 

na água 

 

444

44444Re

Re1444

POtPMortBentPOtPEgesBenttPExcrBentSOtPMortVegPtPExcrVegStPUptVegS

SPOtPMOrtPhytStPExcrPhyttPBurPOdPOtPDifGrountPDifPOsusPOtP

tPSorpoIMStPMinHumtPMinDetSfrDetSfStPINfPOWtPInfPOSdPO







 

= infiltração para o sedimento – infiltração para camadas mais profundas + mineralização de detritos e 

húmus – adsorção – ressuspensão – difusão para água e camadas mais profundas – deposição + 

excreção e parte da mortalidade das algas – assimilação das macrófitas do sed. + excreção das 

macrófitas do sed. + excreção, parte da evacuação e mortalidade do zoobentos ║ PO4 no sedimento 

tPBurAIMtPSorpIMSsusAIMttPSetAIMdPAIMS  Re  

= sedimentação – ressuspensão + adsorção – deposição ║ Fósforo adsorvido no sedimento 

WsNHlDeltaWa

sDepthWNHtNEgesFishNHtNExcrFishHwNMortZooNHwNEgesZooN

wNExcrZoosDepthWNHtNEgesBirdWHtNMortVegNtNExcrVegWtNUptVegW

WNHwNMortPhytWwNExcrPhytwNUptPhytsDepthWWtNInfNHsusNHtN

tNDifNHwNNitrWwNMinDetWcNBackLoadsDepthWuNLoadNHWdNH

4Re

/)44(44

/)44(

4/)44Re

4(/44











 

= carga + carga constante + mineralização – nitrificação – difusão do sedimento + ressuspensão – 

infiltração – assimilação das algas + excreção das algas + parte da mortalidade das algas + 

assimilação das macrófitas + excreção das macrófitas + parte da mortalidade das macrófitas + 

evacuação das aves + excreção, parte da evacuação e mortalidade do zooplâncton + excreção, parte 

da evacuação e mortalidade dos peixes  – correção pela deposição ║ NH4 na água 

WsNOlDeltaWasDepthWtNUptVegWPhytwNUptNOsDepthWWtNInfNO

susNOtNtNDifNOwNDenitWwNNitrWsDepthWuNLoadNOWdNO

3Re/3/)3

3Re3(/33




 

= carga + nitrificação – desnitrificação – difusão do sedimento + ressuspensão – infiltração – 

assimilação das algas – assimilação das macrófitas – correção pela deposição ║ NH4 na água 



 

192 

 

4

444

4444

4ReRe1444

NHtNMortBent

SNHtNEgesBenttNExcrBentSHtNMortVegNtNExcrVegSVegStNUptNH

SNHtNMOrtPhytStNExcrPhyttNBurNHtNNitrSdNHtNDifGrountNDifNH

susNHtNtNMinHumtNMinDetSfrDetSfStNInfNHWtNInfNHSdNH







 

= infiltração para o sedimento – infiltração para camadas mais profundas + mineralização de detritos e 

húmus – ressuspensão – difusão para água e camadas mais profundas – nitrificação no sed. – 

deposição + excreção e parte da mortalidade das algas – assimilação das macrófitas no sed. + 

excreção das macrófitas no sed. + parte da mortalidade das macrófitas + excreção, parte da 

evacuação e mortalidade do zoobentos ║ NH4 no sedimento 

VegStNUptNOtNBurNOdNOtNDifGroun

tNDifNOsusNOtNtNDenitStNNitrSStNInfNOWtNInfNOSdNO

333

33Re333




 

= infiltração para o sedimento – infiltração para camadas mais profundas + nitrificação no sed. – 

desnitrificação – ressuspensão – difusão para água e camadas mais profundas – deposição – 

assimilação das macrófitas no sed. ║ NO3 no sedimento 

 

WsSiOlDeltaWasDepthWtStSiExcrDiatWwSiExcrDiawSiUptDiat

sDepthWtSiMinDetSfrDetSfwSiMinDetWsDepthWuSiLoadSiOWdSiO

2Re/

/Re1/22




 

= carga + mineralização – assimilação das diatomáceas + excreção das diatomáceas – correção pela 

deposição ║ SiO2 na água 

Oxigênio dissolvido: 

WsOlDeltaWasDepthWVegWUptNOtOspVegWtOodVegWtO

PhytUptNOwOespPhytWwOodPhytwOsDepthWNitrStOMinDetStO

NitrWwOMinDetWwOsDepthWAertOsDepthWLoadOuOWdO

2Re/)32Re2Pr2(

32Pr2Pr2/)22(

22/2/222







 

= carga +reaeração – mineralização – nitrificação – demanda de oxigênio no sed. + produção de 

algas – respiração das algas + assimilação do nitrato pelas algas + produção de macrófitas – 

respiração das macrófitas + assimilação do nitrato pelas macrófitas – correção pela deposição ║ O2 

na água 

 

Fitoplâncton: 

sDPhytWlDeltaWaPlankwDConsPhyt

OniwDConsPhytZoowDConsPhytsDepthWsusPhyttDtDSetPhyt

WwDMortPhytspPhytWwDwDAssPhytsDepthWuDloadPhytdDPhytW







Re

/)Re(

Re/
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= carga + produção – respiração – mortalidade – sedimentação + ressuspensão – consumo pelo 

zooplâncton – consumo pelo peixe omnívoro e planctívoro– correção pela deposição ║ Fitoplâncton 

na água (peso seco) 

sPPhytWlDeltaWaPlankwPConsPhyt

OniwPConsPhytZoowPConsPhytsDepthWsusPhyttPtPSetPhyt

WwPMortPhytWwPExcrPhytwPUptPhytsDepthWuPloadPhytdPPhytW







Re

/)Re(

/

 

= carga + consumo de fósforo – excreção – mortalidade – sedimentação + ressuspensão – consumo 

pelo zooplâncton – consumo pelo peixe omnívoro e planctívoro – correção pela deposição 

║ Fitoplâncton na água (fósforo) 

sNPhytWlDeltaWaPlankwNConsPhyt

OniwNConsPhytZoowNConsPhytsDepthWsusPhyttNtNSetPhyt

WwNMortPhytWwNExcrPhytwNUptPhytsDepthWuNloadPhytdNPhytW







Re

/)Re(

/

 

= carga + consumo de nitrogênio – excreção – mortalidade – sedimentação + ressuspensão – 

consumo pelo zooplâncton – consumo pelo peixe omnívoro e planctívoro – correção pela deposição 

║ Fitoplâncton na água (nitrogênio) 

BenttDConsPhytspPhytStDStDMortPhytsusPhyttDtDSetPhytdDPhytS  ReRe

BenttPConsPhytStPExcrPhytStPMortPhytsusPhyttPtPSetPhytdPPhytS  Re

BenttNConsPhytStNExcrPhytStNMortPhytsusPhyttNtNSetPhytdNPhytS  Re  

= sedimentação – ressuspensão – mortalidade – respiração ou excreção – consumo por zoobentos 

║ Fitoplâncton no sedimento 

As equações de transporte de massa são resolvidas utilizando um esquema numérico não linear 

capaz de produzir soluções únicas e com alta resolução, o qual emprega o conceito de diminuição (ou 

limitação) das variações totais (SWEBY, 1984). Tal formulação propõe agregar um limitador de fluxo 

(Φ) na discretização da equação do transporte, tornando o esquema numérico mais estável e preciso. 

Os esquemas numéricos dos módulos hidrodinâmicos e qualidade da água do modelo IPH-ECO 

foram avaliados previamente em simulações no Lago Guaíba, os quais apresentaram erros 

numéricos desprezíveis em comparação à precisão de medição das variáveis hidrometeorológicas, 

utilizados no balanço hidrológico vertical, e em relação aos valores atribuídos para as taxas cinéticas 

tais como erosão, sedimentação e taxas de decaimento (PEREIRA et al., 2013). Nesta mesma 

aplicação do Lago Guaíba, o modelo de circulação mostrou uma boa correspondência com dados de 

quatro estações de monitoramento de nível da água, onde os coeficientes de correlação alcançaram 

valores de até 0,93. 
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8.3.2 Discretização do Lago Guaíba 

Uma discretização em grades não-estruturadas triangulares foi utilizada para representar o domínio 

do Lago Guaíba (Figura 79).  

 

Figura 79: Malha não-estruturada triangular aplicada ao Lago Guaíba para utilização do modelo IPH-ECO 
versão 2.0 

Para a região central do lago, empregou-se uma malha menos densa, ou seja, com células 

triangulares de maior área, por conta da menor variabilidade espacial do relevo e dos processos 

cinéticos nesta região. Por outro lado, na região do delta e próximo às margens foi estabelecida uma 
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malha com maior refinamento, a fim de representar as variações em um maior detalhamento. As 

dimensões mínimas nesta região foram definidas segundo as restrições de estabilidade numérica. 

8.3.3 Dados de entrada 

O modelo IPH-ECO requer vários conjuntos de dados de entrada que são coletados a partir de 

bancos de dados diferentes. Todas as séries de tempo dados devem coincidir com o período de 

tempo durante o qual a calibração e previsões estão sendo feitas. Assim, os conjuntos de dados de 

entrada foram obtidos para 2013, devido à sua consistência ao longo de todo o ano e porque retratam 

o estado mais atual em termos de circulação e qualidade da água. 

As informações meteorológicas foram obtidas junto ao Instituto de Pesquisas Aeroespaciais – INPE/ 

INMET que possui uma Estação Meteorológica Automática no município de Porto Alegre. Esta 

estação registra com frequência horária de medição, para uma série diária desde 2000, orientação 

dos ventos, direção em graus, velocidade medida em m/s, velocidade em m/s para a rajada de vento, 

radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa, precipitação e evaporação. O vento assume um 

papel fundamental na simulação, uma vez que ele é um dos fatores de circulação das águas na 

região do Lago Guaíba. Dados de radiação solar, temperatura do ar e umidade relativa foram 

utilizados para avaliar a distribuição de algas no Lago Guaíba. 

Dados diários de nível de água e vazão foram fornecidos pelo Hidroweb (ANA, 2014). As estações de 

nível de água estão situadas em cinco locais ao longo do Lago Guaíba: Ilha da Pintada, Ipanema, 

Cristal, Ponta dos Coatis e Ponta Grossa (Figura 80 e Quadro 25). 

A Figura 80 apresenta a localização das estações de nível da água (círculos) e de qualidade da água 

(triângulos) utilizadas no estudo. As estações de nível da água foram diferenciadas para uso como 

condição de contorno (círculo amarelo) e para calibração do modelo hidrodinâmico (círculos verdes). 

As estações de qualidade da água foram diferenciadas para uso como condição de contorno 

(triângulos azuis) e para calibração do modelo de qualidade da água (triângulos vermelhos). 
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Figura 80: Localização das estações de nível da água (círculos) e de qualidade da água (triângulos) 
utilizadas no estudo 
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Quadro 25: Estações de nível da água, vazão e qualidade da água utilizadas no estudo 

Categoria 
Número da 

Estação 

Posição 
Nome Rio 

Dado 
disponível latitude longitude 

Condição de 
contorno a 
montante 

86720000 −29°14'04" −51°51'18" Encantado Jacuí Vazão 

85900000 −29°59'41" −52°22'38" Rio Pardo Taquari Vazão 

87382000 −29°45'32" −51°09'02" São Leopoldo Sinos Vazão 

87170000 −29°35'19" −51°22'56" Barca do Caí Caí Vazão 

87399000 −29°57'52" −50°58'40" 
Passo das 
Canoas 

Gravataí Vazão 

57 (DMAE) −29°57'3" −51°19'15" Afluente 1 Jacuí 
Qualidade da 
água 

58 (DMAE) −29°55'49" −51°17'3" Afluente 2 Caí 
Qualidade da 
água 

59 (DMAE) −29°55'47" −51°14'12" Afluente 3 Sinos 
Qualidade da 
água 

31 (DMAE) −29°58'10" −51°11'51" Afluente 4 Gravataí 
Qualidade da 
água 

Condição de 
contorno a 
jusante 

87500020 −30°15'32" −51°09'20" 
Ponta dos 
Coatis 

Guaíba Nível da água 

61 (DMAE) 30°22'18" 51° 3'36" Itapuã Guaíba 
Qualidade da 
água 

Pontos de 
controle para 
calibração 
hidrodinâmica e 
de qualidade 
da água no 
Lago Guaíba 

87450005 −30°01'50" −51°15'07" Ilha da Pintada Guaíba Nível da água 

87460120 −30°08'02" −51°14'02" Ipanema Guaíba Nível da água 

87460007 −30°05'32" −51°15'01" Cristal Guaíba Nível da água 

87460220 −30°11'19" −51°14'33" Ponta Grossa Guaíba Nível da água 

86A (DMAE) −30°00'47" −51°15'32" Delta Guaíba 1 Guaíba 
Qualidade da 
água 

36 (DMAE) −30°00'50" −51°12'53" Delta Guaíba 2 Guaíba 
Qualidade da 
água 

38 (DMAE) −30°02'30" −51°14'48" 
Foz Delta 
Guaíba 

Guaíba 
Qualidade da 
água 

41A (DMAE) −30°03'30" −51°14'54" 
Foz Arroio 
Dilúvio 

Guaíba 
Qualidade da 
água 

56A (DMAE) −30°01'37" −51°17'18" Bolsão 1 Guaíba 
Qualidade da 
água 

51B (DMAE) −30°08'42" −51°17'18" Canal 1 Guaíba 
Qualidade da 
água 

53A (DMAE) −30°09'36" −51°19'00" Bolsão 2 Guaíba 
Qualidade da 
água 

50 (DMAE) −30°13'24" −51°16'48" Canal 2 Guaíba 
Qualidade da 
água 

50H (DMAE) −30°13'18" −51°18'18" Bolsão 3 Guaíba 
Qualidade da 
água 

60 (DMAE) −30°16'18" −51°10'42" Canal 2 Guaíba 
Qualidade da 
água 

Para a modelagem hidrodinâmica, as estações de vazão dos rios Jacuí, Taquari, Sinos, Caí e 

Gravataí foram utilizadas como condições de contorno a montante, enquanto a estação de nível de 

água Ponta dos Coatis foi assumida como a condição de contorno à jusante. Como não existem 

estações fluviométricas exatamente nas seções transversais dos rios formadores na interface do 

domínio computacional adotado, os valores de vazão nestas seções foram estimados com base em 

um método de regionalização (TUCCI et al, 1995; SAMUEL et al., 2011). O método regionalização 

consiste em uma transferência de dados de vazão das estações fluviométricas para seções onde não 

existe monitoramento. A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba contribui lateralmente com vazões nas 

margens direita e esquerda do Lago Guaíba. Como descrito anteriormente, as séries de vazões dos 
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principais rios afluentes da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foram determinadas através de 

modelagem matemática utilizando o modelo HEC-HMS. Tais informações foram utilizadas como 

condição de contorno no modelo IPH-ECO. 

Para modelagem de qualidade da água, foram utilizadas as estações de monitoramento de qualidade 

da água operadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE). As Estações 57, 58, 59 

e 31, que apresentam uma frequência de monitoramento mensal, foram utilizadas como condição de 

contorno a montante de qualidade da água para os rios Jacuí, Caí, Sino e Gravataí, respectivamente. 

A Estação 61 foi utilizada como condição de contorno de qualidade da água a jusante (localizada 

próximo ao Farol de Itapuã). Além disso, as séries temporais de concentrações dos rios afluentes 

foram estimadas com base nas cargas características (obtidas através da multiplicação entre Vazão 

de Referência e concentrações estimadas na modelagem hidráulica e de qualidade da água) para os 

períodos de estiagem e chuvoso. Tais séries temporais de concentrações foram utilizadas como 

condição de contorno para o módulo de qualidade da água do Lago Guaíba. 

Depois de gerada a malha não estruturada foram definidos os valores de profundidade em cada 

elemento da grade. Existem dados disponíveis de batimetria correspondente ao levantamento 

batimétrico realizado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) do Ministério da Marinha em 

1964. Com esta informação foi possível atribuir valores de profundidade em cada elemento da grade 

(Figura 81). Vale ressaltar que estes valores de profundidade podem estar desatualizados devido à 

mudança de morfologia de fundo que ocorreu nos últimos 50 anos por sedimentação e erosão.  

Dados recentes de batimetria foram identificados no trabalho de Nicolodi (2007) que compilou dados 

pré-existentes de batimetria oriundo de três fontes: (a) Mapa físico do Atlas Ambiental de Porto 

Alegre, elaborado por Irgang et al. (1997); (b) base de dados do projeto "Sedimentação do Lago 

Guaíba" (CECO, 1999; BACHI et al. 2000); e (c) dados obtidos em doze perfis praiais e dois perfis 

transversais com 900 m de extensão cada elaborado por Nicolodi (2002) em praias ao sul do Lago 

Guaíba. Entretanto, há um dissenso sobre a possibilidade de utilização dos dados acima referidos, 

por isso optou-se por utilizar os dados de batimetria de 1964 da DHN e recalibrar o módulo 

hidrodinâmico com dados mais atuais de nível de água de 2013, em estações linimétricas instaladas 

no Lago Guaíba. Assim, foi possível fazer uma avaliação dos erros envolvidos e verificar se a 

batimetria da década de 1960 ainda pode ser utilizada para propósitos de simulação de circulação e 

de qualidade da água para o cenário atual. 
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Figura 81: Batimetria resultante nos elementos da malha de grades não-estruturadas triangulares para 
simulação hidrodinâmica e de qualidade da água 
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8.3.4 Efluente do Emissário Subaquático da ETE Serraria 

Um importante aspecto que deve ser levado em conta na simulação da qualidade da água do Lago 

Guaíba é da recente implantação do emissário subaquático que destina o efluente da Estação de 

Tratamento de Esgotos (ETE) Serraria localizada na cidade de Porto Alegre. Segundo o Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre, está prevista no projeto desta ETE uma vazão 

máxima afluente de 4.115 L/s, descontando a parcela pluvial ainda presente nos esgotos bombeados. 

Quanto à eficiência de tratamento atingida pela ETE espera-se um efluente com as características do 

Quadro 26. 

Quadro 26: Qualidade esperada do Efluente  

Parâmetro Valor 

Nitrogênio Amoniacal =< 20 mg/l NH4+ 

Fósforo Total < 1 mg/l/Efic. 75 % 

DBO5 =< 40 mgO2/L 

Sólidos Totais em Suspensão =< 50 mg/L 

DQO =< 150 mgO2/L 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE (2013). 

8.3.4.1 Condições de Contorno na interface terra-água 

As condições de contorno são estabelecidas de maneira a melhor se aproximar das condições reais. 

Ao longo da costa e dos leitos dos canais, que forma o contorno terra-água do sistema, a condição 

usada no contorno é a de fluxo nulo, a componente da velocidade normal ao contorno nula. 

Analogamente, esta condição também é aplicada nas fronteiras internas do sistema como, por 

exemplo, nas ilhas. Nos trechos de fronteiras do sistema representando entrada ou saída de rios ou 

canais, além da prescrição da velocidade ser diferente de zero ao trecho de fronteira em questão, 

também é definido que a componente tangencial é nula.  

8.3.5 Calibração do módulo hidrodinâmico 

A aproximação numérica utilizada nas equações de Navier-Stokes gera parâmetros que precisam ser 

calibrados, os quais são relacionados com a viscosidade e difusividade do fluido, arrasto do vento na 

superfície da água, coeficiente de rugosidade de fundo e o ponderador de discretização temporal da 

solução numérica. Muitos destes parâmetros já foram testados e calibrados para rios e canais abertos 

(ou seja, rugosidade e coeficientes de arrasto do vento Chézy) (FRENCH, 1986). Portanto, o 

coeficiente de Chezy (Cz) foi adotado constante para todo o sistema e igual ao 44,7 m
1/2

 s
-1

 ao longo 

de todo o domínio. A calibração do coeficiente de arrasto do vento (CD) para modelos hidrodinâmicos 

foi realizada por Escalante Estrada et al. (2010). Como recomendado em seus experimentos 

numéricos, o coeficiente de arrasto do vento foi adotado como sendo igual a 0,016. Com relação aos 

coeficientes de viscosidade turbulenta horizontal (Ah) e difusividade (Kh), Fragoso Jr. et al. (2008) 

utilizaram com sucesso os valores de 5 e 10m
2
 s

-1
, respectivamente, para a modelagem de 

heterogeneidade espacial do fitoplâncton em um lago raso no Sul do Brasil. Para aplicações práticas, 

o ponderador de discretização temporal da solução numérica tem valores recomendados na faixa de 

0,5 a 1 (CHENG et al, 1993; ZHANG e BAPTISTA, 2007). No entanto, a análise numérica realizada 
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por Casulli e Cattani (1994) mostrou que este ponderador é mais estável e apresenta a maior 

eficiência e precisão para um valor igual a 0,55. Para medir a concordância entre os valores 

observados e calculados de nível da água, o coeficiente de correlação de Pearson foi calculado para 

cada estação. 

Em geral, o módulo de hidrodinâmico do modelo IPH-ECO reproduziu com sucesso os registros de 

nível de água em resposta às condições de maré e escoamento dos rios afluentes (Figura 82 a Figura 

85). As comparações entre os níveis da água observados e calculados mostraram que o modelo IPH-

ECO capturou as tendências de picos e vales ao longo do período de simulação em todas as 

estações de nível da água. 

 

Figura 82: Comparação entre os níveis da água observados e calculados na Estação Ilha da Pintada 
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Figura 83: Comparação entre os níveis da água observados e calculados na Estação Cristal 

 

 

Figura 84: Comparação entre os níveis da água observados e calculados na Estação Ipanema 
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Figura 85: Comparação entre os níveis da água observados e calculados na Estação Ponta Grossa 

Todas as estações de nível da água utilizadas para o processo de calibração apresentaram boas 

concordâncias com os níveis da água observados. O Quadro 27 apresenta as correlações 

encontradas nas Estações de nível da água utilizadas na calibração. Observam-se valores de 

correlações de até 0,99, sendo na Estação Cristal o menor valor de correlação encontrado (0,89). Os 

valores de correlação encontrados nesta aplicação são superiores aos apresentados por Pereira et al. 

(2013) que calibrou o modelo hidrodinâmico com dados de 1990, indicando que a hidrodinâmica do 

Lago Guaíba no cenário atual está sendo bem representada pelo modelo, mesmo utilizando a 

batimetria da década de 1960 da DHN. 

Quadro 27: Correlações entre os níveis da água observado e calculado 

Estação Correlação 

Ilha da Pintada 0,93 

Cristal 0,89 

Ipanema 0,98 

Ponta dos Coatis 0,99 

8.3.6 Calibração do módulo de qualidade da água 

Considerando que as estações de qualidade da água utilizadas no processo de calibração dos rios 

afluentes (ver Quadro 25) apresentou uma frequência de monitoramento trimestral (apenas de 3 a 4 

campanhas por ano), a avaliação da calibração de qualidade da água foi realizada através de 

comparação entre a variabilidade dos dados de monitoramento e valores de concentrações simulados 

no período seco e chuvoso. 
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Os boxplots observados e simulados para cada variável de qualidade da água foram comparados 

para verificar a concordância entre as variabilidades e entre as magnitudes dos valores. Da Figura 86 

à Figura 93 encontram-se os boxplots das variáveis de qualidade da água. 

 

 

 

Figura 86: Comparação entre os valores de temperatura da água observados e calculados, em graus 
Celsius, nas estações de qualidade da água utilizadas na calibração, considerando o período chuvoso (a) 

e o período seco (b) 
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Figura 87: Comparação entre os valores de Oxigênio Dissolvido (OD) observados e calculados, em mg/L, 
nas estações de qualidade da água utilizadas na calibração, considerando o período chuvoso (a) e o 

período seco (b) 
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Figura 88: Comparação entre os valores de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) observados e 
calculados, em mg/L, nas estações de qualidade da água utilizadas na calibração, considerando o 

período chuvoso (a) e o período seco (b) 
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Figura 89: Comparação entre os valores de Ortofosfato (PO4) observados e calculados, em mg/L, nas 
estações de qualidade da água utilizadas na calibração, considerando o período chuvoso (a) e o período 

seco (b) 
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Figura 90: Comparação entre os valores de Nitrato (NO3) observados e calculados, em mg/L, nas 
estações de qualidade da água utilizadas na calibração, considerando o período chuvoso (a) e o período 

seco (b) 
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Figura 91: Comparação entre os valores de Amônio (NH4) observados e calculados, em mg/L, nas 
estações de qualidade da água utilizadas na calibração, considerando o período chuvoso (a) e o período 

seco (b) 
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Figura 92: Comparação entre os valores Coliformes termotolerantes observados e calculados, em 
NMP/100mL, nas estações de qualidade da água utilizadas na calibração, considerando o período 

chuvoso (a) e o período seco (b) 
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Figura 93: Comparação entre os valores Clorofila-a observados e calculados, em µg/L, nas estações de 
qualidade da água utilizadas na calibração, considerando o período chuvoso (a) e o período seco (b) 

No Geral, pode-se observar uma boa concordância entre a variabilidade e magnitude dos valores 

simulados e observados para as variáveis de qualidade da água, nas estações utilizadas no processo 

de calibração. O modelo capturou bem a variabilidade das variáveis físicas (temperatura da água e 

oxigênio dissolvido) no período seco e chuvoso (e), assim como os valores medianos de temperatura. 
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As concentrações de DBO5,20 simuladas ficaram dentro da faixa de variação observada nos períodos 

chuvoso e seco (Figura 88). No entanto, em algumas estações o modelo não capturou 

adequadamente os valores medianos, possivelmente devido a uma maior complexidade da dinâmica 

de DBO5,20 dos rios afluentes, sugerindo um melhor conhecimento temporal das concentrações deste 

parâmetro nos rios formadores e na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Apesar desta limitação, a 

grande maioria das concentrações observadas e simuladas de DBO5,20 ficaram abaixo do limite da 

classe 1, não influenciando para os propósitos de Enquadramento. 

A variabilidade e magnitude das concentrações de nutrientes inorgânicos dissolvidos (PO4, NO3 e 

NH4) apresentaram boa correspondência com os valores observados (Figura 89, Figura 90, Figura 

91), com exceção para NO3 no período chuvoso, onde o modelo superestima as concentrações de 

NO3 na maioria dos pontos de monitoramento de qualidade. 

A boa descrição da variabilidade da temperatura e dos nutrientes no Lago Guaíba refletiu também em 

uma adequada representação das concentrações de clorofila-a (indicador da presença de 

fitoplâncton) nas estações 36 e 86A (Figura 93), as quais dispõem de dados de monitoramento de 

concentração deste parâmetro. O modelo capturou uma maior produtividade de algas no período 

chuvoso e uma menor produtividade no período seco, assim como observado nos dados de 

monitoramento. Além disso, o modelo representou adequadamente a variabilidade e magnitude das 

concentrações de coliformes termotolerantes (Figura 92), apresentando também altas correlações 

das concentrações medianas no período chuvoso e seco. 

A Tabela 31 mostra os valores de correlação entre as medianas calculadas e observadas em todas 

as estações para cada variável de qualidade da água, no intuito de verificar a representatividade 

espacial das concentrações medianas no Lago Guaíba. As correlações acima de 0,58 entre as 

medianas calculadas e observadas em todas as estações indicam que o modelo representou 

satisfatoriamente 3F

4
 a variabilidade espacial da temperatura no período seco e chuvoso. 

Tabela 31: Correlações entre as medianas observadas e calculadas em todas as estações de qualidade 
de água 

Variável 
Correlação 

Chuvoso Seco 

Temperatura 0,584 0,716 

OD 0,600 0,800 

DBO5,20 0,143 0,170 

PO4 0,500 0,747 

NO3 0,686 0,235 

NH4 0,982 0,900 

Coliformes termotolerantes 0,950 0,891 

O modelo representou satisfatoriamente (correlações de 0,60 até 0,98) a variabilidade espacial das 

concentrações medianas de PO4 e NH4, os quais são as principais formas de assimilação dos 

produtores primários aquáticos (SCHEFFER, 1998).  

                                                      
4
 O desempenho de um modelo é considerado aceitável ou satisfatório se o valor do coeficiente de correlação fica entre 0,36 e 

0,75 (GOTTSCHALK e MOTOVILOV, 2000). 
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Desta forma, pode-se concluir que o modelo IPH-ECO representou satisfatoriamente a variabilidade 

temporal (período chuvoso e seco) e espacial da qualidade da água do Lago Guaíba no cenário atual. 

A Figura 94 apresenta a classificação por segmento correspondente ao cenário atual da qualidade da 

água, considerando as concentrações médias dos parâmetros e o percentil 80 das concentrações por 

segmento do Lago Guaíba, com base na pior classificação. Não houve mudança na classificação nos 

segmentos considerando as concentrações médias e o percentil 80, por isso foram representadas no 

mesmo mapa. Em geral, os segmentos da margem direita ao Lago Guaíba apresentam classe 2. O 

segmento do canal principal, na margem direita, a montante, apresenta classe 2 e na margem 

esquerda, classe 3. A jusante, o canal de navegação foi classificado em classe 1. 

A Figura 95 mostra os parâmetros desconformes ao Enquadramento por segmento, considerando a 

média e o percentil 80 das concentrações, respectivamente. Não houve mudança na 

desconformidade ao Enquadramento nos segmentos, considerando as duas análises, por isso foram 

representadas no mesmo mapa. De todos os parâmetros de qualidade da água avaliados, observa-se 

que os coliformes termotolerantes são o único parâmetro que não atende ao Enquadramento nos 

segmentos Delta do Jacuí - Margem Esquerda e Margem Esquerda Montante, devido ao seu maior 

aporte no Rio Gravataí e no Arroio Dilúvio. 
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8.4 CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS DE REFERÊNCIA 

Para um sistema que apresenta características hidrodinâmicas e de qualidade da água não-

permanentes, como o Lago Guaíba, devido à variabilidade natural das condições de contorno (por 

exemplo, nas vazões afluentes, nas cargas dos efluentes, nas variações meteorológicas e na 

dinâmica da maré), existe uma grande dificuldade de definir uma condição de referência para verificar 

os impactos decorrentes de novos lançamentos de efluentes na qualidade da água. Esta condição de 

referência deve levar em conta o pior cenário de condições de contorno, o qual promove campos de 

velocidades desfavoráveis para processos de transporte de poluentes na água (advecção e difusão). 

Desta forma, foram propostos cenários de avaliação com a finalidade de definir uma Condição 

Hidrodinâmica de Referência para novos lançamentos de efluentes no Lago Guaíba, considerando 

diferentes conjuntos de condições de contorno. Como na região de Porto Alegre há predominância 

anual de ventos Sudeste com velocidade média em torno de 1 a 2,5 m/s, com base nos dados 

meteorológicos do INMET, foi definida uma velocidade constante do vento de 2 m/s, na direção 

Sudeste, para todos os cenários de simulação. Assim, para a construção dos cenários foram 

utilizadas diferentes condições de contorno de vazões afluentes (vazões características dos períodos 

de estiagem e chuvoso) e de nível da água em Itapuã (alta e baixa variabilidade dos níveis). O 

Quadro 28 apresenta um resumo das condições de contorno utilizadas em cada cenário proposto. 

Quadro 28: Condições de contorno de vazões afluentes e de nível da água em Itapuã utilizadas em cada 
cenário para avaliação da condição hidrodinâmica mais desfavorável para transporte de poluentes no 
Lago Guaíba 

Cenário Vazões afluentes Nível da água em Itapuã 

1 Q90 Baixa variabilidade 

2 Q90 Alta variabilidade 

3 Q50 Baixa variabilidade 

4 Q50 Alta variabilidade 

Para caracterizar o cenário mais desfavorável para advecção e dispersão de poluentes foi utilizado o 

módulo de transporte Lagrangeano do modelo IPH-ECO que permite avaliar a trajetória e o tempo 

que cada partícula demora para sair do domínio (linha próximo à Itapuã). Foram lançadas 18 

partículas na foz dos principais afluentes do Lago Guaíba. O período de simulação em cada cenário 

foi de 200 dias, o qual foi considerado suficiente para avaliação do tempo de permanência das 

partículas no Lago Guaíba. A Tabela 32 apresenta o tempo de permanência de cada partícula do 

Lago Guaíba. 
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Tabela 32: Tempo de permanência, em dias, das partículas no Lago Guaíba. Os espaços sem valores 
indicam que as partículas atingiram a margem e não saíram do domínio computacional (próximo à Itapuã) 

Afluentes 
Cenário 

1 2 3 4 

Rio Jacuí 25 28 5 7 

Rio Caí - 61 - - 

Rio dos Sinos 46 63 6 - 

Rio Gravataí - - - - 

Arroio Araçá 170 177 - - 

Arroio Ribeiro 55 90 17 36 

Arroio das Capivaras 77 170 17 22 

Arroio Petim 59 99 21 - 

Arroio Passo Fundo - - - - 

Arroio do Conde - - - - 

Arroio Dilúvio - - - - 

Arroio Cavalhada - - 13 13 

Arroio Salso - - - - 

Arroio Lami - - - - 

Arroio Chico Barcelos 185 200 - - 

As trajetórias das partículas nos cenários de 1 a 4 são apresentadas, respectivamente na Figura 96, 

Figura 97, Figura 98 e Figura 99. 
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Figura 96: Trajetórias das partículas considerando
condição de contorno de Vazão de Referência

Q90 para os principais rios afluentes e de baixa 
variabilidade de níveis da água em Itapuã
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Figura 97: Trajetórias das partículas considerando
condição de contorno de Vazão de Referência
Q90 para os principais rios afluentes e de alta 

variabilidade de níveis da água em Itapuã
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Figura 98: Trajetórias das partículas considerando
condição de contorno de Vazão de Referência

Q50 para os principais rios afluentes e de baixa 
variabilidade de níveis da água em Itapuã
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- Limites políticos: IBGE, 2010
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- Trajetória das Partículas: Ecoplan, 2014

Figura 99: Trajetórias das partículas considerando
condição de contorno de Vazão de Referência
Q50 para os principais rios afluentes e de alta 

variabilidade de níveis da água em Itapuã
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A maioria das partículas analisadas atingiu a margem e não saiu do domínio do sistema. Tais 

partículas não foram consideradas para definição do cenário de referência hidrodinâmico, uma vez 

que o tempo de permanência teórico é infinito, não sendo possível, desta forma, realizar comparação 

entre cenários. No entanto, esta seleção não comprometeu a análise, uma vez que foi possível avaliar 

o tempo de permanência das partículas restantes para diferentes cenários. 

Nos cenários com Vazão de Referência Q50, característica do período chuvoso, o tempo de 

permanência das partículas que não atingiram a margem foi inferior aos cenários com Vazão de 

Referência Q90, característica do período de estiagem, indicando que as condições de contorno dos 

cenários 1 e 2 promovem menos mobilidade para as partículas dentro do sistema. O cenário 2 se 

mostrou mais crítico em termos de mobilidade de partículas, sugerindo que a alta variabilidade de 

níveis da água em Itapuã promove um maior tempo de permanência das partículas (margem 

esquerda e direita) em relação ao cenário de baixa variabilidade de níveis em Itapuã. Este efeito da 

variabilidade de níveis em Itapuã pode ser melhor explicado quando comparamos as características 

de velocidade de diferentes partículas ao longo de suas trajetórias entre os cenários 1 e 2 (Figura 

100). Observa-se que no início do percurso (menor influência da variabilidade de níveis em Itapuã) as 

velocidades das partículas no cenário 1 são levemente inferiores em relação ao cenário 2, uma vez 

que existe uma maior influência de fluxos de maré enchente nos primeiros 62 dias de simulação no 

cenário 2, levando a um maior tempo de permanência das partículas no cenário 2. Em consequência, 

a distância percorrida das partículas é maior no cenário 2. A medida que as partículas se aproximam 

de Itapuã ocorre um aumento da variabilidade das velocidades no cenário 2 em relação ao cenário 1. 

No entanto, este aumento não implica em redução do tempo de permanência das partículas, uma vez 

nas situações de fluxo de maré enchente, a magnitude das velocidades no cenário 2 são bem 

inferiores em relação ao cenário 1. Este conjunto de análises permite concluir que o cenário mais 

desfavorável para processos de transporte de poluentes na água é o cenário 2. 
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Figura 100: Velocidades das partículas nos cenários 1 e 2 ao longo de sua trajetória partindo (a) da foz do 

Rio Jacuí e (b) na foz do Arroio das Capivaras 
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8.5 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS VISANDO AO ENQUADRAMENTO 

Os resultados da simulação do cenário atual indicaram que apenas dois segmentos Delta do Jacuí - 

Margem Esquerda e Margem Esquerda Montante (2 e 4, respectivamente) as concentrações de 

coliformes termotolerantes ficaram acima da classe de Enquadramento, indicando uma necessidade 

de redução de cargas deste parâmetro, visando ao Enquadramento nestes segmentos. Desta forma, 

foram definidos diferentes cenários de abatimento dessas cargas, visando ao alcance do 

Enquadramento em todos os segmentos no Lago Guaíba.  

A Tabela 33 mostra o abatimento de cargas empregado nos rios afluentes em cada cenário de 

simulação. A formulação dos cenários consistiu, principalmente, em mitigar as cargas nos rios 

afluentes com influência direta nos segmentos em desconformidade com o Enquadramento. Os 

valores dos parâmetros foram obtidos no processo de calibração do modelo. O período de simulação 

de cada cenário é o mesmo do período de calibração. 

Tabela 33: Porcentagem de abatimento de cargas de coliformes termotolerantes nos rios afluentes em 
cada cenário de simulação 

Rio Afluente 
% de Abatimento de Carga de Coliformes Termotolerantes 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 

Rio Jacuí 0 0 0 0 0 0 

Rio Caí 0 0 0 0 0 0 

Rio dos Sinos 0 0 0 0 0 80 

Rio Gravataí 50 90 90 60 60 50 

Arroio Araçá 0 0 0 0 0 0 

Arroio Ribeiro 0 0 0 0 0 0 

Arroio Belém Novo 0 0 0 0 0 0 

Arroio das Capivaras 0 0 0 0 0 0 

Arroio Cavalhada 0 0 0 80 85 80 

Arroio Chico Barcelos 0 0 0 0 0 0 

Arroio do Conde 0 0 90 0 0 0 

Arroio Dilúvio 50 80 90 80 85 80 

Arroio Estância 0 0 0 0 0 0 

Arroio Lami 0 0 0 0 0 0 

Arroio Passo Fundo 0 0 0 0 0 0 

Arroio Petim 0 0 0 0 0 0 

Arroio do Salso 0 0 0 0 0 0 

O Quadro 29 apresenta os nomes dos segmentos enquadrados. 

Quadro 29: Segmentação do Lago Guaíba para fins de Enquadramento 

Número do Segmento Segmentação do Enquadramento 

1 Canal Navegação Jusante - Margem Direita (Ponta da Ceroula - Foz do Lago Lago) 

2 Delta do Jacuí - Canal da Esquerda 

3 Saco de Santa Cruz 

4 Margem Esquerda Montante  (Ponta Cadeia - Ponta dos Cachimbos) 

5 Margem Direita Médio (Saco de Santa Cruz - Ponta do Salgado) 

6 Margem Esquerda Jusante (Ponta dos Cachimbos - Morro do Coco) 

7 Margem Esquerda (Morro do Coco - Ponta de Itapuã) 

8 Margem Direita Jusante (Ponta do Salgado - Ponta da Faxina) 
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Número do Segmento Segmentação do Enquadramento 

9 Canal navegação Montante - Margem Esquerda (Ponta da Cadeia - Ponta do Arado) 

10 Canal navegação Montante - Margem Direita (Saco Santa Cruz - Ponta da Ceroula) 

11 Canal Navegação Jusante -Margem Esquerda (Ponta Do Arado - Foz Do Lago) 

12 Delta do Jacuí - Canal da Direita 

13 Delta do Jacuí - Canal do Centro 

A Tabela 34 apresenta um resumo das concentrações médias de coliformes termotolerantes nos 

segmentos de Enquadramento do Lago Guaíba, para os diferentes cenários de simulação. 

Tabela 34: Concentrações médias de coliformes termotolerantes nos segmentos de Enquadramento do 
Lago Guaíba, considerando diferentes cenários de abatimento de carga 

Segmento 
Classe de 
Enquadra-

mento 

Conc. limite 
da classe 

(NMP/100mL) 

Concentração média de Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL) 

Cenário 
Atual 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 

1 Classe 2 1000 41 14 31 30 23 21 23 

2 Classe 3 2500 5444 2460 954 2451 2450 2235 2777 

3 Classe 1 200 53 31 31 25 36 34 35 

4 Classe 3 2500 9387 5917 4286 3767 2341 2285 2333 

5 Classe 2 1000 310 275 285 156 281 278 280 

6 Classe 2 1000 271 209 227 225 162 157 161 

7 Classe 1 200 8 4 7 7 6 6 6 

8 Classe 1 200 9 2 8 7 6 6 6 

9 Classe 3 2500 1269 890 773 751 437 403 432 

10 Classe 3 2500 501 347 306 285 239 228 234 

11 Classe 2 1000 65 21 49 48 33 31 33 

12 Classe 2 1000 381 119 363 369 369 369 364 

13 Classe 2 1000 346 160 295 312 312 312 262 

 Concentração abaixo da Meta de Enquadramento 

 Concentração acima da Meta de Enquadramento 

O abatimento de cargas proposto no Cenário 1 promove uma significativa redução das concentrações 

de coliformes termotolerantes em comparação com o Cenário Atual. No entanto, este abatimento não 

é suficiente para que as concentrações atingissem a meta de Enquadramento, nos segmentos 2 e 4.  

O Cenário 2 mostra que um abatimento de 90% de cargas de coliformes termotolerantes no Rio 

Gravataí induz uma redução acentuada da concentração média no segmento 2, a qual está bem 

abaixo do limite da classe 3 (2.500 NMP/100ml), indicando que o abatimento proposto foi muito 

elevado. O abatimento de cargas no Rio Gravataí para o Cenário 2 mostra também pouca influência 

na concentração média no segmento Margem Esquerda Montante, que está imediatamente à jusante 

do segmento 2, indicando que as concentrações médias nos segmentos possuem uma maior 

influência de seus próprios rios afluentes (por exemplo, as concentrações médias de coliformes 

termotolerantes no segmento 4 são mais influenciadas pelos arroios Dilúvio e Cavalhada do que pelo 

Rio Gravataí que está mais a montante). 

O Cenário 3 indica que afluentes da margem direita como, por exemplo, o Arroio do Conde, tem 

pouca interferência na concentração média dos segmentos 2 e 4, situados na margem esquerda. Os 

abatimentos de cargas propostos nos Cenários 4 e 5 permitem reduzir adequadamente as 
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concentrações médias de coliformes termotolerantes nos segmentos 2 e 4, para atingir a meta de 

Enquadramento proposta nestes segmentos. 

O cenário 6 avaliou se uma significativa redução de cargas de coliformes termotolerantes no Rio dos 

Sinos, concomitantemente com um menor abatimento da carga do Rio Gravataí, em comparação com 

os Cenários 4 e 5, permite alcançar a meta de Enquadramento nos segmentos 2 e 4. A simulação 

indicou que, neste cenário, a concentração média no segmento 2 foi superior à meta de 

Enquadramento, indicando que uma forte redução dessas cargas do Rio dos Sinos promove um leve 

efeito na concentração média do segmento 2, devido a carga média do Rio Gravataí ser 

aproximadamente 8,25 vezes maior do que no Rio dos Sinos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Relatório Técnico 2 - Complementação da Fase B - Estabelecimento das Metas Intermediárias 

do Enquadramento e Definição da Vazão de Referência - Revisão 02 abordou os seguintes temas: o 

processo de Enquadramento do Lago Guaíba; a definição das Condições Hidrodinâmicas de 

Referência para o Lago Guaíba; a atualização da infraestrutura hídrica e de saneamento; a 

atualização da qualidade da água; as metas intermediárias para o Enquadramento; as agendas 

temáticas; a simulação matemática da qualidade da água e os cenários para o alcance das metas 

para o Enquadramento. 

Os itens apresentados na complementação da Fase B foram elaborados a partir de um trabalho 

conjunto da empresa consultora com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, pelo 

DRH/SEMA, FEPAM e outras entidades públicas, e com a participação de representantes dos setores 

da sociedade, da agricultura e da indústria na tomada de decisão. Foram realizados eventos como a 

oficina de apresentação das agendas temáticas, no dia 28/05/2014, o workshop para a definição da 

Vazão de Referência, realizado no dia 11/07/2014 - que resultou na adequação ao termo como 

Condições Hidrodinâmicas de Referência – e duas reuniões públicas para a definição das metas 

intermediárias para o Enquadramento, realizadas nos dias 08 e 12 de setembro de 2014. 

Como introdução à retomada do Enquadramento, foi apresentado o histórico deste processo, bem 

como da segmentação do Lago Guaíba, ocorridos entre 2004 e 2006.  

A partir do workshop para discussão da melhor maneira de definir a Vazão de Referência para o Lago 

Guaíba, chegou-se à conclusão de que o mais adequado seria considerar “Condições Hidrodinâmicas 

de Referência”, avaliando situações ambientalmente desfavoráveis e associando-as às condições de 

escoamento. A primeira “Condição Hidrodinâmica de Referência” sugerida caracterizaria uma 

condição de escoamento em que as condições de contorno predominantes (vazões dos principais 

afluentes, velocidade e direção do vento e nível de jusante da Laguna dos Patos) estariam próximas 

dos seus valores médios. A segunda “Condição Hidrodinâmica de Referência” representaria a 

envoltória da situação ambiental mais desfavorável, considerando um cenário com maior estagnação 

da água dentro do Lago Guaíba. 

Foi apresentada a análise da qualidade atual dos segmentos do Lago Guaíba, a partir dos 

histogramas de frequência dos padrões de classificação da Resolução CONAMA nº 357/2005. Os 

resultados evidenciaram impactos distintos na qualidade das águas entre os 13 segmentos 

analisados. Os parâmetros que apresentaram maiores frequências de ocorrência nas classes 3 e 

classe 4 foram coliformes termotolerantes e fósforo total. A classificação da qualidade atual da água, 

nos segmentos enquadrados, foi realizada com base no percentil 80 do parâmetro coliformes 

termotolerantes, conforme definido com a Comissão de Acompanhamento do Plano. Os segmentos 

que apresentaram piores resultados, sendo classificados nas classes 3 e 4, estão localizados na 

margem esquerda do Lago Guaíba, sendo o segmento Delta do Jacuí - Margem Esquerda e Margem 

Esquerda Montante, classificados em classe 4. Os segmentos Margem Esquerda Jusante, Canal de 

Navegação Montante – Margem Esquerda e Margem Direita foram classificados em classe 3, e os 
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segmentos da margem direita (Delta do Jacuí – Margem Direita e Margem Direita Médio) foram 

classificados em classe 2, enquanto os segmentos Saco de Santa Cruz, Margem Esquerda (Morro do 

Coco - Ponta Itapuã) e Margem Direita Jusante foram classificados em classe 1. 

Foi avaliado o IQA nos pontos de monitoramento, sendo feita a comparação entre o período de 2000 

a 2009, e 2011 a 2013. Observou-se poucas alterações nos últimos anos, sendo que em 80% dos 

pontos, a faixa de qualidade se manteve constante. Dos pontos avaliados, o 31 e o 40 pioraram a sua 

qualidade, passando da faixa “Ruim” para “Muito Ruim”. Os pontos 50 e 86A passaram da condição 

de IQA “regular” para IQA “bom”, e o ponto 36 passou da condição “Ruim” a “Regular”. Dos 28 pontos 

analisados, 43% obtiveram IQA na faixa do “Bom”, 50% na faixa do “Regular” e 7% na faixa do IQA 

“Muito Ruim”. Nenhum ponto apresentou IQA na faixa “Ruim”. 

Observou-se que dez segmentos do Lago Guaíba já alcançaram o objetivo para a qualidade da água. 

São eles: Delta do Jacuí - Margem Direita; Delta do Jacuí – Canal Central; Saco de Santa Cruz; 

Margem Direita Médio; Margem Direita Jusante; Margem Esquerda (Ponta do Coco); Canal de 

Navegação Montante- Margem Esquerda, Canal de Navegação Montante - Margem Direita, Canal de 

Navegação Jusante - Margem Esquerda e Canal de Navegação Jusante - Margem Direita. 

Os três segmentos que não atingiram o Enquadramento, segundo esta análise são: Delta do Jacuí 

Margem Esquerda; Margem Esquerda Montante e Margem Esquerda Jusante. Os seguintes arroios já 

cumpriram os seus objetivos de Enquadramento: Arroio Petim; Arroio Capivaras; Arroio Araçá; e 

Arroio Ribeiro. Os oito arroios que não possuem os objetivos alcançados, são: Arroio do Conde; 

Arroio Passo Fundo; Arroio Dilúvio; Arroio Cavalhada; Arroio do Salso; Arroio Lami; Arroio Chico 

Barcelos; e Arroios Estância e Xambá. 

Após a análise da qualidade da água, foram feitas as Reuniões Públicas para a discussão das Metas 

Intermediárias para o Enquadramento, nas quais foram escolhidas as metas de 5, 10 e 20 anos para 

o alcance dos objetivos. Nos casos em que o Enquadramento já estava alcançado houve 

oportunidade entre manter ou melhorar a classe. Para os casos em que houve divergência entre as 

metas, a decisão foi levada para a reunião Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, 

na qual foram definidas as metas. 

A elaboração das Agendas Temáticas para a Integração de Resultados Técnicos da Bacia 

Hidrográfica do Lago Guaíba (capítulo 7) teve o objetivo de fornecer um panorama geral da bacia. 

Para tanto, foram selecionados temas importantes para o processo de gestão da Bacia Hidrográfica 

do Lago Guaíba, evidenciados na etapa de Consolidação da Base Técnica (RT1) e na análise da 

qualidade da água, descrita neste relatório. Os resultados das agendas fornecerão subsídios para 

priorização das ações, propostas no Plano de Ações (RT3). As cinco agendas temáticas elaboradas 

foram: Agenda Cinza, que aborda aspectos referentes à mineração; Agenda Laranja, aspectos 

referentes ao setor agropecuário; Agenda Marrom, aspectos referentes à urbanização e 

industrialização; Agenda Verde, à conservação da bacia; e, para finalizar, a Agenda Azul, que 

envolve a qualidade da água e os usos dos recursos hídricos do Lago Guaíba, englobando os temas 

das demais agendas. A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foi subdividida em 10 unidades de análise 
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(UAs), em função da semelhança entre regiões e da disponibilidade de dados. Para cada agenda 

foram estabelecidos critérios que foram utilizados para classificar cada UA em: Agenda 

preponderante (Valor 2); Agenda de importância intermediária (Valor 1); e, Agenda inexistente ou sem 

importância (Valor 0). 

A Agenda Cinza foi preponderante (valor 2), correspondendo ao potencial para mineração e/ou para 

lavra ativa, principalmente nas UAs da margem direita, no Delta e ao sul da margem esquerda (UA 2, 

UA 7 e UA 10). A Agenda Laranja foi preponderante nas UAs da margem direita, correspondendo às 

regiões em que a atividade agropecuária de destaca (UA1, UA 3, UA 5 e UA 6). Analogamente, a 

Agenda Marrom foi preponderante na margem esquerda (UA 7, UA 8 e UA 9), correspondendo as 

áreas da Região Metropolitana de Porto Alegre. A Agenda Verde, que utilizou critérios relativos à 

presença de unidades de conservação e a áreas com cobertura natural, foi preponderante na 

margem direita, onde a agricultura se destaca, e na margem esquerda, onde a urbanização se 

sobrepõe à conservação dos recursos naturais (UA 3, UA 4, UA 5, UA 6 e UA 8). A Agenda Azul, que, 

diferentemente das outras agendas, foi analisada no Lago Guaíba, apresentou valores 

preponderantes nos segmentos da margem esquerda, e do canal de navegação (a montante), devido 

à pior qualidade da água nestas regiões e à maior quantidade de usos. 

A simulação matemática da qualidade da água contou com a modelagem hidrológica nas sub-bacias, 

com a simulação quali-quantitativa dos arroios e com a modelagem do Lago Guaíba. A calibração da 

simulação hidrológica das sub-bacias mostrou que o modelo foi bastante representativo para o 

período de estiagem (período mais crítico em termos de qualidade da água), com coeficiente de 

determinação (R²) de 0,5 (classificado como satisfatório). Feita a calibração do modelo, foram 

realizadas as simulações chuva-vazão para cada sub-bacia, que serviram tanto como subsídio para a 

simulação hidráulica e de qualidade nos canais das sub-bacias hidrográficas, quanto como dado de 

entrada para a modelagem do Lago Guaíba. 

Para a simulação quali-quantitativa dos corpos hídricos formadores, foi feita a calibração para o 

período seco e chuvoso, nas sub-bacias do Arroio Belém Novo, do Arroio Capivaras e do Arroio 

Dilúvio. A simulação para as demais sub-bacias foi realizada com os parâmetros ajustados nas sub-

bacias supracitadas, sendo estas estimativas utilizadas como condição de contorno para o modelo do 

Lago Guaíba. A simulação do Lago Guaíba foi realizada com o modelo IPH-ECO, sendo que a 

calibração do módulo hidrodinâmico reproduziu com sucesso os registros de nível de água em 

resposta às condições de maré e escoamento dos rios afluentes. As comparações entre os níveis da 

água observados e calculados mostraram que o modelo capturou as tendências de picos e vales ao 

longo do período de simulação em todas as estações de nível da água. No módulo de qualidade da 

água, pôde-se observar uma boa concordância entre a variabilidade e magnitude dos valores 

simulados e observados para a maioria das variáveis de qualidade da água e em todas as estações 

de qualidade da água utilizadas no processo de calibração. O modelo capturou bem a variabilidade 

das variáveis físicas (temperatura da água e oxigênio dissolvido) no período seco e chuvoso, assim 

como os valores medianos de temperatura. A boa descrição da variabilidade da temperatura e dos 

nutrientes no Lago Guaíba refletiu também em uma adequada representação das concentrações de 
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clorofila-a e de coliformes termotolerantes. Foram observadas correlações acima de 0,58 entre as 

medianas calculadas e observadas em todas as estações, que indicam que o modelo representou 

satisfatoriamente a variabilidade espacial da temperatura no período seco e chuvoso. O modelo 

representou satisfatoriamente (correlações de 0,60 até 0,98) a variabilidade espacial das 

concentrações medianas de PO4 e NH4, os quais são as principais formas de assimilação dos 

produtores primários aquáticos (SCHEFFER, 1998). 

Foi simulada a classificação da qualidade atual da água do Lago Guaíba, por segmento, 

considerando as concentrações médias e o percentil 80 das concentrações dos parâmetros, sendo 

adotada a pior classe. Em geral, os segmentos da margem direita ao Lago Guaíba são classificados 

em classe 2. O segmento do Canal de Navegação, na margem direita, a montante, apresenta classe 

2 e, na Margem esquerda, classe 3. A jusante, o canal de navegação foi classificado em classe 1. 

Quanto aos parâmetros desconformes ao Enquadramento, por segmento, observou-se que os 

coliformes termotolerantes, foi o único parâmetro que não atende o Enquadramento nos segmentos 

Delta do Jacuí - Margem Esquerda e Margem Esquerda Montante, devido ao maior aporte de cargas 

no Rio Gravataí e no Arroio Dilúvio. Observou-se uma pequena diferença do resultado da modelagem 

para a análise da qualidade da água, descrita no capítulo 5, possivelmente devido à indisponibilidade 

de dados em algumas regiões e a aspectos e parâmetros relacionados ao modelo que não são 

consideradas na análise exclusiva dos dados da qualidade da água. 

Finalizando os trabalhos desta etapa, foram simulados os cenários visando ao Enquadramento, 

considerando diferentes reduções de cargas (seis cenários) e os impactos das reduções nos 

segmentos não enquadrados, segundo os resultados da modelagem (Delta Margem Esquerda e 

Margem Esquerda Montante). Foram consideradas reduções de carga nos rios afluentes com 

influência direta nos segmentos em desconformidade com o enquadramento, como os rios dos Sinos 

e Gravataí e os arroios Cavalhada, Dilúvio e Conde. Foi considerado abatimento sobre a condição 

atual de entrega destes corpos hídricos, dado que a condição de enquadramento dos rios dos Sinos e 

Gravataí (classe 2) estão bastante distantes da condição de entrega atual (classe 4). 

A simulação mostrou que um abatimento de 80% nos Arroios Cavalhada e Dilúvio, 80% no Rio dos 

Sinos e 50% no Rio Gravataí (cenário 6) não permite alcançar o enquadramento no segmento Delta 

do Jacuí Montante-Margem Esquerda, devido à carga média do Rio Gravataí ser, aproximadamente 

8,25 vezes maior do que no Rio dos Sinos. Os abatimentos de cargas propostos nos Cenários 4 e 5, 

com redução de 60 e 65% no Rio Gravataí, respectivamente, 80 e 85% nos Arroios Cavalhada e 

Dilúvio, respectivamente, permitiram reduzir adequadamente as concentrações médias de coliformes 

termotolerantes nos segmentos da margem esquerda, visando ao alcance das metas de 

enquadramento. 

A partir do presente estudo, foram observadas deficiências no banco de dados de qualidade da água 

e carência de informações importantes acerca de alguns parâmetros. Como sugestão para o 

aprimoramento das análises da qualidade da água e futuras revisões do Plano da Bacia Hidrográfica 

do Lago Guaíba, sugere-se: a inclusão de pontos de monitoramento da qualidade da água em 

regiões enquadradas, porém não monitoradas atualmente. Três novos pontos poderiam ser incluídos 
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nos seguintes locais: dois no canal de navegação (um na região central e outro a montante) e um na 

margem esquerda do Lago Guaíba, na Ponta do Coco, em Viamão; Coletas de amostras e análises 

mensais, ao invés de trimestrais; análise da clorofila a em todos os pontos de monitoramento, e não 

em somente 6 pontos; Estudos relativos a concentração natural do fósforo (background) no Lago 

Guaíba, visando à inclusão deste parâmetro às metas de enquadramento; Batimetria do Lago Guaíba 

atualizada; Modelo matemático realizando novas simulações a partir da inclusão destas informações 

de batimetria, clorofila a e fósforo. 
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ANEXO I: RESOLUÇÕES CRH – PLANOS DE BACIA 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

 

A Matéria a seguir está sendo republicada por ter constado com omissões na edição do Diário Oficial do 

dia 05/11/12, página 86 

RESOLUÇÃO Nº 113/2012 

Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Bacia 

Hidrográfica do Rio Gravataí. 
O CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições conferidas 

pela Lei Estadual n
o
 10.350, de 30 de dezembro de 1994, regulamentadas pelo Decreto n

o
 36.055, de 04 de julho de 1995, 

e suas posteriores modificações aplicáveis à matéria, e  

Considerando que os Comitês têm entre as suas atribuições submeter ao Conselho de Recursos Hídricos o Enquadramento 

dos corpos de água das bacias hidrográficas respectiva em classes de uso e conservação, de acordo com o inciso V, do 

artigo 19, da Lei n
o
 10.350/94; 

Considerando que o inciso I, do artigo 27, da Lei n
o
 10.350/94 determina que serão elementos constitutivos dos Planos de 

Bacia Hidrográfica os objetivos de qualidade a serem alcançados em horizontes de planejamento; 

Considerando que esses procedimentos observaram as Resoluções n
o
 91/2008 do CNRH e n

o
 357/2005 do CONAMA e 

foram acompanhados permanentemente por Comissões integradas pelo Departamento de Recursos Hídricos - DRH, 

Órgão da Secretaria do Meio Ambiente, pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - 

FEPAM e pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí; 

Considerando os atuais procedimentos sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes previstos na Resolução n
o
 

430/2011 do CONAMA que complementou e alterou a Resolução n
o
 357/2005 do CONAMA e a Resolução n

o
 128/2006 

que estabelece o regramento sobre este tema no Estado do Rio Grande do Sul; 

Considerando o Expediente Administrativo n
o
 004345-0500/09-1 - Processo de Planejamento da Bacia Hidrográfica do 

Rio Gravataí, contratado pelo DRH/SEMA com a Bourscheid Engenharia e Ambiente S.A., o qual gerou as informações 

que subsidiaram a decisão da população da Bacia junto ao Comitê; 

Considerando o disposto na Resolução CRH-RS n
o
 58/2009, a qual aprovou o Enquadramento das Águas da bacia do rio 

Gravataí, estabelecendo prazo de 05 anos para definição e aplicação das metas intermediárias; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Enquadramento do Rio Gravataí, conforme deliberado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, em 10 de 

junho de 1997, e ratificado em 08 de abril de 2008, e ainda conforme a Resolução CRH n
o
 58/2009, como segue: 

I – Classe Especial: área núcleo da Área de Proteção Ambiental – APA – do Banhado Grande; 

II – Classe 1: das nascentes do rio Gravataí até a foz do arroio Demétrio, à exceção da área núcleo do Banhado Grande; 

III – Classe 2: da foz do arroio Demétrio até a foz do rio Gravataí. 

Parágrafo único - Nesse Enquadramento destacam-se os seguintes elementos técnicos de referência: 

a) O curso de água enquadrado é apenas o rio principal, conforme definido pelo Comitê Gravataí, não abrangendo a 

totalidade da rede hidrográfica da Bacia do Rio Gravataí, mas apenas o curso d’água citado acima, por trecho; 

b) Fica recomendado que sejam realizados estudos adicionais para garantia da preservação do trecho em Classe Especial, 

conjuntamente a proposição de criação de Unidades de Conservação de proteção integral na Bacia Hidrográfica do Rio 

Gravataí, com esta finalidade. 

Art. 2º – Conforme decisão do Comitê Gravataí, e atendendo ao disposto na Resolução CRH n
o
 58/2009, ficam 

estabelecidas as seguintes metas intermediárias de Enquadramento: 

I – para o horizonte temporal de 10 anos, as metas de qualidade a serem alcançadas podem ser assim expressas: 

a) Classe 2: das nascentes do rio Gravataí até a foz do arroio Demétrio, incluindo a área núcleo do Banhado 

Grande; 

b) Classe 4: da foz do arroio Demétrio até a foz do rio Gravataí. 

II – para o horizonte temporal de 15 anos, as metas de qualidade a serem alcançadas podem ser assim expressas: 

a) Classe 1: área núcleo da Área de Proteção Ambiental – APA – do Banhado Grande; 

b) Classe 2: das nascentes do rio Gravataí até a foz do arroio Demétrio, à exceção da área núcleo do Banhado 

Grande; 

c) Classe 4: da foz do arroio Demétrio até a foz do rio Gravataí. 
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III – para o horizonte temporal de 20 anos, as metas de qualidade a serem alcançadas podem ser assim expressas: 

a) Classe 1: área núcleo da Área de Proteção Ambiental – APA – do Banhado Grande; 

b) Classe 2: das nascentes do rio Gravataí até a foz do arroio Demétrio, à exceção da área núcleo do Banhado 

Grande; 

c) Classe 3: da foz do arroio Demétrio até a foz do rio Gravataí. 

IV – o quadro a seguir expressa, em termos de Classes, a situação atual, as metas intermediarias e o Enquadramento do 

rio Gravataí, em cada trecho e horizonte temporal: 

 Situação 
Atual 

Meta 
10 anos 

Meta 
15 anos 

Meta 
20 anos 

Enquadramento 

Trecho Alto - Nascentes 2 2 2 2 1 

Trecho Alto – Banhado 

Grande 
2 2 1 1 Especial 

Trecho Médio: entre o 

Banhado Grande e a foz do 

Arroio Demétrio 
3 2 2 2 1 

Trecho Baixo: entre a foz 

do Arroio Demétrio e a foz 

do rio Gravataí 
4 4 4 3 2 

 
§ 1º A revisão do presente Enquadramento para as águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí deverá ser 

realizada no prazo de cinco anos; 

§ 2º Deverá ser planejada de forma conjunta, entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí e os órgãos gestores 

de recursos hídricos e de meio ambiente, conforme o previsto nos artigos 8, 9, 10 e 11 da Resolução CONAMA 

Nº357/2005, a implantação de uma rede de monitoramento na bacia, utilizando como referência, no mínimo, os pontos de 

amostragem já definidos no processo de enquadramento; 

§ 3º De posse dos dados de monitoramento obtidos a partir da operação da rede proposta no parágrafo anterior, de acordo 

com o previsto nos artigos 12 e 13 da Resolução CNRH Nº 91/2008, a cada dois anos, os órgãos gestores de recursos 

hídricos e de meio ambiente competentes deverão informar ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, e ao 

Conselho de Recursos Hídricos, os corpos de água que não atingiram as metas estabelecidas e as respectivas causas pelas 

quais não foram alcançadas; 

Art. 3º - O Cenário de Enquadramento foi estabelecido para a vazão de referência, denominada Q85, isto é, a vazão que é 

igualada ou superada em oitenta e cinco por cento do tempo. 

Art. 4º - Este enquadramento servirá de referência para as ações de gestão dos órgãos de recursos hídricos e de meio 

ambiente, como a outorga e o licenciamento ambiental, visando o atendimento das metas intermediárias e final, em 

conformidade com a legislação e as resoluções vigentes sobre essa matéria, incluindo às relativas ao lançamento de 

efluentes tratados em cursos d’água superficiais. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Porto Alegre, 24 de outubro de 2012. 

Helio Corbellini, 

Presidente do CRH/RS 

Carmem Lúcia Silveira da Silva, 

Secretária Executiva Adjunta do CRH/RS, em exercício 

 

 

Publicado no DOE do dia 05 de novembro de 2012 e 

Republicado no DOE do dia 06 de novembro de 2012. 
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RESOLUÇÃO Nº 107/2012 
 

Aprova o Enquadramento das águas superficiais da Ba cia Hidrográfica 
do Rio Ibicuí 
 

O CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL , no uso de suas atribuições conferidas pela 
Lei Estadual n.º 10.350, de 30 de dezembro de 1994, regulamentadas pelo Decreto n.º 
36.055, de 04 de julho de 1995, e suas posteriores modificações aplicáveis à matéria, e  
 
Considerando que os Comitês têm entre as suas atribuições submeter ao Conselho de Recursos Hídricos o 
enquadramento dos corpos de água das bacias hidrográficas respectiva em classes de uso e conservação, de acordo 
com o inciso V, do artigo 19, da Lei 10.350/94; 
 
Considerando que o inciso I, do artigo 27, da Lei 10.350/94 determina que serão elementos constitutivos dos Planos 
de Bacia Hidrográfica os objetivos de qualidade a serem alcançados em horizontes de planejamento; 
 
Considerando que esses procedimentos observaram as Resoluções 91/2008 do CNRH e 357/2005 do CONAMA e 
foram acompanhados permanentemente por Comissões integradas pelo Departamento de Recursos Hídricos - DRH, 
Órgão da Secretaria do Meio Ambiente, pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - 
FEPAM e pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí; 
 
Considerando os atuais procedimentos sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes previstos na 
Resolução n° 430/2011 do CONAMA que complementou e alterou a Resolução n° 357/2005 do CONAMA e a 
Resolução n° 128/2006 que estabelece o regramento sobre este tema no Estado do Rio Grande do Sul; 
 
Considerando o Expediente Administrativo n°.004714-0500/09.6 - Processo de Planejamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Ibicuí , contratado pelo DRH/SEMA com a PROFILL Engenharia e Ambiente Ltda., 
o qual gerou as informações que subsidiaram a decisão da população da Bacia junto ao Comitê; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- Aprovar o Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí, conforme deliberado 
pelo Comitê de Bacia Hidrográfica apresentada no quadro a seguir, para o horizonte de 20 
anos, através das Classes de Uso: 
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Parágrafo único - Nesse Enquadramento destacam-se os seguintes elementos técnicos de referência: 
 
I - Os cursos de água enquadrados são aqueles definidos inicialmente pelo Comitê Ibicuí para serem 
avaliados durante o processo de planejamento, não abrangendo a totalidade da rede hidrográfica da Bacia 
do Rio Ibicuí; 
 
II - Os cursos de água das Unidades de Planejamento e Gestão 7 e 8 (afluentes diretos do rio Uruguai, 
pelo lado direito e esquerdo da calha principal do Rio Ibicuí) não foram objeto de Enquadramento, exceto 
o arroio do Salso. 
 
III - O rio Santa Maria, principal afluente do Rio Ibicuí, pela margem esquerda a jusante do rio Ibicuí-Mirim, 
aportará águas em Classe 2, conforme Resolução CRH nº 15/05. 
 
VI - A Classe Especial é indicada para os cursos de água localizados nas Unidades de Conservação de 
proteção integral na Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí, a saber: Reserva Biológica do Ibirapuitã; Reserva 
Biológica do Ibicuí-Mirim; Reserva Ecológica de Tupanciretã; Parque Estadual do Espinilho e Parque 
Municipal de Uruguaiana. 
 
Art. 2º - As metas intermediárias, para os horizontes de curto (5 anos) e médio (10 anos) prazos, para o 
alcance do objetivo final de Enquadramento (20 anos), são apresentadas no quadro a seguir 
comparativamente a condição de qualidade atual: 
 

 

§ 1º A revisão do presente Enquadramento para as águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicui 
deverá ser realizada no prazo de cinco anos, momento da primeira meta intermediária; 
 
§ 2º Deverá ser planejada de forma conjunta, entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí e os 
órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente, conforme o previsto nos artigos 8, 9, 10 e 11 da 
Resolução CONAMA Nº357/2005, a implantação de uma rede de monitoramento na bacia, utilizando como 
referência, no mínimo, os pontos de amostragem já definidos no processo de enquadramento; 
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§ 3º De posse dos dados de monitoramento obtidos a partir da operação da rede proposta no parágrafo 
anterior, de acordo com o previsto nos artigos 12 e 13 da Resolução CNRH Nº91/2008, a cada dois anos, 
os órgãos gestores de recursos hídricos e de meio ambiente competentes deverão informar ao Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí, e ao Conselho de Recursos Hídricos, os corpos de água que não 
atingiram as metas estabelecidas e as respectivas causas pelas quais não foram alcançadas; 
 
§ 4º O Enquadramento do arroio do Salso será revista após a execução das obras de intervenção prevista 
pela empresa concessionária de saneamento municipal, avaliando-se a possibilidade de melhorar o 
objetivo final (classe de uso). 
 
Art. 3º - O Cenário de Enquadramento foi estabelecido para a vazão de referência , denominada Q 90% , 
isto é, a vazão que é igualada ou superada em noventa por cento do tempo. 
 
Art. 4º - Este enquadramento servirá de referência para as ações de gestão dos órgãos de recursos 
hídricos e de meio ambiente, como a outorga e o licenciamento ambiental, visando o atendimento das 
metas intermediárias e final, em conformidade com a legislação e as resoluções vigentes sobre essa 
matéria, incluindo às relativas ao lançamento de efluentes tratados em cursos d’água superficiais. 
 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Porto Alegre, 22 de junho de 2012. 
Helio Corbellini, 

Presidente do CRH/RS 
Carmem Lúcia Silveira da Silva, 

Secretária Executiva Adjunta do CRH/RS, 
em exercício 

Codigo: 1009505 

Publicado no DOE do dia 19 de julho de 2012. 
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ANEXO II: CONSIDERAÇÕES SOBRE A VAZÃO DE 

REFERÊNCIA A SER ADOTADA NO PLANO DE 

RECURSOS HÍDRICOS DO LAGO GUAÍBA 
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Sobre a vaza o de refere ncia a ser 
adotada no Plano de Recursos 
Hí dricos do Lago Guaí ba 

Contribuição à discussão de Antonio Eduardo Lanna 

Quadro 1 - Extrato da Resolução CONAMA 357/2005 que trata da vazão de 
referência 

Art. 2o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

... 

XXXVI - vazão de referência: vazão do corpo hídrico utilizada como base para o 
processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas e a necessária 
articulação das instâncias do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA e do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGRH; 

Art. 10. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada 
uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão 
de referência. 

... 

§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o não se aplica as baías de águas salinas ou salobras, 
ou outros corpos de água em que não seja aplicável a vazão de referência, para os 
quais deverão ser elaborados estudos específicos sobre a dispersão e assimilação de 
poluentes no meio hídrico. 

1 Comentários: 

O Guaíba apresenta a natureza de um lago, no sentido de não apresentar um fluxo 
unidirecional de escoamento, sendo afetado por ventos e seiches (ver Quadro 1) . As 
seiches do Guaíba são bastante estudadas na literatura. Por exemplo: “Como a Lagoa 
dos Patos tem cerca de 200 km de comprimento e 60 km de largura, ela representa 
um superfície de água muito extensa onde o vento atua constantemente. O vento 
tende a provocar elevação de níveis na direção em que atua, produzindo uma oscilação 
semelhante á maré, com períodos e amplitudes variáveis em função do efeito da 
intensidade do vento sobre a superfície líquida. Este tipo de efeito é denominado 
seiche. O aumento de nível na Lagoa dos Patos tem efeito semelhante no Guaíba (50 
km de comprimento com 14 km de largura). Estes dois sistemas funcionam interligados 
quanto ao efeito do seiche”1.  

                                           

1 Garcia, R. L. e Tucci, C. E. M. (2000). Simulação da Qualidade da Água em Rios em Regime 
Não Permanente: rio dos Sinos. Recursos Hídricos, vol. 21, no. 2. Lisboa. 
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Diante desta natureza, o conceito de vazão de referência não se aplica, cabendo 
considerar o dispositivo do § 4o do Artigo 10 da Res. 357/2005: “deverão ser 
elaborados estudos específicos sobre a dispersão e assimilação de poluentes no meio 
hídrico”. 

Quadro 2 - Seiches 

Seiche é uma oscilação periódica da superfície de um corpo fechado ou semi-fechado 
de água (lago, mar interior, baía, etc.) causada por fenômenos como mudanças de 
pressão atmosférica, ventos, correntes de maré, e terremotos. A Figura abaixo ilustra 
o que ocorre. 

 
De certa forma, um seiche pode ser exemplificado pelo movimento oscilatório de água 
em uma bacia, após sua borda ser impactada, por exemplo, por um pontapé. 

Estes estudos somente poderão ser gerados a partir de simulações com um modelo 
matemático hidrodinâmico do lago Guaíba, que gerem as “condições hidrodinâmicas de 
referência” abandonando o conceito, sem sentido nesse caso, da “vazão de 
referência”. A questão, porém, é como serão realizados os “estudos específicos sobre a 
dispersão e assimilação de poluentes no meio hídrico” do lago Guaíba ou seja, como se 
caracterizaria estas “condições hidrodinâmicas de referência”.   

Geralmente, quando se trata de rios com fluxo de água unidimensional (pois podem 
existir rios com inversões de corrente, como a parte final do rio dos Sinos) usa-se uma 
vazão de referência de estiagem, como a Q7,10 ou a Q90% de permanência. Nestes 
casos, resolveu-se estabelecer uma condição de referência com pequena probabilidade 
de ocorrência de forma que na maior parte das situações as condições do sistema 
estejam melhores que a condição de referência ( e que na menor parte das situações 
em condições piores). Por exemplo, entende-se que ao ser adotada a Q90% em 
apenas 10% dos casos ocorrerão situação piores, e em 90% ocorrerão situações 
melhores em termos de qualidade que esta “situação de referência”. 

Em outras palavras, e sendo mais objetivo, o objetivo tem sido assegurar que em uma 
situação hidrológica pouco frequente o sistema tenha no limite uma condição 
adequada para que na maior parte das situações, menos críticas que a de referência, 
as condições sejam melhores. De certa forma, se pode dizer que a condição de 
referência estabeleceria uma condição de tolerância a ocorrência de eventos 
inadequados. Ao se adotar a Q90% como referência, por exemplo, se estabelecerá 
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implicitamente que existe uma tolerância de 10% a situações em que os objetivos de 
qualidade no corpo de água não sejam alcançados.  

2 Conclusão 

Em resumo, e para não complicar demasiadamente algo que já é suficientemente 
complicado e que se pode complicar ainda mais2, se pode conceber a condição 
hidrodinâmica de referência como uma condição especialmente crítica aos usos mais 
nobres da água. Não caberá neste caso a definição de períodos de retorno, ou 
permanências, algo que se refere a vazões.  

As condições hidrodinâmicas, por outro lado, referem-se a um conjunto de eventos 
(temperatura, vazões no contribuintes do lago Guaíba, velocidade e direção de ventos, 
efeitos de maré e de seiches na lagoa dos Patos e no lago Guaíba, etc) que ao 
ocorrerem simultaneamente tornam crítica uma situação, em função do represamento 
das águas, da sua renovação e das cargas que são lançadas no meio. É difícil neste 
caso se estabelecer durações e frequências, pois não se trata de um evento isolado, 
mas um conjunto de eventos – com suas próprias durações e frequências. 

3 Recomendação 

Diante disto, recomenda-se a realização consultas ao DMAE e à CORSAN, entidades 
responsáveis pelo abastecimento humano da água – uso mais nobre -, e que têm suas 
captações no lago Guaíba, a respeito de eventos em que houve maior dificuldade de 
potabilização das águas para abastecimento. Isto pode ter ocorrido tanto pela 
eutrofização, quanto pelo excesso de concentração de algum poluente. É bom enfatizar 
que podem ter ocorrido diferentes eventos críticos, ocasionados por combinações 
distintas das variáveis intervenientes. 

O modelo hidrodinâmico calibrado para o lago seria usado para reproduzir estes 
eventos, em termos da sua hidrodinâmica, considerando as condições em que 
ocorreram. Esta condições serviriam como a referência – ou a condição hidrodinâmica 
de referência – para avaliar a qualidade de água em cenários futuros e com as 
intervenções propostas, especialmente aquelas vinculadas ao tratamento de esgotos e 
demais efluentes em meio líquido. 

Ou seja: considerando alguns eventos críticos informados pela CORSAN e DMAE o 
modelo hidrodinâmico seria calibrado para reproduzi-los o mais fielmente possível em 
termos de quantidade e de qualidade de água.  

                                           

2 Poderá haver níveis distintos de tolerância a concentrações “excessivas” (ou seja, fora dos 
padrões mínimos desejáveis, ou violações à meta) para distintas substâncias. Por exemplo, as 

frequências de violação às concentrações almejadas das formas químicas de nitrogênio e 
fósforo poderão ser maiores que as dos coliformes termotolerantes. Isto, pois no primeiro caso, 

apesar de existir risco de eutrofização, não há tanta gravidade como no segundo caso, em que 
pode ser gerado um risco direto à saúde humana. Isto devido às evidências de excesso de 

dejetos de animais de sangue quente e, por consequência, de presença de diversas formas de 

bactérias e germes, muitos deles com efeitos deletérios ao bem-estar humano (e animal). Desta 
forma, pode-se conceber que as “condições hidrodinâmicas de referência” sejam distintas 

dependendo da substância analisada. 
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As projeções de população, de atividades econômicas e de cargas poluidoras geradas 
alimentariam o modelo hidrodinâmico que seria operado para simular o que ocorreria 
em termos de qualidade de água caso cada um dos eventos críticos ocorresse. Com 
base nos resultados seriam avaliadas as necessidades de intervenções, na forma de 
tratamento de efluentes e de deslocamentos de seus pontos de lançamento ou, 
mesmo, de zoneamento do uso do solo.  

 

 





 

 

ANEXO III: RELATO DAS REUNIÕES APRESENTADO NO SITE 



 

Reunião pública para discussão das 
Metas Intermediárias de 
Enquadramento - Margem Direita 

Prefeitura Municipal de Guaíba, 08 de 
setembro de 2014, 14 horas 

A reunião pública para discussão das Metas 

Intermediárias de Enquadramento contou com a 

presença dos senhores Elaine Regina dos Santos, 

Cícero Zorzi, João Manuel Trindade do 

DRH/SEMA, Diego Carrillo da FEPAM, Presidente 

do Comitê Lago Guaíba Manuel Salvaterra e Vice-

presidente Paulo Germano, representantes da 

CPRM, CORSAN, ONG APTA, AMA, CMPC 

Celulose RS, ABES, SENGE, Sindiágua, Sindiareia, 

EMATER, Lions, UFRGS, IFRS/POA e equipe 

técnica da Ecoplan Engenharia.  

 

Sidnei Agra, da Ecoplan Engenharia Ltda. 

apresentou uma breve contextualização do Plano 

da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, destacando 

que para o desenvolvimento do Plano devem ser 

definidas as Metas Intermediárias e Vazão de 

Referência para Enquadramento e Lançamento de 

Efluentes e determinadas as Ações necessárias para 

atingimento desses objetivos.  

A etapa atual de desenvolvimento da elaboração do 

Plano consiste na Complementação do 

Enquadramento (RT2), onde devem ser avaliados o 

alcance dos objetivos expressos no Enquadramento 

e definidas as Metas Intermediárias para os trechos 

ainda não alcançados. Para discussão sobre a 

definição das metas da Margem Direita com os 

atores envolvidos, foram apresentadas a situação 

atual da qualidade da água e o enquadramento 

proposto para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. 

 

Avaliação do alcance dos objetivos: situação atual e 

enquadramento proposto. 

Após a apresentação, esclarecimentos, explicação 

da metodologia e distribuição de material de apoio, 

formaram-se os grupos da Indústria, Saneamento e 

População. 

 

Com base na situação do enquadramento e dos 

objetivos alcançados, os grupos propuseram a 

manutenção ou melhoria das classes de 

enquadramento.  

Também definiram as metas intermediárias de 

enquadramento, quando apropriado, para um 

horizonte de curto, médio e longo prazo, por 

trecho e para a foz dos arroios enquadrados, 

através de m processo de participação de 

construção do processo decisório para a gestão, 

como preconiza o Plano. 

 



 

Reunião pública para discussão das 
Metas Intermediárias de 

Enquadramento - Margem Esquerda 

Câmara Municipal de Porto Alegre, 12 de 
setembro de 2014, 14 horas 

A reunião pública para discussão das Metas 
Intermediárias de Enquadramento contou com a 
presença dos senhores Marco Mendonça, Elaine 
Regina dos Santos, João Manuel Trindade do 
DRH/SEMA, Silvia Pagel (FEPAM), Presidente do 
Comitê Lago Guaíba Manuel Salvaterra e Vice-
presidente Paulo Germano, representantes da 
CORSAN, DMAE, CPRM, ONG APTA, ABES, 
SENGE, AGAPAN, METROPLAN, EMATER, 
UFRGS, UERGS, IFRS-POA, ABNC-RS, Rotary 
Clube Internacional, Sindbrita, Sindiágua, Sindiareia, 
Sindicato Rural, e equipe técnica da Ecoplan 
Engenharia.  

 
Salvaterra, Paulo Germano e Marco Mendonça 
abrindo a Reunião Pública. 
 

Marco Mendonça, diretor do DRH/SEMA, abriu a 
apresentação falando da implementação de diversos 
planos de bacia no Estado do RS, e apresentou o 
contexto e a importância dos planos e da definição 
das Metas para o Enquadramento para subsidiar as 
ações que serão implementadas nos próximos anos 
no Estado. Salvaterra salientou a importância da 
definição das Metas para o Enquadramento para as 
decisões tomadas na Bacia Hidrográfica do Lago 
Guaíba.  

Iara Morandi, do DMAE, falou da importância das 
obras do PISA e da operação da ETE Serraria para a 
melhora da qualidade da água do Lago. Comentou 
da dificuldade em obter melhores resultados em 

função da qualidade da água entregue pelos afluente 
dos Sinos e Gravataí. 

Silvia Pagel, da Fepam, salientou a importância da 
articulação entre os planos para atingir as metas 
propostas. 

Sidnei Agra, da Ecoplan Engenharia Ltda. 
apresentou uma breve contextualização do Plano 
da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, destacando 
que para o desenvolvimento do Plano devem ser 
definidas as Metas Intermediárias e a Vazão de 
Referência para Enquadramento e Lançamento de 
Efluentes e determinadas as Ações necessárias para 
atingimento desses objetivos. 

Sidnei Agra apresentando os mapas de frequências 
dos parâmetros avaliados. 

A etapa atual de elaboração do Plano consiste na 
Complementação do Enquadramento (RT2), onde 
será avaliado o alcance dos objetivos expressos no 
Enquadramento e serão definidas as Metas 
Intermediárias para os trechos não alcançados. Para 
discussão sobre a definição das metas discutidas na 
Margem Esquerda, primeiramente foi apresentada a 
situação atual da qualidade da água, que foi 
comparada ao enquadramento da Bacia 
Hidrográfica do Lago Guaíba. 



 

 
Avaliação do alcance dos objetivos: situação atual e 
enquadramento proposto. 
 

Foi explicada a metodologia de análise da qualidade 
da água e foram apresentados os resultados 
obtidos. Após discussão dos resultados com os 
presentes, foi explicada a metodologia para a 
definição das metas intermediárias para o 
enquadramento. Foi distribuído o de material de 
apoio e formaram-se quatro grupos: Indústria e 
Mineração, Saneamento, Agropecuária e População.  

Grupo da População discutindo as metas para o 
enquadramento. 
 

Com base na situação atual da qualidade da água e 
com o enquadramento, os grupos propuseram a 
manutenção ou melhoria das classes de 
enquadramento, em caso de os objetivos já 
alcançados. 

Os grupos definiram as metas intermediárias de 
enquadramento, para um horizonte de curto, 

médio e longo prazo, por trecho e para a foz dos 
arroios enquadrados, através de processo de 
participação de construção do processo decisório 
para a gestão, como preconiza o Plano. 
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ANEXO IV: FORMULÁRIOS DE CONSULTA – METAS INTERMEDIÁRIAS PARA O 

ENQUADRAMENTO  



 

Reuniões públicas para discussão das 

METAS INTERMEDIÁRIAS DE ENQUADRAMENTO 

 

Dia 12/setembro/2014 

14hs 

Porto Alegre 

Câmara Municipal de Porto Alegre 

 

Grupo: _____________________________________________________ 

 

Representantes: 

Nome Entidade 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Reuniões públicas para discussão das  

METAS INTERMEDIÁRIAS DE ENQUADRAMENTO 

 

Trecho 

Delta do Jacuí – Margem Direita (e canal Central) 

Situação do Enquadramento: Objetivo alcançado 

 

 Manter CLASSE 
2 

Melhorar  

(  ) (  ) 

Observações: 
 
 
 
 

 

 

Trecho 

Delta do Jacuí – Margem Esquerda (POA – Navegantes, Centro até o Gasômetro) 

Situação do Enquadramento: Objetivo não alcançado 

 

Definir metas intermediárias 

Atual 05 anos 10 anos 20 anos Enquadramento 

4    3 

Observações: 
 
 
 
 

 

 

Trecho 

Saco de Santa Cruz 

Situação do Enquadramento: Objetivo alcançado 

 

 Manter CLASSE 
1 

Melhorar  

(  ) (  ) 

Observações: 
 
 
 
 

 



 

Reuniões públicas para discussão das  

METAS INTERMEDIÁRIAS DE ENQUADRAMENTO 

 

Trecho 

Margem Direita Montante (Guaíba e Eldorado do Sul) 

Situação do Enquadramento: Objetivo alcançado 

 

 Manter CLASSE 
2 

Melhorar  

(  ) (  ) 

Observações: 
 
 
 
 

 

 

Trecho 

Margem Direita Médio (Barra do Ribeiro) 

Situação do Enquadramento: Objetivo alcançado 

 

 Manter CLASSE 
2 

Melhorar  

(  ) (  ) 

Observações: 
 
 
 
 

 

 

Trecho 

Margem Direita Jusante (Ponta do Salgado) 

Situação do Enquadramento: Objetivo alcançado 

 

 Manter CLASSE 
1 

Melhorar  

(  ) (  ) 

Observações: 
 
 
 
 

 

 



 

Reuniões públicas para discussão das  

METAS INTERMEDIÁRIAS DE ENQUADRAMENTO 

 

Trecho 

Canal de Navegação – Montante (entre o Delta do Jacuí e a Ponta do Arado – POA) 

Situação do Enquadramento: Objetivo não alcançado 

 

Definir metas intermediárias 

Atual 05 anos 10 anos 20 anos Enquadramento 

4    3 

Observações: 
 
 
 
 

 

 

Trecho 

Canal de Navegação – Jusante (entre a Ponta do Arado – POA e a Laguna dos Patos) 

Situação do Enquadramento: Objetivo alcançado 

 

 Manter CLASSE 
2 

Melhorar  

(  ) (  ) 

Observações: 
 
 
 
 

 

  



 

Reuniões públicas para discussão das  

METAS INTERMEDIÁRIAS DE ENQUADRAMENTO 

 

Trecho 

Margem Esquerda – Monatnte (POA – do Gasômetro até Assunção) 

Situação do Enquadramento: Objetivo não alcançado 

 

Definir metas intermediárias 

Atual 05 anos 10 anos 20 anos Enquadramento 

4    3 

Observações: 
 
 
 
 

 

 

Trecho 

Margem Esquerda – Jusante (POA e Viamão– da Assunção até Itapuã) 

Situação do Enquadramento: Objetivo não alcançado 

 

Definir metas intermediárias 

Atual 05 anos 10 anos 20 anos Enquadramento 

3    2 

Observações: 
 
 
 
 

 

 

Trecho 

Margem Esquerda – Ponta do Coco (Viamão) 

Situação do Enquadramento: Objetivo alcançado 

 

 Manter CLASSE 
1 

Melhorar  

(  ) (  ) 

Observações: 
 
 
 
 

 



 

Reuniões públicas para discussão das  

METAS INTERMEDIÁRIAS DE ENQUADRAMENTO 

 

Foz dos Arroios Enquadrados 

Margem Direita 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Situação Metas 

Arroio do Conde 4 2 Objetivo não alcançado 
05 anos 10 anos 20 anos 

   

Arroio Passo Fundo 4 3 Objetivo não alcançado 
05 anos 10 anos 20 anos 

   

Arroio Petim 2 2 Objetivo alcançado 
Manter Melhorar 

(   ) (   ) 

Arroio Capivaras 2 2 Objetivo alcançado 
Manter Melhorar 

(   ) (   ) 

Arroio Ribeiro 2 2 Objetivo alcançado 
Manter Melhorar 

(   ) (   ) 

Arroio Araçá 2 2 Objetivo alcançado 
Manter Melhorar 

(   ) (   ) 

 

  



 

Reuniões públicas para discussão das  

METAS INTERMEDIÁRIAS DE ENQUADRAMENTO 

 

Foz dos Arroios Enquadrados 

 

Margem Esquerda 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Situação Metas 

Arroio Dilúvio 4 3 Objetivo não alcançado 
05 anos 10 anos 20 anos 

   

Arroio Cavalhada 4 3 Objetivo não alcançado 
05 anos 10 anos 20 anos 

   

Arroio do Salso 4 3 Objetivo não alcançado 
05 anos 10 anos 20 anos 

   

Arroio Lami 3 2 Objetivo não alcançado 
05 anos 10 anos 20 anos 

   

Arroio Chico Barcelos 3 2 Objetivo não alcançado 
05 anos 10 anos 20 anos 

   

Arroios Estância e Xambá 3 2 Objetivo não alcançado 
05 anos 10 anos 20 anos 

   

 





 

 

ANEXO V: RESULTADO REUNIÃO METAS 



 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 
Arroio do Conde 4 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 
Margem esquerda             
Mineração e Indústria       Classe 2     
Sociedade       Classe 3   Classe 2 
Agricultura       Classe 2     
Saneamento       Classe 3 Classe 2   
Margem direita             
Indústria       Classe 3   Classe 2 
Sociedade       Classe 3   Classe 2 
Saneamento     Classe 3   Classe 2   
Arroio Passo Fundo 4 3 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 
Margem esquerda             
Mineração e Indústria       Classe 3     
Sociedade       Classe 3 Classe 2   
Agricultura       Classe 3     
Saneamento       Classe 3     
Margem direita             
Indústria       Classe 3     
Sociedade       Classe 3     
Saneamento       Classe 3     
  



 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 
Arroio Dilúvio 4 3 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 
Margem esquerda             
Mineração e Indústria       x     
Sociedade       x     
Agricultura       x     
Saneamento       x     
Margem direita             
Indústria       x     
Sociedade       x     
Saneamento       x     
Arroio Cavalhada 4 3 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 
Margem esquerda             
Mineração e Indústria       x     
Sociedade       x     
Agricultura       x     
Saneamento       x     
Margem direita             
Indústria       x     
Sociedade       x     
Saneamento       x     
  



 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 
Arroio do Salso 4 3 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 
Margem esquerda             
Mineração e Indústria       x     
Sociedade       x     
Agricultura       x     
Saneamento         x   
Margem direita             
Indústria       x     
Sociedade       x     
Saneamento       x     
Arroio Lami 3 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 
Margem esquerda             
Mineração e Indústria       x     
Sociedade       x     
Agricultura       x     
Saneamento         x   
Margem direita             
Indústria       x     
Sociedade       x     
Saneamento       x     
  



 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 
Arroio Chico Barcelos 3 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 
Margem esquerda             
Mineração e Indústria       x     
Sociedade       x     
Agricultura       x     
Saneamento         x   
Margem direita             
Indústria     x       
Sociedade       x     
Saneamento       x     
Arroios Estância e Xambá 3 2 05 anos 10 anos 15 anos 20 anos 
Margem esquerda             
Mineração e Indústria       x     
Sociedade       x     
Agricultura       x     
Saneamento         x   
Margem direita             
Indústria     x       
Sociedade       x     
Saneamento       x     



‘ 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 

Arroio Petim 2 2 Manter Melhorar 
Margem esquerda         
Mineração e Indústria     x   
Sociedade       x 
Agricultura     x   
Saneamento     x   
Margem direita         
Indústria     x   
Sociedade     x   
Saneamento     x   
Arroio Capivaras 2 2 Manter Melhorar 
Margem esquerda         
Mineração e Indústria     x   
Sociedade       x 
Agricultura     x   
Saneamento     x   
Margem direita         
Indústria     x   
Sociedade     x   
Saneamento     x   
Arroio Ribeiro 2 2 Manter Melhorar 
Margem esquerda         
Mineração e Indústria     x   
Sociedade       x 
Agricultura     x   
Saneamento     x   
Margem direita         
Indústria     x   
Sociedade     x   
Saneamento     x   
Arroio Araçá 2 2 Manter Melhorar 
Margem esquerda         
Mineração e Indústria     x   
Sociedade       x 
Agricultura     x   
Saneamento     x   
Margem direita         
Indústria     x   
Sociedade     x   
Saneamento     x   



‘ 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 
Delta do Jacuí – Margem Direita (e canal Central) 2 2 Manter Melhorar   

Margem esquerda           
Mineração e Indústria     x     

Sociedade     x     
Agricultura     x     

Saneamento     x     
Margem direita           

Indústria     x     
Sociedade     x     

Saneamento     x     
Delta do Jacuí – Margem Esquerda (POA – Navegantes, 

Centro até o Gasômetro) 4 3 05 anos 10 anos 20 anos 

Margem esquerda           
Mineração e Indústria       x   

Sociedade       x   
Agricultura       x   

Saneamento       x   
Margem direita           

Indústria       x   
Sociedade       x   

Saneamento       x   
Saco de Santa Cruz 1 1 Manter Melhorar   
Margem esquerda           

Mineração e Indústria     x     
Sociedade     x     



‘ 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 
Agricultura     x     

Saneamento     x     
Margem direita           

Indústria     x     
Sociedade     x     

Saneamento     x     
Margem Direita Montante (Guaíba e Eldorado do Sul) 2 2 Manter Melhorar   

Margem esquerda           
Mineração e Indústria     x     

Sociedade     x     
Agricultura     x     

Saneamento     x     
Margem direita           

Indústria     x     
Sociedade     x     

Saneamento       x   
Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 

Margem Direita Médio (Barra do Ribeiro) 2 2 Manter Melhorar   
Margem esquerda           

Mineração e Indústria     x     
Sociedade     x     
Agricultura     x     

Saneamento     x     
Margem direita           

Indústria     x     



‘ 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 
Sociedade     x     

Saneamento       x   
Margem Direita Jusante (Ponta do Salgado) 1 1 Manter Melhorar   

Margem esquerda           
Mineração e Indústria     x     

Sociedade     x     
Agricultura     x     

Saneamento     x     
Margem direita           

Indústria     x     
Sociedade     x     

Saneamento     x     
Canal de Navegação – Montante (entre o Delta do Jacuí e a 

Ponta do Arado – POA) 4 3 05 anos 10 anos 20 anos 

Margem esquerda           
Mineração e Indústria       x   

Sociedade       x   
Agricultura       x   

Saneamento       x   
Margem direita           

Indústria       x   
Sociedade       x   

Saneamento       x   

 



‘ 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 
Canal de Navegação – Jusante (entre a Ponta do Arado – 

POA e a Laguna dos Patos) 2 2 Manter Melhorar   

Margem esquerda           
Mineração e Indústria     x     

Sociedade       x   
Agricultura     x     

Saneamento     x     
Margem direita           

Indústria     x     
Sociedade     x     

Saneamento     x     
Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 

Margem Esquerda – Montante (POA – do Gasômetro até 
Assunção) 4 3 05 anos 10 anos 20 anos 

Margem esquerda           
Mineração e Indústria       x   

Sociedade       x   
Agricultura       x   

Saneamento       x   
Margem direita       

 
  

Indústria       x   
Sociedade       x   

Saneamento       x   
Margem Esquerda – Jusante (POA e Viamão– da Assunção 

até Itapuã) 3 2 05 anos 10 anos 
08 anos 20 anos 

Margem esquerda           
Mineração e Indústria       x   

Sociedade     x     
Agricultura       x   



‘ 

Curso d’água Classe Atual Enquadramento Metas 
Saneamento       x   

Margem direita           
Indústria       x   

Sociedade     x     
Saneamento       x   

Margem Esquerda – Ponta do Coco (Viamão) 1 1 Manter Melhorar   
Margem esquerda           

Mineração e Indústria     x     
Sociedade     x     
Agricultura     x     

Saneamento     x     
Margem direita           

Indústria     x     
Sociedade     x     

Saneamento     x     

 





 

 

VI: SIMULAÇÕES NOS ARROIOS AFLUENTES 



 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Araçá para 2013 

 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Capivara (margem esquerda) para 2013 



 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Capivara para 2013 

 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Cavalhada para 2013 



 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Chico Barcelos para 2013 

 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Conde para 2013 



 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Estância para 2013 

 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Lami para 2013 



 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Passo Fundo para 2013 

 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Petim para 2013 



 

Simulação das vazões do exutório do Arroio Ribeiro para 2013 

 

Simulação das vazões do exutório do Arroio do Salso para 2013 
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