RT 1- Atividades Preliminares
e Consolidação da Base Técnica
Revisão 06 - Março/2016

06
05
04
03
02
01
00
Revisão

08/03/2016
13/07/2015
17/04/2015
15/12/2014
24/10/2014
11/07/2014
21/03/2014
Data

Revisão 06
Revisão 05
Revisão 04
Revisão 03
Revisão 02
Revisão 01
Emissão inicial
Descrição

SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
Por

SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
Ver.

HK
HK
HK
HK
HK
HK
HK
Aprov.

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
Autor.

Execução de serviços de consultoria relativos ao processo de planejamento da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - FASE C

RT1 - Atividades Preliminares e Consolidação da Base Técnica
Revisão 06
Elaboração
Geógrafa Msc.
Sumire Hinata
Revisão:
REVISÃO 06
Finalidade da
emissão

1

Para
Informação

Verificação
Aprovação
Engº Msc.
Engº Esp.
Sidnei Gusmão Agra
Henrique Bender Kotzian
Referência Ecoplan
Data
cc 794
2

Para
Comentários

X

Para
Aprovação

4

Para
Execução

www.ecoplan.com.br
recursos.hidricos@ecoplan.com.br

5

Como
Construído

Autorização
Engº Msc.
Alexandre Carvalho
08/03/2016
6

Para
Utilização

7

Para
Providências

Ecoplan Engenharia Ltda.
Rua Felicíssimo de Azevedo, 924
Bairro Higienópolis - Porto Alegre/RS
CEP: 90540-110
Tel.: (51) 3272 8900
Fax (51) 3342 3345

APRESENTAÇÃO
Porto Alegre, 8 de março de 2016.

Ilmo. Sr. Cícero Zorzi
Departamento de Recursos Hídricos
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul
Avenida Borges de Medeiros, nº 261, 12º andar - Centro - Porto Alegre/RS

Ref.: Execução de serviços de consultoria relativos ao processo de planejamento da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba - FASE C
Ass.: RT1 - Atividades Preliminares e Consolidação da Base Técnica - REVISÃO 06

Prezado Senhor,
A ECOPLAN Engenharia Ltda., detentora do Processo Administrativo Nº 12618-0500/12-0
referente à Execução de serviços de consultoria relativos ao processo de planejamento da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - FASE C, vem através deste documento apresentar o
RT1 - Atividades preliminares e consolidação da base técnica - REVISÃO 06, atualizado
conforme as solicitações emitidas pelo DRH/SEMA e pela FEPAM em três vias impressas e
três vias em meio informatizado (CD).
Aproveitamos o ensejo para manifestar votos de estima e apreço.
Atenciosamente,
_____________________________
Eng. Alexandre Ercolani de Carvalho
Gerente do Contrato
Ecoplan Engenharia Ltda.

EQUIPE TÉCNICA
Responsável Técnico
Engº Percival Ignácio de Souza
Coordenação Geral
Engº Henrique Bender Kotzian
Gerenciamento de Recursos Hídricos
Engº Alexandre Ercolani de Carvalho
Planejamento Ambiental
Engª Sandra Sonntag
Economia
Economista Otávio José Pereira
Direito
Advogada Karla Polina A. Silveira
Administração Pública
Admin. Gustavo Carlos Hermes
Modelo Multicritério de Apoio à Decisão
Engº Sidnei Gusmão Agra
Comunicação Social
Engª Cláudia Martins Pozzobon
Sociologia, Antropologia e Política
Sociólogo Eduardo Antônio Audibert
Uso do Solo e Geoprocessamento
Biólogo Rodrigo Agra Balbueno

3

LISTA DE SIGLAS
ANA - Agência Nacional de Águas
APA - Área de Proteção Ambiental
CA - Comissão de Acompanhamento
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento
CPA - Comissão Permanente de Assessoramento
CPRM - Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais
CRM - Companhia Riograndense de Mineração
DBO5,20 - Demanda Bioquímica de Oxigênio
DEP - Departamento de Esgotos Pluviais
DISME - Distrito de Meteorologia
DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgotos
DMLU - Departamento Municipal de Limpeza Urbana
DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral
DQO - Demanda Química de Oxigênio
DRH - Departamento de Recursos Hídricos
EBE - Estação de Bombeamento de Efluentes
EPTC - Empresa Pública de Transporte e Circulação
ETE - Estação de Tratamento de Esgotos
FEE/RS - Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul
FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler
FEVERS - Federação de Velas do Rio Grande do Sul)
FIERGS - Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
GPO - Grupo de Estudos e Planejamento
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;
IDESE - Índice de Desenvolvimento Socioeconômico
IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
INMET - Instituto Nacional de Meteorologia
IQA - Índice de Qualidade da Água
IRGA - Instituto Riograndense do Arroz
MMA - Ministério do Meio Ambiente
OD - Oxigênio Dissolvido
ONG - Organização Não Governamental
ONU - Organizações das Nações Unidas
PC - Ponto de Controle
PISA - Projeto Integrado Socioambiental
PLGB - Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil
PRODES - Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas
RMPA - Região Metropolitana de Porto Alegre
RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural
RVS - Refúgio de Vida Silvestre
SEDAI - Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais
SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul
SEUC - Sistema Estadual de Unidades de Conservação
SISAUTO - Sistema de Automonitoramento de Efluentes Líquidos
SMAM - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre
SNUC - Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza
SPH - Superintendência de Portos e Hidrovias
TDC - Taxa Decrescente de Crescimento
UB - Unidade de Balanço
UC - Unidade de Conservação
UPN - Unidades de Paisagem Natural
VM - Volume Medido
VP - Volume Produzido
ZAS - Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura

4

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 11

2

ATIVIDADES PRELIMINARES ...................................................................................... 13
2.1

ATIVIDADE AP.1. SEMINÁRIO TÉCNICO DE EQUALIZAÇÃO DE CONCEITOS 13

2.2

ATIVIDADE AP.2. PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO ................................ 16

2.2.1

Concepção do Plano de Trabalho.................................................................... 16

2.2.2

Programação dos Trabalhos ............................................................................ 16

2.2.3
Contexto Geral da Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba ................................................................................................................... 17
2.2.4

Metodologia...................................................................................................... 17

2.2.5
Organização do Plano de Trabalho, incluindo organograma funcional,
fluxograma e cronograma............................................................................................... 18
2.3 ATIVIDADE AP.3. APROPRIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA 1ª ETAPA DO PLANO
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA ............................................................. 18
2.3.1
Relatórios dos Estudos Preliminares de Subsídios ao Plano da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, Fases A e B .................................................................... 18
2.3.2

Bases de Dados Digitais – Sistema de Informação Geográfica ...................... 56

2.3.3

Outras fontes de informação ............................................................................ 57

2.4 ATIVIDADE AP.4. SELEÇÃO E PROPOSIÇÃO DE EQUAÇÕES E MODELOS
COMPUTACIONAIS ......................................................................................................... 58
2.4.1

Modelagem das Bacias Hidrográficas .............................................................. 59

2.4.2

Modelagem do Lago ........................................................................................ 67

2.5 ATIVIDADE AP.5. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE INFORMAÇÃO,
MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL COM ÊNFASE NOS REPRESENTANTES
DAS ENTIDADES DOS MEMBROS DO COMITÊ (AP5) ................................................. 76
2.5.1

Objetivos .......................................................................................................... 77

2.5.2

Público-alvo...................................................................................................... 77

2.5.3

Aspectos metodológicos e operacionais .......................................................... 78

2.6

3

VARIÁVEIS PARA O PLANO.................................................................................. 86

2.6.1

Definição das variáveis necessárias e suficientes para a realização da Fase C
87

2.6.2

Proposta metodológica de obtenção dessas informações ............................... 89

CONSOLIDAÇÃO DA BASE TÉCNICA......................................................................... 91
3.1

CONTEXTO GERAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA ................. 92

3.2

ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS ............................................. 96

3.2.1

Caracterização geral dos municípios ............................................................... 96

3.2.2

Análise conjuntural das atividades econômicas dos municípios ...................... 98

3.2.3

Indicadores sociais dos municípios ................................................................ 102
5

3.2.4

Uso do solo .................................................................................................... 104

3.2.5

Atividades Agropecuárias .............................................................................. 110

3.2.6

Ocupação Urbana .......................................................................................... 113

3.2.7

Mineração ...................................................................................................... 121

3.2.8

Unidades de Conservação - UC .................................................................... 127

3.2.9

Áreas de Preservação Permanente (APP) .................................................... 134

3.3

3.3.1

Disponibilidade hídrica superficial .................................................................. 136

3.3.2

Disponibilidade hídrica subterrânea ............................................................... 140

3.4

4

DISPONIBILIDADES HÍDRICAS ........................................................................... 136

USOS DA ÁGUA E QUANTIFICAÇÃO DE DEMANDAS ...................................... 141

3.4.1

Usos consuntivos ........................................................................................... 142

3.4.2

Usos não-consuntivos .................................................................................... 151

3.5

OUTORGAS .......................................................................................................... 172

3.6

BALANÇO HÍDRICO: DISPONIBILIDADE X DEMANDA ..................................... 174

3.7

PROJETO INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - PISA ........................................... 176

3.8

QUALIDADE DA ÁGUA ........................................................................................ 178

CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA ............................................................................ 181
4.1 CONFLITOS IDENTIFICADOS NOS ESTUDOS PRELIMINARES DE SUBSÍDIO
AO PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA ....................................... 181
4.1.1

Pesca e Proteção da Vida Aquática............................................................... 181

4.1.2

Agricultura ...................................................................................................... 184

4.1.3

Mineração de Areia ........................................................................................ 184

4.1.4

Turismo e Lazer ............................................................................................. 185

4.1.5

Conflitos relacionados com o setor de Resíduos Sólidos .............................. 186

4.2

ESPÉCIES INVASORAS ...................................................................................... 186

4.3

DRENAGEM EM PORTO ALEGRE ...................................................................... 190

4.4

SILVICULTURA..................................................................................................... 193

4.5

CONTAMINAÇÃO DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DO LAGO GUAÍBA ............ 194

4.6

MINERAÇÃO......................................................................................................... 198

4.6.1

Área Terrestre ................................................................................................ 199

4.6.2

Área Alagada ................................................................................................. 201

4.7

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE RESTRIÇÃO DE USO NA BACIA .................... 210

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 214

6

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 217

7

ANEXOS ....................................................................................................................... 224

6

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Mapa do uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (2000) ................ 26
Figura 2: Segmentação dos corpos d’água da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba para
Enquadramento ..................................................................................................................................... 43
Figura 3: Exemplo de inconformidade na base de dados ..................................................................... 57
Figura 4: Estrutura do módulo de qualidade da água utilizadas nos modelos HEC-RAS (rio)
e IPH-ECO (lago) com fluxos de oxigênio (azul), nutrientes (verde) e sedimentos (vermelho) ........... 63
Figura 5: Malha não estruturada triangular aplicada ao lago Guaíba para utilização do
modelo IPH-ECO versão 2.0 ................................................................................................................. 73
Figura 6: Dinâmica do processo de mobilização, apresentando as instâncias de discussão
da Fase C do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ................................................................ 79
Figura 7: Momento de participação nas diferentes etapas da Fase C do Plano da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba ................................................................................................................ 79
Figura 8: Mascote biguá utilizado nas fases A e B do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba (à esquerda), e a nova mascote biguá, elaborado para a fase C (à direita)............................ 83
Figura 9: Print screen do website do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Disponível em http://www.comitelagoguaiba.net/ ................................................................................. 83
Figura 10: Print screen da fanpage do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ......................... 84
Figura 11: Revista Institucional elaborada para as fases A e B do Plano da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba ................................................................................................................ 86
Figura 12: Áreas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ..................................................................... 93
Figura 13: Mapa das sub-bacias da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ............................................ 94
Figura 14: Mapa dos municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por setores
censitários ............................................................................................................................................. 97
Figura 15: Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal ................................................................ 102
Figura 16: IDH-M por município pertencente à Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ......................... 103
Figura 17: Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (2011) ............ 107
Figura 18: Distribuição esquemática dos principais maciços florestais por estado, 2012 .................. 110
Figura 19: Área ocupada com arroz irrigado nos municípios da bacia (em ha) ................................. 112
Figura 20: Mapa das áreas de risco geológico na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba..................... 120
Figura 21: Mapa do agrupamento da distribuição granulométrica de acordo com a energia
deposicional do sistema ...................................................................................................................... 122
Figura 22: Comparação entre os pedidos de pesquisa e pedidos de outorgas de lavra
(licenças e concessões) entre os anos de 2004 e 2014 ..................................................................... 125
Figura 23: Mapa da localização das áreas requeridas no DNPM na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba ........................................................................................................................................ 126
Figura 24: APA do Banhado Grande .................................................................................................. 130
Figura 25: Mapa de Unidades de Conservação, área de entorno e Zonas de Amortecimento ......... 133
Figura 26: Mapa da delimitação das APP's na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba .......................... 135
Figura 27: Série de deflúvios diários (mm/dia) para o período entre nov/1977 e fev/1986 ................ 137
Figura 28: Distribuição das demandas hídricas do total das indústrias por município (2004) ........... 150
Figura 29: Mapa de usos não consuntivos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ........................... 155
Figura 30: Pontos de lançamentos de efluentes no Lago Guaíba (CONCREMAT, 2004) ................. 158
Figura 31: Localização das indústrias monitoradas pelo SISAUTO em 2004 e 2014 ........................ 163
Figura 32: Distribuição percentual das indústrias cadastradas no SISAUTO .................................... 164
Figura 33: Percentual das vazões efluentes desconsiderando a indústria de papel e celulose ........ 165
Figura 34: Distribuição das vazões efluentes por município ............................................................... 165
Figura 35: Distribuição das cargas DBO5,20 do conjunto total das indústrias por município
(2004) .................................................................................................................................................. 166
Figura 36: Distribuição das cargas DQO do conjunto total das indústrias por município ................... 168
7

Figura 37: Distribuição das cargas de ferro do conjunto total das indústrias por município
(2004) .................................................................................................................................................. 169
Figura 38: Distribuição das cargas de cromo do conjunto total das indústrias por município
(2004) .................................................................................................................................................. 171
Figura 39: Distribuição das cargas de níquel do conjunto total das indústrias por município
(2004) .................................................................................................................................................. 172
Figura 40:Percentual de Outorgas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ....................................... 173
Figura 41: Vista aérea da ETE Serraria .............................................................................................. 177
Figura 42: Concentração dos pontos de alagamento registrados pela EPTC no ano de 2012
em Porto Alegre................................................................................................................................... 192
Figura 43: Curvas de isovalores do Grau de Contaminação no Lago Guaíba ................................... 197
Figura 44: Mapa dos pontos de captação de água bruta na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba ................................................................................................................................................. 204
Figura 45: Mapa de localização do canal de navegação e dos esporões no Lago Guaíba ............... 209
Figura 46: Mapa das zonas de restrição de uso na área terrestre da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba ........................................................................................................................................ 211
Figura 47: Mapa das zonas de restrição de uso na área do espelho do Lago Guaíba ...................... 213

ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1: Relação dos pontos de amostragem de qualidade água nas captações de água
bruta na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, cujos dados estavam disponíveis para
elaboração do relatório .......................................................................................................................... 29
Quadro 2: Resumo de disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos para os municípios
pertencentes a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (março/2003)....................................................... 30
Quadro 3: Relação dos impactos ambientais decorrentes das principais atividades
minerárias da bacia ............................................................................................................................... 41
Quadro 4: Propostas para um modelo de gestão da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba................... 54
Quadro 5: Locais e datas das reuniões temáticas para o Diagnóstico em Porto Alegre...................... 55
Quadro 6: Modelos Matemáticos a serem utilizados ............................................................................ 58
Quadro 7: Comparativo entre os modelos IPH-A e IPH-ECO .............................................................. 68
Quadro 8: Síntese das ações propostas, momento e formas de aplicação, por grupos ...................... 80
Quadro 9: Variáveis primárias, em destaque aquelas que serão atualizadas ...................................... 88
Quadro 10: Variáveis derivadas, em destaque aquelas que serão atualizadas ................................... 89
Quadro 11: Listagem dos sistemas de abastecimento público existentes na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba .............................................................................................................. 118
Quadro 12: Unidades de Conservação estaduais, e municípios afetados pelo raio de 10 km
da UC .................................................................................................................................................. 129
Quadro 13: Unidades de Conservação municipais cadastradas no Sistema Estadual de
Unidades de Conservação - SEUC, e municípios afetados pelo raio de 10 km da UC ..................... 132
Quadro 14: Caracterização das indústrias selecionadas que fazem parte do SISAUTO
(2004) .................................................................................................................................................. 148
Quadro 15: Prazos previstos para implantação das linhas de transporte hidroviário urbano e
metropolitano (2014) ........................................................................................................................... 153
Quadro 16: Descrição dos pontos de lançamento de efluentes aportados ao Lago Guaíba ............. 156
Quadro 17: Indústrias cadastradas no SISAUTO que lançam efluentes na Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba ................................................................................................................................... 162
Quadro 18: Balanços hídricos: Disponibilidades versus Demandas e Outorgas na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba .............................................................................................................. 176
Quadro 19: Síntese dos conflitos diagnosticados (2004) ................................................................... 181
Quadro 20: Peixes exóticos invasores ................................................................................................ 187
Quadro 21: Invertebrados exóticos invasores..................................................................................... 188
8

Quadro 22: Plantas exóticas invasoras ............................................................................................... 188
Quadro 23: Pontos de Captação de água bruta na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ................... 202

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela 1: Participação do Valor Agregado Bruto, por setores de atividade econômica, dos
municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba em relação ao valor agregado bruto total
de cada município (2001) ...................................................................................................................... 22
Tabela 2: Resultados do mapeamento de uso dos solos na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba (áreas em km2) (2004) .............................................................................................................. 27
Tabela 3: Distribuição dos rebanhos e das demandas hídricas correspondentes pelas subbacias da margem direita do Lago Guaíba, no Cenário 2003 .............................................................. 33
Tabela 4: Distribuição dos rebanhos e das demandas hídricas correspondentes pelas subbacias da margem direita do Lago Guaíba, no Cenário Tendencial em 2007 e em 2015
(observação: 2007=2015) ..................................................................................................................... 34
Tabela 5: Resumo dos resultados......................................................................................................... 53
Tabela 6: Características das estações fluviométricas que serão utilizadas nas condições de
montante................................................................................................................................................ 74
Tabela 7: Qualidade esperada do efluente ........................................................................................... 74
Tabela 8: Áreas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ...................................................................... 92
Tabela 9: Área de drenagem das 37 sub-bacias que compõem a Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba ................................................................................................................................................... 95
Tabela 10: População nos municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (2010) ........................ 98
Tabela 11: Participação do Valor Agregado Bruto por setores de atividade econômica dos
municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba em relação ao valor Agregado Bruto do
Estado e ao Valor Agregado Bruto - VAB do conjunto dos municípios analisados (2011) .................. 99
Tabela 12: Valores de PIB e PIB per capita segundo os municípios da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba e Unidade Federativa (2001 e 2011)............................................................................. 101
Tabela 13: IDH-M nos municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, classificação no
ranking estadual e nacional (2010) ..................................................................................................... 102
Tabela 14: Classes de uso e cobertura do solo na área de estudo.................................................... 106
Tabela 15: Comparativo da distribuição de arroz irrigado através da atualização do mapa de
uso do solo, por município integrante da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ................................... 108
Tabela 16: Comparativo da distribuição da silvicultura através da atualização do mapa de
uso do solo, por município integrante da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ................................... 109
Tabela 17: Área ocupada com arroz irrigado nos municípios da bacia (em ha) ................................ 111
Tabela 18: Comparação entre os quantitativos de requerimento pesquisa e de outorgas de
lavra (licenças e concessões) entre nos anos de 2004 e 2014 .......................................................... 123
Tabela 19: Unidades de Conservação - UCs federais existentes nos municípios integrantes
da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ............................................................................................... 128
Tabela 20: Vazões específicas mensais no Posto Camaquã I, no Arroio Velhaco ............................ 138
Tabela 21: Valores estimados na foz de alguns arroios da margem direita do Lago Guaíba,
através de regionalização por área a partir do posto Camaquã I, Arroio Velhaco (87530000) .......... 138
Tabela 22: Vazão média dos formadores do Lago Guaíba ................................................................ 139
Tabela 23: Disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ....................................... 139
Tabela 24: Disponibilidade Hídrica Subterrânea da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba .................. 140
Tabela 25: Distribuição setorial das Demandas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ................... 141
Tabela 26: Demandas hídricas da lavoura de arroz, ao longo do ciclo de cultivo.............................. 142
Tabela 27: Total de áreas cultivadas de arroz em cada sub-bacia, nos sistemas de cultivo
Pré-Germinado (PG) e Plantio Convencional (PC), no Cenário de 2003 ........................................... 144
Tabela 28: Distribuição anual da estimativa da demanda hídrica para cultivo do arroz na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por tipo de captação e sistema de cultivo, para cada

9

sub-bacia – Cenário de 2004 (mantida constante para o Cenário Tendencial nos horizontes
2007 e 2015) ....................................................................................................................................... 145
Tabela 29: Distribuição das indústrias selecionadas por tipologia industrial ...................................... 147
Tabela 30: Distribuição das indústrias selecionadas por município (2004) ........................................ 148
Tabela 31: Vazões aduzidas pelas indústrias incluídas no SISAUTO (2004) .................................... 149
Tabela 32: Demandas hídricas do conjunto total das indústrias selecionadas na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, agrupadas por município (2004) ......................................................... 150
Tabela 33: Cargas Totais efluentes ao Lago Guaíba (2015) .............................................................. 157
Tabela 34: Concentrações dos efluentes lançados no Lago Guaíba (2015) ...................................... 157
Tabela 35: Cargas difusas estimadas para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por subbacia no Cenário de 2003 ................................................................................................................... 159
Tabela 36: Cargas difusas estimadas para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por subbacia no Cenário Tendencial em 2007 (mantido o horizonte constante até 2015) ............................ 160
Tabela 37: Distribuição anual dos efluentes do cultivo de arroz da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba, por sub-bacia - Cenário de 2013 (mantida constante para o Cenário
Tendencial nos horizontes de 2007 e 2015) ....................................................................................... 161
Tabela 38: Informações referentes às indústrias cadastradas no SISAUTO, que lançam
efluentes na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ............................................................................... 164
Tabela 39: Cargas de DBO5,20 do conjunto total das indústrias selecionadas, por município
(2004) .................................................................................................................................................. 166
Tabela 40: Cargas de DBO5,20 industriais da Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia
(2004) .................................................................................................................................................. 167
Tabela 41: Cargas de DQO do conjunto total das indústrias selecionadas, por município
(2004) .................................................................................................................................................. 167
Tabela 42: Cargas de DQO industriais na Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia (2004) ........... 168
Tabela 43: Cargas de ferro do conjunto total das indústrias selecionadas, por município................. 169
Tabela 44: Cargas de ferro industriais da Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia (2004) ............ 170
Tabela 45: Cargas de cromo do conjunto total das indústrias selecionadas, por município
(2004) .................................................................................................................................................. 170
Tabela 46: Cargas de cromo total industrial da Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia
(2004) .................................................................................................................................................. 171
Tabela 47: Cargas de níquel do conjunto total das indústrias selecionadas, por município
Fonte: CONCREMAT (2004)............................................................................................................... 171
Tabela 48: Cargas de níquel industriais da Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia (2004) ......... 172
Tabela 49: Outorgas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por município ..................................... 173
Tabela 50: Vazões setoriais outorgadas para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba ........................ 173
Tabela 51: Estimativa das demandas atendidas por captação no Lago Guaíba, no Cenário
2003 e Tendencial em 2007 e 2015 .................................................................................................... 175
Tabela 52: Distribuição das ocorrências de alagamentos nas vias de Porto Alegre,
registrados pela EPTC no ano de 2012, por sub-bacia hidrográfica .................................................. 191
Tabela 53: Limites de ocupação aprovados na Bacia Hidrográfica do lago Guaíba. ......................... 194
Tabela 54: Identificação das UC’s com incidência na porção terrestre da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba ................................................................................................................................... 200
Tabela 55: Identificação das Unidades de Conservação que abrangem a área alagada da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba .................................................................................................... 202

10

1

INTRODUÇÃO

A Ecoplan Engenharia Ltda. apresenta o Relatório Técnico 1 – Atividades Preliminares e
Consolidação da Base Técnica - REVISÃO 06, referente à execução de serviços de
consultoria relativos ao processo de planejamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba FASE C.
Neste relatório são detalhadas as Atividades Preliminares e a Consolidação de Bate
Técnica, que correspondem ao início das atividades do processo de planejamento 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, e que subsidiam a
formulação da base técnica necessária à elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba.
A elaboração da Fase C é resultante das fases anteriores, Fase A (diagnóstico e
prognóstico – relações de causa e efeito) e Fase B (cenários futuros, em especial o cenário
de Enquadramento). Por isso, é fundamental que sejam estudadas as peculiaridades
metodológicas, sociais e culturais que caracterizaram o desenvolvimento dessas fases
iniciais (A e B).
Para a elaboração da Fase C, tem-se esta etapa inicial, que é subdividida em cinco
Atividades Preliminares (AP), que objetivam ordenar a execução dos trabalhos, resgatar
informações resultantes da elaboração das Fases A e B do Plano da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba, e criar uma proposta metodológica para a participação social no
desenvolvimento do Plano.
A AP.1 tem por objetivo promover a realização de um seminário técnico de equalização de
conceitos com os atores envolvidos diretamente na elaboração do Plano da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba.
Na AP.2 apresenta-se o Plano de Trabalho, que visa ao detalhamento das etapas,
atividades e tarefas, descrição dos procedimentos metodológicos a serem seguidos, das
interfaces relacionais e funcionais entre as equipes de trabalho e das sequências
cronológicas de execução.
A AP.3 refere-se à apropriação e compilação dos produtos resultantes da Fase A
(Diagnóstico e Prognóstico – relações de causa e efeito) e Fase B (Cenários Futuros, em
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especial o cenário de Enquadramento), imprescindíveis para o andamento eficaz dos
estudos.
A AP.4 apresenta a seleção e proposição de equações e modelos computacionais que
permitirão a simulação de diferentes cenários e condições ambientais de enquadramento
que servirão como subsídio à tomada de decisão coletiva no Comitê de Bacia.
Considerando o exposto, o modelo selecionado é o IPH-ECO, que tem por objetivo simular a
hidrodinâmica e qualidade da água no Lago Guaíba, considerando o cenário atual e as
metas de enquadramento.
Por fim, a AP.5 apresenta a proposta de informação, mobilização e participação social com
ênfase nos representantes das entidades membros do comitê. Esta Atividade tem como
objetivo maior assessorar o Comitê na busca da ampliação do diálogo, informação e
participação dos diferentes atores sociais, representados ou não no comitê de bacia, no
processo de formulação do Plano de Bacia, de forma que se permita participação social
contínua ao longo do desenvolvimento do Plano.
Foi produzida uma lista de variáveis a serem estudadas e incorporadas ao processo de
planejamento, de modo a orientar o processo de obtenção e internalização das variáveis
listadas, adotando-se procedimentos metodológicos adequados a cada uma delas.
Da atividade AP.3 derivou o capítulo 3 deste relatório, no qual é apresentada a
Consolidação da Base Técnica para o Plano, contendo a compilação de informações já
disponíveis em Concremat (2004), e a atualização de temas importantes para a elaboração
da Fase C do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, resultando no que pode ser
entendido como Diagnóstico deste Plano de Bacia.
Finalmente, o Capítulo 4 apresenta os principais conflitos identificados ao longo da
elaboração deste Diagnóstico, sendo apresentados os conflitos evidenciados por Concremat
(2004h) e os conflitos referentes a atualização, materializada neste Relatório Técnico 1.
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2

ATIVIDADES PRELIMINARES

O processo de planejamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C consiste no
cumprimento de determinadas fases e atividades que, encadeadas, compõem a sequência
metodológica criada para a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Com isso, considera-se que a fase inicial seja destinada à realização das atividades
consideradas como preliminares e básicas ao início efetivo dos trabalhos.
A etapa inicial, denominada Atividades Preliminares, consiste no conjunto de ações que tem
por objetivo:


Ordenar a execução dos trabalhos;



Resgatar as informações resultantes da elaboração das Fases A e B;



Selecionar os recursos computacionais que darão suporte ao Plano da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba;



Propor condições e meios para a efetiva participação e mobilização social na
construção do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.

As cinco Atividades Preliminares (AP) consistem em:

2.1



Atividade AP.1. Realização de um seminário técnico de equalização de conceitos
envolvendo a entidade executora, o Departamento de Recursos Hídricos - DRH, a
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - FEPAM e o
Comitê de Bacia;



Atividade AP.2. Plano de Trabalho Consolidado;



Atividade AP.3. Apropriação dos Relatórios das Fases A e B e do Relatório Síntese
através da leitura e da avaliação das informações, metodologias, estratégias e
resultados obtidos;



Atividade AP.4. Seleção e proposição de equações e modelos computacionais;



Atividade AP.5. Apresentação da proposta de informação, mobilização e participação
social com ênfase nos representantes das entidades membros do Comitê.
ATIVIDADE AP.1. SEMINÁRIO TÉCNICO DE EQUALIZAÇÃO DE CONCEITOS

Durante o desenvolvimento da AP.1 foram realizadas três reuniões entre a equipe técnica
principal da Ecoplan e a Comissão de Acompanhamento - CA (integrada pelo DRH/SEMA,
FEPAM

e

Comitê

de

Bacia),

uma

reunião

com

a

Comissão

Permanente

de

Assessoramento - CPA do Comitê e duas reuniões do Plenário.
Em 26 de novembro de 2013 ocorreu o primeiro contato entre a Equipe de Coordenação da
Ecoplan e a CA para realização de um alinhamento conceitual e metodológico. Foram
encaminhados assuntos referentes às Atividades Preliminares, destacando-se a utilização
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do modelo IPH-ECO na modelagem da qualidade da água do Lago Guaíba e a necessidade
de dados para sua utilização, a serem disponibilizados pelo Departamento Municipal de
Água e Esgotos - DMAE e Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN. Além
disso, destacou-se a importância da disponibilização dos relatórios oficiais das Fases A e B,
da 1ª Etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, realizado pela empresa
Concremat.
Também foram tratados assuntos referentes à criação do

espaço virtual para

disponibilização dos arquivos referentes ao Plano, bem como outras mídias interativas e a
manutenção ou não do biguá como mascote.
Em 16 de dezembro de 2013 aconteceu a reunião entre a Equipe de Coordenação da
Ecoplan e a CA, para uma apresentação preliminar do Plano de Trabalho. Nesta
oportunidade foi entregue a versão impressa da Minuta do Plano de Trabalho, em que foi
apresentado o escopo, o modo de realização e a definição dos produtos gerados para o
Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Neste dia, ficaram registradas, em síntese, as
seguintes notas:


A importância do DRH/SEMA apresentar ao Comitê da Bacia o histórico das fases A
e B do Plano, e discriminar quais são as atividades que serão realizadas na Fase C,
para viabilizar a utilização dos resultados do Plano, como subsídio para suas
diversas atividades;



A importância da proposição de um Plano de Ações para cada atividade específica
discriminada no contrato;



Foram mencionados estudos de consulta como material de apoio à Ecoplan, para
Consolidação da Base Técnica;



Foi acordado que as alterações do Plano de Trabalho seriam realizadas, após
reunião do dia 26 de dezembro de 2013 entre DRH, FEPAM e Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, na qual seriam discutidos os
ajustes necessários e encaminhados à consultora, conforme parecer emitido.

O enfoque da reunião de 27 de dezembro de 2013 foi a avaliação da Minuta do Plano de
Trabalho. Nesta reunião foi entregue à Ecoplan um CD-ROM com a cópia dos “Estudos
Preliminares para subsídios ao Plano da Bacia do Lago Guaíba”, contendo as fases A e B
do Plano. A Ecoplan solicitou os arquivos dos limites e da malha hidrográfica, disponíveis
em meio digital, referentes à cartografia da Bacia do Lago Guaíba.
Além disso, o DRH/SEMA sugeriu que parte do material publicitário, previsto para ser
confeccionado em papel (folders, cartazes, banners, etc.), fosse voltado para a elaboração
de um DVD de divulgação do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, contendo seus
problemas e soluções propostas, assunto que deverá ser deliberado posteriormente.
Acordaram-se correções e orientações, que deveriam ser incorporadas à versão final do
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Plano de Trabalho Consolidado. As seguintes observações também foram discutidas na
reunião:


Apresentação do Plano de Trabalho nas normas da ABNT;



Na descrição da modelagem, foi apontada a necessidade de maior detalhamento,
como informar as fontes de dados utilizados e o alcance e as limitações do modelo;



Verificar a possibilidade de utilização de dados mais atuais de batimetria, em função
da proposta da modelagem utilizar a Carta Náutica de 1964. A Ecoplan
comprometeu-se em contatar com o responsável técnico pela elaboração do Modelo
IPH-ECO, para avaliar a possibilidade de incorporar dados novos de batimetria, que
podem ser verificados junto à SPH – Superintendência de Porto e Hidrovias,
IPH/UFRGS.

Ressalta-se que, logo na etapa inicial dos trabalhos, foram abordados conceitos e
metodologias, incluindo exemplos de trabalhos realizados no Rio Grande do Sul e algumas
experiências metodológicas aplicadas no país, conforme preconizado no Termo de
Referência. O objetivo das reuniões com a CA é gerar subsídios ao desenvolvimento do
Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Além destas reuniões com a CA, houve uma reunião da Equipe Técnica da ECOPLAN com
a CPA do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba em 10 de dezembro de 2013,
quando se estabeleceu um alinhamento conceitual e metodológico, além de uma coleta de
subsídios ao Plano de Informação, Mobilização e Participação Social.
Os temas tratados nessa reunião referiram-se à composição da CA, aos procedimentos para
o recebimento das informações disponíveis, referentes à atividade AP.3, à modelagem
(AP.4), à participação social (AP.5) e à participação da CPA no acompanhamento do Plano.
A equipe técnica da Ecoplan apresentou a proposta do Plano de Trabalho através de
fluxograma e cronograma de atividades e foram abordadas as tratativas sobre seminários de
equalização de conceitos (AP.1).
Finalmente, registram-se mais duas reuniões com o Plenário do Comitê, a primeira em 03
de dezembro de 2013, onde ocorreu a posse das entidades que integram a nova
composição do Comitê, com informe sobre o início do andamento dos trabalhos de
elaboração do Plano; e a seguinte em 17 de dezembro de 2013, durante a 86ª reunião
ordinária do Comitê do Lago Guaíba, data em que correu a eleição da diretoria do Comitê,
quando o Plano de Trabalho foi apresentado aos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba.
Destaca-se, neste contexto, como frutos destas reuniões com a CA, a definição de prazos
para avaliação e aprovação dos produtos técnicos, com vistas à manutenção do ritmo de
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trabalho e com o objetivo de não comprometer os principais prazos do cronograma
estabelecido. Um dos temas pactuados nestas reuniões referiu-se aos procedimentos para
as reuniões de trabalho da CA.
2.2

ATIVIDADE AP.2. PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO

Uma das primeiras atividades realizadas, após a autorização para início dos trabalhos,
consistiu na formulação de um Plano de Trabalho para a elaboração do processo de
planejamento do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C.
O Plano de Trabalho visa ao detalhamento das etapas, atividades e tarefas, descrição dos
procedimentos metodológicos a serem seguidos, das interfaces relacionais e funcionais
entre as equipes de trabalho e das sequências cronológicas de execução.
O Plano de Trabalho apresentou também o conjunto de elementos necessários à
programação dos serviços contratados, conforme a relação das fases, atividades e tarefas
que integram a elaboração do processo de planejamento do Plano da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba - Fase C.
Primeiramente, foi elaborada uma versão Minuta do Plano de Trabalho entregue em meio
digital (CD) no dia 12 de dezembro de 2013. A versão impressa deste relatório foi entregue
e detalhada durante a reunião ocorrida no dia 16 de dezembro de 2013.
O DRH/SEMA solicitou algumas alterações no Plano de Trabalho. A partir dessas
demandas, o Plano de Trabalho foi corrigido, resultando no Plano de Trabalho Consolidado,
enviado no dia 31 de janeiro de 2014, em meio digital, à Comissão de Acompanhamento. No
dia 10 de fevereiro, foram entregues as três vias impressas, contendo a versão digital final
em CD, em versões Word e Portable Documento Format - PDF. O Plano de Trabalho
Consolidado apresentou a seguinte estrutura:
2.2.1

Concepção do Plano de Trabalho

Entendimento do Plano de Trabalho em face ao atendimento dos objetivos gerais e
específicos na construção do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C.
2.2.2

Programação dos Trabalhos

Detalhamento das etapas e atividades a serem desenvolvidas e dos produtos gerados.
Consideraram-se
(detalhadas neste

quatro

grandes

Relatório

blocos

Técnico

estruturantes:

1; (ii)

(i)

Consolidação

Atividades
da

Preliminares

base técnica;

(iii)

Complementação da Fase B - Estabelecimento de metas intermediárias do enquadramento
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e definição da vazão de referência; (iv) Fase C – Plano da Bacia Hidrográfica: programa de
ações priorizadas, critérios de outorga e de cobrança definidos.
Os produtos gerados, a partir dos resultados finais dos trabalhos, serão apresentados e
entregues, sob a forma de relatórios, evidenciando o processo de construção do Plano da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Estão previstos sete produtos ao longo do trabalho:
i.

PTC - Plano de Trabalho Consolidado;

ii.

RT1 - Atividades Preliminares e Consolidação da Base Técnica (materializado
neste documento);

iii.

RT2 - Metas Intermediárias de Enquadramento;

iv.

RT3 - Plano de Ações;

v.

RT4 - Cobrança e Outorga;

vi.

RS - Relatório Final Síntese (incluindo a base de dados); e

vii.

RE - Relatório Executivo do Plano e Encarte Final.

2.2.3

Contexto Geral da Gestão dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba

Destinado a apresentar, com base em estudos técnicos anteriores realizados na Bacia,
principalmente os Estudos preliminares para subsídio ao Plano da Bacia do Lago Guaíba
(CONCREMAT, 2004) e o Plano Estadual de Recursos Hídricos (ECOPLAN, 2007), uma
síntese das características da Bacia, focando em questões relevantes para a gestão dos
recursos hídricos. Abordaram-se temas como aspectos ambientais e socioeconômicos,
recursos hídricos (disponibilidade hídrica), qualidade da água, usos consuntivos e não
consuntivos, além de um balaço hídrico e os conflitos atuais pelo uso do recurso hídrico.
2.2.4

Metodologia

Descrição detalhada dos procedimentos metodológicos englobando as Fases, Atividades e
Tarefas propostas para o alcance dos objetivos do planejamento da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba - Fase C. Apresenta-se uma breve descrição das cinco Atividades Preliminares
(AP.1, AP.2, AP.3, AP.4 e AP.5), que são detalhadas neste Relatório Técnico 1. A partir das
Atividades Preliminares, tem-se a chamada Fase A - Consolidação da Base Técnica. Na
sequência dos trabalhos, tem-se a Complementação da Fase B, que se refere ao
estabelecimento das metas intermediárias do enquadramento e da vazão de referência. E a
Fase C, que é a principal etapa do trabalho contratado, consistindo no Plano da Bacia
Hidrográfica e a descrição das atividades propostas. Por fim, a última fase compõe um
relatório final e um resumo executivo, que caracteriza o fechamento dos trabalhos.
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2.2.5

Organização do Plano de Trabalho, incluindo organograma funcional,
fluxograma e cronograma

Este tópico refere-se às informações sobre a sistemática adotada para o planejamento e o
acompanhamento da execução dos serviços propostos, evidenciando uma estrutura
organizacional para o trabalho. Apresenta-se a equipe técnica e o organograma funcional,
fluxograma das atividades e o cronograma físico.
2.3

ATIVIDADE AP.3. APROPRIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA 1ª ETAPA DO PLANO
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA

Esta atividade (AP.3) refere-se à apropriação dos produtos referentes aos “Estudos
Preliminares de Subsídios ao Plano de Bacia do Lago Guaíba”, desenvolvidos entre 2002 e
2004,

pela

consultora

Concremat,

sob

a

coordenação

do

DRH/SEMA,

com

acompanhamento do Comitê Lago Guaíba e da FEPAM.
A Ecoplan recebeu os relatórios das Fases A e B, em meio digital (CD), no formato PDF,
além de outros documentos em formato word, planilhas de cálculo, figuras (em formato
CorelDraw) e shapefiles, detalhados no item 2.3.2, usados para a consolidação do estudo
preliminar.
2.3.1

Relatórios dos Estudos Preliminares de Subsídios ao Plano da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, Fases A e B

As informações contidas em cada relatório foram analisadas e apropriadas, constituindo
assim uma síntese sobre o objeto avaliado, o período, a metodologia e os resultados,
devidamente apresentados a seguir. Os Sumários de cada produto, elencados até o
segundo nível, são mostrados no ANEXO I, a fim de agilizar a busca dos conteúdos, quando
houver necessidade de uma pesquisa mais minuciosa.
Os relatórios dos Estudos Preliminares de Subsídios ao Plano de Bacia do Lago Guaíba
referentes às Fases A e B do Plano do Lago são:


Relatório A1 - Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas da Bacia Hidrográfica
(CONCREMAT, 2004a);



Relatório A2 - Diagnóstico e Prognóstico das Demandas Hídricas (CONCREMAT,
2004b);



Relatório A3 - Balanço Hídrico e Cenário Tendencial (CONCREMAT, 2004c);



Relatório A4 - Dinâmica Social da Bacia (CONCREMAT, 2004d);



Relatório B1 e B2 - Alternativas de Compatibilização das Disponibilidades
Quantitativas e Demandas Hídricas (CONCREMAT, 2004e);



Relatório B3 - Articulação e Compatibilização de Interesses (CONCREMAT, 2004f);
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Relatório A5 e B4 - Mobilização Social (CONCREMAT, 2004g);



Relatório Fase A, Fase B e Síntese (CONCREMAT, 2004h).

2.3.1.1 Relatório A1 - Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas da Bacia Hidrográfica
O Relatório Temático A1 (CONCREMAT, 2004a) foi apresentado em três grandes eixos, a
saber: 1) Estudos das águas superficiais; 2) Estudos das águas subterrâneas; e 3) Análise
dos processos associados à dinâmica fluvial, sendo o principal objetivo estimar a
disponibilidade hídrica superficial e subterrânea da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, sob
o ponto de vista qualitativo e quantitativo, bem como sua dinâmica sedimentar.
A concepção dos estudos de disponibilidade hídrica referente aos aspectos quantitativos
levou em consideração a natureza do recurso, o uso a que se destina e a disponibilidade
espacial. Esses aspectos condicionaram a metodologia e a abordagem dada ao estudo.
A busca de informações hidrológicas para avaliação da quantidade das águas baseou-se na
consulta ao inventário hidrológico nacional, disponível no Sistema de Informações
Hidrológicas - HidroWeb da Agência Nacional de Águas - ANA1 e outros estudos
desenvolvidos.
Na avaliação de qualidade das águas a maioria dos dados foram fornecidos pela Rede de
Monitoramento Ambiental do Pró-Guaíba (2003), onde três instituições estão envolvidas nas
análises destas variáveis físicas, químicas e biológicas: FEPAM, DMAE e CORSAN. Os
dados fornecidos pelo DMAE correspondem ao período de 2000 a 2002 e aqueles
fornecidos pela CORSAN de 2000 a 2003. Portanto, foram utilizados dados secundários
para os trechos do Delta do Jacuí e do Lago Guaíba. Para os arroios da Margem Esquerda
foram utilizados dados já publicados pelo DMAE – no caso, para o arroio Dilúvio e arroio do
Salso. No Arroio Cavalhada foi feita uma avaliação preliminar pelo Centro de Ecologia da
UFRGS. Os demais arroios desta margem permanecem como uma lacuna. Somente nos
arroios da Margem Direita foram obtidos dados primários a partir de três campanhas
sazonais em 2003.
Ainda neste capítulo, foram analisados os trechos Delta do Jacuí, Lago Guaíba, arroios da
Margem Direita e Arroios da Margem Esquerda. Cada uma dessas zonas foi em seguida
subdividida, de acordo com os usos da água que se fazem em cada um dos trechos, as
informações sobre a qualidade atual das águas do lago - através do cálculo do Índice de
Qualidade de Águas - IQA, estudo hidrodinâmico, uso do solo e aspectos sociais e

1

Agência Nacional de Águas - ANA.
<http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb>.
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de

informações

hidrológicas.

Disponível

em:

antropológicos da bacia. A biota aquática foi contemplada através do estudo da comunidade
planctônica, comunidade bentônica e ictiofauna, onde foram utilizados dados secundários de
dissertações, teses, artigos científicos e publicados em relatórios pelo DMAE (1983).
No capítulo intitulado “Estudo das águas subterrâneas” foram avaliados o potencial e as
disponibilidades das águas subterrâneas, bem como a determinação de suas principais
limitações e áreas mais favoráveis à explotação, na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. O
mapeamento utilizado foi elaborado pelo Programa Levantamentos Geológicos Básicos do
Brasil - PLGB, Subprograma de Integração Geológica-Metalogenética elaborado pela CPRM
e CECO/UFRGS escala 1:250.000 (CPRM/UFRGS/CECO, 2000). Foi adotado o valor de
20% da precipitação anual média de 1.481 mm, chegando-se ao valor da recarga anual de
296 mm. Este valor representa a disponibilidade de água subterrânea na área da margem
direita da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, correspondendo a aproximadamente 296.000
m³/km que, distribuído sobre a área de 1.920 km² da margem esquerda do Lago, soma o
valor de 568.320.000 m³/ano.
No capítulo “Análise dos processos associados à dinâmica fluvial” foram considerados os
processos sedimentológicos e erosivos. Quanto aos processos sedimentológicos, foram
realizadas 187 amostras de fundo, utilizando-se draga com capacidade de 11.4 dm³ ao
longo de perfis transversais. Em cada ponto amostrado se mediu a profundidade. Em 42
dessas amostras foram medidos, com sonda2, os seguintes parâmetros: pH, turbidez e OD.
Todas as amostragens foram georreferenciadas com aparelho receptores GPS3. Realizadas
as análises laboratoriais das amostras, gerou-se uma planilha com os percentuais de
sedimento de fundo e de matéria orgânica que permitiu a geração de cinco cartas que
classificam o sedimento de fundo segundo sua textura e granulometria. Quanto à análise
dos resultados dos processos erosivos, o estudo permitiu identificar como as sub-bacias
formadoras da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba se comportam quanto à perda de solo na
sua superfície, indicando indiretamente o aporte de sedimentos ao corpo lagunar.
Aplicou-se a Equação Universal de Perda de Solos - EUPS associada a técnicas de
geoprocessamento (modelagem distribuída) a cada uma das 37 sub-bacias integrantes da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. A soma de todas as sub-bacias totaliza uma área
2.423 km².

2
3

Sonda da marca Horiba.
Receptor GPS GARMIN 45.
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A EUPS proposta por Wischmeier e Smith (1978) pode ser espacializada por meio de
técnicas de geoprocessamento no ambiente de um Sistema de Informação Geográficas
(SIG), permitindo uma estimativa da perda de solos por erosão laminar. Ao todo, foram
estimadas 435.000 t/ano de sedimentos que aportam no Lago Guaíba, em decorrência da
erosão laminar nas 37 sub-bacias. A área de depósito considerada foi a superfície do
espelho d’água, de 547 km², chegando-se a uma lâmina anual de deposição sobre o fundo
do lago equivalente a 0,53 mm (CONCREMAT, 2004a).
2.3.1.2 Relatório A2 - Diagnóstico e Prognóstico das Demandas Hídricas
O Relatório Temático A2 (CONCREMAT, 2004b) apresenta a caracterização da evolução
das atividades produtivas e da polarização regional e o uso e cobertura vegetal. Na primeira
parte foram apresentados os Aspectos Socioeconômicos dos 14 municípios pertencentes à
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, considerando-se sua totalidade: Barão do Triunfo, Cerro
Grande do Sul, Mariana Pimentel, Sentinela do Sul, Sertão Santana, Barra do Ribeiro,
Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, Tapes, Triunfo, Canoas, Guaíba e Porto Alegre. Para
tanto, foram processados dados do Censo Demográfico de 2000 e da Pesquisa Agrícola
Municipal - PAM do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e dados da
Fundação de Economia e Estatística - FEE/ Rio Grande do Sul.
Na análise sobre a composição setorial das atividades econômicas no conjunto dos
municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba no contexto do Rio Grande do Sul, para o
ano de 2001, os resultados mostraram que, para o setor agropecuário, nenhum dos
municípios analisados apresentou participação igual ou superior a 0,2%, sendo assim
irrelevante no contexto da economia estadual. Em relação à indústria, somente as cidades
de Canoas, Porto Alegre e Triunfo destacaram-se por manterem participação significativa no
setor industrial do estado, de 11,58%, 7,19% e 7,33%, respectivamente. No setor de
serviços, o destaque também foi atribuído a Canoas e Porto Alegre, municípios
polarizadores dos demais, com 5,15% e 17,33% respectivamente.
Observando-se o Valor Agregado Bruto - VAB por setores de atividade de cada município
analisado com relação ao valor agregado bruto total desses municípios, no ano de 2001 o
setor agropecuário destacou-se na composição do VAB dos municípios com população rural
predominante. O setor industrial registrou participações significativas no VAB de Triunfo,
Eldorado do Sul, Canoas, Nova Santa Rita e Guaíba, com variações entre 53% e 84,9%. O
setor de serviços mereceu destaque em todos os municípios analisados, especialmente em
Porto Alegre e Viamão, em um processo natural para municípios componentes de regiões
metropolitanas e/ou circunvizinhos destas (Tabela 1).
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Tabela 1: Participação do Valor Agregado Bruto, por setores de atividade econômica, dos
municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba em relação ao valor agregado bruto total de
cada município (2001)
Municípios

Setores Econômicos (% do VAB de cada município)
Agropecuária

Indústria

Serviços

Barão do Triunfo

57,65

0,08

48,36

Barra do Ribeiro

33,70

9,75

60,06

Canoas

0,02

63,04

34,37

48,85

1,02

55,43

Eldorado do Sul

2,64

67,48

27,26

Guaíba

1,82

53,05

43,32

Cerro Grande do Sul

Mariana Pimentel

45,64

0,78

58,63

Nova Santa Rita

5,40

54,24

38,79

Porto Alegre

0,11

25,27

74,36

Sentinela do Sul

26,92

35,35

39,11

Sertão Santana

31,76

27,00

43,53

Tapes

29,43

20,36

52,72

Triunfo

1,13

84,94

10,13

Viamão

7,42

18,06

75,32

Total
Fonte: CONCREMAT (2004h, p. 21).

1,21

46,27

51,08

No capítulo sobre as principais lavouras temporárias, destacaram-se os cultivos de arroz
(em casca), fumo, mandioca e milho. O cultivo de arroz em casca é praticado em todos os
14 municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, sendo que Viamão, Tapes e Barra do
Ribeiro apresentaram as quantidades produzidas mais significativas no período de 19952001.
Embora a produção da maioria dos municípios tenha sido bastante expressiva, o estudo
identificou que, no cômputo dos municípios a quantidade produzida vem decrescendo a uma
taxa de crescimento médio anual de -2,13%. Os únicos municípios que apresentaram taxas
crescentes e significativas foram: Triunfo (9,78%), Barão do Triunfo (8,89%) e Porto Alegre
(6,86%).
A participação da quantidade de arroz produzida por estes 14 municípios é relativamente
significativa em relação à quantidade produzida pelo Rio Grande do Sul. No período em
análise, esta participação oscilou em torno 5,5% a 6%, porém com tendência a queda. A
taxa de crescimento médio anual para o Estado foi de 0,71%.
A análise sobre o setor da indústria destacou o elevado índice de industrialização nos
municípios com população urbana acima de 95%, a saber: Canoas, Guaíba, Porto Alegre e
Viamão, todos pertencentes à Região Metropolitana de Porto Alegre.
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Os indicadores sociais analisados para caracterizar os municípios foram o Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH, criado pelas Organizações das Nações Unidas - ONU e o
Índice de Desenvolvimento Socioeconômico - IDESE, criado pela Fundação de Economia e
Estatística do Rio Grande do Sul - FEE/RS.
No que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, publicado pela ONU,
para 2002, a cidade de Porto Alegre foi a que apresentou o maior índice em relação aos
municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (0,865), ocupando a 4ª posição em
relação ao Rio Grande do Sul e a 11ª em relação ao Brasil.
No que se refere ao IDESE, no ano de 2000, o município de Canoas apresentou o maior
índice, de 0,822, ocupando a 2ª posição no Rio Grande do Sul, sendo que o índice de renda
contribuiu fortemente para a magnitude do IDESE nesse município. Porto Alegre vem em
segundo lugar, em relação ao conjunto dos municípios da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, ocupando a 4ª colocação no Estado, com índice igual a 0,812, sendo que as
variáveis relativas a educação e saúde foram as que mais contribuíram na magnitude do
referido índice.
O item 3.2 apresentará maior detalhamento sobre os temas de maior relevância quanto aos
aspectos socioeconômicos, além de uma atualização de dados que são imprescindíveis
para a Consolidação Final do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
A caracterização do Uso do Solo e Cobertura Vegetal abordou os estudos referentes à
tipologia dos solos que ocorrem na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, abrangendo
aspectos pedológicos (o solo como um recurso natural componente da paisagem) e da
aptidão agrícola deste recurso, além do mapeamento do uso e ocupação dos solos da
região à época. O estudo pesquisou os mapeamentos de solos existentes para a região
abrangida pela referida bacia hidrográfica, tendo como enfoque principal a análise das
propriedades físicas que determinam as relações entre infiltração, evapotranspiração,
escoamento superficial e erosão no sistema solo-planta-atmosfera, tais como: taxa de
infiltração e/ou condutividade hidráulica, armazenamento de água e a erodibilidade dos
solos.
A caracterização pedológica da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foi definida através da
análise de dados secundários, ou seja, de levantamento de solos pré-existentes, não
havendo atividades de coleta de informações a campo. Na primeira etapa foi realizada a
análise dos levantamentos de solos em escalas de reconhecimento, identificando as
unidades de mapeamento e as principais classes de solos que ocorrem na região, definindo-
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se o mapa pedológico da bacia e a análise geográfica e pedológica. A base cartográfica
utilizada para a confecção deste mapa foi o levantamento exploratório de solos
(escala 1:1.000.000) publicado pelo projeto RADAMBRASIL através do volume 33
(IBGE, 1986), sendo sua legenda baseada no sistema de classificação utilizado na época da
publicação do estudo. O Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Rio
Grande do Sul na escala 1:750.000, atualizado para o sistema de classificação de solos
também foi utilizado (CONCREMAT, 2004b).
A razão da escolha do primeiro foi a melhor definição das manchas de solo do levantamento
do projeto RADAMBRASIL, considerando-se que a escala de mapeamento é semelhante
(reconhecimento-exploratório), aliado à inexistência de levantamentos pedológicos mais
detalhados que abrangessem a totalidade da área da bacia.
O mapa final na escala 1:250.000 foi obtido através do cruzamento dos dados pedológicos
do projeto RADAMBRASIL com as informações de solos oriundas de trabalhos da
METROPLAN (Carta de Aptidão de Uso Agrícola dos Solos da Região Hidrográfica do
Guaíba de 1999). Levantamentos de solos em escalas maiores (mais detalhados) foram
encontrados para determinadas regiões da bacia hidrográfica, citando-se o mapa geotécnico
do município de Porto Alegre (BASTOS et al., 1998) na escala 1:100.000 e o levantamento
pedológico da área do Parque Itapuã (Departamento de Solos - UFRGS, não publicado).
Estes trabalhos subsidiaram a análise das propriedades dos solos da área da bacia, porém
não foram utilizados para compor a base cartográfica.
A caracterização da Aptidão do Uso Agrícola dos Solos teve como referência o estudo
elaborado pela METROPLAN de 1999 denominado “Carta de Aptidão do Uso Agrícola do
Solo da Região Hidrográfica do Guaíba”, abrangendo o mapeamento na escala 1:250.000, a
partir de dados pedológicos publicados pelo Projeto RADAMBRASIL e de capacidade de
uso do solo do INCRA de 1973. O mapa resultante deste estudo serviu de base cartográfica
para a elaboração do Mapa de Aptidão de Uso Agrícola para a área da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba. Resumindo os resultados obtidos, verificou-se que, proporcionalmente, a
bacia possui potencialidade agrícola superior à que ocorre no conjunto da Região
Hidrográfica do Guaíba e no Estado do Rio Grande do Sul, apresentando uma maior
participação percentual de terras com melhores aptidões e uma participação inferior de
terras com restrições severas às atividades agrícolas.
O sistema de Classificação das Terras para Irrigação é a do U.S. Bureau of Reclamation de
1953 (CARTER, 1993), o qual define seis classes em função da aptidão do solo e das
culturas para irrigação, dos custos e da capacidade de pagamento, além de subclasses
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relativas às limitações específicas, referentes ao solo, topografia, drenagem, culturas,
posição na paisagem, entre outras.
Com relação à aplicação de metodologia para a classificação dos solos com vistas à
irrigação na região da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, o sistema adotado utilizou
parâmetros de solos e características de localização de lotes em relação a fontes de água
que não são possíveis de se obter a partir dos mapeamentos de solos existentes. Tal
metodologia valoriza a classificação das terras a partir de levantamentos de solos
detalhados, ou seja, em escalas de 1:50.000 ou maiores, enquanto neste estudo a escala de
trabalho situa-se na faixa dos mapeamentos a nível de reconhecimento de média a alta
intensidade (escala 1:250.000).
Para a elaboração do mapeamento do Uso do Solo na região da Bacia Hidrográfica foi
utilizada uma imagem digital do sistema sensor LANDSAT 7-TM, com data de passagem em
20 de novembro de 2000. O objetivo principal deste mapeamento foi determinar os
diferentes usos do solo, principalmente aqueles relacionados com a produção agrícola, a fim
de auxiliar na avaliação da demanda hídrica do setor agropecuário.
Na primeira metodologia utilizada aplicou-se um classificador não supervisionado
(clusterização) utilizando-se as bandas 3, 4 e 5 da imagem orbital. A segunda metodologia
utilizou em uma primeira etapa a segmentação da imagem a partir de um algoritmo
disponível no sistema SPRING. Depois foi feito um reconhecimento visual dos padrões
apresentados pelos diferentes alvos (culturas de arroz irrigado, áreas de reflorestamento,
corpos de água, área urbanas, etc.) em cada região segmentada, a partir das diferentes
respostas espectrais, textura e padrão dos diferentes segmentos. O resultado por município
encontra-se representado na Figura 1 e na Tabela 2.
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Figura 1: Mapa de uso e ocupação do
solo na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba (2000)
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Tabela 2: Resultados do mapeamento de uso dos solos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (áreas em km2) (2004)
Município

Área
urbana

Açude

Arroz
(PC)

Arroz
(PG)

Banhado

Campo
úmido

Campo

Lavoura

Mata

Área verde
intraurbana

Reflorestamento

Reflorestamento
corte

Barão do Triunfo

-

-

-

-

-

2,23

0,51

3,96

4,81

-

-

-

Barra do Ribeiro

12,45

2,37

60,78

28,13

24,58

301,00

71,32

38,97

59,60

-

80,80

11,05

0,09

12,15

-

-

2,90

-

5,78

-

1,62

4,73

0,80

-

-

-

-

1,14

0,11

19,74

4,26

11,91

10,33

-

-

-

Eldorado do Sul

1,31

6,16

22,68

8,34

7,39

66,12

16,52

3,10

25,78

0,34

0,04

0,49

Guaíba

1,09

18,96

18,32

2,02

11,65

165,63

36,15

32,17

71,51

4,54

6,70

2,82

Mariana Pimentel

-

-

-

3,57

1,23

63,72

8,75

36,97

34,42

-

9,93

3,65

Nova Santa Rita

-

-

1,68

-

0,72

1,99

0,96

-

3,17

-

-

0,18

Porto Alegre

0,19

105,87

-

-

0,89

103,76

33,87

-

70,00

13,62

0,41

7,62

Sentinela do Sul

0,21

-

-

3,62

0,09

46,74

13,13

13,13

11,01

-

2,06

-

-

-

0,66

1,02

1,92

80,74

19,30

50,41

69,26

-

4,40

-

5,93

-

9,75

13,47

4,10

60,27

22,91

3,83

11,40

-

10,73

0,23

Triunfo

-

-

-

-

1,37

-

0,36

-

0,92

-

-

-

Viamão

0,45

3,43

-

-

0,55

39,48

40,87

-

38,97

-

0,32

7,04

-

2,24

-

-

3,72

-

16,20

-

19,16

-

-

-

21,73

151,19

113,87

61,31

61,22

951,40

290,88

194,46

431,94

23,23

116,19

33,08

Canoas
Cerro Grande do
Sul

Sertão Santana
Tapes

Delta do Jacuí
Total

Fonte: CONCREMAT (2004h, p. 37). Obtidos através de classificação da Imagem Landsat de novembro/2000, bandas 3,4 e 5.
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O Relatório A2 diagnosticou também a questão do Abastecimento Público de Água, com
ênfase na projeção das demandas e na qualidade de água nas captações, com objetivo de
avaliar a demanda à época e futura de água para abastecimento público, caracterizando as
condições de captação nos mananciais e a qualidade da água bruta. O estudo também
serviu como subsídio ao balanço hídrico realizado no Relatório Temático A3, no qual foram
confrontadas as demandas e disponibilidades, no cenário tendencial.
As demandas para abastecimento público de água dos núcleos urbanos inseridos na bacia
hidrográfica, juntamente com a população rural dos municípios nela localizados,
constituíram a demanda interna à bacia, sendo objeto de diagnóstico e prognóstico através
de projeções. As demandas decorrentes de transposição de água, como é o caso dos
sistemas Canoas-Esteio-Sapucaia e Gravataí-Cachoeirinha, foram diagnosticadas e
prognosticadas através de informações secundárias fornecidas pelo operador do sistema.
Para a projeção das demandas urbanas para os cenários de 2003 e futuro tendencial nos
horizontes de (2007) e (2015), foram utilizadas as seguintes informações:


Número de economias atendidas para os anos de 2002 e 2003 fornecidos pela
CORSAN, referente aos seis municípios da bacia nos quais a empresa é a
responsável pelo abastecimento – Canoas, Guaíba, Barra do Ribeiro, Eldorado do
Sul, Mariana Pimentel e Sertão Santana;



Contingente populacional dos municípios segundo as formas de abastecimento de
água;



Indicadores de Volume Produzido - VP e Volume Medido - VM para os anos de 2002
e 2003, nos sistemas que abastecem os seis municípios de responsabilidade da
CORSAN, fornecidas pela superintendência comercial da companhia;



Projeções populacionais da CORSAN a partir dos censos de 1991 e 1996,
produzidos pelo Grupo de Estudos e Planejamento - GPO da CORSAN;



Informações censitárias de população urbana e rural para os censos de 1980, 1991,
2000 e contagem populacional de 1996, por município;



Dados analíticos de qualidade de água nas captações, analisados pelo DMAE e pela
CORSAN.

Foram adotados dois métodos de projeção populacional: o modelo geométrico e o modelo
da Taxa Decrescente de Crescimento - TDC. A metodologia empregada foi a de,
inicialmente, adotar como primeira opção o ajuste do modelo TDC. Quando não foi possível
o ajuste deste modelo, devido à insuficiência de dados censitários (é necessário o mínimo
de três censos para o ajuste), ajustou-se como segunda opção o modelo geométrico.
Sobre a qualidade da água nas captações, foram analisados os dados disponíveis
referentes aos pontos de amostragem fornecidos pela CORSAN e pelo DMAE, conforme
indicado no Quadro 1.
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Quadro 1: Relação dos pontos de amostragem de qualidade água nas captações de água bruta
na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, cujos dados estavam disponíveis para elaboração do
relatório
Código do ponto de amostragem
de qualidade da água

Sistema atendido pelo ponto de
captação correspondente

Operação

30 e 32

SICES - Arroio das Garças

CORSAN

86-a

Ilha da Pintada

DMAE

36

Moinhos de Vento e São João

DMAE

41-b

Menino Deus

DMAE

45-c

Tristeza

DMAE

26

Guaíba (captação no Lago)

CORSAN

47-8b

Belém Novo

DMAE

54 h

Lami

DMAE

18

Barra do Ribeiro

CORSAN

149

Barragem de Mariana Pimentel

CORSAN

Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.1 - 23).

O foco do trabalho foi a análise da qualidade da água bruta nas captações dos serviços
públicos de água. Foram escolhidos 10 parâmetros, dentre os fornecidos pelos prestadores
de serviço CORSAN e DMAE, a saber: Oxigênio Dissolvido - OD, Demanda Bioquímica de
Oxigênio - DBO, Nitrogênio Amoniacal, Cromo Total, Ferro Solúvel, Níquel, Coliformes
Termotolerantes, Turbidez, pH e Mercúrio.
Com base nos resultados das amostras disponíveis o resultado apontou, de modo geral, que
a qualidade das águas das captações analisadas esteve, na maior parte do tempo, entre as
classes 1 a 3, exceto por algumas ocorrências isoladas, o que classifica o estado das águas
no período monitorado como adequado ao consumo após tratamento convencional. As
análises demonstram que os parâmetros que indicam a contaminação por esgotos
domésticos, tais como OD, Nitrogênio Amoniacal e Escherichia Coli, eram responsáveis na
maior parte do tempo pela inadequação da água captada ao abastecimento doméstico.
O diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário dos municípios inseridos na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba foi realizado para o Cenário de 2003. Para o prognóstico do
referido setor foi considerando o Cenário Tendencial Futuro nos horizontes de 2007 e 2015.
Além da descrição dos sistemas de esgotamento existentes, foram apresentadas
estimativas de vazões efluentes e cargas brutas, isto é, as cargas potenciais geradas em
cada município. As cargas remanescentes foram estimadas conforme os tipos de disposição
final e tratamento dos efluentes domésticos servidos que atendem à população, sobre os
quais se aplicam as remoções de cargas poluentes correspondentes a cada tipo.
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O município de Porto Alegre se destacou dentre os demais pela maior dimensão e
complexidade do sistema de esgotamento e pela maior disponibilidade de informações.
Assim, o diagnóstico e prognóstico do referido sistema foi realizado com maior detalhamento
em virtude da existência de um Plano Diretor de Esgotos cujo projeto básico estava
executado e em vias de implantação à época da elaboração do Diagnóstico.
Em virtude dos distintos níveis de informações disponíveis em cada município, o diagnóstico
do sistema de esgotamento sanitário foi escrito considerando os municípios de Porto Alegre,
Canoas, Barra do Ribeiro e Guaíba em itens específicos, estando os demais municípios
abordados em um item único. Para cada um dos referidos itens, foi descrita a metodologia
empregada e as estimativas de cargas, vazões e concentrações no Cenário de 2003 e
Tendenciais Futuros (2007 e 2015).
A situação da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, quanto à forma de destino dos resíduos
sólidos, está apresentada no Quadro 2, que resume a situação encontrada para as cidades
pertencentes à Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, em março de 2003, segundo dados
fornecidos pela FEPAM e Prefeituras (CONCREMAT, 2004b).
Quadro 2: Resumo de disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos para os municípios
pertencentes a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (março/2003)
Situação observada por ocasião das visitas
in loco
Excelente. Responsável: COPELMI.

Município

Local de disposição

Barão do Triunfo (*)

CRR - Minas do Leão

Barra do Ribeiro (*)

CRR - Minas do Leão
Área sudoeste da Fazenda Guajuviras,
a nordeste da sede municipal de
Canoas

Canoas (*)
Cerro Grande do
Sul (*)

CG UTM E=424,64; W=6613,28

Eldorado do Sul (*)

Não informada

Guaíba

Cerro do Maximiliano

Mariana Pimentel

Não informada

Nova Santa Rita (*)
Porto Alegre (*)

Acesso BR-386 - Trevo de acesso ao
Município de Nova Sta. Rita - 2,5 km
Direção Norte
Estrada Henrique Cloó, s/nº - Gravataí
Zona Sul - POA e no Município de
Minas do Leão

Sentinela do Sul

Sem registro

Sertão Santana

Área rural, localidade de Calderon

Tapes

Não informada

Triunfo (*)

CRR - Minas do Leão
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Excelente. Responsável: COPELMI.
Muito boa, com dreno de gases e de lixiviados
(com tratamento).
Ruim. Local de difícil acesso e disposição sem
cuidados.
A Prefeitura não disponibilizou a visita no(s)
local (is) de disposição de lixo.
Regular. Grande parte da área antiga de
disposição está sendo recuperada (aterro
controlado) e nova célula está sendo construída
como aterro sanitário. Local com bom acesso.
Não foi possível a visita por não ter sido
agendado com a empresa que gerencia o
aterro.
Depósito a céu aberto. Área de difícil acesso.

Excelente.
Regular. A Prefeitura está adquirindo nova
área.
A Prefeitura planeja recuperar a antiga área de
disposição.
Regular. O local é de fácil acesso. Parte do
lixiviado gerado é coletada. Possui cooperativa
de catadores bem organizada no local.
Excelente. Responsável: COPELMI.

Situação observada por ocasião das visitas
in loco
Muito boa. Local de fácil acesso. Apresenta
drenos de gases e lixiviados, bem como o
Viamão (*)
Localidade de Passo do Morrinho
tratamento do último. Possui vala séptica para
disposição dos resíduos hospitalares.
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.3 - 28). (*) local de disposição fora da Bacia Hidrográfica.
Município

Local de disposição

O Diagnóstico, na época, concluiu que não havia necessidade de melhoria para a maioria
das cidades, seja com aquisição de novas áreas ou recuperação das antigas. Observou-se
nas pequenas cidades pouco aproveitamento do material reciclável, que poderia representar
uma fonte de renda para trabalhadores, além de aumentar a vida útil para os aterros
municipais.
Outro aspecto observado foi a pouca atenção dispensada ao problema dos lixiviados em
algumas localidades, que podem contaminar diretamente o lençol freático, quando não
dispostos corretamente dependendo das condições geológicas. Este fato levaria a restrição
da utilização de água de boa qualidade para consumo humano e lavouras, além da
consequente necessidade de maiores gastos com tratamento da água para torná-la potável
(no caso de utilização pela rede pública).
Com relação aos resíduos industriais coube a cada empresa elaborar seu projeto de
disposição final, dentro das normas estabelecidas, bem como submetê-los ao órgão
ambiental competente, que fiscalizaria o cumprimento de todas as regras a fim de evitar
contaminações locais. Observou-se que os municípios que adotaram a disposição
inadequada e não conseguiram uma cobertura efetiva do serviço de coleta foram os
pequenos municípios, enquanto os maiores, tais como Porto Alegre, Canoas e Viamão,
apresentaram condições satisfatórias deste serviço.
No item da drenagem urbana as cheias foram caracterizadas, identificando suas causas,
descrevendo o sistema em operação à época, suas relações com recursos hídricos, as
soluções planejadas para controlar ou mitigar os problemas de drenagem urbana nos
municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Foram apresentadas as caracterizações
quantitativas e qualitativas, e concluiu-se que os principais impactos decorrentes da
drenagem de águas urbanas sobre os recursos hídricos eram provenientes de esgotos
domésticos e industriais, erosão e produção de sedimentos e resíduos sólidos
remanescentes da drenagem pluvial.
No capítulo referente às principais doenças de veiculação hídrica foram analisadas a
situação epidemiológica das doenças hídricas nos municípios que compõem a Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, bem como a situação dos mesmos em relação à implantação
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do SISAGUA, conforme a portaria 1.469/2000 (BRASIL, 2000b). Foram considerados dados
secundários de morbidade (doenças), mortalidade (óbitos) e da qualidade da água para
consumo humano, com os seguintes indicadores: a) coeficiente de Incidência por 100.000
habitantes, b) coeficiente de Mortalidade por 100.000 habitantes, c) internações hospitalares
e d) doenças diarreicas. Concluiu-se que os agravos mais significativos foram a incidência
de hepatite A e as doenças diarreicas de magnitude (número de casos na população
estudada). Destacou-se que somente após a implantação de medidas de saneamento é que
se tornaria viável a implantação da vacina contra hepatite A, no calendário básico oficial de
vacinação.
O capítulo dedicado a agropecuária e irrigação contemplou os seguintes aspectos:


Caracterização das principais atividades agropecuárias desenvolvidas na bacia, com
avaliação da demanda hídrica dos rebanhos e das principais culturas, verificando a
sua adequação aos recursos hídricos disponíveis;



Análise da estrutura fundiária, relacionando-a aos padrões agropecuários vigentes e
às perspectivas de mudança e análise de planos e programas pra avaliação das
perspectivas de crescimento do setor;



Análise da evolução do setor e sua distribuição no espaço regional, bem como as
possibilidades da expansão ou alternativas de produção;



Estimativa da demanda hídrica das principais culturas;



Análise da tecnologia utilizada na irrigação, identificando sua adequação às
disponibilidades hídricas.

As principais fontes de consulta foram os dados fornecidos pelo Censo Agropecuário do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2000. Especificamente para a
lavoura de arroz, foram utilizados, além dos dados do IBGE, os dados fornecidos pelo
Instituto Riograndense do Arroz - IRGA e utilizando-se de interpretações de imagens de
satélite, através de classificação do uso do solo.
A espacialização das informações, visto que as estatísticas foram fornecidas tendo como
base de referência os municípios, via de regra delimitados por rios ou arroios em
contraposição à divisão espacial da bacia hidrográfica (sub-bacias), levou em consideração
dois critérios: a proporção da área do município que está inserida na área da bacia
hidrográfica e a proporção das classes de uso do solo derivadas a partir de trabalhos de
mapeamento do uso dos solos da região da bacia hidrográfica (CONCREMAT, 2004b).
Entretanto, para o cultivo de arroz, que constitui o principal produto agrícola da região, um
tratamento especial foi dispensado, sendo estimadas as áreas de cultivo por meio de
classificação do uso do solo com imagens de satélite.
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Sem prejuízo aos demais cultivos, as atividades que tiveram maior atenção foram a
dessedentação animal e a irrigação, considerando sua utilização para fins do cálculo de
demandas.
Para estimativa da demanda da dessedentação animal foram utilizados os dados
populacionais e de rebanho do IBGE (2000) em cada município integrante da bacia e
adotados coeficientes de consumo per capita, definidos com base na bibliografia
especializada e em informações obtidas na Faculdade de Agronomia da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Foram considerados apenas os rebanhos bovino, suíno e
ovino, por representarem a maior parte da demanda hídrica para dessedentação animal na
bacia em questão.
O número de indivíduos em cada sub-bacia foi estimado distribuindo os totais populacionais
nos municípios proporcionalmente à parcela das suas áreas inseridas nas sub-bacias.
Foram

consideradas

apenas

as

sub-bacias

da

margem

direita,

cuja

região

é

predominantemente rural e onde a atividade agropecuária constitui umas das principais
atividades econômicas. Para a margem esquerda do Lago Guaíba, intensamente
urbanizada, não foram estimadas demandas hídricas para dessedentação animal, por
considerar que estas não são significativas se comparadas às demais demandas existentes
em tal região, como o abastecimento público e industrial.
As demandas hídricas estimadas para a dessedentação de animais na Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba são apresentadas na Tabela 3 e na Tabela 4.
Tabela 3: Distribuição dos rebanhos e das demandas hídricas correspondentes pelas subbacias da margem direita do Lago Guaíba, no Cenário 2003
Cenário 2003
Rebanhos

Bovino

Suíno

Arroio
Araçá

Arroio
Ribeiro

Arroio
Capivara

Arroio
Petim

Arroio
Passo
Fundo

Arroio
do
Conde

Saco de
Santa
Cruz

população

19.170

16.067

9.379

6.119

3.966

3.472

1.811

demanda
(m³/mês)

23.387

19.602

11.443

7.465

4.839

9.116

2.209

população

4.428

7.234

2.019

1.263

230

668

208

demanda
(m³/mês)

13.505

22.065

6.157

3.853

701

2.037

635

população

2.463

3.334

1.492

883

325

800

231

763

341

202

74

183

53

Ovino

demanda
563
(m³/mês)
Fonte: CONCREMAT (2004b, 3.6 - 27).
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Tabela 4: Distribuição dos rebanhos e das demandas hídricas correspondentes pelas subbacias da margem direita do Lago Guaíba, no Cenário Tendencial em 2007 e em 2015
(observação: 2007=2015)
Cenário Tendencial em 2007 e 2015
Rebanhos

Bovino

Suíno

Arroio
Araçá

Arroio
Ribeiro

Arroio
Capivara

Arroio
Petim

Arroio
Passo
Fundo

Arroio
do
Conde

Saco de
Santa
Cruz

população

23.056

18.285

11.197

7.513

4.670

10.219

2.755

demanda
(m³/mês)

28.128

22.308

13.661

9.166

5.698

12.467

3.361

população

5.501

10.162

3.114

1.608

440

846

208

demanda
(m³/mês)

16.779

30.993

9.498

4.905

1.343

2.579

635

população

4.158

5.642

2.760

1.416

959

1.877

469

1.249

631

324

219

429

107

Ovino

demanda
951
(m³/mês)
Fonte: CONCREMAT (2004b, 3.6 - 28).

As atividades de irrigação na região da bacia hidrográfica estão representadas de maneira
preponderante pela lavoura de arroz irrigado por inundação, sendo esta a única demanda
objeto de avaliação. Nesta lavoura, o plantio ocorre entre os meses de outubro e novembro,
com início da irrigação cerca de 30 dias após o plantio e/ou a emergência das plântulas. O
método utilizado é o da inundação permanente, com formação de uma lâmina de água com
cerca de 10 cm de altura, com função de controlar as plantas indesejáveis (função
herbistática). A lâmina de água é mantida durante um período que varia entre 90 e 100 dias,
até cerca de quinze dias antes da colheita, completando um ciclo em cerca de 110 a 120
dias, conforme a cultivar (subespécie).
A identificação das áreas de cultivo de arroz, em cada sub-bacia, foi realizada através da
classificação do uso do solo usando imagens de satélite, sendo diferenciados os sistemas
de cultivo plantio convencional (PC) e pré-germinado (PG), predominantes na bacia.
A caracterização pormenorizada sobre a Agropecuária e Irrigação será posteriormente
retomada no Item 3.4.
O Diagnóstico do Transporte Hidroviário identificou alguns riscos originados pelo transporte
de cargas em grandes volumes pela hidrovia inserida no Lago Guaíba. Inicialmente se
poderia imaginar que um vazamento de produtos ou combustíveis seria a causa mais
comum de impacto ao ambiente do Lago e seu entorno, mas existem outros fatores mais
impactantes a longo prazo, como contaminação por organismos, que poderiam gerar
prejuízos ambientais e econômicos de grandes dimensões. A atividade encontra-se
normatizada de forma que se pode prever praticamente todos os potenciais impactos
decorrentes do uso de embarcações para transporte de carga. Somando o fato de os
condutores destas possuírem um nível técnico alto, este tipo de transporte se torna uma
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opção segura e econômica. Em 2003 já se apontava a necessidade de investimentos na
hidrovia. Foram efetuados levantamentos batimétricos pela Superintendência de Portos e
Hidrovias - SPH, que indicaram assoreamentos em diversos canais, o que refletia a
necessidade de dragagens em caráter de urgência e previsão de despesas para
manutenções periódicas (CONCREMAT, 2004b).
Outra questão apontada residia no fato de que para cada intervenção de dragagem se fazia
necessária uma licença de operação perante o Órgão Ambiental Estadual - FEPAM. O
aporte de contaminantes (principalmente metais) oriundos das atividades econômicas
realizadas nos centros urbanos e industriais, que se destinam ao Lago Guaíba junto com os
efluentes, acabam se associando ao sedimento, o que invariavelmente se apresenta nas
análises necessárias para o pedido de licença. Estes contaminantes dificultam o
licenciamento das áreas de dragagem e, dependendo do nível de contaminação, as
alternativas de

disposição

para o

material

resultante da

dragagem inviabilizam

economicamente a atividade. Tentando minimizar estas questões, o Conselho Nacional de
Meio Ambiente estava produzindo à época um termo de referência para licenciamento de
atividades de dragagem, em todo o território nacional, com parâmetros de análise
específicos e definidos com base em estudos internacionais, definindo níveis de
contaminação seguros tanto para água doce quanto em ambientes marinhos.
Chama-se a atenção para o fato de que o licenciamento ambiental é obrigatório em todo o
território nacional por meio da Lei Federal N° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a
Política Nacional de Meio Ambiente regulamentada pelo Decreto N° 99.274, de 6 de junho
de 1990. Ainda com relação às questões ambientais, todo empreendimento listado na
Resolução N° 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente - MMA, teve a licença ambiental exigida. Desta
forma, tanto a dragagem como o derrocamento em corpos d’água estão inseridos nesse
contexto. O critério brasileiro (baseado em padrões canadenses) para obtenção da licença
ambiental foi aprovado pelo CONAMA e encontra-se na Resolução N° 344, de 25 de março
de 2004, que tem por fim o gerenciamento do despejo do material dragado em águas
jurisdicionais brasileiras. A Resolução N° 344 está sendo revista e é, portanto, a base para a
elaboração e análise dos projetos de dragagem, bem como para a gestão do material
dragado em águas brasileiras (FADDA, 2012).
Em 2003, o Diagnóstico apontava para uma fiscalização sistemática das atividades
industriais e de seus efluentes. Assim, possibilitaria tanto a redução do impacto das
atividades de dragagem como também a contaminação do Lago Guaíba, melhorando a
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qualidade do sedimento e economizando recursos nestas atividades. Esta questão será
retomada no item 3.4.2.3 Transporte aquaviário.
O Diagnóstico do uso industrial enfatiza a quantificação das cargas poluidoras geradas
pelas indústrias localizadas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, devido ao lançamento de
despejos líquidos, provenientes do processo produtivo, lavagem de pisos, lavagem de
equipamentos, lavagem de veículos, etc. Para sua elaboração foram consultados os bancos
de dados da FEPAM, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul FIERGS e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre - SMAM. Além
desses, foram consultados dados do Sistema de Automonitoramento de Efluentes Líquidos SISAUTO, do Serviço de Diagnóstico e Avaliação da Poluição Industrial da FEPAM que, a
partir de 1985, controla os sistemas de tratamento de efluentes líquidos das indústrias com
grande potencial poluidor hídrico.
Foram selecionadas, inicialmente, as tipologias industriais potencialmente causadoras de
poluição hídrica, levando-se em conta a classificação da FEPAM para potencial de poluição.
Para qualificar o potencial poluidor das indústrias com despejos de natureza orgânica, foram
selecionados os parâmetros Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5,20 e Demanda
Química de Oxigênio - DQO. Para caracterização da poluição inorgânica foram analisados
os metais Cromo Total, Ferro Total e Níquel. A escolha desses parâmetros foi feita em
consonância com a metodologia do estudo FEPAM – PROGUAIBA, 2001, Diagnóstico da
Poluição hídrica industrial na Região Hidrográfica do Guaíba, que abordou a poluição hídrica
em toda a Região Hidrográfica do Guaíba e não somente na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba.
A elaboração de cenários prospectivos, que serviram para avaliação do balanço hídrico
futuro na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, considerou duas alternativas de taxas de
crescimento do uso industrial, 1% e 3% (cenário de desenvolvimento mais restrito e de
maior pujança econômica, respectivamente) além de incorporar dados de empreendimentos
industriais propostos para a área da bacia. De acordo com o banco de dados elaborado,
existiam 2.214 indústrias com algum potencial poluidor nos municípios que integram a Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, dentre as quais foram selecionadas as tipologias industriais
com alto e médio potencial poluidor hídrico (de acordo com a classificação dada pela
FEPAM), totalizando 670 registros, sendo 431 apenas para o município de Porto Alegre.
Para os municípios que estão inseridos parcialmente na Bacia do Lago Guaíba (como por
exemplo Canoas, Porto Alegre e Viamão), foram selecionadas apenas as indústrias
localizadas dentro da área da bacia, a partir das coordenadas e/ou do endereço de cada
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atividade industrial e da sobreposição de mapas dos limites da bacia e dos logradouros dos
municípios. Ao final do procedimento, o cadastro final das indústrias com potencial poluidor
totalizou 353 estabelecimentos industriais.
No Diagnóstico do Uso Industrial apresentado em 2004 já se alertava para a dispersão de
informações relacionadas às indústrias. Sendo assim, adotou-se à época uma abordagem
bastante simples, com a preocupação de melhor aproveitar os dados disponibilizados. Do
conjunto total, apenas 15 indústrias faziam parte do SISAUTO, consideradas de elevado
potencial poluidor, para as quais foi possível estimar as demandas hídricas, vazões
efluentes e cargas poluentes remanescentes mais próximas do real.
Para o restante das indústrias, poucas informações estavam disponíveis e, na maior parte
dos casos, estimou-se concentrações e vazões a partir de valores representativos de cada
setor de atividade industrial. Embora seja uma metodologia normalmente empregada, a
adoção de valores médios por tipologia pode subestimar ou superestimar as grandezas,
dependendo de cada indústria em particular.
Confrontando as estimativas das cargas efetivamente lançadas e aquelas estimadas a partir
das concentrações e vazões máximas permitidas nas licenças-operação de cada uma,
observou-se que as indústrias incluídas no SISAUTO estavam “legalmente” habilitadas a
gerar cargas e vazões superiores ao verificado à época, indicando o alto potencial poluidor
das mesmas. Para o referido grupo de indústrias, embora tenham sido estimadas cargas
brutas a partir de concentrações médias típicas de cada tipologia, foram determinadas
grandes reduções de cargas efetuadas pelos sistemas de tratamento de efluentes de cada
indústria. Isso comprovou a eficiência do monitoramento periódico dos efluentes, através do
SISAUTO.
Em termos de cargas orgânicas, representada pelo parâmetro DBO5,20 e de DQO, as
indústrias de produtos alimentares, de papel e celulose e de bebidas constituíam as maiores
contribuintes. O setor de papel e celulose existente no município de Guaíba tem destaque
quanto ao seu potencial poluidor, gerando a maior parte das cargas brutas de DBO5,20 e
DQO da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Entretanto, devido à eficiência do sistema de
tratamento de efluentes, as correspondentes cargas remanescentes não representam a
principal parcela do total gerado pelo conjunto das indústrias.
Em termos de cargas remanescentes, as indústrias localizadas no município de Porto Alegre
geraram a maior parte, para todos os parâmetros analisados (DBO5,20, DQO, Ferro, Cromo e
Níquel). Nos horizontes de planejamento, também foram consideradas as indústrias com
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intenção de se instalar nos municípios da bacia, cadastradas na Secretaria do
Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais - SEDAI.
Diante do exposto, sob qualquer ponto de vista, ficou evidenciada a necessidade de um
maior controle e documentação do uso hídrico industrial, destacando-se a importância de
uma iniciativa como a do estabelecimento do SISAUTO. Tal sistema merecia ampliação na
sua abrangência, induzindo mesmo empreendimentos de menor porte a aderi-lo, o que
permitiria melhores e mais confiáveis estimativas em relação ao uso hídrico industrial na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, o que, por sua vez, representaria um incremento valioso
de informação para a gestão e o planejamento dos recursos hídricos na bacia. Ainda dentro
do Relatório A2, o capítulo dedicado à mineração contemplou os seguintes temas:


Consulta de Cadastro da atividade minerária mediante existência do mesmo;



Avaliação da potencialidade de jazidas (reservas), a expressividade das atividades
minerária e de garimpo e os impactos decorrentes, dando-se ênfase às atividades
localizadas nas nascentes, nas margens e nos leitos dos cursos de água, como
extração de areia, cascalho, argila e outros;



Identificação e caracterização dos investimentos previstos para o setor em termos de
crescimento da produção, introdução de novas tecnologias para a proteção dos
recursos hídricos e estimativa da demanda futura de água para descarte de rejeitos;



Avaliação da atividade de mineração na bacia, a partir da análise da situação atual e
das perspectivas de crescimento frente às potencialidades das jazidas e os
investimentos previstos;



Análise dos métodos empregados nos processos de lavra, beneficiamento e controle
ambiental;



Identificação dos impactos da atividade sobre os recursos hídricos da região;



Elaboração do mapa da atividade minerária, na escala 1:50.000.

O levantamento das atividades de mineração e garimpo na área da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba foi obtido por meio do cadastro mineiro elaborado pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM. Os dados deste cadastro estão referenciados pelas cartas do
exército na escala de 1:50.000. Como material complementar de pesquisa foi utilizado o
estudo elaborado pela Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - CPRM, no qual
estão cadastradas todas as áreas de mineração de substâncias não metálicas da Região
Metropolitana de Porto Alegre.
A base geológica utilizada foi o mapa da região da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba,
elaborado pela CPRM, com escala 1:250.000. Neste mapa estão destacados pontos com
ocorrência mineral, garimpos em atividade, minas paralisadas e minas em atividade.
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O Diagnóstico da Mineração apresentou considerações referentes às licenças ambientais e
mineração de areia dentro do Lago Guaíba. A elaboração do cadastro da atividade mineira
na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba mostrou o panorama da mineração na região. Foram
cadastrados 456 processos correntes no DNPM, órgão responsável pela regulamentação da
atividade minerária no Estado.
Na FEPAM, órgão que expede as licenças ambientais, estavam licenciados 19
empreendimentos para extração de areia, a maioria no Lago Guaíba, e 4 empreendimentos
licenciados para extração de granito. De todos os empreendimentos licenciados junto a
FEPAM, apenas em nove constava o número do processo corrente no DNPM, dificultando a
análise da real situação da atividade mineira na região de estudo.
Quanto à mineração de areia dentro do Lago Guaíba, foi demonstrado que a extração deste
bem mineral é amplamente difundida nos limites do Lago, nos locais com maiores teores de
areia. Com os dados disponibilizados não foi possível estabelecer quanto de material é
retirado do Lago. Pelo que se pode observar no cadastro do DNPM, existia um excessivo
número de pedidos de pesquisa para a areia (226 processos envolvendo autorização de
pesquisa mineral para a areia). O fato mereceu observação, uma vez que este bem (por ser
de classe II) pode ter sua exploração outorgada pela modalidade de Licenciamento que não
necessita passar pela fase de pesquisa mineral. A pesquisa mineral somente é necessária
para a modalidade de Concessão (CONCREMAT, 2004b).
O fato de existir um grande número de processos relacionados à pesquisa mineral da areia
permitiu as seguintes suposições: (1) falta de informação por parte dos areeiros no que se
refere ao processo de licenciamento mineral ou (2) artifício usado pelos mineradores para
explorar a lavra uma vez que a autorização para pesquisa mineral não necessita passar pelo
órgão ambiental (exceto quando a pesquisa é realizada com guias de utilização).
A atividade mineral no Lago Guaíba entra em conflito com diversas classes usuárias,
sofrendo críticas da ação das ONGs ambientalistas dos pescadores que tinham o objetivo
de cancelar a atividade minerária no lago. Por outro lado, a navegação se dizia “satisfeita”,
pois em primeira análise, sob a ótica do senso comum, a extração de areia favoreceria a
manutenção do calado de navegação. No entanto, especialistas no assunto discordam de
que a atividade de dragagem atua positivamente para manutenção do calado para
navegação. Um dos motivos para tal alegação é que a área de interesse dos mineradores
de areia não se situa ao longo do canal de navegação, já que, na região do canal, o
sedimento de fundo do Guaíba possui no máximo 10% de areia.
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Uma vez que não se dispunha de números que relacionassem as atividades licenciadas
com os impactos sobre o meio ambiente e recursos hídricos, o relatório do Diagnóstico da
mineração relacionou os principais impactos decorrentes da mineração de areia, argila,
calcário, carvão, caulim e pedras ornamentais, segundo o IBRAM (1992, apud Kopezinski,
2000), discriminados no Quadro 3.
No item pesca e aquicultura foi destacada a existência de duas colônias de pescadores
atuantes na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba: a Z-5, com aproximadamente
3.000 associados dos quais 1.365 são pescadores profissionais. Com sede na Ilha da
Pintada, em Porto Alegre, e a Z-4, com sede na Vila de Itapuã, em Viamão, com
aproximadamente 210 pescadores profissionais de Viamão, Palmares do Sul e Barra do
Ribeiro.
Em relação ao levantamento das espécies de peixes residentes, o Lago Guaíba possui
cerca de 56 espécies (VILLAMIL et al., 1996), além de receber sazonalmente espécies
migratórias oriundas da Laguna dos Patos. Na região do Delta do Jacuí, Koch et al. (2000
apud CONCREMAT, 2004b) citam 78 espécies de peixes. Foram identificadas também
espécies exóticas, espécies de interesse econômico para fins de exploração natural e para
aquicultura, e espécies nativas.
Por último, no capítulo destinado ao turismo foram apresentadas as atividades de turismo,
lazer e esporte relacionadas aos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba,
bem como as áreas com maior potencial para desenvolvimento de tais atividades. Para
tanto, foi empregado um método de pesquisa qualitativa, através da aplicação de
questionários às prefeituras e clubes náuticos e de visitas aos locais turísticos e de lazer.
Após o contato com todos os municípios, iniciaram-se as saídas de campo, para verificar a
real situação dos arroios e balneários e avaliar suas potencialidades turísticas.
A conclusão global do estudo apontou que as potencialidades turísticas da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba são inúmeras, porém a despoluição de suas águas é
imprescindível para a balneabilidade de suas praias.
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Quadro 3: Relação dos impactos ambientais decorrentes das principais atividades minerárias da bacia
Fonte/tipo

Rejeitos
Características

Disposição

Decapamento

Solo residual

Bota-fora (pilha)

Decapamento

Solo residual

Bota-fora (cursos
d’água)

Britagem,
peneiramento e
serragem

Decapamento
rocha

Solo residual com
ou sem matacão

Bota-fora (pilha)

Desmonte por
explosivos e
mecânico

Britagem,
peneiramento e
moagem

Decapamento

Solo residual

Bota-fora com
eventual
reaproveitamento

Vales e
baixadas

Desmonte
hidráulico e
dragagem

Desmonte hidráulico
e dragagem

Decapamento

Solo residual

Bota-fora (cursos
d’água), bacia
decantamento

Vales, baixadas
e encostas
(paleovales)

Desmonte
mecânico

Desmonte mecânico

Decapamento

Solo residual

Bota-fora (cursos
d’água), bacia
decantamento

Bem mineral

Geologia

Tipo de
extração

Caulim

Encostas de
Vales

Desmonte
Mecânico e
hidráulica

Argila

Encostas de
Vales

Pedras
ornamentais

Encostas
elevadas

Calcário

Encostas
elevadas

Areia

Carvão

Desmonte
mecânico
Desmonte por
explosivos,
mecânico e
manual

Beneficiamento
Separação
magnética,
ciclonagem e
flotação
Concentração
gravimétrica

Fonte: (CONCREMAT, 2004b.p.3.9-42).
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Impacto negativo
Devastação local; poluição
química e física das águas.
Devastação local; poluição
química e física das águas.
Devastação local;
instabilização de áreas;
alteração de cursos d´água
assoreamento e quimismo.
Devastação local;
instabilização de áreas;
alteração de cursos d´água
assoreamento e quimismo.
Devastação local;
instabilização de áreas;
alteração de cursos d´água
assoreamento e quimismo.
Devastação local; abatimento
de superfície; drenagem ácida;
problemas de combustão
espontânea das pilhas de
rejeitos.

2.3.1.3 Relatório A3 - Balanço Hídrico e Cenário Tendencial
O Relatório Temático A3 (CONCREMAT, 2004c) apresenta as disponibilidades e demandas
hídricas nos cenários relativos ao período de elaboração do estudo (2003) e cenários
tendenciais nos horizontes de 2007 e 2015. Foi apresentada uma proposta de segmentação
para o enquadramento e o balanço quali-quantitativo, calculado, distintamente, nas margens
direita e esquerda e Lago Guaíba.
Os quatro capítulos que compõem o relatório A3 apresentam, em síntese, o seguinte
conteúdo:
O capítulo 1 apresenta a proposta de segmentação dos corpos d’água da bacia para
Enquadramento. A metodologia utilizada para a segmentação baseou-se nos seguintes
critérios: uso do solo, fatores culturais e antropológicos, qualidade atual da água e
comportamento hidrodinâmico do Lago Guaíba. A hidrodinâmica, simulada com o modelo
IPH-A, objetivou identificar o padrão de circulação do Lago.
A análise da simulação mostrou a existência de um escoamento preferencial ao longo do
canal de navegação, diferentemente da circulação da água das demais áreas do Lago
Guaíba. Ao longo do canal de navegação a velocidade alcançou 0,1 m/s, em algumas
regiões de água mais estagnada a velocidade foi 0,01 m/s.
Os resultados permitiram o zoneamento hidrodinâmico do Lago Guaíba em 7 segmentos.
Foi feito o resgate histórico da proposta de segmentação aprovada no Comitê de Bacia, que
divide o Lago Guaíba em 4 grandes zonas, de acordo com os usos da água e com a
qualidade: Delta do Jacuí, Canal de Navegação, margem direita e margem esquerda. Estas
foram novamente subdivididas em zonas, como segue: Delta do Jacuí (canais da direita,
esquerda e centro); canal de navegação; margem direita (orlas de Eldorado do Sul, Guaíba,
Barra do Ribeiro e Saco de Santa Cruz, Orla direita 1; Orla direita 2); margem esquerda
(Orla POA 1, Orla POA 2, Orla POA 3, Orla POA 4, Orla de Itapuã). A Figura 2 mostra a
segmentação final de acordo com os critérios descritos, além de outra segmentação para a
mobilização social.
O capítulo 2 refere-se ao balanço quali-quantitativo nos Cenários Atual (2003) e Tendenciais
Futuros (2007 e 2015), na margem direita do Lago Guaíba que é predominantemente rural,
diferindo substancialmente da margem esquerda, onde há uma elevada concentração
urbana, referente aos municípios de Porto Alegre e Canoas. Isto motivou a aplicação de
metodologias e abordagens específicas em cada caso.
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A metodologia empregada para a realização do balanço hídrico em cada sub-bacia consistiu
no estabelecimento de Unidades de Balanço - UBs como subdivisões das sub-bacias, além
de Pontos de Controle - PCs ao longo dos cursos d’água principais onde ocorre o balanço
propriamente dito. As sub-bacias da margem direita do Lago Guaíba foram divididas em
UBs conforme a topografia, a hidrografia, a presença de núcleos urbanos e de áreas de
cultivo de arroz.
As disponibilidades nas sub-bacias da margem direita do Lago Guaíba, onde as captações
ocorrem nos arroios, foram estimadas por regionalização das vazões médias observadas no
Posto Camaquã. As disponibilidades superficiais incrementais permanecem as mesmas nos
horizontes de 2007 e 2015 relativamente ao Cenário de 2003. Já as contribuições de
montante variam para cada ano, conforme o resultado do balanço hídrico nas UBs
contribuintes. Foram apresentadas as demandas e os efluentes agrícolas para as lavouras
do arroz, para o abastecimento público, industriais e difusas.
Foram consideradas somente as demandas cuja fonte de abastecimento são os arroios,
assim como os efluentes que têm como destino os arroios. O balanço hídrico superficial foi
calculado para cada UB das sub-bacias de acordo com as disponibilidades, demandas e
efluentes. Já o balanço hídrico subterrâneo foi apresentado tomando a sub-bacia como um
todo, e foi feito com base na estimativa de disponibilidade subterrânea a com as demandas
hídricas atendidas por poços. O balanço da qualidade foi efetuado por Pontos de Controle,
indicado nos diagramas de fluxo de cada sub-bacia.
O capítulo 3 aborda o balanço quali-quantitativo na margem esquerda, abrangendo os
arroios e os pontos de lançamento de efluentes de Porto Alegre e Viamão. O estudo
considerou para o balanço quali-quantitativo entre demandas e disponibilidade somente os
efluentes domésticos e industriais, em função de ser o uso preponderante da água nesta
margem. As sub-bacias da margem esquerda foram subdivididas em UBs, analogamente ao
método empregado na margem direita. A maioria das UBs foram definidas, utilizando as
mesmas unidades sanitárias adotadas no Plano Diretor de Água e Esgotos, do DMAE, para
utilização das informações de população, consumo de água, conectividade entre UBs e
elementos do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES. Neste capítulo foi apresentado um
diagnóstico do SES de Porto Alegre, as cargas e vazões de esgoto doméstico lançadas pelo
SES (parâmetros: DBO5,20, Sólidos Suspensos Totais, Nitrogênio, Fósforo e Coliformes
Fecais), as cargas e vazões do setor industrial a partir dos dados do SISAUTO (parâmetros:
DBO5,20, DQO, Ferro, Cromo, Níquel). Em função da metodologia empregada e da limitação
de dados, o estudo pondera que pode ter havido superestimativa em relação as cargas.
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As cargas foram agrupadas por ponto de lançamento e foi considerada a vazão média dos
corpos receptores para fins de diluição, para os arroios: Dilúvio, Salso, Guabiroba, Belém
Novo e Manecão. Os resultados mostraram que o principal ponto de lançamento de
efluentes na margem esquerda é a Estação de Bombeamento de Efluentes - EBE Ponta da
Cadeia. Nesse ponto foi estimado o lançamento de 671000 kg/mês de DBO5,20 e 8x1015
NMP/dia de coliformes fecais, e que a maior parte da contribuição tem origem doméstica.
Para os cenários tendenciais e futuros, foram considerados os estudos do Projeto
Socioambiental Integrado e um crescimento de 3% ao ano nas demandas industriais. Estas
considerações levaram a estimativa de lançamento da ETE Serraria de 42.000 kg/mês de
DBO5,20 e 2,6x1011 NMP/dia de coliformes fecais pela Estação Elevatória de Esgoto Tratado EBET Serraria, com concentrações de 12mg/L de DBO5,20 e 232 NMP/100mL de coliformes
fecais.
O capítulo 4 aborda o balanço quali-quantitativo no Lago Guaíba. São levadas em
consideração as cargas e as vazões provenientes dos arroios na margem direita (incluindo o
Arroio Araçá, em Canoas), margem esquerda e dos formadores do Lago Guaíba (JacuíTaquari, Caí, Sinos e Gravataí).
São apresentados os resultados de análises de qualidade de água realizadas na foz dos rios
formadores do Guaíba, obtidos através do programa “Monitoramento das águas do Delta e
foz dos rios formadores do Guaíba” (DMAE, 2001). Foram considerados os resultados das
amostras coletadas nas Estações 57, 58, 59 e 31, localizadas na foz dos rios Jacuí, Caí,
Sinos e Gravataí. Apresentaram-se as médias dos seguintes parâmetros: fosfato total,
nitrogênio total, DBO5,20, DQO, ferro, cromo, níquel e coliformes fecais. A partir das vazões e
das concentrações médias estimou-se a carga afluente ao Delta do Jacuí pelos rios Jacuí,
Caí, Sinos e Gravataí utilizando a expressão (carga) = (vazão) x (concentração).
O Arroio Araçá (localizado em Canoas, sub-bacia 10) foi agrupado no Delta do Jacuí,
juntamente com os rios formadores do Guaíba. Ele deságua no Arroio das Garças (braço do
Delta do Jacuí) sendo que seu aporte de cargas se deve principalmente aos esgotos
sanitários e industriais do município de Canoas. Com base nos Diagnósticos e Prognósticos,
são apresentadas as cargas e vazões efluentes domésticas e industriais geradas em
Canoas. Os efluentes domésticos gerados em Canoas foram agrupados em quatro pontos
de lançamento, sendo que apenas o ponto denominado de ‘D’ contribui diretamente para a
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, através do lançamento no Arroio Araçá. Considerando a
mistura dos efluentes domésticos e industriais, estimou-se as concentrações dos efluentes
gerados em Canoas nos Cenários de 2003, 2007 e 2015.
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A disponibilidade hídrica no Lago Guaíba foi estimada como a vazão média de cada um dos
seus rios formadores, adicionada à contribuição dos arroios da margem direita e esquerda
da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Segundo o estudo, para a estimativa das demandas,
o DMAE possui cinco captações distribuídas ao longo da margem esquerda do Lago
Guaíba. A CORSAN possui três captações e as demais captações existentes pertencem às
indústrias que fazem captação diretamente no Lago Guaíba. Ao todo são seis captações
industriais no Lago, sendo duas de indústrias do ramo de papel e celulose, duas do ramo
têxtil, uma de bebidas e uma indústria de produtos alimentares.
Em 2003 as captações no Lago Guaíba retiravam mensalmente uma média de
30.553.198 m3, enquanto as previsões para 2015 mostraram que as captações deveriam
somar 32.785.343 m3/mês. O balanço hídrico mostrou que o Lago Guaíba não apresenta
risco de escassez nos horizontes projetados, sendo que a disponibilidade calculada foi de
2.234 m3/s (aproximadamente 6x109 m3/mês). A partir destes dados, observou-se que, do
ponto de vista quantitativo, o Lago Guaíba não apresenta riscos de escassez no horizonte
projetado.
Apresentou-se neste capítulo uma análise das cargas. A metodologia empregada para
estimativa dos efluentes industriais considerou as cargas remanescentes iguais às brutas
para aquelas indústrias cujas informações das concentrações dos efluentes não estavam
disponíveis, o que pode ter levado a uma superestimativa das cargas de origem industrial.
Para a margem direita, predominantemente rural, a principal demanda pelos recursos
hídricos identificada foi a irrigação das lavouras de arroz, que constitui também a principal
fonte geradora de efluentes (importância da análise das cargas de fósforo, nitrogênio e
potássio). Os efluentes domésticos, gerados pelos núcleos urbanos na margem direita,
apresentou elevadas cargas de coliformes fecais, principalmente na foz do Arroio Araçá.
Na margem direita, as principais cargas de efluentes de DBO5,20

e coliformes

termotolerantes decorreram dos esgotos domésticos de Barra do Ribeiro (MD2 e MD3),
Guaíba (MD7 e MD9) e Eldorado do Sul (MD13 e MD14). As maiores cargas dentre tais
pontos foram estimadas para a foz do Arroio Ribeiro (MD2 - 67.400 kg/mês de DBO5,20 e 2,2
x 1015 NMP/mês coliformes fecais); UB3 da sub-bacia do Arroio do Conde (MD9 - 51.000
kg/mês de DBO5,20 e 1,6 x 1016 NMP/mês coliformes fecais) e efluentes do Saco de Santa
Cruz (MD14 - 25.700 kg/mês de DBO5,20 e 7,4 x 1015 NMP/mês coliformes fecais). O ponto
MD14, em Eldorado do Sul, reúne os efluentes do núcleo deste município e de duas
indústrias de grande porte do ramo de produtos alimentares.
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Na margem direita, as indústrias de grande porte existentes são predominantemente do
ramo de papel e celulose, contribuindo com grandes cargas de DQO (por exemplo, uma
indústria situada em Guaíba gerou cerca de 135.000 kg/mês).
Na margem esquerda do Lago Guaíba predomina o lançamento de esgotos domésticos e
industriais (maior importância na análise dos parâmetros: nutrientes, DBO5,20, DQO, metais e
coliformes). Na foz do Arroio Dilúvio (ponto ME4), estimou-se uma carga de cerca de 5 x
1016 NMP/mês de coliformes fecais e 168.300 kg/mês de DBO5,20. Pela EBE Ponta da
Cadeia foi estimado um lançamento de 2,4 x 1017 NMP/mês de coliformes fecais e 671.000
kg/mês de DBO5,20. Em termos de concentrações, na margem esquerda foram destacados
os seguintes lançamentos: EBE Ponta da Cadeia (267 mg/L de DBO; coliformes 9.771.700
NMP/100mL); Arroio Dilúvio (60 mg/L DBO5,20; coliformes 1.817.500 NMP/100mL),
Cavalhada (270 mg/L DBO5,20; coliformes 9.826.000 NMP/100mL), Salso (19 mg/L DBO5,20;
coliformes 414.000 NMP/100mL). Alguns pontos da margem esquerda, como Ponta da
Serraria (ME9) e Arroio Sanga da Morte (ME5) apresentaram estimativas de concentrações
elevadas. No Arroio Dilúvio foi estimada uma carga de 310.000 kg/mês de DQO. Quanto às
cargas de ferro, cromo e níquel, o maior aporte via bacias contribuintes foi estimado para a
EBE Ponta da Cadeia (42 kg/mês de ferro, 59 k/mês de cromo e 29 kg/mês de níquel).
Para fósforo e nitrogênio, foram estimados lançamentos de grandes cargas pela margem
esquerda, tendo como origem exclusiva os efluentes domésticos, com destaque para a EBE
Ponta da Cadeia (ponto ME3 - 30.200 kg/mês de fósforo e 97.000 kg/mês de nitrogênio),
Arroio Dilúvio (ponto ME4 - 8.700 kg/mês de fósforo e 27.700 kg/mês de nitrogênio) e Arroio
Cavalhada (ponto ME6 7.400 kg/mês de fósforo e 23.600 kg/mês de nitrogênio). Também
devido a efluentes domésticos, foi estimado um lançamento de 7.900 kg/mês de fósforo e
25.100 kg/mês de nitrogênio originados em Canoas (ponto AAC). Tanto nesse ponto (AAC)
como em alguns da margem esquerda, foram estimadas concentrações dos referidos
parâmetros bem superiores aos efluentes lançados na margem direita (por exemplo, 12
mg/L de fósforo e 39 mg/L de nitrogênio na EBE Ponta da Cadeia, enquanto na foz do Arroio
Araçá tem-se 0,23 mg/L de fósforo e 0,75 mg/L de nitrogênio).
Para a análise das cargas nos rios formadores, o estudo mostra a necessidade de
considerar a diluição das cargas que ocorre nos rios em relação aos arroios contribuintes.
As águas afluentes apresentam altas concentrações de DQO (Jacuí:14 mg/L; Caí: 15 mg/L;
Sinos: 18 mg/L; e Gravataí: 34 mg/L), mesmo assim ainda muito menores do que as
concentrações estimadas em alguns pontos, como por exemplo o ponto do Arroio Dilúvio
(111 mg/L).
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Observou-se uma grande concentração de coliformes fecais aportados pelo rio Gravataí,
resultante do lançamento de esgotos domésticos. As cargas trazidas pelo Jacuí entram nos
braços do Delta e são encaminhadas ao canal de navegação. Isto propicia a circulação
natural das águas, já que as cargas lançadas pelos arroios nas praias e enseadas, apesar
de relativamente pequenas, tendem a ficar estagnadas agravando o problema da poluição e
criando conflitos no local de lançamento, como por exemplo os lançamentos do Arroio
Cavalhada (ME 5,6,7 e 8), que aportam em locais de atividade de lazer e recreação.
2.3.1.4 Relatório A4 - Dinâmica Social da Bacia
O Relatório Temático A4 (CONCREMAT, 2004d) trata primeiramente da análise institucional
e legal em relação à participação da sociedade na gestão de recursos hídricos e nas
instituições brasileiras, enfatizando a estrutura e o papel do Comitê de Gerenciamento da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Realizou-se também uma caracterização dos padrões
culturais e antropológicos e identificação e caracterização dos sistemas de educação,
comunicação e os atores sociais estratégicos na bacia. Foram realizadas entrevistas para
mapeamento das ações de Educação Ambiental, bem como listadas as escolas municipais
de Porto Alegre que desenvolvem projetos de educação ambiental.
No item que trata da Educação Ambiental foram realizadas entrevistas em 53 instituições.
Dessas instituições relacionadas, foram entrevistadas CIENTEC, Colégio de Aplicação da
UFRGS, METROPLAN, Federação de Velas do Rio Grande do Sul e Colônia de Pescadores
Z5. O maior número de locais visitados encontrava-se no município de Porto Alegre,
correspondendo a um total de 65%. Isto se deve ao grande contingente populacional que ali
reside e, consequentemente, devido à diversidade de ideias e iniciativas que daí surgem.
Outro município que apresenta relevante quantidade de ações (15%) é Guaíba, enquanto
que os outros municípios da bacia somam 20% das ações.
Concluiu-se que o município de Porto Alegre, por ser um polo populacional e, por
conseguinte, também intelectual e cultural, foi o local onde se desenvolveram a maior parte
das ações de Educação Ambiental. Estas englobaram uma gama enorme de assuntos
relacionados à questão ambiental, perpassando por diversos segmentos da sociedade tanto
em caráter formal quanto não formal.
Os outros municípios apresentaram um número menor de ações, com destaque para
Guaíba que apresentou uma quantidade considerável de ações realizadas por várias
instituições, tanto públicas quanto privadas, tendo como principal público alvo a comunidade
escolar. Em Barra do Ribeiro as ações desenvolvidas ocorreram principalmente nas escolas
municipais e pela ONG Preserve. Em municípios como Mariana Pimentel, Nova Santa Rita,
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Sertão Santana, Barão do Triunfo e Cerro Grande do Sul, com forte atividade agrícola, as
ações permearam os aspectos ambientais relativos a esta área. As atividades nestes
municípios foram realizadas pelas Secretarias Municipais, EMATER e Escolas. Destacou-se
o caso de Cerro Grande do Sul onde foi criada, nas escolas, a disciplina de Agricultura e
Meio Ambiente. O trabalho nestes municípios foi geralmente direcionado para os
agricultores.
No diagnóstico do Sistema de Comunicação foram pesquisados os canais de comunicação
midiática existentes nos municípios integrantes da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e
identificados os canais de comunicação dirigida com instituições e entidades - afetas aos
grupos dos usuários ou da população da bacia - e com órgãos e secretarias com
possibilidade de auxiliar na veiculação sobre a atuação do Comitê. Como resultado, a
pesquisa apresentou um levantamento dos setores das prefeituras que poderiam servir
como acesso para uma comunicação direta do Comitê com a administração municipal e
demais canais de comunicação de todos os municípios da região da bacia, sendo
especificados os contatos nos principais veículos que cobriam cada uma das cidades.
Foi apresentada a relação das instituições, secretarias e órgãos que abrangiam o segmento
de público usuário da água da bacia, e que poderiam através de seus veículos de
comunicação, difundir as informações sobre a atuação do Comitê do Lago Guaíba. Estes
veículos e contatos foram denominados de “canais de comunicação dirigida” por se
destinarem a um público específico que o Comitê deveria estabelecer e manter contato.
Apresentou-se também um banco de dados dos chamados “canais de comunicação
midiática”, ou seja, veículos de divulgação de massa, pertencentes à empresa jornalística,
especificamente rádio e jornal impresso; de todos os municípios partícipes da região.
2.3.1.5 Relatório B1 e B2 - Alternativas de Compatibilização das Disponibilidades
Quantitativas e Demandas Hídricas
Os Relatórios Temáticos B1 e B2 (CONCREMAT, 2004e) contemplam uma síntese dos
estudos de concepção, viabilidade, projetos básicos ou executivos desenvolvidos pelos
usuários (CORSAN, DMAE e Prefeituras) relacionados com os principais problemas
sanitários da bacia identificados na fase de diagnóstico. Este relatório constitui-se uma
análise integrada da situação dos esgotos sanitários da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba,
observando todos os projetos existentes sob os aspectos de estágio de implantação, custos
de execução e benefícios em termos de redução das cargas lançadas no Lago Guaíba.
As intervenções elencadas tiveram como fonte as seguintes referências (CONCREMAT,
2004e):
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Revisão dos Estudos de Concepção do Sistema de Canoas Zona Norte emitidos pela
CORSAN em abril/2000;



Quantitativos e orçamentos do projeto Básico do SES Zona Sul do município de
Canoas emitidos pela CORSAN em 2004;



Estudo Técnico Econômico comparativo de alternativas de sistemas de tratamento
de esgotos, elaborado pela Magna Engenharia em julho,1991;



Estudos de concepção do sistema de esgotos sanitários de Barra do Ribeiro emitidos
pela CORSAN em julho/2002;



Resumo do Projeto Básico do município de Guaíba emitidos pela CORSAN em 1991;



Quantitativos e orçamentos do projeto Básico do SES do município de Guaíba
emitidos pela CORSAN em 1991;



Projeto Básico do Sistema Ponta da Cadeia (Porto Alegre) apresentado no Programa
Socioambiental - DMAE em 2004;

O relatório foi dividido em 5 (cinco) capítulos resumidos da seguinte forma:
O capítulo 1, apresentou as intervenções em Porto Alegre, a caracterização geral do
sistema de esgotamento sanitário e as ações aplicadas ao sistema. Além disso, mostrou o
levantamento das intervenções previstas e um cronograma físico de implantação.
Conforme consta no Diagnóstico do Esgotamento Sanitário da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, foram apresentadas as estimativas de geração de cargas brutas no Cenário 2003 e
futuros para 2007 e 2015, para cada um dos nove sistemas: Gravataí, Restinga,
Navegantes, Ponta Grossa, Ponta da Cadeia, Belém Novo, Cavalhada, Lami e Zona Sul.
A metodologia aplicada para o cálculo das estimativas das cargas brutas e das vazões
efluentes foi feita a partir das projeções populacionais, estimadas com base no Plano Diretor
de Esgotos de Porto Alegre (DMAE, 1999) e Plano Diretor de Águas de Porto Alegre
elaborado em 2002. Considerou-se que a vazão efluente corresponde a 80% da vazão
consumida em cada sistema. As cargas brutas per capita levaram em consideração os
parâmetros DBO5,20, sólidos suspensos totais, nitrogênio total, fósforo total e coliformes
termotolerantes. Os valores foram obtidos multiplicando a carga per capita pela população
correspondente. Foram estimadas também as cargas remanescentes (aquelas lançadas
diretamente nos corpos d’agua) com base na forma de disposição dos efluentes e na
eficiência de remoção de cada tipo de disposição. Com base no funcionamento de cada
sistema de esgotamento sanitário foram identificados e agrupados os lançamentos no Lago
Guaíba, sejam eles diretos, através dos emissários e das bombas ou a partir dos arroios.
Feitas as estimativas para o município e o levantamento das intervenções previstas,
estimou-se as cargas remanescentes ao longo da implantação das intervenções.
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O capítulo 2, abordou as intervenções em Canoas, que tem 23% do território inserido na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, apresenta o sistema de drenagem natural modificado
pela construção de diques, canais e casas de bombas, distorcendo a relação direta entre
área municipal inserida na bacia e contribuição doméstica. Assim, foi feita uma
caracterização do sistema de drenagem e proteção contra cheias de modo que se
permitisse agrupar de forma aproximada as contribuições de efluentes domésticos em
pontos de lançamento e estimar a parcela de efluentes domésticos que foram lançadas na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Canoas possui um sistema de diques e casas de
bombas que protegem três pôlderes: Pôlder Mathias Velho, Rio Branco e Niterói.
Foi apresentada a projeção populacional da época (2003) e tendenciais para 2007 e 2015,
com base nos censos e no estudo de concepção da Zona Norte. As estimativas das cargas
brutas foram feitas a partir das projeções populacionais, consumo per capita de 180
L/hab/dia, considerando a vazão de efluentes correspondendo a 80% da vazão consumida
em cada sistema. A carga per capita foi estimada por meio dos parâmetros de DBO 5,20,
DQO, nitrogênio total, fósforo total e coliformes termotolerantes.
Calcularam-se as cargas remanescentes e os tratamentos existentes e previstos. A
concepção do sistema de esgotos de Canoas levou a divisão em dois subsistemas (Norte e
Sul), providos cada um de interceptor que, quando em pleno funcionamento, foram
projetados para direcionar todos os efluentes urbanos do município à estação de tratamento
de Canoas, na foz do arroio Araçá. O lançamento das cargas foi agrupado de acordo com o
funcionamento do sistema de drenagem pluvial, que se finaliza nas casas de bombas
distribuídas ao longo dos diques e na foz do arroio Araçá. À medida que o sistema de
esgotos for implementado, estima-se que haverá uma transferência dos efluentes lançados
nas casas de bombas para a foz do arroio Araçá, após tratamento terciário.
Apresentaram-se as vazões efluentes para as 18 bacias sanitárias de Canoas, nos cenários
de 2003 e tendenciais para 2007 e 2015. O capítulo apresenta as cargas remanescentes de
acordo com a implementação dos projetos existentes para o sistema de esgotos sanitários
de Canoas. Primeiramente, apresenta-se um diagnóstico do sistema, que conta com um
módulo (1/6) da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Canoas e a concepção das
intervenções. Além disso, o estudo apresentou as intervenções previstas no sistema, e uma
proposta de cronograma físico para auxiliar na discussão das ações de saneamento básico
na bacia, mostrando o tempo que as obras levariam e uma proposta de orçamento. O
estudo mostrou também as cargas remanescentes de acordo com o cronograma de
implantação e os custos da implantação.
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O capítulo 3, que apresentou as intervenções em Guaíba, apresentando as informações
principais do projeto para o seu sistema de esgotamento sanitário, datado de 1991. Pelo
projeto, o sistema de esgotamento de Guaíba foi dividido em quatorze bacias sanitárias,
numeradas de 0 a 12 (Subsistema Guaíba) e uma denominada SR (Subsistema Nova Santa
Rita) (CONCREMAT, 2004e).
O projeto do Sistema de Esgotos Sanitários de Guaíba (SES-Guaíba) previa sua
implementação em quatro etapas: Etapa 1 e 2 (primeiros 10 anos): 0 (70%), 4, 8, 9, 10, 11,
12; Etapa 3: bacias 1, 2 e 3; Etapa 4: bacias 0 (30%), 6 e 7. O estudo mostrou que o projeto
da SES-Guaíba superestimou o crescimento populacional e que, segundo outros estudos, o
alcance do projeto é para o ano de 2036, data a partir da qual os elementos de projeto
passarão a operar em sua capacidade máxima, mostrando a possibilidade de
implementação para os próximos anos.
Foram feitas as estimativas populacionais nos horizontes do projeto para a estimativa das
cargas brutas e das cargas remanescentes As estimativas das cargas brutas foram feitas a
partir das projeções populacionais, consumo per capita de 150 L/hab/dia, considerando a
vazão de efluentes correspondendo a 80% da vazão consumida em cada sistema. A carga
per capita foi estimada por meio dos parâmetros de DBO5,20, DQO, nitrogênio total, fósforo
total e coliformes termotolerantes. Foram estimadas as vazões efluentes nos cenários de
2003, 2007 e 2015. As cargas remanescentes foram apresentadas de acordo com a
implementação dos projetos existentes para o sistema de esgotos sanitários do município.
Guaíba não possuía rede ou parte da SES totalmente implantada. Foram mostrados os
elementos e as intervenções previstas no sistema e um cronograma físico do projeto,
relacionando os elementos do sistema com sua respectiva previsão de implantação, além
das cargas remanescentes de acordo com o cronograma de implantação e uma estimativa
de custos.
O capítulo 4 apresentou as intervenções em Barra do Ribeiro, que contava com uma
população de aproximadamente 10.000 habitantes e nenhum elemento do sistema de
esgotos sanitários implantado. O tipo de tratamento dado aos efluentes domésticos
predominante era do tipo fossa-rede pluvial. O município foi considerado como de economia
basicamente agrícola com predomínio do cultivo do arroz. O sistema de esgotos sanitários
foi subdividido em sete bacias hidrossanitárias a serem esgotadas por coletores e
interceptores para uma ETE composta de lagoas de estabilização, seguido de polimento em
áreas de cultivo de arroz. Este sistema apresentaria alta eficiência de remoção de
coliformes, que beneficiaria a balneabilidade das praias deste município.
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Foram feitas as estimativas populacionais para as cargas brutas e as cargas
remanescentes. A carga per capita foi estimada por meio dos parâmetros de DBO 5,20, DQO,
Nitrogênio Total, Fósforo Total e Coliformes. Foram estimadas as vazões efluentes nos
cenários de 2003, 2007 e 2015.
Apresentou-se as cargas remanescentes de acordo com a implementação dos projetos
existentes para o sistema de esgotos sanitários do município. Foram mostrados os
elementos e as intervenções previstas no sistema e um cronograma físico do projeto,
relacionando os elementos do sistema com sua respectiva previsão de implantação, além
das cargas remanescentes de acordo com o cronograma de implantação e uma estimativa
de custos.
O capítulo 5 apresentou as conclusões e uma análise dos resultados. Este relatório
apresentou as intervenções previstas para os municípios de Porto Alegre, Canoas, Guaíba e
Barra do Ribeiro. Tais projetos e intervenções previam um total de 607 milhões de reais
conforme pode ser visto na Tabela 5.
Tabela 5: Resumo dos resultados
Município

Custos das
intervenções
(em R$)

Período de
Implantação

Habitantes Servidos
2015

Valor médio per
capita (em US$)

Porto Alegre

381.499.508,00

2006-2030

1.174.778

124,9

Canoas

176.815.600,70

2006-2025

373,276

182,19

Guaíba

44.002.328,56

3006-2022

122.466

138,19

4.762.405,00

2006-2023

13.925

131,54

607.079.824,26

-

1.684.445,00

138,62

Barra do Ribeiro
Total

Fonte: CONCREMAT (2004e, p. 153).

O valor médio per capita do custo de implantação dos projetos de saneamento inventariados
neste estudo foi de US$ 138,62, dentro dos valores de referência mencionados na literatura
e na experiência técnica (US$120/hab). Sendo assim este valor pode ser utilizado para
estimar o custo da universalização deste serviço aos municípios que não foram
contemplados com projetos. Os trabalhos consultados para elaboração deste relatório já
passaram por estudos técnicos, econômicos e financeiros que justificaram a viabilidade da
sua implementação.
Os cronogramas propostos serviram para subsidiar uma primeira discussão dentro do
comitê em torno das ações de saneamento básico previstas para a bacia, cabendo a este a
negociação das modificações com os responsáveis pela implementação das ações.
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2.3.1.6 Relatório B3 - Articulação e Compatibilização de Interesses
O Relatório B3 – Articulação e compatibilização dos interesses internos e externos à bacia
(CONCREMAT, 2004f) apresentou propostas para gerenciamento subsidiário dos recursos
hídricos e suporte técnico do equacionamento dos problemas da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba. O objetivo principal era propor alternativas técnicas e institucionais para a
articulação dos interesses da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (interesses internos) e das
bacias dos rios formadores (interesses externos), no que se refere aos instrumentos de
gestão, especialmente o enquadramento dos corpos d’água.
Com base nas análises apresentadas verificou-se que o desafio para a gestão dos recursos
hídricos da bacia em pauta se inseria na busca de um modelo de gestão subsidiária que,
aliás, se apresentava como questão permanente no processo de aperfeiçoamento da gestão
de recursos hídricos no Brasil. Nesse âmbito mais amplo encontravam-se as questões
relacionadas às interfaces entre os domínios e estruturas institucionais federais e estaduais
sobre as águas. No contexto da bacia e da Região Hidrográfica do Guaíba, onde ocorrem
apenas águas de domínio estadual, eliminou-se uma jurisdição, simplificando o problema.
Mas

mantinha-se

o

desafio

de

estabelecer

a

gestão

subsidiária

entre

bacias

interconectadas, hidráulica, econômica, ambiental e culturalmente.
No item das propostas para um modelo de gestão de recursos hídricos da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, adotou-se como premissa a apresentação de propostas para
o processo de gestão de recursos hídricos e não para o produto, materializado em
entidades, atores, funções, soluções, responsabilidades, suportes financeiros, etc. O Quadro
4 resume as propostas apresentadas detalhadamente no referido relatório.
Quadro 4: Propostas para um modelo de gestão da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Propostas
a) Implementação do Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
1 - Regulação dos
b) Implementação do cadastro de
setores usuários
usuários de água da Bacia Hidrográfica
de águas
do Lago Guaíba
c) Implementação de um sistema de
outorgas de direitos de uso de água na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
3 - Publicização das ações setoriais
4 - Mobilização em relação aos principais problemas hídricos
e ambientais da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
5 - Implementação de ações estruturantes da Gestão
Participativa de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do
lago Guaíba
6 – Elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos
7 - Implementação da cobrança pelo uso da água na Bacia
hidrográfica do Lago Guaíba

Fonte: (CONCREMAT, 2004f, p.26).
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Objetivo
genérico

Entidades envolvidas

Implementação
de instrumentos
de gestão

Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba,
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e
Conselho Estadual de Recursos
Hídricos

Fortalecimento
institucional

Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba

Implementação
de instrumentos
de gestão

Secretaria Estadual de Meio Ambiente,
Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, Agência de Região
Hidrográfica do Guaíba e Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba e demais comitês.

2.3.1.7 Relatórios temáticos A5 e B4
Os Relatórios A5 e B4 (CONCREMAT, 2004g) trataram do tema mobilização social para o
diagnóstico e Enquadramento das águas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. A primeira
atividade de mobilização social foi o Encontro Preparatório, que teve como objetivo
apresentar os objetivos, metas e escopo dos Estudos Preliminares ao Plano de Bacia, bem
como a proposta vencedora da licitação, ao Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba, representantes políticos e técnicos da bacia. O objetivo era estimular o
efetivo envolvimento da sociedade na condução de todo o processo de levantamento de
informações, planejamento e gestão dos recursos hídricos na bacia.
A mobilização social para o diagnóstico abrangeu consultas públicas para o diagnóstico,
onde tiveram participação os setores da navegação, indústria, pesca, abastecimento
público, esgotamento sanitário e drenagem, agricultura, resíduos sólidos e lazer, conforme
apresentado no Quadro 5.
Quadro 5: Locais e datas das reuniões temáticas para o Diagnóstico em Porto Alegre
Reunião temática

Data

Local

Pesca I

13/08/2003

Colônia Z5 - Ilha da Pintada

Navegação

13/08/2003

Auditório da Superintendência de Portos e Hidrovias SPH

Indústria

09/09/2003

FIERGS

Pesca II

10/09/2003

Colônia Z5 - Ilha da pintada

Abastecimento

11/09/2003

Prédio Sindiágua

Esgotamento

11/09/2003

Prédio Sindiágua

Drenagem Urbana

11/09/2003

Prédio Sindiágua

Agricultura

12/09/2003

CTG Pealo da Tradição

Resíduos Sólidos

22/10/2003

Auditório do DMLU

Lazer

10/12/2003

Clube Veleiros do Sul

Fonte: (CONCREMAT, 2004g, p. 38)

Os Encontros Temáticos contribuíram efetivamente para a evolução positiva do processo de
elaboração dos diagnósticos setoriais e foram estruturados como uma etapa sequencial
para o aprimoramento das informações com base nas contribuições oferecidas.
2.3.1.8 Relatório Fase A, Fase B e Síntese
Este relatório (CONCREMAT, 2004h) constitui-se na síntese dos trabalhos desenvolvidos no
âmbito dos “Estudos Preliminares para subsídios ao Plano de Bacia do Lago Guaíba”.
A apresentação e encadeamento dos tópicos abordados neste relatório não seguiram a
numeração sequencial do Termo de Referência, mas sim uma sequência elaborada para o
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fim específico de unificar todos os produtos que integraram o trabalho, representando uma
síntese de todo o trabalho desenvolvido. Maiores detalhes sobre todas as etapas poderão
ser obtidos nos respectivos relatórios temáticos.
2.3.2

Bases de Dados Digitais – Sistema de Informação Geográfica

No que se refere às bases digitais utilizadas na elaboração dos mapas dos Estudos
Preliminares, foram recebidos pela Ecoplan os seguintes arquivos:


Altimetria (altimetria_2d.shp, altimetria_l3d.shp, altimetria_lin.shp, altimetria_p2d.shp,
altimetria_p3d.shp, altimetria_pt.shp);



Drenagem (drenagem_pol.shp, drenagem_lin.shp);



Microbacias: (micro bacias_lin.shp, micro bacias_pol.shp).

Destes dados, não foi possível utilizar o arquivo ‘drenagem_lin.shp’, uma vez que o mesmo
apresentou-se corrompido. Além das bases vetoriais citadas, foram recebidas as seguintes
figuras em arquivo CorelDRAW:


Mapa pedológico;



Mapa da aptidão de uso agrícola da bacia;



Mapa de uso e ocupação atual do solo;



Unidades de Conservação;



Localização dos pontos de captação de água para abastecimento público;



Sedes municipais da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba;



Sistema de proteção à enchente de Porto Alegre;



Tipos de disposição final de efluentes domésticos de Porto Alegre;



Localização dos pontos de lançamento de esgoto em Porto Alegre;



Núcleo urbano, limite municipal e hidrografia (para os municípios de Canoas e
Guaíba);



Áreas Inundáveis;



Sistema de drenagem urbana de Porto Alegre;



Mapa hidroviário;



Áreas (de pesca) reservadas à preservação.

As bases recebidas do DRH/SEMA não se ajustaram às cartas topográficas, conforme
observado na Figura 3. Por esta razão, a Ecoplan Engenharia Ltda. recebeu e atendeu a
seguinte orientação do DRH/SEMA: foi acordado junto ao chefe da Divisão de Planejamento
do DRH/SEMA, digitalizar as drenagens, a partir das cartas topográficas, de maneira que as
mesmas sejam ajustadas aos demais shapefiles, repassados pelo citado departamento. A
base cartográfica escolhida que melhor se ajusta ao propósito deste trabalho corresponde a

56

Série Geoprocessamento n.3 - Base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul
escala 1:50.000 (HASENACK & WEBER, 2010).

Figura 3: Exemplo de inconformidade na base de dados

2.3.3

Outras fontes de informação

Algumas informações deverão passar por atualizações, destacando: (i) levantamentos
socioeconômicos dos municípios integrantes da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba,
principalmente os aspectos relativos a contingentes populacionais e área irrigada; (ii)
infraestrutura hídrica e de saneamento implantada na bacia; (iii) atualização do diagnóstico
da situação atual da qualidade das águas no Lago Guaíba, através das séries de
monitoramento (solicitadas aos órgãos competentes), inclusive como insumo para a
calibração do modelo IPH-ECO. Salienta-se que estas atualizações são de fundamental
importância para a consolidação da base técnica.
Além dos relatórios das fases A e B dos Estudos Preliminares de Subsídios ao Plano de
bacia, realizados pela Concremat Engenharia, podem ser citadas outras fontes de referência
utilizadas para atualização de dados:


Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (ECOPLAN, 2007);



Relatório Anual sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do
Sul – DRH/SEMA, Ano 2009/2010;



Projeto Levantamento e Classificação do Uso da Terra no Estado do Rio Grande do
Sul (IBGE, 2010);



Elaboração dos Estudos Hidrológicos, Climáticos, Sedimentológicos e de Qualidade
da Água para o Estudo de Impacto Ambiental de Extração de Areia no Lago Guaíba
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e Laguna dos Patos, nas áreas sob a responsabilidade da Sociedade dos
Mineradores de Areia do Rio Jacuí (SMARJA, 2008);


Relatório Complementar de Avaliação de Impacto; Modelo Matemático DMAEMAP,
cenários PISA 2012 (ELEN SISTEMAS E GESTÃO AMBIENTAL, 2012);



Plano Diretor de Água e Esgoto - PDAE (DMAE, 2010);



Plano Municipal de Saneamento Básico (DMAE, 2013).

Além desses, outros estudos podem vir a ser utilizados para consolidação da base técnica,
em função da necessidade de atualização das informações que se fizerem necessárias para
complementação e consolidação deste trabalho.
2.4

ATIVIDADE AP.4. SELEÇÃO E PROPOSIÇÃO DE EQUAÇÕES E MODELOS
COMPUTACIONAIS

Na AP.4 propõe-se a utilização de uma série de modelos, com o objetivo de proceder às
simulações matemáticas dos 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 pensou-se em dois níveis de aplicação da modelagem:
sub-bacias hidrográficas e lago. O Quadro 6 apresenta um resumo dos modelos
selecionados.
Quadro 6: Modelos Matemáticos a serem utilizados
Tipo de modelo
Simulação de
Fenômenos Físicos

Fenômeno a ser simulado

Modelo a ser empregado

Hidrologia

HEC-HMS-bacias
HEC-RAS – rios
IPH-ECO – lago
HEC-RAS – rios
IPH-ECO – lago

Hidráulica
Limnologia e Qualidade das águas

Apoio a Decisão

Hierarquização de Metas de Enquadramento
Hierarquização de Ações do Plano de Bacia

Análise Multicriterial

Os Modelos HEC foram desenvolvidos pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano
(US ARMY Corp of Engineers) e já são bastante difundidos, inclusive tendo sido aplicados
em planos de bacias no Rio Grande do Sul, por exemplo, no Caí e Gravataí. O modelo HECHMS será aplicado na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba com o intuito de simular
processos chuva-vazão e gerar as condições de contorno de vazão para uso do modelo
HEC-RAS.
O modelo HEC-RAS simula as características de escoamento e qualidade da água nos
trechos de rios afluentes do Lago Guaíba, gerando assim as condições de contorno para o
modelo do lago. A modelagem será realizada com o modelo IPH-ECO, desenvolvido pelo
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Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS), que
tem o objetivo de simular a hidrodinâmica e qualidade da água, considerando o cenário atual
e as metas de enquadramento. A seguir será apresentado o detalhamento dos modelos
matemáticos selecionados considerando suas formulações matemáticas e módulos,
vantagens e propósitos.
2.4.1

Modelagem das Bacias Hidrográficas

A modelagem computacional, tanto hidrológica como hidráulica para a Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba será realizada com o uso de softwares livres, desenvolvidos pelo U. S. Army
Corps of Engineers. Esses modelos são capazes de representar adequadamente as
particularidades dos processos hidrológicos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba,
melhorando a representação da sua complexidade e a variabilidade de vazão e da
qualidade da água dos trechos de rios afluentes, possibilitando um entendimento qualiquantitativo dos mesmos.

Estes modelos foram utilizados em diversas aplicações em

bacias e rios similares de forma satisfatória (e.g. HEC-US, 1996; KNEBL et al., 2005; FAN et
al. 2009; MASOUD et al., 2011; MAJIDI et al., 2012; HADI et al., 2012; RESHMA, 2013).
2.4.1.1 Simulação Hidrológica
O processo de transformação chuva-vazão será realizado através do modelo distribuído
HEC-HMS4, versão 3.5. Este modelo permite a escolha dentre diferentes abordagens de
estimativa de separação de escoamento e propagação em canais e reservatórios.
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:
(𝑷−𝑰𝒂)𝟐

𝑸=
𝑺=

(𝑷−𝑰𝒂+𝑺)
𝟐𝟓𝟒𝟎𝟎
𝑪𝑵

quando 𝑷

> 𝑰𝒂

(1)

− 𝟐𝟓𝟒

(2)

onde
Q é a lâmina escoada (mm);
P é a precipitação durante o evento (mm);

4

Hydrologic Engineering Center. Hydrologic Modeling System. Disponível em: <http://www.hec.usace.army.mil>.
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S é um parâmetro que depende da capacidade de infiltração e armazenamento de água no
solo (parâmetro CN); e
Ia é uma estimativa das perdas iniciais de água, dado por Ia=S/5.
Na estimativa do parâmetro CN em cada sub-bacia, serão utilizadas as informações de
mapa de uso e cobertura e tipo de solo que estão contidas no Plano da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba, concluído em 2004.
O método Muskingum-Cunge foi selecionado dentre as opções do HEC-HMS para
propagação do escoamento (TUCCI, 1995). 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 medidos, pois são determinados por calibração a
partir de dados observados, 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=

∆𝒙

(3)

𝒄
1
2

(1 −

𝑄
𝐵𝑆𝑜 𝑐∆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.
Será realizado um levantamento de dados de estações hidrometeorológicas de diferentes
fontes (por exemplo, ANA, INMET e DMAE) para aplicação e calibração do modelo HECHMS.
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2.4.1.2 Simulação Hidráulica e de Qualidade
Os trechos de rios principais da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba serão simulados em
termos quali-quantitativo através do modelo HEC-RAS5, versão 4.1. O HEC-RAS se baseia
na solução da equação de energia unidimensional para escoamento não variado (HECUS, 1996). 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
𝜕𝑡

+

+

𝜕𝑄
𝜕𝑥
𝜕
𝜕𝑥

=𝑞

(5)

𝑄2

𝜕ℎ

𝐴

𝜕𝑥

( ) + 𝑔𝐴

= 𝑔𝐴(𝑆0 − 𝑆𝑓 )

(6)

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.
Será utilizada principalmente como condição de contorno as vazões geradas pelo modelo
HEC-HMS relacionadas às áreas de drenagem de contribuição. Características geométricas
(por exemplo, largura e profundidade) das seções transversais dos rios afluentes serão
estimadas através de relações morfológicas, tendo como base a área de drenagem a
montante da seção de interesse.

5

Hydrologic Engineering Centers River Analysis System. Disponível em: <http://www.hec.usace.army.miL/software/hec-ras/>.

61

Estas equações hidráulicas geométricas foram obtidas na literatura (MILLER et al., 2000),
usando dados de levantamentos de perfis transversais realizados em bacias similares. No
caso de não disponibilidade de informações sobre perfis transversais, serão utilizadas
relações morfológicas universais obtidas na literatura. Estas relações morfológicas tem o
seguinte formato:

𝐵 = 𝑎 ∗ 𝐴𝑑 𝑏

(7)

onde
B é a largura do rio em metros;
Ad é a área de drenagem até a seção transversal em km²; e
a e b são os parâmetros ajustados pela regressão.
A qualidade da água dos rios afluentes será simulada considerando a estrutura conceitual
apresentada na Figura 4. Os parâmetros de qualidade que serão modelados nos rios
afluentes são os seguintes: (a) Oxigênio Dissolvido (OD); (b) Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO5,20); (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 serão 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.
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Figura 4: Estrutura do módulo de qualidade da água utilizadas nos modelos HEC-RAS (rio) e IPH-ECO (lago) com fluxos de oxigênio (azul),
nutrientes (verde) e sedimentos (vermelho)
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O módulo de qualidade da água utiliza o esquema numérico explícito QUICKESTULTIMATE para solucionar a equação unidimensional de advecção-dispersão. A Figura 4
apresenta um detalhamento da estrutura do módulo da qualidade da água utilizado nos
modelos HEC-HAS e IPH-ECO.
A comunidade fitoplactônica (algas) será 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) 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 nitritificação, 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,1 𝑁𝐻4𝑐ℎ
− 𝛽𝑁,2 𝑁𝑂3𝑐ℎ
− (1 − fr𝑁𝐻4+ )𝛼𝐼 𝜇𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑐ℎ

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.
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(8)

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 (JOHNSON & GERALD, 2006):
𝜕𝑃𝑐ℎ,𝑜𝑟𝑔
𝜕𝑡

+

𝜕𝑃𝑐ℎ,𝑜𝑟𝑔
𝜕𝑥

= 𝛼2 𝜌𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑐ℎ − 𝛽𝑃,4 𝑜𝑟𝑔𝑃𝑐ℎ − 𝜎5 𝑜𝑟𝑔𝑃𝑐ℎ

(9)

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 (JOHNSON &
GERALD, 2006):
𝜕𝑃𝑐ℎ,𝑖𝑟𝑔
𝜕𝑡

+

𝜕𝑃𝑐ℎ,𝑖𝑟𝑔
𝜕𝑥

= 𝛽𝑃,4 𝑜𝑟𝑔𝑃𝑐ℎ +

𝜎2
1000 𝐷

− 𝛼2 𝜇𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑐ℎ

(10)

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 (DBO5,20)
A DBO5,20 da água representa a quantidade de oxigênio demandada para a decomposição
do material orgânico. DBO5,20 é adicionada no fluxo por cargas provenientes de escoamento
65

superficial na bacia ou lançamentos pontuais. No rio, dois processos são modelados que
impactam nos níveis de DBO5,20, ambos dos quais servem para reduzir esse parâmetro no
decorrer do fluxo: taxa de degradação (k1, em dia-1) e perda por sedimentação (k3,em dia1). A variação da concentração de DBO5,20 no fluxo é calculada por (JOHNSON & GERALD,
2006):
𝑑(𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ )
𝑑𝑡

+

𝑑(𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ )
𝑑𝑥

= −𝑘1 𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ − 𝑘3 𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ

(11)

onde
DBOch concentração de DBO5,20 no trecho de rio em mg/L;
t tempo em segundos;
x distância longitudinal em metros;
k1 taxa de degradação, em 1/dia; e
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), DBO5,20, nitrificação,
salinidade e temperatura. A variação da concentração de OD é dada por (JOHNSON &
GERALD, 2006):
𝑑𝑂𝐷𝑐ℎ
𝑑𝑡

+

𝑑𝑂𝐷𝑐ℎ
𝑑𝑥

= 𝑘2 (𝑂𝐷𝑠𝑎𝑡 − 𝑂𝐷𝑐ℎ ) + (𝑎3 𝜇𝑎 − 𝑎4 𝜌𝑎 )𝑎𝑙𝑔𝑐ℎ − 𝑘1 𝐷𝐵𝑂𝑐ℎ −

𝑘4
1000 𝐷

+
− 𝑎5 𝛽𝑁,1 𝑁𝐻4𝑐ℎ
−

−
𝑎6 𝛽𝑁,1 𝑁𝑂3𝑐ℎ

(12)

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/mgNH4+;
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𝑎6 é a taxa de assimilação por oxidação do NO3- em mgO/mgNO3-; e
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 d remoção é diretamente proporcional à concentração de bactérias (reação de primeira
ordem):
𝑑𝑁
𝑑𝑡

+

𝑑𝑁
𝑑𝑥

= −𝐾𝑏 𝑁

(13)

onde
N é o número de coliformes (Número máximo provável em 100 ml); e
Kb o coeficiente de decaimento bacteriano em dias-1.
2.4.2

Modelagem do Lago

Na primeira etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba a ferramenta de
simulação do lago utilizada foi o IPH-A, desenvolvido no Instituto de Pesquisas Hidráulicas
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Nesta etapa de atualização e
finalização do Plano, será utilizado o modelo IPH-ECO que se configura como uma evolução
conceitual e metodológica em comparação com o IPH-A (Quadro 7).
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Quadro 7: Comparativo entre os modelos IPH-A e IPH-ECO
Característica

Descrição

Aplicações

IPH-A

IPH-ECO

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).
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).

Também desenvolvido no IPH/UFRGS, o IPHECO 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.
Diversas aplicações em lagoas, estuários e
reservatórios. Recentemente a versão não
estruturada foi aplicada no Lago Guaíba por
Pereira et al. (2013) obtendo-se bons
resultados para a simulação da hidrodinâmica
(R²>0,93)6.

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.

2.4.2.1 Descrição do modelo IPH-ECO
O modelo IPH-ECO, atualmente na versão 2.0 (grade não estruturada ortogonal), 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.) (FRAGOSO JR, 2009).
O módulo hidrodinâmico é baseado no método UnTRIM3D (CHENG & 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

6

O coeficiente de Nash-Sutcliffe, também chamado de R², é uma medida de ajustamento de um modelo em relação aos
valores observados. O R² varia entre 0 e 1, indicando, em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores
observados. Quanto maior o R², mais explicativo é modelo, melhor ele se ajusta à amostra. O desempenho de um modelo é
considerado adequado e bom se o valor do coeficiente de Nash-Sutcliffe supera 0,75 e é considerado aceitável se o valor de
Nash fica entre 0,36 e 0,75 (GOTSCHALK e MOTOVILOV, 2000).
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(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 & CHENG, 1992), além de
proporcionar a utilização de intervalos de tempo maiores do que os utilizados 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

𝜕𝑣
𝜕𝑡
𝜕𝑢
𝜕𝑥

𝝏𝒖
𝝏𝒙

+𝑢

+

+𝒗

𝜕𝑣
𝜕𝑥

𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝝏𝒖
𝝏𝒚

+𝑣

+

𝜕𝑤
𝜕𝑧

+𝒘

𝜕𝑣
𝜕𝑦

𝝏𝒖
𝝏𝒛

+𝑤

− 𝒇𝒗 = −𝒈

𝜕𝑣
𝜕𝑧

𝝏𝜼
𝝏𝒙

+ 𝑨𝐡 (

+ 𝑓𝑢 = −𝑔

𝜕𝜂
𝜕𝑦

𝝏𝟐 𝒖
𝝏𝒙𝟐

+

+ 𝐴h (

𝝏𝟐 𝒖
𝝏𝒚𝟐

𝜕2 𝑣
𝜕𝑥 2

)+

+

𝝏
𝝏𝒛

𝜕2 𝑣
𝜕𝑦 2

(𝑨v

)+

𝝏𝒖
𝝏𝒛

𝜕
𝜕𝑧

)

(𝐴v

(14)
𝜕𝑣
𝜕𝑧

)

=0

(15)

(16)

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 (FRAGOSO JR, 2009).
O UnTRIM3D assume duas condições de contorno para integrar as equações de NavierStokes 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 fórmula de
Manning-Chezy. Essas considerações são representadas por (PEREIRA et al, 2013):
𝐴v

𝜕𝑢
𝜕𝑧

= 𝜏𝑥 − 𝛾𝑢 e 𝐴v

𝜕𝑣
𝜕𝑧

= 𝜏𝑦 − 𝛾𝑣

(17)
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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 = 𝐶𝐷 𝑊𝑥 ‖𝑊 ‖

(18)

𝜏𝑦 = 𝐶𝐷 𝑊𝑦 ‖𝑊 ‖

(19)

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 normal do vetor de velocidade do vento em m/s.
A tensão cisalhante na interface água-sedimento é calculada por:

𝜸=𝒈

√𝒖𝟐 +𝒗𝟐

(20)

𝑪𝟐𝐯 𝑯

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, DBO5,20, nutrientes, algas,
coliformes termotolerantes, etc.), tendo como base a equação geral da conservação da
massa:
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𝜕𝐻𝐶
𝜕𝑡

+

𝜕𝑢𝐻𝐶
𝜕𝑥

+

𝜕𝑣𝐻𝐶
𝜕𝑦

=

𝜕
𝜕𝑥

(𝐾ℎ

𝜕𝐻𝐶

)+

𝜕𝑥

𝜕
𝜕𝑦

(𝐾ℎ

𝜕𝐻𝐶

) + fontes

𝜕𝑦

(21)

onde
C é a concentração média da substância na coluna d’água em mg/L e Kh é a viscosidade
horizontal m²/s.
O módulo de qualidade da água no Lago Guaíba terá a mesma estrutura conceitual do
módulo de qualidade da água dos rios afluentes, possibilitando a simulação das variáveis
que compõem o IQA (OD, DBO5,20, NO3, PO4 e coliformes termotolerantes), além da variável
clorofila-a que representa um indicador da presença de algas.
A seguir é apresentado um maior detalhamento da formulação matemática utilizada para
representar a variabilidade de clorofila-a e sua interação com os nutrientes:
Clorofila-a
𝜕𝐻𝑎
𝜕𝑡

+

𝜕𝑢𝐻𝑎
𝜕𝑥

+

𝜕𝑣𝐻𝑎
𝜕𝑦

=

𝜕
𝜕𝑥

(𝐾ℎ

𝜕𝐻𝑎
𝜕𝑥

)+

𝜕
𝜕𝑦

(𝐾ℎ

𝜕𝐻𝑎
𝜕𝑦

) + μ𝑒𝑓𝑓 𝐻𝑎

(22)

Nitrogênio total
𝜕𝐻𝑛
𝜕𝑡

+

𝜕𝑢𝐻𝑛
𝜕𝑥

+

𝜕𝑣𝐻𝑛
𝜕𝑦

=

𝜕
𝜕𝑥

(𝐾ℎ

𝜕𝐻𝑛
𝜕𝑥

)+

𝜕
𝜕𝑦

(𝐾ℎ

𝜕𝐻𝑛
𝜕𝑦

) − 𝑎𝑛𝑎 𝜇𝑒𝑓𝑓 𝐻𝑎

(23)

) − 𝑎𝑝𝑎 𝜇𝑒𝑓𝑓 𝐻𝑎 − 𝑘𝑝ℎ𝑜𝑠 𝑝

(24)

Fósforo total
𝜕𝐻𝑝
𝜕𝑡

+

𝜕𝑢𝐻𝑝
𝜕𝑥

+

𝜕𝑣𝐻𝑝
𝜕𝑦

=

𝜕
𝜕𝑥

(𝐾ℎ

𝜕𝐻𝑝
𝜕𝑥

)+

𝜕
𝜕𝑦

(𝐾ℎ

𝜕𝐻𝑝
𝜕𝑦

onde
a, n e p são as concentrações de clorofila a, nitrogênio total e fósforo, respectivamente;
µeff é a taxa efetiva de crescimento de fitoplâncton;
ana é a razão de nitrogênio por clorofila a na biomassa de fitoplâncton, seu valor é de
8 mgN/mgChl-a;
apa é a razão de fósforo por clorofila a na biomassa de fitoplâncton, seu valor é de
1,5 mgP/mgChl-a; e
kphos é o coeficiente de sedimentação do fósforo (ano-1), que pode ser calculado por
(CHAPRA, 1997):
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𝑘𝑝ℎ𝑜𝑠 =

10

(25)

𝐻

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 IPHECO foram avaliados 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 módulo hidrodinâmico
foi calibrado satisfatoriamente utilizando dados de monitoramento de níveis da água em
diferentes estações, apresentando uma boa correspondência entre os valores observados e
calculados pelo modelo (coeficiente de correlação superior a 0,93 (R²>0,93), indicando uma
calibração muito boa).
a) Discretização do Lago Guaíba
Uma discretização em grades não estruturadas triangulares foi utilizada para o Lago Guaíba
(Figura 5). 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 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 (PEREIRA ET AL, 2013). A possibilidade de
utilização dessa malha não estruturada, com tamanho variável, é mais uma das vantagens
da utilização do IPH-ECO, comparativamente ao IPH-A.
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Figura 5: Malha não estruturada triangular aplicada ao lago Guaíba para utilização do modelo
IPH-ECO versão 2.0
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b) Vazão dos rios afluentes
O Lago Guaíba é formado pela confluência de quatro contribuintes principais na região do
Delta do Jacuí: Rio Jacuí, Rio dos Sinos, Rio Caí e Rio Gravataí. Como condição de
contorno de montante serão utilizadas séries históricas de vazões diárias das estações
fluviométricas nos rios Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Gravataí (Tabela 6), disponibilizadas
pela Agência Nacional de Águas - ANA. Com base em regionalização hidrológica de vazões
serão determinadas as vazões características do período chuvoso e de estiagem para cada
trecho dos principais rios afluentes.
Tabela 6: Características das estações fluviométricas que serão utilizadas nas condições de
montante
Condição de montante
Jacuí

Rio

Estação Fluviométrica
85900000

35.241,56

Taquari

86720000

16.448,04

Caí

Caí

87170000

1.894,23

Sinos

87382000

2.611,90

Gravataí

87399000

1.427,56

Sinos
Gravataí

Área de drenagem (km²)

Jacuí

A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba contribui lateralmente com vazões nas margens direita
e esquerda do Lago Guaíba. Como descrito anteriormente, as vazões características dos
períodos chuvosos e estiagem de todos os rios afluentes da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba serão determinadas através de modelagem matemática utilizando os modelos HECHMS e HEC-RAS.
c) 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 a 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 da Tabela 7.
Tabela 7: Qualidade esperada do efluente
Parâmetro

Valor

Nitrogênio Amoniacal

=< 20 mg/l NH4+

Fósforo Total

< 1 mg/l/Efic. 75 %

DBO5,20

=< 40 mgO2/l

Sólidos Totais em Suspensão

=< 50 mg/l

DQO
Fonte: Elen Sistemas e Gestão Ambiental (2012).

=< 150 mgO2/l
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d) Qualidade da água dos rios afluentes
Para os formadores do Delta do Jacuí serão utilizados os dados de monitoramento da
qualidade da água disponibilizados pelo Pró-Guaíba (2003), Módulo I (1995-2005) e no
trabalho de Andrade et al. (2012), pelo DMAE e pela FEPAM, no período entre 2000 a 2013,
com a finalidade de definir os valores de concentração dos poluentes nos períodos de cheia
e de estiagem a serem usados como condição de contorno para o modelo IPH-ECO. Além
disso, os valores de concentrações dos poluentes nos períodos chuvosos e estiagem para
todos os rios afluentes da bacia em pauta serão determinadas através de modelagem
matemática utilizando os modelos HEC-HMS e HEC-RAS.
e) Dados para calibração hidrodinâmica e qualidade da água no lago
Para calibração do módulo hidrodinâmico no modelo IPH-ECO, serão utilizados registros
mais atualizados de monitoramento de níveis da água na Estação Praça da Harmonia, junto
ao Cais do Porto de Porto Alegre, e na estação automática Itapuã, com três leituras diárias.
Tais dados correspondem ao período de 1983 a 2013 podem ser obtidos junto à
Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH. Os dados de níveis da estação automática
de Itapuã serão utilizados como condição de contorno na interface entre o lago Guaíba e a
Laguna dos Patos e os dados de níveis da Estação Praça da Harmonia serão utilizados para
verificar a correspondência entre os dados observados e calculados pelo modelo.
Para a calibração do módulo de qualidade da água do modelo serão utilizados os dados dos
pontos de monitoramento da qualidade da água, ao longo do Lago Guaíba, disponibilizados
pelo DMAE, FEPAM e CORSAN, com dados correspondentes ao período de 2000 a 2013,
além do trabalho de Andrade et al. (2012).
f)

Dados meteorológicos

As informações meteorológicas serão 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 (NICOLODI, 2007). Dados de radiação
solar, temperatura do ar e umidade relativa serão utilizados para avaliar a distribuição de
algas no Lago Guaíba.
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g) Condições de contorno na interface terra-água
As condições de contorno serão 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 será a de fluxo nulo, a componente da velocidade
normal ao contorno nula. Analogamente, esta condição também será 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 será definida que a
componente tangencial é nula.
2.5

ATIVIDADE AP.5. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE INFORMAÇÃO,
MOBILIZAÇÃO
E
PARTICIPAÇÃO
SOCIAL
COM
ÊNFASE
NOS
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DOS MEMBROS DO COMITÊ (AP5)

Durante a elaboração do Plano de Bacia, o processo de ampliação da mobilização e
participação social é um dos pilares da gestão. É fundamental para o processo que sejam
definidos os papéis dos diversos atores envolvidos, neste caso, cabendo ao Comitê da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba a condução do processo de mobilização e participação
social, ao DRH/SEMA a coordenação, a FEPAM a supervisão das atividades propostas e à
ECOPLAN oferecer o suporte operacional e técnico necessário à elaboração do Plano.
A característica de a água ser um bem de uso público de essencial importância remete à
sociedade o papel de compartilhar a responsabilidade de sua gestão. A legislação de
regulação e os instrumentos previstos para a gestão de recursos hídricos, no Brasil e no Rio
Grande do Sul, são muito receptivos e flexíveis à participação social, não se baseando
apenas nas decisões das autoridades técnicas governamentais para estabelecer critérios e
ferramentas para sua implementação.
Contudo, apesar da oportunidade de participação, nem sempre a sociedade desempenha
papel ativo nas tomadas de decisões, tornando um verdadeiro desafio transformar os
mecanismos de participação social previstos na legislação em ferramentas efetivas para a
gestão nas bacias hidrográficas.
O Comitê de Bacia Hidrográfica é a instância principal deste processo de gestão
compartilhada entre os atores sociais interessados nos recursos hídricos. Em sua estrutura
estão representados os setores sociais estratégicos para a gestão de recursos hídricos e,
através deles, a sociedade.
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Um processo de planejamento da gestão de recursos hídricos, como a realização desta fase
do Plano de Bacia, se transforma em uma oportunidade ímpar. Por um lado, pode subsidiar
a construção do planejamento com a contribuição efetiva da sociedade no processo e, por
outro lado, contribuir para fortalecer a representação e a representatividade do próprio
Comitê de Bacia Hidrográfica, exercitando a implementação dos dispositivos previstos para
a participação da sociedade na gestão da bacia, neste caso, em seu planejamento.
Em vista disso, algumas diretrizes gerais para esta Proposta de Informação, Mobilização e
Participação Social devem ser explicitadas. A Fase C do Plano de Bacia deve ser
desenvolvida tendo como referência o processo já realizado anteriormente, quando da
elaboração das Fases A e B. A trajetória de organização da bacia deve ser respeitada, bem
como os recursos institucionais e financeiros já investidos no processo de mobilização e
participação social devem ser valorizados.
2.5.1

Objetivos

A realização deste plano de atividade visa a assessorar o Comitê na busca da ampliação do
diálogo, informação e participação dos diferentes atores sociais, representados ou não no
comitê de bacia, no processo de formulação do Plano de Bacia, de forma que se permita
participação social contínua ao longo do desenvolvimento do Plano. Mais especificamente,
os objetivos desta atividade consistem em:


Garantir a participação social na construção do processo decisório para a gestão;



Disponibilizar as informações técnicas do Plano à sociedade, em linguagem
acessível, através dos Comitês de Bacia;



Instrumentalizar os membros do Comitê para o exercício da representação e da
participação prática na elaboração do Plano;



Contribuir para um processo de reforço e qualificação da articulação já existente na
sociedade da bacia hidrográfica.

2.5.2

Público-alvo



Membros do Comitê e instituições/entidades por eles representadas;



Parceiros institucionais do Comitê;



Instituições públicas intervenientes, executivos e legislativos municipais;



Secretarias municipais que possuem suas atividades vinculadas aos Recursos
Hídricos (meio ambiente, agricultura, obras, turismo, desenvolvimento e
planejamento urbano e outras);



Sociedade da bacia hidrográfica.
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2.5.3

Aspectos metodológicos e operacionais

Considerando a importância da Comunicação Social no processo de sensibilização para a
participação, sugere-se como estratégia principal o fortalecimento da rede de contatos
existentes a partir dos membros do Comitê e seus representados.
A sociedade será mobilizada para a participação no processo decisório, através do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, em diversos estágios dos estudos, com especial
destaque, ao final de cada etapa do trabalho, quando se prevê a realização de eventos
públicos, que necessitarão de reforço no estímulo à participação. O apoio dos
atores/interlocutores estratégicos mobilizados na bacia será um elemento fundamental para
efetividade das ações. É importante a retomada e mapeamento junto ao Comitê das listas
de contatos e interlocutores parceiros na elaboração da 1ª Etapa do Plano de Bacia (Fases
A e B).
Deverá ser desenvolvida uma ação específica para que os resultados técnicos das Fases A
e B sejam apropriados de forma mais efetiva pelos atuais membros do Comitê. Trata-se de
uma atividade de integração de resultados e hierarquização de importância dos temas
estratégicos nas sub-bacias através da construção de agendas integradas de resultados. O
grande desafio para a ampliação da mobilização e participação social encontra-se em
estabelecer junto aos membros do Comitê formas de apropriação do processo, informações
e o protagonismo para realizar a articulação junto às suas entidades, seus representados e
demais atores estratégicos.
A ECOPLAN será responsável pelo apoio logístico e de suporte às atividades de
mobilização social, sistematizando e consolidando o processo de envolvimento social, de
acordo com estabelecimentos específicos ajustados entre a ECOPLAN, DRH/SEMA, a
FEPAM e o Comitê, respeitando as exigências e limitações contratuais.
Na Figura 6 e Figura 7 é possível visualizar que esses espaços e momentos de participação
ampliada tomam corpo na componente político-social ao longo do desenvolvimento do Plano
de Bacia, sempre acompanhada do viés técnico.
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Figura 6: Dinâmica do processo de mobilização, apresentando as instâncias de discussão
da Fase C do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba

Figura 7: Momento de participação nas diferentes etapas da Fase C do Plano da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba

No que se refere à dinâmica dos momentos de participação social, estão previstos três tipos
de eventos, aqui denominados de “reuniões”, ainda que sua definição ocorra em atividade
específica e sejam agendados e formatos pela Comissão de Acompanhamento - CA e
Comitê, são eles:


Reuniões técnicas: serão realizadas com o objetivo de transmitir as informações e
os resultados dos estudos para a CA e a Comissão Permanente de
Acompanhamento - CPA;



Reuniões técnico-sociais: serão realizadas após as reuniões técnicas, para a
validação social, com a plenária do Comitê, ocasião em que serão apresentados os
resultados e questões anteriormente debatidos nas reuniões técnicas, com vistas às
suas apresentações ao colegiado do Comitê para consolidação e validação;



Reuniões sociais: para as situações em que a plenária do Comitê entender como
oportuna uma participação social mais ampla, propõe-se a realização de eventos
públicos, abertos para públicos-alvo definidos, com vistas a possibilitar a
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incorporação de expectativas sociais e permitir a divulgação dos resultados dos
trabalhos.
Para esses eventos sugere-se um elenco diversificado de instrumentos relacionados aos
objetivos pretendidos tais como:


Incentivar a participação: tem por objetivo esclarecer as comunidades da bacia,
através de suas entidades públicas e privadas (prefeituras, associações
comunitárias, associações de produtores, entre outras) sobre a importância do
trabalho que está sendo desenvolvido, delineando seus objetivos e metas, o contexto
técnico-institucional e as formas possíveis de participação;



Capacitar a participação: através da transmissão de conhecimentos, conceitos e
procedimentos técnicos e metodológicos empregados em estudos desta natureza,
visa a diminuir a distância entre o corpo técnico envolvido no desenvolvimento do
trabalho e a comunidade, permitindo sua atuação qualificada e eficaz;



Acolher a participação: esse aspecto considera que é imprescindível que os
anseios e expectativas das comunidades sejam devidamente contemplados na
abordagem temática de elaboração do Plano de Bacia;



Validar a participação: tem por objetivo internalizar, por parte da comunidade, o
conteúdo temático desenvolvido durante o processo de elaboração dos estudos de
atualização do Plano;



Divulgar os resultados: de forma a disponibilizar aos atores e usuários da bacia os
produtos resultantes do processo de elaboração dos estudos.

Para a participação pública, entende-se que devam ser considerados distintos objetivos, os
quais são apresentados e descritos no Quadro 8 com as ações sugeridas, abrangência,
momento de aplicação e seus respectivos instrumentos de comunicação e mobilização.
Quadro 8: Síntese das ações propostas, momento e formas de aplicação, por grupos
Ações

Âmbito

Momento de aplicação

Incentivo

Comunidade da
Bacia

Durante todo o processo de
elaboração do Plano.
Especialmente previamente
às Reuniões Públicas

Capacitação

Plenário e CPA

Reunião do Comitê de Bacia
Reuniões públicas e de
acompanhamento.

Acolhimento

Comunidade da
Bacia.
Plenário.
CPA.

Durante todo o processo de
elaboração do Plano.
Especialmente previamente
às Reuniões Públicas.
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Formas de aplicação
- Elaboração de modelo de identidade visual do
Plano (logotipo e padrão de documentos e
apresentações);
- Utilização de um personagem (mascote) para
interlocução com a sociedade;
- Produção de cartazes e folders.
- Releases de imprensa;
- Lista de contatos de e-mails dos atores
estratégicos e parceiros;
- Criação de Website e Perfil nas redes sociais
(Fanpage no Facebook)
- Desenvolvimento de seminário de
capacitação para o desenvolvimento do Plano;
- Palestras técnicas nos encontros;
- Desenvolvimento de oficina de integração de
resultados técnicos das Fases A e B.
- Registro e Análise de sugestões, demandas e
expectativas;
- Manutenção de e-mail em domínio próprio;
- Acesso web com funcionalidade de registro
de contribuições;
- Interação com representantes de instituições
com atuação relevante para a gestão de
recursos hídricos.

Ações

Âmbito

Momento de aplicação

Validação

Comunidade da
Bacia.
Plenário.
CPA.

Reuniões Públicas.
Durante todo o processo de
elaboração do Plano.

Divulgação

Comunidade da
Bacia.

Durante e após a conclusão
do Plano.

Formas de aplicação
- Apresentação dos resultados de cada etapa
durante as reuniões públicas e de
acompanhamento;
- Acesso web, com funcionalidades de
visualização interativa dos resultados de cada
etapa;
- utilização de um personagem (mascote) para
interlocução com a sociedade.
- Produção e reprodução de CD-ROM;
- Produção de folders e revista institucional do
Plano;
- Utilização de um personagem (mascote) para
interlocução com a sociedade;
- Acesso web, com todas as funcionalidades
desenvolvidas durante e na conclusão do
Plano;
- Website e Perfil nas redes sociais (Fanpage
no Facebook).

2.5.3.1 Oficina de integração de resultados técnicos
Esta atividade tem como objetivo instrumentalizar a mobilização e a participação social
através do estabelecimento de agendas que indicarão, em primeiro lugar, quais os temas
mais relevantes para a bacia e, em segundo lugar, o grau de priorização das sub-bacias em
relação a cada um destes temas.
A partir de um elenco de temas proposto pela Ecoplan Engenharia Ltda. (agropecuária e
contexto rural; urbanização e industrialização; mineração; conservação ambiental) será
desenvolvida uma oficina com os membros do Comitê que contará com atividades de
identificação e hierarquização das sub-bacias em relação a estes temas.
Através de dinâmicas de grupo e a partir dos resultados técnicos das Fases A e B, serão
construídas variáveis que descrevem a condição geral da bacia em cada tema e, a partir do
comportamento destas variáveis pelas sub-bacias, serão construídos mapas que ordenam a
condição de cada sub-bacia em relação à situação. Assim, os mapas possibilitarão o
apontamento das sub-bacias com maior preponderância daquele tema, as que se
encontram em uma condição intermediária e as que o tema não é relevante ou importante.
Esta metodologia permite avaliar a condição relativa das sub-bacias em relação a cada tema
relevante e, ao final, indicar as que reúnem maior diversidade e maior preponderância nos
temas analisados. O produto desta oficina deverá auxiliar o Comitê a focar internamente na
bacia quais as áreas de maior prioridade para o planejamento, orientando sobre decisões e
ações de mobilização e participação social. Os resultados das agendas temáticas deverão
ser úteis, também, para orientar as prioridades de alocação de esforços nas ações a serem
propostas pelo Plano, as quais estarão voltadas a diferentes temas e são demandantes de
indicações de áreas prioritárias para sua implantação.
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2.5.3.2 Produtos e peças de comunicação sugeridos
Esses materiais serão concebidos especialmente para o caso em questão, podendo-se
antecipar, no entanto, a utilização de material informativo e educativo, em linguagem
coloquial e adequada ao público-alvo sobre a problemática relacionada aos recursos
hídricos (folhetos/folder ao final de cada etapa e o encarte final/Revista Institucional previsto
no Termo de Referência). Ressalta-se que todos os produtos serão aprovados

previamente pela CA.
a) Padronização Visual e Logomarca do Plano
Tem por objetivo desenvolver uma identificação visual nos documentos e materiais
produzidos durante a elaboração do Plano de Bacia, através de uma logomarca própria,

padrão visual de relatórios (documentos word e pdf) e apresentações em formato
PowerPoint (ppt). Para este produto, foi elaborada uma proposta de logomarca do Plano da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, apresentada previamente ao Comitê, na reunião
Plenária de 18 de março de 2014. Após, seguiu para aprovação junto a CA. Apresentado em
formato digital.
b) Mascote do Plano
A mascote será elaborada a partir de um animal de notável reconhecimento na bacia para
ser o personagem que apresenta/dialoga durante a elaboração do Plano. Deve ser um
personagem criado com o objetivo de humanizar os produtos ou processos que representam
ou estão associados. Este recurso ou estratégia de comunicação já é amplamente adotada
nos processos de planejamento de recursos hídricos, no Rio Grande do Sul e no Brasil,
tornando o personagem um interlocutor que dialoga, apresenta e suaviza a comunicação
dos temas técnicos. Entretanto, faz-se necessário observar e atender alguns critérios no
processo de escolha:
I.

Representar um ser vivo do ecossistema da bacia hidrográfica;

II.

Ser um bioindicador de qualidade ambiental (animal ou planta de hábitos mais
exigentes);

III.

Permitir recursos de humanização através de sua estrutura física (que possibilite a
liberdade artística de sorrir, expressão de indagação, etc.).

Nas fases A e B do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foi utilizado o biguá,
ilustrado na Figura 8 (à esquerda). Em 18 de março de 2014, o Plenário do Comitê decidiu
pelo uso do mesmo animal, porém com um novo processo de criação do ícone (Figura 8 à
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direita). Será apresentado em formato digital com especificações a serem definidas junto ao
Comitê.

Figura 8: Mascote biguá utilizado nas fases A e B do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba (à esquerda), e a nova mascote biguá, elaborado para a fase C (à direita)

c) Website do Plano
Tem por objetivo oferecer um instrumento virtual de acessibilidade ao andamento dos
trabalhos relativos ao Plano de Bacia e disponibilizar as cópias das apresentações
realizadas e dos documentos produzidos. Será criada uma página própria para o processo
do Plano de Bacia, com manutenção a cargo da Ecoplan. Quando finalizado estará
disponível no endereço: http://www.planolagoguaiba.com.br. O formato será de uma página
específica para o Plano, podendo estar associada ao site do próprio Comitê (com a mesma
identidade visual apresentada na Figura 9), para a divulgação de informações do processo,
apresentando os resultados do desenvolvimento do plano de bacia e disponibilidade de
cópias dos documentos e apresentações.

Figura 9: Print screen do website do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Disponível em http://www.comitelagoguaiba.net/
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d) Fanpage (Facebook)
Criação de uma página institucional do Plano na rede social Facebook (Fanpage), de
maneira a qualificar a comunicação direta e instantânea com os atores presentes e
vinculados ao Comitê. Prioritariamente, comunicar informações sobre o desenvolvimento do
Plano de Bacia, reuniões de trabalho e eventos públicos.
Apresentada em formato digital com especificações e periodicidade a serem definidas junto
a CA e ao Comitê. Quando finalizado estará disponível no endereço: http://ptbr.facebook.com/planodabaciadolagoguaiba (Figura 10).

Figura 10: Print screen da fanpage do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba

e) Mailing
O mailing auxilia o Comitê na divulgação dos eventos e reuniões através de uma listagem
de contatos de e-mail, de atores e instituições considerados necessários e estratégicos.
Serão retomados com o Comitê os contatos e parcerias estabelecidas quando foi realizada
a 1ª Etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Essa ferramenta poderá ser
operada diretamente através de um e-mail institucional do Plano ou pelo próprio Comitê.
Apresentado em formato digital com especificações e periodicidade a serem definidas junto
a CA e ao Comitê.
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f)

Grupo de e-mails do Plano de Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba

Auxilia o Comitê na divulgação dos eventos e reuniões do Plano, através de uma listagem
de contatos de e-mail, de atores e instituições considerados necessários e estratégicos.
Possui formato digital, utilizando a ferramenta de gerenciamento Google Groups, para
comunicação rápida e centralizada nos contatos de e-mail participantes do grupo,
inicialmente constituído pela Direção do Comitê, técnicos da ECOPLAN, DRH/SEMA e
FEPAM.
g) Releases
Tem por objetivo divulgar as informações produzidas e eventos do Plano para os meios de
comunicação da bacia e assessorias de comunicação/imprensa das entidades membro do
Comitê. Apresentado em formato digital tamanho A4, colorido e cabeçalho personalizado,
apresenta informações sobre o processo de planejamento das águas, os estudos técnicos
do Plano de Bacia e fazer o chamamento e divulgação para os eventos públicos através da
divulgação das datas e respectivos locais.
h) Folders
Tem como objetivo fazer a divulgação da agenda de eventos públicos e informações objeto
de apresentação ou discussão. Material prioritariamente dirigido aos membros do comitê e
suas redes de representação. Possui tamanho A4, colorido, acabamento e tipo e papel a
definir. Os folders serão distribuídos no momento do lançamento do Plano; final da Fase B;
e Fase C.
i)

Cartazes

Fazer a divulgação da agenda de eventos públicos. Material prioritariamente dirigido aos
membros do comitê e suas redes de representação. Em formato A3, colorido, acabamento e
tipo e papel a definir. Distribuído nas datas das reuniões de maior participação social e
indicação dos temas a serem apresentados ou discutidos.
j)

Revista Institucional

Este material possui caráter menos temporal e pode ser utilizado como referência de
informações de fácil acesso sobre a Bacia, devendo ser elaborado ao final do processo de
elaboração do Plano. Estruturada em tamanho A4, colorida, acabamento com 1 dobra com
grampo, tipo de papel a definir, e em meio digital (CD). O exemplo apresentado na Figura 11
foi elaborado para as fases A e B.
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Figura 11: Revista Institucional elaborada para as fases A e B do Plano da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba

É importante destacar que o número de páginas e as demais especificações podem variar
de acordo com a diagramação, ilustrações e material disponível para impressão na gráfica.
Deverá ser gerado a partir do documento Síntese do Plano, em linguagem acessível e
ilustrada.
k) Registro das reuniões públicas
O registro dos eventos públicos, ajuda memória, listas de presenças e fotografias, poderão
ser disponibilizadas no website do Plano. O formato final inclui registros das reuniões,
incluindo as listas de presença impressas e registros fotográficos (arquivos digitais em CD).
2.6

VARIÁVEIS PARA O PLANO

Esta primeira etapa técnica do trabalho prevê o desenvolvimento de duas atividades
centrais:


Definição das variáveis necessárias e suficientes para a realização da FASE C; e



Proposta metodológica de obtenção dessas informações.
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Na primeira atividade foi produzida uma lista de variáveis a serem estudadas e incorporadas
ao processo de planejamento, devendo a mesma ser validada primeiramente pela CA e
posteriormente pelo Comitê. A lista proposta foi apresentada ao Plenário do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba em 18 de março de 2014.
Na segunda atividade ocorre o processo de obtenção e internalização das variáveis listadas,
adotando-se procedimentos metodológicos adequados a cada uma delas. Esta segunda
atividade será desenvolvida ao longo do trabalho de modo que as informações necessárias
sejam incorporadas aos produtos das Fases B e C.
2.6.1

Definição das variáveis necessárias e suficientes para a realização da
Fase C

Com vistas a garantir que a base técnica a ser disponibilizada aos estudos em questão seja
adequada e suficiente às necessidades de conhecimento envolvidas, foram definidas as
variáveis essenciais à consolidação do plano de bacia. Esta definição tem caráter técnico e
social. Técnico no que se refere às informações necessárias à complementação do
diagnóstico, bem como à complementação do Enquadramento e à elaboração do plano de
bacia (Programa de Ações). Social, pois deverá ser entendido, no ambiente do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, como aquelas informações que descrevem ou permitem
uma percepção real e atual da situação dos recursos hídricos na bacia. Assim, utilizando
metodologia já empregada em outros planos de bacia do Rio Grande do Sul, foram
avaliadas e analisadas as diversas variáveis específicas consideradas na elaboração dos
estudos anteriores (Fases A e B), bem como propostas outras não contempladas ainda.
No Diagnóstico existente, foram estabelecidas diversas relações de causa e efeito entre as
condições de qualidade e quantidade da água na bacia, suas variações no tempo e no
espaço e suas relações entre disponibilidades e demandas. Tais relações caracterizam a
situação específica dos recursos hídricos na bacia, descartando uma avaliação
indiscriminada de toda a realidade físico-ambiental, social, cultural e econômica, que levaria
a perda de foco e gasto dispensável de esforços.
Os temas que necessitam de atualização no Diagnóstico estão destacados em verde no
Quadro 9 e no Quadro 10, sendo estes essenciais para o processo de consolidação de base
técnica para o Plano. Assim, em termos técnicos, nesta atividade foram verificadas as
variáveis adotadas, confrontadas com uma relação clássica de fatores intervenientes com os
recursos hídricos.
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Tendo em vista tratar-se de um processo de planejamento de recursos hídricos, o universo
de informações disponíveis foi filtrado, selecionando-se apenas aquelas informações úteis
ao objeto deste estudo. Com base em outros processos de planejamento de recursos
hídricos (notadamente nos processos de planejamento das bacias do Caí, Pardo, Ibicuí, Ijuí
e Gravataí), podem ser definidas duas naturezas de variáveis: aquelas primárias, a serem
obtidas diretamente (Quadro 9) e as derivadas (Quadro 10), que serão resultado dos
estudos a serem desenvolvidos.
Quadro 9: Variáveis primárias, em destaque aquelas que serão atualizadas
Variáveis primárias
Altimetria (cartografia oficial)
Rede Hidrográfica
Geologia
Meio Físico
Mineração
Batimetria
Ventos
Limites municipais (Setores Censitários)
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
Dados demográficos (urbanos e rurais)
Socioeconomia
PIBs e VABs setoriais municipais
Rede hidroviária
Atividades da indústria
Área irrigada da lavoura de arroz
Área da silvicultura
Uso e cobertura do solo
Atividades de mineração
Manchas Urbanas
Unidades de Conservação (UC) e
Áreas de Preservação Permanente
(APPs)

Áreas de UCs e APPs
Unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos (sub-bacias)
Informações hidrológicas (pluviometria, fluviometria e evaporimetria)
Hidrogeologia

Recursos Hídricos

Informações relativas à qualidade das águas (monitoramento)
Relação de outorgas e licenças (captação e lançamento)
Dados relativos ao saneamento
Dados relativos a lançamentos industriais (SISAUTO-FEPAM)

Variável com atualização prevista.
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Além da importância das variáveis primárias, citam-se também as derivadas, considerandose sua relevância para a completude deste trabalho. Também cabe destacar que a grande
maioria das variáveis está disponível nos estudos existentes e recentes.
Quadro 10: Variáveis derivadas, em destaque aquelas que serão atualizadas
Variáveis derivadas
Conservação e adequação do uso do solo

Remanescentes de áreas florestais
Reservação de água (açudes e reservatórios)
Disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas
Demandas e consumos de água
Lançamentos de efluentes

Recursos Hídricos

Segmentação da rede hídrica
Áreas vulneráveis e de risco de contaminação dos
aquíferos
Áreas de risco
Matriz institucional e administrativa: arcabouço legal e
institucional relativo à efetiva gestão das águas na
bacia
Variável com atualização prevista.

As variáveis aqui propostas servem para orientar a busca de informações nos estudos da
etapa de Diagnóstico do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, de modo que sejam
confrontadas com as informações existentes nos estudos anteriores, ou ainda identificadas
como eventuais lacunas de conhecimento.
Obviamente, esta relação de variáveis poderá ser revisada no decorrer do desenvolvimento
do trabalho, caso surjam elementos que justifiquem a inclusão de novos temas.
2.6.2

Proposta metodológica de obtenção dessas informações

As fontes oficiais de informações relativas aos temas que necessitam atualização serão
consultadas, sempre que necessário. Este contato se dará por intermédio do DRH/SEMA ou
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Assim, prevê-se a busca de informações nas seguintes entidades:


IBGE para as informações de socioeconomia;



DEFAP e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio para
as UCs;



FEPAM, DMAE e CORSAN, para monitoramento da Qualidade das Águas;



DRH e FEPAM, para banco de Outorgas e Licenças;



SNIS, ANA, DMAE, CORSAN e Prefeituras, para informações sobre Saneamento;



FEPAM e Secretarias Municipais de Meio Ambiente, para dados sobre efluentes;
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DRH e Comitê para assuntos relativos a matriz institucional e administrativa;



Comitê para meios e comunicação e agentes de educação ambiental.

Ao final deste processo as informações serão compiladas e embasarão a realização da
Oficina de Integração de Resultados Técnicos - a ser aprovada pela CA - prevista no Plano
de Informação, Mobilização e Participação Social.
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3

CONSOLIDAÇÃO DA BASE TÉCNICA

Este capítulo visa à consolidação das informações provenientes, essencialmente, dos
relatórios da 1ª Etapa do Plano do Lago, detalhados na AP.3 (item 2.3), com algumas
atualizações. Para isso, foram selecionados temas fundamentais para o processo de
construção da fase final do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. É importante
salientar que esta etapa de consolidação da base técnica garante que o Plano seja
construído a partir de informações consistentes, que servirão como subsídio para os
debates com o Comitê e os acordos que definirão o Plano da Bacia, notadamente à Fase C.
O Diagnóstico elaborado entre 2002 e 2004, referente aos “Estudos Preliminares de
Subsídios ao Plano de Bacia do Lago Guaíba” pela consultora Concremat necessita de
atualizações em diversos temas, o que não integra o escopo deste trabalho, que se refere à
Fase C. Ainda assim, alguns temas foram objeto de levantamentos específicos, que serão
detalhados a seguir.
Quatro temas bastante dinâmicos, passíveis de alteração ao longo do tempo, em função da
defasagem nos períodos de elaboração das Fases A e B, e da Fase C do Plano do Lago,
foram revistos e atualizados. O primeiro tema se refere aos aspectos socioeconômicos dos
municípios integrantes da bacia, em função da publicação do Censo Demográfico do IBGE
de 2010 e de atualizações subordinadas, como área irrigada. Esta atualização encontra-se
distribuída ao longo do capítulo 3.2 ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS.
O segundo tema refere-se ao mapa de uso e ocupação do solo, que recebeu novo
tratamento de vetorização com base em imagens digitais de período recente e
posteriormente a classificação das unidades. A metodologia e os resultados são
apresentados no item 3.2.4 Uso do solo.
O terceiro tema estratégico refere-se à infraestrutura hídrica e de saneamento implantada na
bacia, pois desde o estudo anterior muitos investimentos foram identificados em municípios
como Porto Alegre, Guaíba, Canoas, entre outros, que serão abordados no Relatório
Técnico 2.
Foram atualizadas as vazões efluentes industriais, com base no cadastro do Sistema de
Automonitoramento de Efluentes Líquidos (SISAUTO) da FEPAM e as outorgas de direito de
uso da água emitidas para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
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Além disso, o item referente à ocupação urbana apresenta informações atuais em temas
como a pressão sobre o Parque do Delta do Jacuí, resíduos sólidos, drenagem urbana e
áreas de risco.
A mineração de areais é outro tema que mereceu destaque, em função das importantes
questões que permeiam este setor na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. As Unidades de
Conservação e as Áreas de Preservação Permanente também foram atualizadas.
Finalmente, destaca-se a atualização do diagnóstico da situação atual da qualidade das
águas no Lago Guaíba e da foz dos corpos hídricos afluentes, através das séries de
monitoramento, que servirão como insumo para a modelagem do Lago Guaíba e calibração
do modelo IPH-ECO. Estes dados de qualidade de água foram solicitados pelo DRH/SEMA
aos órgãos responsáveis pelo seu monitoramento (DMAE, FEPAM e CORSAN) e serão
apresentados no RT2.
3.1

CONTEXTO GERAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA

A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, codificada como unidade G80 pelo Sistema Estadual
de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul - Lei 10.350/1994 (RIO GRANDE DO
SUL, 1994), é a última contribuinte da Região Hidrográfica do Guaíba. A bacia situa-se a
leste do Estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas geográficas de 29º55' a 30º37'
de latitude Sul e 50°56' a 51°46' de longitude Oeste.
A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba possui uma área total de 2.973,1 km², dos quais 482,2
km2 correspondem à área do Lago Guaíba e 28,1 km2 à região do delta, restando 2.462,7
km² de área territorial. A Tabela 8 apresenta as áreas citadas, explicitando a divisão da área
territorial em margem direita (1.907,4 km2), margem esquerda (507,8 km2) e ilhas (47,6 km2).
A Figura 12 evidencia as regiões supracitadas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Tabela 8: Áreas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Região

Área (km²)

Margem Direita

1907,4

Margem Esquerda

507,8

Ilhas

47,6

Delta

28,1

Lago Guaíba

482,2

Área total
Fonte: Arquivo vetorial CONCREMAT (2004).

2973,1

A Figura 13 mostra que a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba abrange total ou parcialmente
14 municípios (Barão do Triunfo, Barra do Ribeiro, Canoas, Cerro Grande do Sul, Eldorado
do Sul, Guaíba, Mariana Pimentel, Nova Santa Rita, Porto Alegre, Sentinela do Sul, Sertão
Santana, Tapes, Triunfo e Viamão).
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A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba apresenta na porção norte o Parque do Delta do Jacuí
e, ao sul tem como limite a Laguna dos Patos, sendo drenada por 37 arroios principais
(Tabela 9) que contribuem diretamente ao lago pelas suas margens esquerda e direita.
Tabela 9: Área de drenagem das 37 sub-bacias que compõem a Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba
Bacia

Nome

Área (km²)

Bacia

Nome

Área (km²)

1

Arroio Araçá

553,19

20

Arroio Guarujá

2,23

2

Arroio Ribeiro

536,33

21

Arroio do Salso

93,49

3

Arroio das Capivaras

233,33

22

Ponta Grossa Norte

0,78

4

Arroio Petim

191,27

23

Ponta Grossa Sul

1,39

5

Arroio Passo Fundo

75,74

24

Arroio Guabiroba

10,01

6

Arroio do Conde

215,01

25

Arroio Belém Novo

31,71

7

Saco Santa Cruz

44,48

26

Ponta dos Coatis

8

Sem Nome

2,59

27

Arroio Lami

54,01

9

Morretes

8,68

28

Arroio Manecão

12,50

10

Arroio Araçá 2

25,52

29

Arroio Chico Barcelos

37,09

11

Almirante Tamandaré e
Humaitá

14,64

30

Ponta do Coco

8,80

12

Arroio Dilúvio

80,98

31

Arroio Estância

39,17

13

Santa Teresa

1,14

32

Arroio Xambá

15,15

14

Ponta do Melo

1,78

33

Sem nome 2

5,35

15

Arroio Sanga da Morte

4,15

34

Praia das Pombas

5,24

16

Arroio Cavalhada

28,37

35

Praia da Pedreira

2,04

17

Assunção e Arroio do
Osso

1,56

36

Praia Araçá

3,17

18

Arroio Capivara

12,68

37

Ponta do Salgado

19

Arroio Espirito Santo

0,57

58,05

2,84

Fonte: CONCREMAT (2004a. p 1-10).

Os principais corpos hídricos da bacia na margem direita são os arroios Araçá, do Petim, do
Ribeiro, Capivara e Conde. Já na margem esquerda os principais arroios são o Dilúvio,
Cavalhada, Salso, Lami e Itapuã. São excluídas as áreas que contribuem para os rios
formadores do lago, que são os rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí, cujas contribuições
aportam pelo extremo norte. Tais rios drenam quase 1/3 do Estado do Rio Grande do Sul
que compreendem a Região Hidrográfica do Guaíba (CONCREMAT, 2004a).
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3.2

ASPECTOS AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS

3.2.1

Caracterização geral dos municípios

Os 14 municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba apresentam
contiguidade geográfica em torno da capital Porto Alegre, sendo que a metade pertence à
Região Metropolitana (Canoas Eldorado do Sul, Guaíba, Nova Santa Rita, Porto Alegre,
Triunfo e Viamão). Seis destes municípios possuem sede urbana inserida na bacia: Barra do
Ribeiro, Canoas, Guaíba, Mariana Pimentel, Porto Alegre e Sertão Santana.
Ressalta-se que apenas alguns municípios possuem seu território inserido quase totalmente
no polígono da bacia. Os mais representativos são Barra do Ribeiro (98,82%), Guaíba
(100,00%), Porto Alegre (82,49%) e Sertão Santana (90,84%). As maiores densidades
demográficas ocorrem em Porto Alegre e Canoas.
A estimativa da população residente no interior da bacia utilizou uma unidade territorial
menor que o município, representada pelos setores censitários do IBGE referentes ao
“Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário” (IBGE, 2011). O
setor censitário é a menor unidade territorial, formada por área contínua, integralmente
contida em área urbana ou rural, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo
conjunto esgota a totalidade do Território Nacional, o que permite assegurar a plena
cobertura do País. Por serem áreas menores que os municípios, permitem maior precisão
nas estimativas proporcionais por área.
O maior ganho de precisão, neste procedimento, é em relação aos setores censitários
rurais, que representam áreas maiores que as urbanas, uma vez que a população urbana
tende a ser lançada, para fins de cálculo, na sede urbana dos municípios. Contudo,
eventualmente há população urbana registrada em setores censitários fora da sede do
respectivo município, residente em áreas urbanizadas em distritos e comunidades. Há
casos, também, que partes da mancha urbana se distribuem por diferentes subdivisões da
bacia, o que ocorre em municípios com sedes instaladas sobre divisores de água na bacia.
Para determinar a população residente na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, efetuou-se o
cruzamento do arquivo vetorial de Concremat (2004) com a base dos Setores Censitários
disponibilizada pelo IBGE. A Figura 14 mostra os municípios que compõem a Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, espacializados por setores censitários, inseridos ou não
dentro do limite da bacia. Através do arquivo vetorial foi possível estabelecer, pelo programa
ArcGis 10, a área do setor censitário inserida na bacia e a população correspondente.
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Os quantitativos referentes à população total dos municípios e a população percentual
pertencente à Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba são apresentadas na Tabela 10.
Tabela 10: População nos municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (2010)
Área do mun.
na bacia (%)
(CONCREMAT,
2004)

Densid.
demog.
(hab/km²)

2,66

13,67

5.961

628

5.333

241

0

241

95,28

14,84

10.810

8.026

2.784

12.556

9.291

3.265

23,05

2.124,44

278.280

278.280

-

70.583

70.583

0

14,42

26,33

8.545

2.149

6.396

1.008

0

1.008

30,86

56,85

28.956

25.872

3.084

28.048

26.359

1.689

99,76

218,24

82.203

80.357

1.846

95.201

93.064

2.137

47,54

9,92

3.349

564

2.785

2.753

638

2.115

4,7

87,54

19.057

16.313

2.744

203

203

0

82,16

2.511,27

1.246.317

1.246.317

-

975.000

975.000

0

31,69

16,11

4.538

1.117

3.421

1.234

0

1.234

91,21

20,29

5.107

1.121

3.986

5.464

1.278

4.186

Tapes

17,66

17,67

14.239

12.419

1.820

284

0

284

Triunfo

0,49

27,04

22.127

14.525

7.602

4

0

4

Viamão

9,10

136,13

203.634

191.121

12.513

35.108

32.813

2.295

-

-

1.933.123

1.878.809

54.314

1.227.687

1.209.229

18.458

Municípios
Barão do
Triunfo
Barra do
Ribeiro
Canoas
Cerro
Grande do
Sul
Eldorado
do Sul
Guaíba
Mariana
Pimentel
Nova Santa
Rita
Porto
Alegre
Sentinela
do Sul
Sertão
Santana

Total

3.2.2

População do Município
(IBGE, 2010)
Total

Urbana

População na Bacia
(IBGE, 2011)

Rural

Total

Urbana

Rural

Análise conjuntural das atividades econômicas dos municípios

A configuração da indústria gaúcha, particularmente nos municípios da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba, não sofreu modificações significativas nos anos 1990 e início do Século
XXI, em certa medida acompanhando a trajetória de crescimento do país, o que pode ser
observado na composição setorial do Valor Agregado Bruto - VAB e de estudos
complementares dos setores agropecuário, industrial e de comércio e serviços
(CONCREMAT, 2004b).
Analisando os setores econômicos de cada um dos municípios da bacia do ponto de vista
de suas participações no VAB do Rio Grande do Sul, para o ano de 2011, da mesma
maneira que foi estabelecido na Fase A e B do Plano (CONCREMAT, 2004b) tem-se que,
para o setor agropecuário, nenhum dos municípios analisados apresentou participação igual
ou superior a 0,2%, sendo, assim, irrelevante no contexto da economia estadual (Tabela
11).
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Tabela 11: Participação do Valor Agregado Bruto por setores de atividade econômica dos
municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba em relação ao valor Agregado Bruto do
Estado e ao Valor Agregado Bruto - VAB do conjunto dos municípios analisados (2011)
Setores Econômicos
Municípios

Categorias
Agropecuária

Barão do Triunfo
Barra do Ribeiro
Canoas
Cerro Grande do Sul
Eldorado do Sul
Guaíba
Mariana Pimentel
Nova Santa Rita
Porto Alegre
Sentinela do Sul

Indústria

Serviços

% do Estado do RS

0,15

0,01

0,03

% do município da bacia

6,40

0,02

0,07

% do Estado do RS

0,22

0,03

0,06

% do município da bacia

9,77

0,13

0,17

% do Estado do RS

0,02

5,99

6,58

% do município da bacia

0,89

24,09

20,21

% do Estado do RS

0,11

0,02

0,04

% do município da bacia

4,90

0,06

0,12

% do Estado do RS

0,19

0,25

0,30

% do município da bacia

9,09

1,03

0,93

% do Estado do RS

0,16

1,79

0,66

% do município da bacia

7,95

7,42

2,09

% do Estado do RS

0,08

0,01

0,02

% do município da bacia

3,48

0,02

0,05

% do Estado do RS

0,06

0,27

0,24

% do município da bacia

2,96

1,10

0,75

% do Estado do RS

0,11

9,04

22,11

% do município da bacia

5,24

37,45

69,89

% do Estado do RS

0,08

0,01

0,02

% do município da bacia

3,44

0,04

0,05

% do Estado do RS

0,12

0,03

0,04

% do município da bacia

5,19

0,12

0,10

% do Estado do RS

0,19

0,05

0,10

% do município da bacia

8,44

0,19

0,28

% do Estado do RS

0,24

6,38

0,80

% do município da bacia

11,63

25,44

2,43

% do Estado do RS

0,46

0,77

1,01

% do município da bacia
20,62
Fonte dos dados: Valor Agregado Bruto da FEE/ Rio Grande do Sul (2011).

2,89

2,87

Sertão Santana
Tapes
Triunfo
Viamão

Partindo-se do diagnóstico dos aspectos socioeconômicos elaborado para o Plano da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba em 2003, não houve mudanças estruturais referentes à
participação do VAB nas atividades econômicas dos municípios.
Dentre os municípios integrantes da bacia em 2001, as cidades de Canoas (11,58%), Porto
Alegre (7,19%) e Triunfo (7,33%) destacaram-se por manter participação significativa no
setor industrial do Estado. Em 2011, a situação continua, mas as posições se alteraram e
Porto Alegre passou para o primeiro lugar no ranking da indústria (9,04%), seguido de
Triunfo (6,38%) e Canoas (5,99%).
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No setor de serviços, o destaque em 2001 também foi atribuído a Canoas e Porto Alegre,
municípios polarizadores dos demais, com 5,15% e 17,33% respectivamente. Em 2011,
Porto Alegre assumiu a primeira posição (22,11%), seguido de Canoas (6,58%).
No que se referiu à participação do Valor Agregado Bruto, por setores de atividade
econômica de cada município no conjunto dos municípios sob análise, a menor participação
para o setor agropecuário foi conferida ao município de Canoas, com 0,55%, enquanto
Viamão apresentou o maior percentual (21,76%). Em 2011, considerando-se ainda a
participação em relação aos municípios componentes da bacia, a maior participação no
setor agropecuário continuou com Viamão (20,62%) seguido de Triunfo (11,63%). O
município com menor participação continuou sendo Canoas (0,89%).
Observando a Tabela 12, que apresenta uma classificação dos municípios integrantes da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba em relação ao conjunto de todos os municípios do Rio
Grande do Sul, quanto ao PIB e ao PIB per capita, os destaques quanto ao PIB em 2011
foram Porto Alegre, Canoas e Triunfo, ocupando o 1º, 3º e 6º lugares, respectivamente.
Sentinela do Sul e Mariana Pimentel foram os que obtiveram menor colocação, ocupando
em 2011 o 392º e 423º lugares, respectivamente, no conjunto dos municípios do Estado. As
mesmas posições não foram registradas em 2011 quanto ao PIB per capita, no qual o
município de Triunfo ocupou o 1º lugar, seguido por Canoas (5º lugar), sendo que Porto
Alegre, a capital do Estado e que detém o maior PIB em termos absolutos, ocupou a 54º
colocação. Viamão e Cerro Grande do Sul obtiveram as menores posições, 490º e 487º,
apresentando PIB per capita muito inferior ao do Estado.
O setor da indústria predominou sobre agropecuária e serviços. Analisando-se o município
como um todo, Triunfo possui 77,65% do VAB pertencente à indústria, seguido de Guaíba
(57,42%) e Canoas (37,71%).
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Tabela 12: Valores de PIB e PIB per capita segundo os municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e Unidade Federativa (2001 e 2011)
Municípios

PIB (R$ 1.000)
2001

Posto

2011**

2001*

Participação (%)
2011**

2001*

2011**

PIB per capita
(R$)
2001*
2011**

Posto
2001*

2011**

Barão do Triunfo

36.893.712

77.697

317º

309º

0,04

0,03

5.460

11.027

452º

477º

Barra do Ribeiro

66.473.000

164.271

183º

175º

0,07

0,06

5.565

13.008

447º

430º

6.821.785.052

15.515.129

2º

3º

7,01

5,89

22.021

47.711

8º

5º

45.886.958

102.443

259º

256º

0,05

0,04

5.481

9.829

450º

487º

Canoas
Cerro Grande do Sul
Eldorado do Sul

564.267.555

745.178

34º

58º

0,58

0,28

19.891

21.360

19º

190º

Guaíba

699.623.546

2.522.753

25º

17º

0,72

0,96

7.301

26.479

338º

115º

22.135.707

46.629

444º

423º

0,02

0,02

5.821

12.365

432º

444º

168.254.721

623.946

97º

71º

0,17

0,24

10.191

26.835

169º

109º

10.570.825.735

45.506.017

1º

1º

10,86

17,26

7.710

32.203

299º

54º

Mariana Pimentel
Nova Santa Rita
Porto Alegre
Sentinela do Sul

45.808.072

53.355

260º

392º

0,05

0,02

9.245

10.217

213º

482º

Sertão Santana

45.695.171

105.557

261º

249º

0,05

0,04

8.596

17.906

240º

270º

Tapes

100.661.722

229.959

137º

139º

0,1

0,09

6.096

13.807

420º

403º

Triunfo

3.204.361.064

5.932.342

4º

6º

3,29

2,25

141.517

227.537

1º

1º

Viamão

821.050.137

2.215.029

20º

20º

0,84

0,84

3.532

9.218

495º

490º

Rio Grande do Sul
97.310.194.511
263.633.398
100,00
100,00
9.457
24.563
Fonte: Dados de 2001: CONCREMAT (2004b, p-1-23). Dados de 2011: FEE/RS (2014). *Considera 497 municípios do Rio Grande do Sul. ** Considera 496 municípios do Rio
Grande do Sul.
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3.2.3

Indicadores sociais dos municípios

Na Fase A - Diagnóstico do Plano do Lago Guaíba, foi analisado o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, criado pelas Organizações das Nações
Unidas - ONU. O IDH-M é uma medida composta por indicadores de três dimensões do
desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda e corresponde a um número que
varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de um
município (Figura 15).

Figura 15: Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal
Fonte: PNUD (2013).

No que se refere ao IDH-M publicado pela ONU, para 2002, Porto Alegre apresentou o
maior índice em relação aos municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (0,865),
ocupando a 4ª posição no Estado e a 11ª no Brasil (Tabela 13 e Figura 16). Em 2010, Porto
Alegre assume a primeira posição no Estado e a 28ª na classificação nacional.
Tabela 13: IDH-M nos municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, classificação no
ranking estadual e nacional (2010)

Barão do Triunfo

0,645

0,821

Índice de
Desenvolvimento Classificação Classificação
Humano Municipal
no RS
Nacional
(IDH-M)
0,428
0,610
495ª
3.902ª

Barra do Ribeiro

0,691

0,822

0,529

0,670

410ª

2663ª

Canoas
Cerro Grande do
Sul
Eldorado do Sul

0,768

0,864

0,636

0,750

102ª

551ª

0,673

0,855

0,499

0,660

440ª

2898ª

0,717

0,844

0,609

0,717

247ª

1398ª

Guaíba

0,732

0,833

0,639

0,730

198ª

1021ª

Mariana Pimentel

0,701

0,866

0,568

0,701

307ª

1866ª

Nova Santa Rita

0,716

0,853

0,606

0,718

244ª

1362ª

Porto Alegre

0,867

0,857

0,702

0,805

1ª

28ª

Sentinela do Sul

0,671

0,826

0,545

0,671

407ª

2642ª

Sertão Santana

0,737

0,832

0,534

0,689

350ª

2199ª

Tapes

0,699

0,862

0,556

0,695

332ª

2059ª

Triunfo

0,717

0,873

0,629

0,733

186ª

940ª

Viamão
Fonte: PNUD, 2013.

0,720

0,866

0,591

0,717

247ª

1398ª

Municípios

IDH-M
Renda

IDH-M
IDH-M
Longevidade Educação
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Figura 16: IDH-M por município pertencente à Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba

A variável relativa à educação, que considera a escolaridade da população adulta medida
pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade com ensino fundamental completo,
tem peso 1. O fluxo escolar da população jovem, medido pela média aritmética do
percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola, do percentual de jovens de 11
a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental, do percentual de jovens de
15 a 17 anos com ensino fundamental completo e do percentual de jovens de 18 a 20 anos
com ensino médio completo, tem peso dois em Porto Alegre, considerado nível alto.
Em 2000, os municípios de Canoas, Viamão, Eldorado do Sul e Guaíba obtiveram IDH-M
acima de 0,800, indicando desenvolvimento humano considerado alto. Os municípios de
Cerro Grande do Sul e Barão do Triunfo atingiram os menores índices de desenvolvimento
humano, de 0,739 e 0,733, respectivamente, sendo considerados municípios com
desenvolvimento humano médio, registrando posições relativas ao Estado de 409ª e 425ª,
respectivamente.
O novo cálculo do IDH-M teve por objetivo ajustar a metodologia ao contexto brasileiro,
buscando indicadores mais adequados para avaliar as condições de núcleos sociais
menores – os municípios, e adaptar a metodologia do IDH Global aos indicadores
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disponíveis nos Censos Demográficos brasileiros. Desta forma garantiu a mesma fonte de
dados e comparabilidade entre todos os municípios, pois os valores do IDH-M tornaram-se
menores em relação ao Diagnóstico de 2000 (PNUD, 2013). Nesta mais recente avaliação,
somente Porto Alegre obteve IDH-M considerado “muito alto”, enquanto a maioria mantevese na categoria “alto” e os demais na categoria “médio”. Barão do Triunfo ficou na penúltima
posição em relação ao total dos municípios do Estado.
No IDH-M Renda, Porto Alegre ocupou a primeira posição, seguido de Canoas, Sertão
Santana e Guaíba. O IDH-M Longevidade, que considera a esperança de vida ao nascer, ou
seja, o número médio de anos que as pessoas dos municípios viveriam a partir do
nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade observados em cada período,
apresentou os melhores resultados, sendo que todos os municípios inseridos na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba obtiveram valores “muito altos”.
Os piores desempenhos foram observados no IDH-M Educação, sendo que Porto Alegre,
com o melhor resultado, manteve-se na faixa “alto” enquanto que Guaíba, Canoas, Triunfo,
Eldorado do Sul e Nova Santa Rita mantiveram-se na faixa “médio”. Cerro Grande do Sul
(0,499) e Barão do Triunfo (0,428) ficaram na faixa “muito baixo”.
3.2.4

Uso do solo

O levantamento do Uso e Ocupação do Solo foi apresentado no Relatório A1 - Diagnóstico e
Prognóstico das Demandas Hídricas (CONCREMAT, 2004b), elaborado com base em
imagens do sensor LANDSAT 7-TM, com data de passagem em 20 de novembro de 2000.
Na ocasião, foram mapeadas as seguintes classes:


Campo;



Mata;



Campo úmido;



Área Urbana;



Reflorestamento em corte;



Reflorestamento;



Lavoura não irrigada;



Arroz (plantio convencional e pré-germinado);



Banhado;



Área verde intraurbana;



Reservatório.
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Em função do tempo decorrido entre as Fases A e B do Plano da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba e das mudanças ocorridas no uso e cobertura do solo neste período, foi
necessário realizar uma atualização na base utilizada no relatório. Primeiramente foram
agrupadas as classes “Reflorestamento” e “Reflorestamento em corte” em uma única classe,
que foi renomeada para “Silvicultura”; a mesma alteração foi feita para as classes “Arroz Plantio convencional” e “Arroz - Pré-germinado”, que foram unidas e renomeadas para
“Arroz Irrigado”; além disso, foram inseridas as classes “Fruticultura” e “Mineração”, que
abrangem as áreas plantadas com árvores frutíferas e as áreas emersas de extração
mineral, respectivamente.
A atualização do mapa de uso do solo foi feita com base em imagens RapidEye do ano
2011, que possui resolução espacial de 5 metros, as quais foram cedidas pela SEMA. A
geração dos arquivos vetoriais foi realizada em ambiente ESRI ArcMap, no formato file
geodatabase (.gdb). Após o processo de edição vetorial, foi iniciada a classificação das
unidades.
O responsável pela equipe técnica de Uso do Solo e Geoprocessamento da Ecoplan
Engenharia adotou a técnica de classificação para a identificação das unidades do tipo
‘interpretação visual’, adotando-se as classes empregadas no estudo anterior para definir as
unidades a serem mapeadas. Novo (2010) divide os métodos de classificação de imagens
em dois grupos: análise visual de imagens e análise digital de imagens. Na análise visual o
analista humano interpreta as cores, padrões e formas a partir de uma inspeção visual da
imagem, essa classificação pode ser definida como o ato de examinar a imagem com o
propósito de identificar objetos e estabelecer julgamentos sobre suas propriedades.
Segundo essa autora, ao comparar os dois métodos, conclui-se que a interpretação visual é
mais eficiente no “reconhecimento de padrões” de objetos caracterizados por distintos
arranjos espaciais, por exemplo, pode-se facilmente distinguir entre uma cidade e um campo
preparado para o cultivo através de interpretação visual de imagens, porque o olho humano
integra informação de forma, textura, contexto, etc., mas o mesmo não ocorre numa
interpretação digital.
As classes mapeadas pela equipe técnica da Ecoplan Engenharia, visando a atualizar o
mapeamento realizado na Fase A do Plano de Bacia Hidrográfica do Lago (2004) são as
seguintes:


Área Urbana;



Área verde intraurbana;



Arroz irrigado;
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Banhado;



Campo;



Campo Úmido;



Fruticultura;



Lavoura não irrigada;



Mata;



Mineração;



Reservatório;



Silvicultura (abrange as classes Reflorestamento e Reflorestamento em corte do
estudo anterior).

A partir da classificação e atualização do mapa de uso e cobertura do solo, foram calculadas
as áreas em km² de cada classe na bacia e a respectiva participação na área de estudo. Na
Tabela 14 são apresentados os quantitativos de cada classe de uso do solo na Bacia

Hidrográfica do Lago Guaíba.
Tabela 14: Classes de uso e cobertura do solo na área de estudo
Classe

Área (km²)

%

Campo

717,32

29,13

Arroz irrigado

360,15

14,62

Mata

358,01

14,54

Silvicultura

321,29

13,05

Lavoura não irrigada

296,63

12,05

Área Urbana

193,27

7,85

Campo Úmido

142,01

5,77

Banhado

32,21

1,31

Reservatório

28,14

1,14

Área verde intraurbana

7,05

0,29

Fruticultura

5,56

0,23

Mineração

0,93

0,04

2.462,58

100,00

Total geral*

*Valor total equivalente a soma das áreas das margens direita e esquerda e ilhas, conforme tabela 8.

A classe Campo é a mais representativa, ocupando 29,13% da área total da Bacia, na
Figura 17 observa-se que esta classe está bem distribuída na área de estudo.
As áreas de Arroz irrigado ocupam 14,62% da área total e estão concentradas,
majoritariamente, na margem direita do Lago Guaíba, em áreas baixas próximas ao Lago
Guaíba ou a arroios menores.
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Figura 17: Mapa de uso e ocupação do
solo na Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba (2011)

Convenções Cartográficas

Triunfo

Capital estadual

Rio
Gravataí
Rio Jacuí

Sede municipal
Rio Perene

Rio Intermitente

6680000

Eldorado
do Sul

Corpos d'água
Limite municipal

Porto
Alegre

Legenda

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba

Arroio D
ilúvio

ro
Ar

io

n
Co
do

Sub-bacia

Uso e Ocupação do Solo

de

Viamão

Reservatório
Banhado

Campo Úmido
Mata

Guaíba

Campo

Área verde intraurbana

ndo
asso Fu
Arroio P
ro
Ar

6660000

io
Arro

do P

io

do

Área Urbana

lso
Sa

Arroz irrigado

Lavoura não irrigada
Silvicultura

etim

Fruticultura
Mineração

go
La íba
a
Gu

Arr
o

6640000

Mariana
Pimentel

io d

o
Arr

as

io d

Ca
p

iva

i
ibe
oR

ras

Localização

Barra do
Ribeiro

PR
SC

ro

RS

Barão do
Triunfo

Informações

Fonte de dados:
- Limites políticos: IBGE, 2010
- Sedes municipais: IBGE, 2010
- Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba/Sub-Bacias: DRH/SEMA, 2014
- Uso e Ocupação do Solo: Atualizado de Concremat, 2004
- Hidrografia, Corpos d'água: Base vetorial do RS escala 1:50.000

Sertão
Santana

Ara
çá

io

iro

una
Lag atos
P
dos

Informações Cartográficas:
Projeção Universal Tranversa de Mercator
Datum: SIRGAS2000
Fuso: 22
Meridiano Central: -51º
Escala 1:300.000

6620000

Arr
oio

ro
Ar

be
Ri
do

4

420000

0

Cerro
Grande
do Sul
4
km

440000

Sentinela
do Sul

460000

480000

500000

Estado do Rio Grande do Sul

As áreas recobertas com Mata correspondem a 14,54% do total da bacia e estão
concentradas, principalmente, nas proximidades dos divisores de água ou de cursos de
água. A classe Silvicultura, representada principalmente pelo cultivo de pinus, eucalipto e
acácia, é encontrada em ambas as margens do Lago Guaíba, com destaque para os talhões
da margem direita e corresponde a 13,05% da área da bacia. As áreas de lavoura não
irrigada correspondem a 12,05% e estão situadas, na sua maioria, na margem direita do
lago. As áreas urbanas correspondem a 7,85% da área total da bacia e estão localizadas na
sua maioria, na margem esquerda do lago, onde estão localizados os municípios de Canoas
e Porto Alegre. Os campos úmidos representam 5,77% e, de acordo com o estudo anterior,
são caracterizados por estarem encharcados durante a estação chuvosa e ressecado
durante a estação de seca. As demais classes (banhado, reservatório, área verde
intraurbana, fruticultura e mineração) são menos representativas e, somadas, correspondem
a 3% da área total da bacia.
Os resultados da quantificação e espacialização da lavoura de arroz irrigado para a porção
do município inserida na bacia são apresentados na Tabela 15.
Tabela 15: Comparativo da distribuição de arroz irrigado através da atualização do mapa de
uso do solo, por município integrante da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Municípios

Arroz irrigado (em km²)
CONCREMAT (2004b, p. 2-22)

Arroz irrigado (em km²)
Ecoplan (2014)

Barão do Triunfo

-

-

Barra do Ribeiro

88,95

165,14

0

1,05

1,11

4,48

Eldorado do Sul

31,03

67,27

Guaíba

20,35

36,80

Mariana Pimentel

3,58

11,35

Nova Santa Rita

1,69

3,88

Porto Alegre

0,00

2,93

Sentinela do Sul

3,52

10,33

Sertão Santana

1,64

16,60

23,20

39,26

Triunfo

-

-

Viamão

0,00

1,07

175,07

360,15

Canoas
Cerro Grande do Sul

Tapes

Total

Observa-se que houve um aumento acentuado da área ocupada com esse cultivo entre os
estudos de 2004 e 2014, nos quais foram utilizadas imagens de satélite dos anos 2001 e
2011, respectivamente. Esse aumento superou o crescimento da área cultivada com arroz
irrigado apresentado nos municípios da bacia onde, segundo dados do IRGA, houve um
aumento de 60% no período (ANEXO II). Essa diferença pode estar relacionada às
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seguintes razões: os dados do IRGA consideram a área total dos municípios listados,
enquanto que, no mapeamento apresentado na Tabela 15, é considerada apenas a área
localizada dentro da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, que abrange alguns municípios de
forma parcial; e/ou, os métodos de obtenção dos dados são diferentes. Os resultados da
quantificação e espacialização da silvicultura para a porção do município inserida na bacia
são apresentados na Tabela 16. Observa-se que houve crescimento acentuado da área
ocupada com silvicultura na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba entre os mapeamentos
realizados em 2004 e 2014. A grande área ocupada por florestas plantadas na Bacia pode
estar relacionada, principalmente, à proximidade com os centros industriais de celulose e
painéis de madeira industrializada que estão localizados na região, onde, segundo a
Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (2013), também está localizado
um dos principais maciços florestais do Estado (Figura 18).
Tabela 16: Comparativo da distribuição da silvicultura através da atualização do mapa de uso
do solo, por município integrante da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Municípios

Silvicultura (em km²)
CONCREMAT (2004)

Silvicultura (em km²)
Ecoplan (2014)

Barão do Triunfo

-

-

Barra do Ribeiro

91,84

122,72

Canoas

0,81

0,80

Cerro Grande do Sul

0,00

7,67

Eldorado do Sul

0,51

8,81

Guaíba

9,47

75,28

Mariana Pimentel

13,51

27,23

Nova Santa Rita

0,18

1,46

Porto Alegre

7,88

3,38

Sentinela do Sul

1,99

14,76

Sertão Santana

4,34

21,70

11,08

28,27

Tapes
Triunfo

-

-

Viamão

7,51

9,19

149,10

321,29

Total
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Figura 18: Distribuição esquemática dos principais maciços florestais por estado, 2012
Fonte: ABRAF (2013).

3.2.5

Atividades Agropecuárias

A variabilidade e distribuição entre população urbana e rural caracteriza as atividades
socioeconômicas desenvolvidas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Cada município
investe na produção de bens e serviços de acordo com o processo de organização
socioeconômica e as características geográficas peculiares a cada região.
As características físicas que marcam a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba permitem que
seja realizado o cultivo de arroz em larga escala. Desde a década de 1980, o Rio Grande do
Sul atua como o maior produtor de arroz em casca do país. Esta posição se deve
principalmente aos investimentos feitos em infraestrutura e tecnologia ao longo do
século XX. Dentre as características da produção do arroz gaúcho está o fato de todo ele
ser plantado por sistema irrigado e apresentar uma produtividade mais elevada do que o
arroz sequeiro. O fato do Rio Grande do Sul ser o Estado com a maior produção de arroz
em casca do Brasil criou um ambiente favorável para o estabelecimento de indústrias
ligadas ao setor, principalmente as de beneficiamento do produto (AYRES, 2010).
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Segundo a Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE (2011), o Estado registrou a produção de
8.940.432 toneladas do grão em 2011. Considerando a última década, pode-se afirmar que
o Estado aumentou consideravelmente a quantidade produzida, passando de uma média de
5.241.216 toneladas, no período de 2000-2002, para uma média de 7.931.132 no período
2009-2011. Deve-se observar que a área plantada no Estado com esta cultura praticamente
não apresentou aumento entre os anos de 2000 a 2011, contudo, nos municípios da bacia
hidrográfica do Lago Guaíba houve um aumento de 60% na área plantada entre as safras
2000-2001 e 2010-2011, anos em que foi realizado mapeamento e a revisão do uso e
cobertura do solo na bacia, conforme pode ser observado na Tabela 17.
Tabela 17: Área ocupada com arroz irrigado nos municípios da bacia (em ha)
Cidades

Safra 2000-2001

Safra 2010-2011

Safra 2013-2014

Barão do Triunfo

280

170

170

Barra do Ribeiro

9.100

14.589

12.703

Canoas

861

1.193

674

Cerro Grande do Sul

741

741

558

Eldorado do Sul

4.700

10.901

11.737

Guaíba

2.500

3.959

4.018

450

620

900

2.100

3.380

4.030

963

201

230

1.580

2.600

2.382

850

1.364

1.415

Tapes

12.130

18.380

16.863

Triunfo

4.500

5.530

6.951

Viamão

15.000

25.581

27.011

Mariana Pimentel
Nova Santa Rita
Porto Alegre
Sentinela do Sul
Sertão Santana

TOTAL
55.755
89.209
Fonte: IRGA (tabela recebida por correio eletrônico em 05 de março de 2015, ver ANEXO II).

89.642

Como pode ser observado na Figura 19, alguns municípios da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba apresentaram aumento significativo na área plantada entre as safras 2000-2001 e
2010-2011, com destaque para Eldorado do Sul, onde o aumento foi superior a 130%.
Quando comparada a área plantada na safra 2010-2011 com a safra 2013-2014, observa-se
a área plantada total praticamente não mudou, mas alguns municípios apresentaram grande
variação, com destaque para Mariana Pimentel (aumento de 45%) e Canoas (redução
de 44%).
Apesar da estabilidade mantida no período citado, a orizicultura no Estado registrou
pequenas oscilações, principalmente por influência de algumas condições climáticas
desfavoráveis como, por exemplo, períodos de estiagem prolongada, já que a cultura é
altamente demandante de água para irrigação. Mas, com base na relação quantidades
produzidas - área plantada, na última década, pode-se afirmar que houve importante ganho
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de produtividade no Rio Grande do Sul através de inovações técnicas como, por exemplo,
no manejo do solo e no uso de insumos e sementes de última geração, aliados às boas
condições climáticas (SEPLAG, 2014).
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Figura 19: Área ocupada com arroz irrigado nos municípios da bacia (em ha)

Segundo dados do Pró-Guaíba (2003), o Lago Guaíba sofre o impacto da carga de resíduos
de agrotóxicos aplicados nas lavouras de arroz nos municípios de Tapes, Barra do Ribeiro e
Guaíba. A quantidade total de agrotóxicos e fertilizantes consumidos na bacia, à época,
ultrapassava 3,4 milhões de litros por ano. Isto é particularmente preocupante,
considerando-se que algumas áreas do Lago Guaíba são utilizadas para recreação de
contato primário, pesca e como habitat de espécies. É inegável a influência deste corpo de
água como fonte de lazer, turismo e de harmonia paisagística, muito valorizada pela
comunidade, além da demanda para abastecimento.
O desenvolvimento deve ter como alicerce uma gestão eficaz e condizente com a realidade
da bacia, harmonizando os interesses dos produtores arrozeiros - cuja produção é uma das
mais exigentes quanto à irrigação - e com os de outros usuários, que coloca o
abastecimento público como prioritário.
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3.2.6

Ocupação Urbana

A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba pode ser considerada uma região de dinamismo
ocupacional, em função da capital, Porto Alegre, receber uma parcela grande da população
vinda do interior e de outros Estados, em busca de melhores oportunidades de emprego,
estudo, saúde, etc. Esse fluxo de pessoas, serviços e mercadorias pode ser pendular, em
um curto espaço de tempo, ou mesmo permanente (CONCREMAT, 2004d). Efeitos do
processo de ocupação urbana fazem-se sentir sobre todo aparelhamento urbano relativo a
recursos hídricos: abastecimento de água, transporte e tratamento de esgotos cloacal e
pluvial (TUCCI, 1997). Os costumes e hábitos no uso da água e a produção de resíduos
pelo exacerbado consumo de bens materiais são responsáveis por parte das alterações e
impactos ambientais (MUCELINI e BELLINI, 2008).
Este item apresenta alguns aspectos que merecem destaque, relacionados à ocupação
urbana da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Podem ser citados impactos como a pressão
sobre o Parque Estadual do Delta do Jacuí, a geração e o descarte inadequado de resíduos
e de efluentes, alterações na drenagem urbana, o abastecimento público de água e as áreas
de risco.
3.2.6.1 Pressão sobre o Parque Estadual do Delta do Jacuí
Um dos casos mais emblemáticos ocorre no Parque Estadual Delta do Jacuí, criado em
1976, com uma área de 17,2 mil hectares, no encontro dos rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí,
composto por ilhas que abrangem os municípios de Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita,
Triunfo e Eldorado do Sul (CONCREMAT, 2004d). Em 2005, quando foi criada a Área de
Proteção Ambiental Estadual Delta do Jacuí - APAEDJ, o Parque teve seus limites
alterados, sendo retirados 3.003 ha da área original, resultando na área atual de
14.242,05 ha (RIO GRANDE DO SUL, 2014a).
Em 2005, a Lei Estadual no 12.371 criou a APA Delta do Jacuí, com superfície de 22,8 mil
hectares e em cujo interior fica o parque. É permitida a ocupação humana, desde que sob
condições sustentáveis, sendo proibido alterar a vegetação sem autorização da
administração do parque. O Parque ainda é ocupado por moradias irregulares, que
acarretam em pressão sobre a fauna e a flora, disseminam a prática de descarte de
resíduos de forma irregular, além de se fixarem em áreas sujeitas à inundação.
Unidades de Conservação da categoria Parque Estadual são de posse e domínio públicos,
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. Contudo,
de acordo com o Plano de Manejo do Parque Estadual do Delta do Jacuí (Rio Grande do
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Sul, 2014b), até o presente momento nenhuma ação efetiva para a Regularização Fundiária
do Parque foi realizada. A fim de reverter essa situação, inicialmente deve ser elaborado o
Levantamento Fundiário da UC, com a caracterização dos imóveis existentes no interior da
Unidade. Esse levantamento será elaborado com recursos de Compensação Ambiental da
Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP S/A, mediante processo licitatório (RIO GRANDE DO
SUL, 2014b).
A APA Estadual Delta do Jacuí é constituída por uma larga faixa periférica ao Parque e
pequenas áreas disjuntas internas onde, ao contrário do Parque, é possível o uso
sustentável do espaço e dos recursos. A área da APA, inclusive as áreas disjuntas, foi
delimitada nas zonas mais densamente ocupadas por moradias e atividades incompatíveis
com a categoria de proteção integral (navegação, extração de areia, triagem e reciclagem
de lixo, pesca, plantações). Atualmente há 15 núcleos de ocupação humana na área de
abrangência da APA. Esses núcleos caracterizam-se, de modo geral, por acentuada
complexidade social, com moradias que variam de alto padrão construtivo a um padrão
totalmente inadequado, áreas com resquícios rurais, unifamiliar e rarefeitos, até
condomínios habitacionais de alto padrão, como o condomínio AMOFLORES da Associação
dos Moradores da Ilha das Flores, onde já existem várias residências instaladas e diversos
lotes de terra a venda (RIO GRANDE DO SUL, 2014b).
3.2.6.2 Efluentes urbanos e industriais
A 1ª Etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba destacou as consequências da
ocupação urbana e os impactos negativos sobre o Lago Guaíba e outros corpos de água,
sendo estes os receptores de toda a carga gerada nas demais sub-bacias que o formam,
além da contribuição das bacias adjacentes. Como maior fonte de poluição foi apontada a
carga orgânica oriunda dos esgotos domésticos de Porto Alegre, que somavam
aproximadamente 2.000 L/s.
Segundo dados do Pró-Guaíba (2003), o Lago Guaíba sofre o impacto da carga de resíduos
industriais e urbanos dos municípios da bacia. A Região Metropolitana de Porto Alegre
concentra a maior parte da população do Estado e, por consequência, é onde se produz a
maior quantidade de esgotos domésticos e resíduos sólidos (CONCREMAT, 2004b).
Segundo Bendati et al. (2003), a qualidade das águas do Lago Guaíba apresenta como
principal problema a elevada contaminação por carga orgânica oriunda de esgotos
domésticos. O programa de monitoramento realizado pelo DMAE em 24 pontos de
amostragem de água no Lago Guaíba, no período compreendido entre maio de 1998 a
fevereiro de 2000, com frequência trimestral, avaliou um total de 192 amostras. Nestas
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foram constatadas densidades de coliformes fecais superiores a 4000 NMP org/100mL na
foz dos rios Gravataí e Sinos, na captação da ETA Moinhos de Vento, na região do canal de
navegação que vai da Ponta da Cadeia até a ponta do Dionísio, e na margem esquerda
entre a Ponta da Cadeia e Belém Novo.
O item 3.4.2.4 aborda com maior detalhamento a questão do lançamento de efluentes nos
corpos hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
3.2.6.3 Resíduos Sólidos
Em amostragem efetuada para o controle dos resíduos removidos do interior do Arroio
Dilúvio em janeiro de 2011 pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU, os
dados registraram a média mensal de 72 unidades/mês de pneus removidos e
23.860 kg/mês de massa média mensal de resíduos removida (ANEXO III).
O trabalho realizado por Neves (2006) quantificou os resíduos sólidos que atingem a rede
de drenagem pluvial por meio de dois métodos, um direto e o outro indireto. O método
indireto mostrou que a carga de resíduos é de 7,35 kg.ha-1.ano-1 e o método direto, 2,25
kg.ha-1.ano-1 na rede de drenagem da bacia, considerando o período de novembro de 2003 a
julho de 2004. O estudo faz uma caracterização dos resíduos que atingem a bacia e fornece
recomendações quanto à utilização dos métodos utilizados para quantificar as cargas de
resíduos na bacia.
O resíduo doméstico é depositado de forma irregular em pelo menos cinco municípios da
Bacia do Guaíba (Barra do Ribeiro, Cerro Grande do Sul, Guaíba Mariana Pimentel e Sertão
Santana). Mesmo nos municípios que dispõem de depósitos adequados, a deficiência na
coleta e a falta de educação da população faz com que grande parte dos resíduos acabe
sendo jogada em terrenos baldios ou nos corpos d’água. Esse material disposto de forma
inadequada acaba por contaminar a água diretamente ou indiretamente através do chorume
originado da decomposição da parcela orgânica dos materiais. O Galpão de Reciclagem da
Ilha Grande dos Marinheiros e o grande número de carroceiros que atuam nas ilhas do Delta
também ajudam a agravar o problema de descarte irregular de resíduos, uma vez que os
rejeitos da coleta seletiva são muitas vezes usados como aterro (CONCREMAT, 2004b).
Conforme o Relatório Temático A2 (CONCREMAT, 2004b), a quantidade de resíduos
coletada por dia na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foi de 1.302 (t/dia), e a média de
geração de resíduos para os municípios foi de 0,64 kg/hab/dia. Foi quantificada a geração
de resíduos sólidos por sub-bacia, e o estudo considerou que a parcela remanescente de
5% destinada aos arroios, totalizando 42.419 kg/dia de resíduos nos cursos d’água.
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3.2.6.4 Drenagem urbana
A ocupação urbana crescente e desordenada causa diversos problemas associados à
drenagem urbana. À medida que a cidade se urbaniza, podem ocorrer impactos como:
aumento das vazões máximas em até sete vezes, devido à impermeabilização do solo e à
canalização do escoamento superficial; aumento da produção de sedimentos devido à
desproteção das superfícies e à produção de resíduos sólidos; deterioração da qualidade da
água devido à lavagem das ruas e do transporte de material sólido e às ligações
clandestinas de esgoto pluvial e cloacal (TUCCI, 2002). Dessa forma a frequência das
inundações aumenta, acarretando prejuízos às populações. Neste item, serão enfocadas
questões relativas ao município de Porto Alegre, que possui maior destaque em problemas
relativos à drenagem urbana.
O aumento da temperatura em regiões urbanizadas também cria condições de movimento
de ar ascendente, que pode gerar aumento da precipitação. Silveira (1999) mostra que a
parte central de Porto Alegre apresenta maior índice pluviométrico que a sua periferia,
atribuindo essa tendência à urbanização. Como nas precipitações críticas são mais intensas
com baixa duração, essas condições contribuem para agravar as enchentes urbanas
(TUCCI, 2002).
Conforme o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ALEGRE, 2005), Porto Alegre, assim como outras cidades brasileiras, passou por um
acelerado processo de urbanização que resultou em sobrecarga do sistema de drenagem
implantado na cidade. Diante desta situação e com o intuito de planejar o sistema de
drenagem, foi elaborado O Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDrU, subdividido em três
etapas.
Conforme Porto Alegre (2015) na primeira etapa (1999-2003) foram analisadas três das 27
bacias hidrográficas da cidade: arroios Moinho, Areia e Tamandaré. Os sistemas de
macrodrenagem dessas bacias foram simulados para diferentes cenários de ocupação do
solo, permitindo a detecção dos principais pontos críticos de alagamentos e a análise de
possíveis soluções para os problemas verificados. Na segunda etapa do estudo (20092011), foram analisadas mais três bacias hidrográficas: arroios Cavalhada, Capivara e
Passo das Pedras. A terceira etapa do PDDrU pretende dar continuidade ao trabalho,
estudando as demais 22 bacias hidrográficas do município.
A principal diretriz adotada no PDDrU foi a não transferência dos efeitos da urbanização
para outros pontos da cidade, ou seja, a recuperação da infiltração natural e a retenção ou
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detenção das águas pluviais e, por isso, a principal solução adotada foram os reservatórios
de detenção, implantados em diversos pontos da cidade.
O sistema de drenagem de Porto Alegre vem sendo implantado há cerca de 100 anos, o que
indica o desgaste elevado das redes existentes e a sua insuficiência hidráulica. O
crescimento urbano observado acarretou um acréscimo considerável nas quantidades de
áreas impermeáveis, levando a volumes pluviais maiores com respostas cada vez mais
rápidas e aumentos de vazões. Aliado a este aumento no escoamento tem-se a obstrução
das redes coletoras, por lixo e assoreamento, resultantes também do processo de
desenvolvimento do meio urbano. Estes impactos provocam o surgimento de pontos de
alagamento que apresentam tendência de agravamento progressivo se não forem
abordados de forma urgente com obras (CONCREMAT, 2004b).
Ao longo de muitos anos foram executadas obras buscando a minimização dos impactos da
drenagem das chuvas na população porto-alegrense, no entanto tais obras não tinham uma
base de planejamento global, que permitisse ações integradas organizadas por bacia
hidrográfica, que possibilitasse uma aplicação mais eficiente dos recursos disponíveis e
eliminasse estes impactos de forma definitiva para os riscos envolvidos (CONCREMAT,
2004b).
A capital gaúcha está ganhando o maior programa de drenagem urbana de sua história. Foi
lançado no dia 12 de dezembro de 2014, o Programa de Drenagem Urbana de Porto Alegre
(DrenaPOA), que prevê o investimento de R$ 237 milhões em cinco projetos, a partir de
março de 2015. A iniciativa, que deve solucionar o escoamento de água em diversas regiões
da cidade, como sistema de proteção contra cheias, ampliação do sistema de
macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Arroio Areia, do Arroio Moinho, Arroio Guabiroba
e do Arroio Manecão (PORTO ALEGRE, 2014).
3.2.6.5 Abastecimento público de água
Segundo Concremat (2004b), o Lago Guaíba é a fonte de abastecimento público para uma
população que supera 1 milhão de habitantes. O DMAE é o prestador do serviço público de
abastecimento de água no município de Porto Alegre e a Companhia Riograndense de
Saneamento - CORSAN é a concessionária do serviço de abastecimento de água para os
demais municípios (Canoas, Guaíba, Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel e
Sertão Santana).
Em Porto Alegre, há seis sub-sistemas de abastecimento público de água: Ilha da Pintada,
São João, Moinhos de Vento, Menino Deus, Tristeza e Belém Novo. Ao todo, são cinco
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pontos de captação de água bruta no Lago Guaíba para abastecimento do município de
Porto Alegre, visto que os subsistemas Moinhos de Vento e São João são abastecidos pelo
mesmo ponto de captação (Quadro 11). Há ainda outras duas captações no Lago Guaíba,
uma para o abastecimento dos municípios de Guaíba e Eldorado do Sul e outra para o
município de Barra do Ribeiro. O Sistema Integrado Canoas-Esteio-Sapucaia e outra
captação do município de Canoas são feitas no Arroio das Garças (braço esquerdo do Delta
do Jacuí).
Quadro 11: 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

DAME

Guaíba/Eldorado do Sul

Lago Guaíba

CORSAN

Barra do Ribeiro

Lago Guaíba

Porto Alegre
Guaíba e Eldorado do
Sul
Barra do Ribeiro

Barragem de Mariana Pimentel

Barragem
Lago Guaíba/Arroio das
Garças
Arroio das Garças

Mariana Pimentel

CORSAN

Canoas

CORSAN

Canoas

CORSAN

Sertão Santana

CORSAN

SICES - Arroio das Garças
Captação Canoas

Sertão Santana
(Adaptado de CONCREMAT, 2004b, página 3.1 -4.)

Poços

CORSAN

3.2.6.6 Áreas de Risco
Áreas de risco são regiões onde não é recomendada a construção de casas ou instalações,
pois essas áreas são muito expostas a desastres naturais como deslizamentos e
inundações. Apesar dessas limitações, em diversos pontos da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, são encontradas edificações localizadas nesse tipo de terreno.
A identificação das áreas de risco geológico localizadas na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba foi feita com base nos dados disponibilizados pelo CPRM, em formato vetorial, da
base de Setorização de Riscos a Movimentos de Massa e Inundação e das Cartas
Municipais de Suscetibilidade a Movimentos de Massa e Inundações. Essa base abrange a
Setorização de Riscos a Movimentos de Massa e Inundações, que consiste na identificação
e delimitação de áreas urbanas classificadas como de risco Muito Alto e Alto, em escala
variável de 1:1.000 a 1:2.000, para processos de rupturas em encostas, enchentes e
inundações; e as Cartas Municipais de Suscetibilidade a Movimentos de massa, enchentes
e inundações, na escala 1:25.000. Estes mapeamentos estão vinculados ao Plano Nacional

118

de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais do Governo Federal (PPA 20122015) (CPRM, 2013).
Na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foram mapeadas 41 áreas de risco localizadas nos
municípios de Porto Alegre (29) e Eldorado do Sul (12). No que se refere à tipologia dessas
áreas, há o predomínio de risco de Inundação (24 áreas), seguido pelas classes
Deslizamento (8 áreas), Queda de Blocos e Deslizamento (6 áreas) e Queda de Blocos (2
áreas) (Figura 20).
A maior parte das áreas de risco à inundação em Porto Alegre está localizada no Delta do
Jacuí e corresponde a casas situadas nas ilhas Pintada I e II, das Flores, do Pavão, dos
Marinheiros e Mauá, que formam o Delta do Jacuí e estão sujeitas às cheias do Lago
Guaíba decorrentes das chuvas intensas que ocorrem nas cabeceiras dos rios afluentes
juntamente com o efeito de represamento decorrente do vento sul. Além disso, há dois
pontos situados na margem do Lago Guaíba, na Vila dos Sargentos (Bairro Serraria)
sujeitos ao mesmo problema. Em Eldorado do Sul, as áreas com risco de inundação estão
localizadas, em sua maioria, na margem direita do Rio Jacuí no interior ou próximo à APA
do Delta do Jacuí; as demais estão localizadas na planície de inundação do Arroio do Conde
e na margem direita do Lago Guaíba.
As áreas com risco de deslizamento estão distribuídas em quatro bairros de Porto Alegre:
Agronomia, Glória, Serraria e Cristal e são caracterizadas por casas construídas em encosta
de morro, em talude de corte ou em corte/aterro. Em algumas dessas áreas de risco, além
da suscetibilidade provocada pela localização do imóvel, também são registrados descarte
de resíduos e despejo de esgoto e precariedade na condução das águas das chuvas e
servidas.
Os bairros Agronomia, Serraria e Morro Santana concentram as áreas de risco à queda de
blocos e deslizamento, essa classe de risco é caracterizada pela construção de casas
próximas a encostas de morros com ocorrência de blocos ou matacões ou próximas a
antigos taludes gerados pela extração de granito.
As áreas com risco de queda de blocos estão localizadas nos bairros Serraria e Cristal e
correspondem a construções em antigas pedreiras com talude bastante íngreme e fraturado.

119

420000

440000

460000

480000
Rio
Caí

Rio ri
qua
Ta

Rio dos
Sinos

500000
Canoas

Figura 20: Mapa das áreas de
risco geológico na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba

Convenções Cartográficas

Triunfo

Capital estadual

Rio
Gravataí

Sede municipal
Rio Perene

Rio Intermitente

Eldorado
do Sul

6680000

Rio Jacuí

Corpos d'água

Limite municipal

Porto
Alegre

Legenda

Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba

Arroio D
ilúvio

Sub-bacia

Risco Geológico

ro
Ar

io

ass
Arroio P

n
Co
do

Viamão

de

6660000

do P

Inundação

Queda de blocos

Guaíba

Queda de blocos e deslizamento

o Fundo
ro
Ar

io
Arro

Deslizamento

io

do

lso
Sa

etim

go
La íba
a
Gu

Arr
o

6640000

Mariana
Pimentel

io d

o
Arr

as

io d

Ca
p

iva

i
ibe
oR

ras

Localização

Barra do
Ribeiro

PR
SC

ro

RS

Barão do
Triunfo

Informações

Fonte de dados:
- Limites políticos: IBGE, 2010
- Sedes municipais: IBGE, 2010
- Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba/Sub-Bacias: DRH/SEMA, 2014
- Hidrografia, Corpos d'água: Base vetorial do RS escala 1:50.000
- Poligonais Risco Geológico: CPRM, 2013

Sertão
Santana

Ara
çá

io

iro

una
Lag atos
P
dos

Informações Cartográficas:
Projeção Universal Tranversa de Mercator
Datum: SIRGAS2000
Fuso: 22
Meridiano Central: -51º
Escala 1:300.000

6620000

Arr
oio

ro
Ar

be
Ri
do

4

420000

0

Cerro
Grande
do Sul
4
km

440000

Sentinela
do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

460000

480000

500000

3.2.7

Mineração

Este item visa a consolidar as informações apresentadas nos relatórios da 1ª Etapa do
Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (CONCREMAT, 2004b), com as atualizações
necessárias ao entendimento dos possíveis conflitos minerários existentes ao longo da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
O contexto geológico regional da área em estudo é constituído predominantemente por
rochas cristalinas do Escudo Sul-Riograndense e as formações sedimentares associadas à
evolução sedimentar da Planície Costeira Interna. Na bacia as rochas do Escudo Cristalino
são representadas por granitos, gnaisses graníticos, diques riolíticos e litotipos
metamórficos, datando desde o Proterozóico Superior. As formações sedimentares, por sua
vez, correspondem a registros do terci-Quaternário, constituídas por sedimentos arenosos,
aluviões e coluviões que ocorrem nas encostas dos morros e baixadas.
As rochas Proterozóicas constituem as regiões mais elevadas da bacia, localizadas nas
porções de montante, gerando assim uma morfologia entalhada formada por morros e
cristas graníticas.
As unidades quaternárias têm uma abrangência mais representativa ao longo da margem
direita do Lago Guaíba. Esta margem é constituída por esporões e praias de sedimentos
arenosos, que se conectam com áreas planas pouco dissecadas constituindo uma planície,
que se estendem para montante da bacia por cerca de 15 quilômetros. Já na margem
direita, as Formações Sedimentares são restritas a ocorrência de praias e enseadas
limitadas por pontais de morros graníticos.
O substrato depositado no leito do Lago Guaíba é heterogêneo texturalmente, sendo
constituído principalmente por areias, areia síltica, silte arenoso e silte argiloso
(LAYBAUER, 2002).
Ainda, a amostragem dos sedimentos do leito do Lago Guaíba nos trabalhos de
CECO (1999) e Bachi et al. (2000) permitiu definir um zoneamento do leito, segmentando o
leito do Lago em setores A,B,C e D, tendo o conteúdo de areia contido para cada setor em:
90 a 100%; 50 a 90%, 10 a 50% e 0 a 10%, respectivamente. Esta setorização confirma que
os teores de areia e a razão silte/argila nos sedimentos diminuem com o aumento da
profundidade, enquanto os teores de silte e argila (finos) aumentam com a mesma,
indicando uma clara relação entre a batimetria do lago e a granulometria dos sedimentos do
seu leito (LAYBAUER, 2002) (Figura 21).
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Figura 21: Mapa do agrupamento da
distribuição granulométrica de acordo
com a energia deposicional do sistema
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A sedimentação dos finos é determinada pela profundidade da lâmina d’água, se
depositando somente em profundidades maiores que 3 metros, pois em águas mais rasas a
ação das ondas gera turbulência, o que é capaz de modificar a energia do meio e provocar a
ressuspensão dos sedimentos finos depositados (BACHI et al., 2000).
As taxas de sedimentação estimadas para o ambiente do Lago Guaíba variam entre os
valores de 3,5 a 8,3 mm/ano, sendo esta condição atuante somente para os últimos 150
anos (MARTINS et al., 1989).
A diversidade do substrato geológico na área da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba define
para região um potencial mineral, predominantemente, para substâncias minerais não
metálicas para uso direto na construção civil, e, de forma menos importante, na indústria.
Tal condição gera um interesse por conta de empreendedores que vislumbram um potencial
minerário nesta bacia, principalmente no próprio Lago Guaíba.
Nos relatórios da 1ª Etapa do Plano do Lago Guaíba (CONCREMAT, 2004b) foram
identificados 501 processos em andamento no DNPM (Tabela 18). Na sua grande maioria
estes processos se referem a requerimentos de material de uso direto na construção civil.
Estas informações foram atualizadas, mediante a base de dados disponibilizadas pelo
DNPM (2014).
Tabela 18: Comparação entre os quantitativos de requerimento pesquisa e de outorgas de
lavra (licenças e concessões) entre nos anos de 2004 e 2014
Ano de 2004
Substâncias

Ano de 2014

Aumento
(%)

Pesquisa

Lavra ou
Licenciamento

Total

Pesquisa

Lavra ou
Licenciamento

Areia

226

23

249

395

80

475

90,76%

Argila

36

16

52

37

15

52

0,00%

Granito/Basalto

86

12

98

42

24

66

-32,65%

Água Mineral

41

3

44

13

21

34

-22,73%

Saibro

9

12

21

45

32

77

266,67%

Caulin

29

0

29

5

2

7

-75,86%

Carvão

4

4

8

3

3

6

-25,00%

Conchas Calcárias

0

0

0

4

4

8

-

Turfa

0

0

0

2

2

4

-

Quartzo

0

0

0

5

1

6

-

431

70

501

551

184

735

46,71%

Total

Total

Fonte: CONCREMAT (2004) e DNPM (2014).

A atualização e consolidação das informações vislumbra um cenário de maior pressão
minerária, para utilizar a área da bacia no fornecimento de material mineral de uso direto na
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construção civil. Na pesquisa de 2014 existe um total de 735 requerimentos na bacia, sendo
397 requerimentos no espelho do Lago Guaíba e 338 na área emersa da bacia.
O aumento considerável de requerimentos de areia pode estar associado ao aumento das
demandas do mercado consumidor, por conta do aquecimento de reformas e novas
construções de moradias na Região Metropolitana de Porto Alegre, assim como a
construção de obras de grande porte, localizadas nas proximidades da bacia.
O aumento do interesse pelo saibro (266%) está associado principalmente a execução de
obras de grande porte, desenvolvidas junto a margem direita do Lago, podendo-se citar o
aumento de capacidade da BR-116 e expansão da indústria de papel em Guaíba. A
demanda de saibro também é influenciada diretamente pela existência das obras de menor
porte, pois esta substância é amplamente utilizada na fase de terraplanagem de novos
empreendimentos.
Tal inferência é possibilitada pelo aumento de 43% do número total de processos solicitados
perante o DNPM, nos quais as principais substâncias que tiveram um crescimento de
solicitações, em relação ao ano de 2004, foram o saibro (266%) e a areia (90%) (Figura 22 e
Figura 23). O restante se manteve ou reduziu o número de requerimentos.
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Figura 22: Comparação entre os pedidos de pesquisa e pedidos de outorgas de lavra (licenças e concessões) entre os anos de 2004 e 2014
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Figura 23: Mapa de localização das
áreas requeridas no DNPM na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba
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3.2.8

Unidades de Conservação - UC

Unidade de Conservação - UC é uma porção do território nacional ou de suas águas
marinhas que é instituída pelo Poder Público municipal, estadual ou federal, como área sob
regime especial de administração. Ocorre através do reconhecimento das características
naturais relevantes na área, à qual se aplicam garantias de proteção de seus atributos
ambientais.
No Rio Grande do Sul, o Decreto Nº 34.256 de abril de 1992 criou o Sistema Estadual de
Unidades de Conservação - SEUC. Nesse Decreto ficou estabelecido que o SEUC é
constituído pelo conjunto de Unidades de Conservação - UC estaduais e municipais, bem
como que sua estrutura seria estabelecida de forma a incluir comunidades bióticas
geneticamente significativas, que abrangem a maior diversidade possível de ecossistemas
naturais existentes no território estadual e nas águas jurisdicionais, dando-se prioridade
àqueles que se encontrarem mais ameaçados de degradação ou eliminação (RIO GRANDE
DO SUL, 1992). O Decreto Nº 38.814 de agosto de 1998 regulamentou o SEUC e definiu
unidades de conservação como: porções do território estadual, incluindo os recursos
hídricos, com características naturais de relevante valor, de domínio público ou privado,
legalmente instituídas pelo Poder Público, com objetivos de preservação e conservação
ambiental, com área definida e sob regime especial de administração, as quais se aplicam
garantias adequadas de proteção (RIO GRANDE DO SUL, 1998).
No ano 2000, através da Lei Federal Nº 9.985 foi instituído no Brasil o Sistema Nacional de
Unidade de Conservação da Natureza - SNUC, com o objetivo de ordenar as áreas
protegidas nos níveis federal, estadual e municipal (BRASIL, 2000a). Conforme o Ministério
do Meio Ambiente, as UCs dividem-se em dois grupos:
Unidades de Proteção Integral: a proteção da natureza é o principal objetivo dessas
unidades, por isso as regras e normas são mais restritivas. Nesse grupo é permitido apenas
o uso indireto dos recursos naturais; ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou
danos aos recursos naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos recursos naturais
são: recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação
e interpretação ambiental, entre outras. As categorias de proteção integral são: estação
ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre.
Unidades de Uso Sustentável: são áreas que visam a conciliar a conservação da natureza
com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta
e uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a
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perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja
assegurada. As categorias de uso sustentável são: área de relevante interesse ecológico,
floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva
extrativista, Área de Proteção Ambiental - APA e Reservas Particulares do Patrimônio
Natural - RPPN.
As UCs que estão inseridas nos municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, que possuem jurisdição federal, são apresentadas na Tabela 19, todas
pertencentes ao bioma Mata Atlântica e ao grupo “uso sustentável”. Ressalta-se que, até o
momento da consulta, nenhuma possuía plano de manejo.
Tabela 19: Unidades de Conservação - UCs federais existentes nos municípios integrantes da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Unidades de Conservação

Último ato legal

Área do
polígono
(ha)

Município onde a
UC está inserida

RPPN Reserva do Capão
Grande

Portaria nº 98/98-N, de
14/07/1998

9

Barra do Ribeiro

RPPN Mariana Pimentel

Portaria nº 6, de 02/02/1999

46

Mariana Pimentel

RPPN Costa do Serro

Portaria nº 30, de 12/06/2000

8

RPPN Jardim da Paz

Portaria nº 53, de 24/04/2001

1,75

RPPN Rincão das Flores

Portaria nº 52, de 13/06/2010

15,46

RPPN Sítio Porto da Capela
RPPN Chácara Sananduva
RPPN Farroupilha
RPPN Professor Delmar
Harry dos Reis
Fonte: (CNUC/MMA, 2014).

Portaria nº 62-N, de
25/08/1995
Portaria nº 38/99-N, de
19/04/1999
Portaria nº 57/2005, de
23/08/2005
Portaria nº 47/99-N, de
21/05/1999

Porto Alegre

Órgão
gestor

ICMBio

14
3
9,98

Viamão

10

No Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual Nº 11.520/2000 (RIO GRANDE DO SUL,
2000) institui o Código Estadual do Meio Ambiente e define para as Unidades de
Conservação uma área circundante que deve ser protegida para fins de licenciamentos,
correspondente a raio de 10 km a partir de seus limites (SEMA, 2010a)
Art. 55 - A construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação, alteração,
operação e desativação de estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de
recursos ambientais ou consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem
como capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de
prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis.
Parágrafo único - Quando se tratar de licenciamento de empreendimentos e
atividades localizados em até 10 km (dez quilômetros) do limite da Unidade de
Conservação deverá também ter autorização do órgão administrador da mesma.
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Através desta delimitação, todos os empreendimentos ou atividades localizadas dentro do
raio de 10 km ao redor dos limites necessitam de autorização do órgão gestor da Unidade
de Conservação. Além disso, as Unidades de Conservação possuem a zona de
amortecimento (exceto Áreas de Proteção Ambiental e Reservas Particulares do Patrimônio
Natural, conforme art. 25 da Lei Federal nº 9.985/2000), que coexiste com o raio de 10 km
descrito anteriormente. As normas da zona de amortecimento devem constar no Plano de
Manejo da respectiva Unidade de Conservação. O Quadro 12 apresenta as UCs estaduais.
Quadro 12: Unidades de Conservação estaduais, e municípios afetados pelo raio de 10 km da
UC
Unidades de
Conservação
Estaduais

APA Banhado
Grande

APA Estadual
Delta do Jacuí

Instrumento
de criação

Decreto
Estadual n°
38.971/1998

Lei Estadual
n°
12.371/2005

Área do
polígono
(ha)

136.935

22.826,39

Município
onde a UC
está inserida
Glorinha,
Gravataí,
Santo Antônio
da Patrulha,
Taquara e
Viamão
Canoas,
Charqueadas,
Eldorado do
Sul, Nova
Santa Rita,
Porto Alegre e
Triunfo
Canoas,
Charqueadas,
Eldorado do
Sul, Nova
Santa Rita,
Porto Alegre e
Triunfo

Parque
Estadual do
Delta do Jacuí

Decreto
Estadual n°
24.385/1976

Parque
Estadual de
Itapuã

Decreto
Estadual n°
22.535/1973

5.566,50

Viamão

RPPN Estadual
Barba Negra

Portaria
SEMA n° 48,
de 28/09/2010

2.379,44

Barra do
Ribeiro

14.242

Municípios
dentro da
bacia afetados
pelo raio de 10
km da UC¹

Bioma

Situação
fundiária

Porto Alegre e
Viamão

Pampa e
Mata
Atlântica

-

Canoas,
Eldorado do
Sul, Guaíba,
Nova Santa
Rita, Porto
Alegre e Triunfo

Pampa e
Mata
Atlântica

-

Canoas,
Eldorado do
Sul, Guaíba,
Nova Santa
Rita, Porto
Alegre e Triunfo

Mata
Atlântica

Não
regularizado levantamento
fundiário
inexistente

Pampa

Totalmente
regularizado

-

-

Barra do
Ribeiro, Porto
Alegre e
Viamão
Barra do
Ribeiro, Porto
Alegre, Tapes e
Viamão

Refúgio da
Decreto N°
Vida Silvestre
41.559, de
2.543,46
Viamão
Viamão
Banhado dos
24/04/2002
Pachecos
Fonte: SEMA (2010). ¹ Listados somente os municípios pertencentes à bacia.

Pampa

O Parque Municipal Saint’Hilaire consta no cadastro de áreas não integrantes do Sistema
Estadual de Unidades de Conservação - SEUC (ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, 2013a). Com área de 1.143,00 hectares, instituído pelo Decreto Municipal nº 6.223, de
13/12/1977, o Cadastro no SEUC venceu em 08 de dezembro de 2010 (REGISTRO Nº
603.00003/06). Este cadastro não foi renovado, com base no parecer nº 57/2011
DUC/DEFAP/SEMA.
129

A Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande abrange parte dos Biomas Pampa e
Mata Atlântica e ocupa 2/3 da bacia hidrográfica do Rio Gravataí. A vegetação original é
composta predominantemente de banhados e matas de restinga, sobre o solo arenosos da
Coxilha das Lombas, que é uma região de paleodunas remanescente das transgressões e
regressões marinhas (Figura 24). Atualmente, a APA possui em seu território áreas urbanas
e de atividades agropastoris, predominando o cultivo de arroz. O objetivo da criação da APA
é a proteção dos banhados formadores do Rio Gravataí (Banhado Grande, Banhado do
Chico

Lomã

e

Banhado

dos

Pachecos),

compatibilizando

o

desenvolvimento

socioeconômico com a proteção dos ecossistemas naturais preservados e recuperando as
áreas degradadas (SEMA, 2010a).

Figura 24: APA do Banhado Grande
Fonte: SEMA (2010a).

A Área de Proteção Ambiental Estadual Delta do Jacuí compartilha, aproximadamente, 62%
de seu território com o Parque Estadual Delta do Jacuí. Ela apresenta áreas de influência
fluvial, ecossistemas de banhados, restingas e floresta estacional decidual. Esses ambientes
permitem a ocorrência de uma rica fauna e flora fortemente associadas aos ecossistemas
aquáticos. Inserida na Região Metropolitana de Porto Alegre, essa unidade busca atingir seu
objetivo de conservação compatibilizando as atividades humanas a suas características
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ambientais, garantindo a conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional (SEMA,
2010a).
O Parque Estadual do Delta do Jacuí tem suas ilhas situadas no Delta do Rio Jacuí e
constituem uma área verde próxima a parte mais maciçamente edificada e povoada da
Capital. Estas ilhas contribuem para melhorar a qualidade das águas do Guaíba, permitindo,
ainda, bons níveis de produtividade do pescado. Garantir a preservação destes ambientes é
o principal objetivo de criação da unidade, que mantém áreas preservadas, com uma fauna
fortemente associada aos cursos d'água, como garça (Casmerodius albus), biguá
(Phalacrocorax olivaceus), tigre-d'água (Trachemys dorbigni), jacaré-do-papo-amarelo
(Caiman latirostris) e lontra (Lontra longicaudis) (SEMA, 2010a).
O Parque Estadual de Itapuã destina-se à proteção das belezas e recursos naturais, em
especial a flora e a fauna, e à proteção dos sítios de valor histórico e arqueológico
existentes na região onde ocorre o encontro das águas do Lago Guaíba e da Laguna dos
Patos, num conjunto de ambientes de morros, praias, dunas, lagoas e banhados em plena
Região Metropolitana de Porto Alegre. Dentre as espécies da fauna preservada pelo Parque
salienta-se o bugio-ruivo (Aloutatta guariba), ameaçado de extinção, a lontra (Lontra
longicaudis), o gato-maracajá (Leopardus wiedii), bem como aves migratórias como o
maçarico-acanelado

(Tryngites

subruficollis)

e

o

suiriri

(Tyrannus

melancholicus)

(SEMA, op cit.).
O Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos foi formado por uma área cedida pelo
INCRA à SEMA em 2002. Seus ecossistemas estão relacionados ao Bioma Pampa, sendo
que nos ambientes de banhados encontram-se particularmente importantes nascentes do
Rio Gravataí e áreas de fundamental importância para o abrigo da fauna residente e
migratória. Diversas aves de interesse especial para conservação ocorrem na UC, entre as
quais o veste-amarela (Xanthopsar flavus), a noivinha-de-rabo-preto (Heteroxolmis
dominicana), o macuquinho-da-várzea (Scytalopus iraiensis) e o curiango-do-banhado
(Eleothreptus anomalus). Além disso, nesta UC ainda permanecem os últimos indivíduos do
cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) sobreviventes em todo o Estado do Rio Grande
do Sul. O Quadro 13 apresenta as UCs municipais (SEMA, op cit.).
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Quadro 13: Unidades de Conservação municipais cadastradas no Sistema Estadual de
Unidades de Conservação - SEUC, e municípios afetados pelo raio de 10 km da UC
Unidades de
Conservação
Municipais

Instrumento de criação

Área do
polígono
(ha)

Município onde
a UC está
inserida

Parque Natural
Municipal Morro do
Osso

Lei Complementar Municipal nº
334, de 27/12/1994
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Porto Alegre

Reserva Biológica
Lami José
Lutzenberger

Decreto-Lei Municipal nº 4.097,
de 31/12/1975 (criação da UC)
Lei Municipal nº 9.781, de
05/07/2005 (altera denominação
da UC)

179,77

Porto Alegre

Parque Natural
Lei Municipal nº 1527, de
Municipal Tancredo
17,7
Cachoeirinha
22/03/1996
Neves
Fonte: DUC/DEFAP/SEMA (2013). ¹ Listados somente os municípios pertencentes à bacia.

Municípios dentro
da bacia afetados
pelo raio de 10 km
da UC¹
Eldorado do Sul,
Guaíba e Porto
Alegre.
Porto Alegre e
Viamão.

Canoas

A Figura 25 apresenta as UCs inseridas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e aquelas
cujo raio de 10 quilômetros incide em área do município dentro da bacia.
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3.2.9

Áreas de Preservação Permanente (APP)

A Lei 12.651/2012 (BRASIL, 2012) dispõe sobre a proteção da vegetação nativa localizadas
às margens dos rios e lagos, nos altos de morros; nas restingas e manguezais; nas
encostas com declividade acentuada e nas bordas de tabuleiros ou chapadas com
inclinação maior que 45º; e nas áreas em altitude superior a 1.800 metros, com qualquer
cobertura vegetal, denominadas Áreas de Preservação Permanente.
Os limites das APP’s às margens dos cursos d’água variam entre 30 metros e 500 metros,
dependendo da largura de cada um, contados a partir do leito maior. Também devem ser
mantidas APP’s em um raio de 50 metros ao redor das nascentes e “olhos d’água”, ainda
que sequem em alguns períodos do ano. Para delimitar as zonas de APP’s na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba foi utilizado o definido nos incisos I, II, VI E VIII, Art. 4, Lei
12.651/2012, no qual descreve o que segue:
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima
de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta)
metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
O mapa foi elaborado a partir da legislação, através do programa ArcGis 10. Na Figura 26 é
possível verificar a ocorrência de APP’s na porção emersa Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, gerando uma área de restrição de uso de 99,96 km², correspondendo a cerca de
4% da área da bacia emersa.
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3.3

DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

A disponibilidade hídrica pode ser definida como a quantidade de água disponível em um
trecho de corpo hídrico durante um determinado tempo. Geralmente é avaliada a partir das
descargas líquidas médias de longo período ou pela probabilidade de ocorrência nos cursos
de água da bacia hidrográfica. A avaliação da disponibilidade hídrica é fundamental para
definir se os recursos hídricos disponíveis suportam as demandas desejadas, sejam elas
pontuais ou objeto de políticas públicas, sem que danifiquem a manutenção dos
ecossistemas locais.
O estudo da Fase A - Diagnóstico do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba (CONCREMAT, 2004a) apresentou a disponibilidade hídrica por meio da
avaliação da quantificação das águas superficiais e subterrâneas. Estes resultados servem
de subsídio à tomada de decisão quanto à hierarquização de intervenções na bacia.
3.3.1

Disponibilidade hídrica superficial

Neste item são apresentadas as disponibilidades hídricas superficiais da margem direita e
margem esquerda do Lago Guaíba, além da vazão dos principais rios formadores da bacia
hidrográfica.
3.3.1.1 Disponibilidade hídrica na margem direita
Nas sub-bacias da margem direita do Lago Guaíba, caracterizadas como áreas rurais,
ocorrem captações a partir dos arroios, sendo suas disponibilidades superficiais estimadas
por regionalização das vazões médias observadas no Posto Camaquã (código 87530000),
no Arroio Velhaco.
O cálculo da disponibilidade hídrica para a margem direita foi realizado por meio da
metodologia empregada em Concremat (2004a). Naquele estudo foram calculadas as
variáveis hidrológicas necessárias para a estimativa da disponibilidade hídrica na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, que serão apresentadas a seguir.
Com base nos postos pluviométricos com informações disponíveis (postos 3051004,
3051016, 3051023 e 3051031), o estudo em pauta estimou cerca de 1.500 mm/ano a
precipitação anual média na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, 1.200 mm/ano em anos
secos e em torno de 1.800 mm/ano em anos chuvosos. Em termos de distribuição espacial,
observou-se um leve acréscimo na precipitação à medida que se caminha em direção às
cabeceiras dos arroios da margem direita do lago. A evaporação potencial foi estimada em
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1.156 mm/ano (método de Thornthwaite-Mather), considerada uniforme para toda a bacia,
variando durante o ano entre 40 mm, nos meses de junho e julho, a 170 mm, nos meses de
dezembro e janeiro.
Conforme os levantamentos feitos pela Concremat (2004a), a geologia, a formação
pedológica, o uso e ocupação do solo e a climatologia da margem direita do Lago Guaíba e
da bacia do arroio Velhaco, situado na Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, guardam
grandes semelhanças. Além disto, a precipitação não apresenta grande variabilidade
espacial na área da bacia, o que possibilita a transposição de variáveis hidrológicas através
da área, pelo método de regionalização de vazões. Por conseguinte, a estimativa das
disponibilidades hídricas superficiais nos arroios da margem direita do Lago Guaíba foi
calibrada com um modelo hidrológico para o posto fluviométrico Camaquã I (87530000),
situado no Arroio Velhaco, no município de Tapes. O modelo calibrado foi utilizado para
preencher a série de deflúvios médios diários do posto 87530000, de forma a se obter uma
série contínua de valores diários entre novembro/1977 e fevereiro/1986. Em virtude da baixa
variabilidade pluviométrica, a série preenchida do referido posto foi transformada em
lâminas diárias (mm/dia) (Figura 27) e aplicada às bacias da margem direita, gerando séries
contínuas (Equação 26) de vazão para as bacias dos seguintes arroios: Araçá, Ribeiro,
Capivara, Petim e Conde.
Série de deflúvios gerados pelo Modelo
30
25

Conversão: vazão (m3/s) = deflúvio (mm/dia) * área da bacia (km2) * 0,011574
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Figura 27: Série de deflúvios diários (mm/dia) para o período entre nov/1977 e fev/1986
Fonte: CONCREMAT (2004a, p. 1 - 42).
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A geração de vazões se resume simplesmente na operação mostrada na Equação 26, em
que se multiplica a área da bacia pela série preenchida pelo modelo (expressa em mm/dia)
com as devidas transformações de unidades.
Vazão (m³/s) = Deflúvio (mm/dia) x Área da bacia (km²) x 0,011574

(26)

Na Tabela 20 constam as vazões médias específicas mensais para o Posto Camaquã I, a
partir das quais tal variável pode ser estimada para as sub-bacias do Lago Guaíba,
multiplicando os valores apresentados pelas respectivas áreas de contribuição. A Q90
(percentil 90% da curva de permanência) para o Arroio Velhaco corresponde a 4,5 L/s/km2
(CONCREMAT, 2004a).
Tabela 20: Vazões específicas mensais no Posto Camaquã I, no Arroio Velhaco
Vazões
Jan
Fev
Mar
Vazão específica
9,9
11,9
13,1
média (L/s/km2)
Fonte: CONCREMAT (2004a, p. 1-46).

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

13,4

15,4

17,9

23,1

24,1

21,6

21,3

17,9

16,1

As variáveis hidrológicas variáveis hidrológicas Q7,10, Q95 e Qm para os arroios Araçá,
Ribeiro, Capivara, Petim e Conde são apresentadas na Tabela 21.
Tabela 21: Valores estimados na foz de alguns arroios da margem direita do Lago Guaíba,
através de regionalização por área a partir do posto Camaquã I, Arroio Velhaco (87530000)
Arroio

Área (km2)

Qm (m3/s)

Q95 (m3/s)

Q7,10 (m3/s)

Araçá

555,25

9,58

2,51

1,86

Ribeiro

537,45

9,27

2,43

1,80

Capivaras

233,95

4,04

1,06

0,78

192,6

3,32

0,87

0,65

215,69

3,72

0,98

0,72

Petim
Conde
Fonte: CONCREMAT (2004h, p. 52).

3.3.1.2 Disponibilidade hídrica na margem esquerda
Simplificadamente pode-se dizer que a disponibilidade hídrica na margem esquerda
corresponde à diferença entre a disponibilidade hídrica do Lago Guaíba e a disponibilidade
hídrica proveniente da margem direita do Lago Guaíba.
A disponibilidade hídrica do Lago Guaíba, em termos de vazão média proveniente dos
arroios afluentes, estimada no Plano Estadual de Recursos Hídricos é de 42,51 m3/s (vazão
média) (ECOPLAN, 2007a, p.29). Subtraindo deste valor a soma das vazões médias da
margem direita, de 29,93 m3/s, tem-se que a disponibilidade da Margem Esquerda é
12,58 m3/s.
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3.3.1.3 Vazão dos rios formadores
A disponibilidade hídrica no Lago Guaíba pode ser simplificada como a vazão afluente dos
seus rios formadores: os rios Jacuí, Caí, Sinos e o Gravataí, cujas vazões médias são
apresentadas na Tabela 22 e totalizam 1.845,8 m3/s (ECOPLAN, 2007b). É importante
lembrar que os 1845,8 m3/s não são um privilégio de todos os usuários da bacia e somente
é possível fazer uso desta oferta se houver infraestrutura capaz de levá-la ao consumo.
Tabela 22: Vazão média dos formadores do Lago Guaíba
Rio

Vazão média (m³/s)

Jacuí

1629,1

Sinos

87,9

Caí

99,5

Gravataí

29,7

Total
Fonte: Adaptado de ECOPLAN (2007b, p.25).

1845,8

A maior parte da água da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba vem dos rios que o formam,
sendo que uma pequena parcela vem dos arroios que chegam ao Lago Guaíba pelas
margens esquerda (Arroios Dilúvio, Cavalhada, do Salso, Lami, Chico Barcelos, Estância e
Xambá) e direita (Arroios do Conde, Passo Fundo, Petim, Capivaras, Ribeiro e Araçá).
Sendo assim, a disponibilidade hídrica no Lago Guaíba corresponde à vazão afluente dos
seus rios formadores, que totalizam 1.845,8 m3/s, somada à vazão proveniente dos arroios,
42,5 m³/s, totalizando 1.888,3 m³/s (ECOPLAN, 2007b).
Distribuindo percentualmente a contribuição de água dos rios formadores e dos arroios da
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, observa-se a seguinte situação: o Rio Jacuí contribui
com 86,3% da vazão afluente ao Lago Guaíba, seguido de 5,3% do Rio Caí, 4,7% do Rio
dos Sinos, 1,6% do Rio Gravataí e 2,3% dos arroios da bacia, sendo 1,61% dos arroios da
margem direita e 0,68% dos arroios da margem esquerda.
A Tabela 23 apresenta as vazões de referência para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Tabela 23: Disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Vazões de referência

Vazão (m3/s)

Vazão média afluente ao Lago Guaíba

1.888,3

Vazão mínima, com 90% de garantia, afluente ao Lago Guaíba

203,9

Produção hídrica média da bacia

42,5

Produção hídrica mínima (90% de garantia) da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Fonte: Adaptado de ECOPLAN (2007b, p.24)

14,5

Estes dados revelam que a vazão média afluente ao Lago Guaíba, contabilizando os rios
formadores: Jacuí, Sinos, Caí e Gravataí, corresponde a 1.888,3 m3/s. A vazão mínima, com
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90% de garantia, afluente ao Lago Guaíba, contabilizando os rios formadores Jacuí, Sinos,
Caí e Gravataí, é de 203,9 m3/s.
A produção hídrica média da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, que corresponde à vazão
média afluente ao Lago Guaíba pelos arroios das margens direita e esquerda (sem
considerar a afluência de montante) é de 42,5 m³/s. E a produção hídrica mínima, sem
considerar a afluência de montante, com 90% de garantia, é de 14,5 m3/s.
3.3.2

Disponibilidade hídrica subterrânea

Os estudos realizados por Concremat (2004a) segmentaram a Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba em duas partes (margem esquerda e margem direita) para a análise da
disponibilidade de água subterrânea. A metodologia adotada para sua avaliação baseou-se
no hidrograma de escoamento total medido em alguns postos com informações acessíveis.
Este método visa, através do uso da média móvel de 5 dias, a separar no hidrograma o
escorrimento superficial do subterrâneo. Por meio desta metodologia foi possível determinar
qual o percentual da descarga da bacia dos arroios analisados nas duas margens, que
corresponde ao escorrimento subterrâneo.
O método foi aplicado em duas bacias hidrográficas consideradas representativas de cada
uma das margens do Lago Guaíba. Para caracterizar a margem esquerda foi selecionada a
Estação Ipiranga, localizada no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre (código 87450100). Na
margem direita foram obtidos registros da estação 87530000, que drena 597 km2 da Subbacia do Arroio Velhaco, Bacia do Rio Camaquã (CONCREMAT, 2004a).
Como resultado, foi estimada uma recarga anual de 171 mm (correspondente a 12% da
precipitação média anual considerada), para a área da margem esquerda da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, correspondendo a aproximadamente 171.000 m³/km², que
distribuídos sobre a área de 507,8 km² dessa porção da bacia representa 86.833.800
m³/ano. Para a margem direita, foi estimada uma recarga anual de 296 mm (correspondente
a 20% da precipitação média anual considerada), significando 296.000 m³/km² que,
distribuídos sobre a área de 1.907,4 km², somam 564.590.400 m³/ano. A Tabela 24
apresenta a disponibilidade hídrica subterrânea anual estimada para a área da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba.
Tabela 24: Disponibilidade Hídrica Subterrânea da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Lago Guaíba
Disponibilidade hídrica subterrânea (m³/ano)
Margem direita
564.590.400
Margem esquerda
86.833.800
Total
651.424.200
Fonte: Elaborado por Ecoplan Engenharia com base na disponibilidade hídrica subterrânea anual
(CONCREMAT, 2004a, p.2-44) e sobre a área calculada da bacia (Figura 12).
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Transformando o volume médio anual subterrâneo disponível (564,5 hm3/ano) em vazão, na
margem direita, tem-se, aproximadamente, 18 m3/s; comparada à soma das vazões médias
desta margem (29,93 m3/s), a disponibilidade subterrânea corresponde a 60% da superficial,
situação muito significativa, mostrando a importância e o caráter estratégico das águas
subterrâneas na bacia.
3.4

USOS DA ÁGUA E QUANTIFICAÇÃO DE DEMANDAS

Entende-se por demanda hídrica a quantidade de água necessária para a execução de uma
determinada atividade, representando, desta forma, a quantidade de água extraída do
manancial para determinado uso. A água é um recurso natural presente em múltiplas
atividades humanas, das quais se destacam: o abastecimento público, o uso agrícola e
industrial, a geração de energia e o transporte. Além destes usos, a água é essencial para o
equilíbrio ecológico e para a manutenção da vida nos ecossistemas (CONCREMAT, 2004b).
Os usos da água podem ser classificados em consuntivos e não consuntivos. Os usos
consuntivos são aqueles que alteram substancialmente a quantidade de água disponível
para outros usuários. Os usos não-consuntivos alteram pouco a quantidade de água, mas
podem alterar sua qualidade (BRASIL, 2006).
Foram alvo de diagnóstico e prognóstico na Fase A dos Estudos Preliminares de Subsídio
ao Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (CONCREMAT, 2004b) os seguintes usos:
abastecimento público de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana,
doenças de veiculação hídrica, agropecuária e irrigação, transporte hidroviário, uso
industrial, mineração, pesca e aquicultura e turismo.
A Tabela 25 apresenta uma síntese da distribuição setorial das demandas hídricas, a partir
dos dados apresentados em Concremat (2004b). Observa-se que o setor que mais
demanda água é a Irrigação, com demanda de 21,6 m3/s, seguido do Abastecimento
Urbano, 7,3 m3/s e o Abastecimento Industrial, 4,61 m3/s. O abastecimento Rural e a
Criação de Animais somam 0,12 m3/s.
Tabela 25: Distribuição setorial das Demandas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Vazões
(m³/s)
Demanda

Abastecimento Abastecimento Abastecimento
Urbano
Rural
Industrial
7,35

0,0702

4,61

Criação de
Animais
0,0492

Irrigação
21,58

TOTAL
33,67

Fonte: Compilação com base nos dados disponibilizados por Concremat (2004b).

Neste relatório, serão detalhadas as demandas hídricas referentes ao setor industrial e à
irrigação, notadamente, setores que demandam grande volume de água para as suas
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atividades. As informações foram sintetizadas a partir do Relatório A2 - Diagnóstico e
Prognóstico das Demandas Hídricas (CONCREMAT, 2004b).
Os usos da água serão abordados como usos consuntivos e não-consuntivos, apresentando
detalhamento nos itens a seguir.
3.4.1

Usos consuntivos

3.4.1.1 Demanda hídrica para irrigação
Nesta abordagem será considerada a demanda para irrigação, que corresponde à demanda
de água exigida pelas lavouras, a fim de complementar a água da chuva armazenada no
solo. Ressalta-se que há diferença entre o consumo total provocado pela evapotranspiração
vegetal e o consumo oriundo das práticas de irrigação, ou seja, da retirada de volumes de
água de mananciais e/ou reservatórios com a finalidade de suprir eventuais deficiências
hídricas das culturas agrícolas. A principal lavoura que utiliza o sistema de irrigação é a
cultura de arroz irrigado. Nesta lavoura, o plantio ocorre entre os meses de outubro e
novembro, com início da irrigação 30 dias após o plantio e/ou a emergência das plântulas. O
método utilizado é o da inundação permanente, com formação de uma lâmina de água com
cerca de 10 cm de altura, com função de controlar as plantas indesejáveis (função
herbistática). A lâmina de água é mantida durante um período que varia entre 90 e 100 dias,
até cerca de 15 dias antes da colheita, completando um ciclo em cerca de 110 a 120 dias,
conforme a cultivar (subespécie) (CONCREMAT, 2004b).
Com base nas características do manejo das lavouras de arroz na área da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, o trabalho estimou as demandas específicas apresentadas na
Tabela 26, conforme as fases do ciclo de arroz em cada sistema de cultivo. A identificação
das áreas de cultivo de arroz, em cada sub-bacia, foi realizada através da classificação do
uso do solo usando imagens de satélite.
Tabela 26: Demandas hídricas da lavoura de arroz, ao longo do ciclo de cultivo
Mês

Duração
(dias)

Lâmina de água
(L/s/ha)

Demanda do
período (m³/ha)

Descrição

Novembro

15

2,0

2.592

Preparo – Saturação Formação de Lâmina

Dezembro

15

2,0

2.592

Manutenção

Dezembro

15

1,5

1.944

Manutenção

Janeiro

15

1,5

1.944

Manutenção

Janeiro

15

1,0

1.296

Manutenção

Fevereiro

20

1,0

1.728

Manutenção

Total

95

-

12.096

-

Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.6 - 29).
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Adverte-se que, na ocasião da elaboração do Diagnóstico das Demandas Hídricas de 2004,
ficou acordado com os produtores de arroz que as demandas de água do plantio
convencional e do pré-germinado seriam as mesmas.
Arbage e Souza (2002) afirmam que o sistema convencional envolve inicialmente o preparo
primário do solo, que consiste nas operações de gradagem e aração, e tem por objetivo
romper a camada compactada e o enterro ou eliminação da cobertura vegetal. As operações
secundárias visam ao nivelamento do terreno, destorroamento, destruição das crostas
superficiais, incorporação de agroquímicos e eliminação de ervas daninhas, sendo
normalmente utilizadas plainas e grades de arrasto. Neste sistema a semeadura é efetivada
a lanço ou em linha. É um sistema que se utiliza intensivamente de equipamentos pesados,
o que concorre para a deformação da estrutura do solo.
No sistema pré-germinado a semeadura de sementes pré-germinadas ocorre em solo
previamente inundado. No preparo prévio do solo, há a necessidade de formação de lama
para que seja possível o alisamento e o nivelamento total dos patamares. A primeira fase
consiste no levantamento planialtimétrico da área com vistas a demarcar os patamares.
Posteriormente são iniciados os trabalhos de preparo do solo objetivando dotar a camada
superficial de condições para a formação da lama.
Os autores ainda apontam vantagens teóricas do sistema pré-germinado em relação ao
convencional. A sistematização do terreno, do ponto de vista agronômico, tem por objetivo
controlar a água superficial do solo independente do sistema de irrigação. No caso da
cultura de arroz, um terreno sistematizado favorece a drenagem superficial, minimiza a
compactação do terreno, controla a erosão superficial, produz um microclima mais favorável,
melhora o aproveitamento da água, torna a mecanização mais eficiente, possibilita uma
maior uniformização da germinação, cultivo e colheita, reduz os custos de produção,
aumenta a produtividade e proporciona um controle mais eficaz do arroz vermelho e preto.
Os resultados apontados na Fase A do Plano da Bacia Hidrográfica do lago Guaíba
(CONCREMAT, 2004b) mostraram que parte das lavouras de arroz, tanto no sistema plantio
convencional como no germinado, é irrigada a partir do armazenamento em reservatórios,
enquanto as demais são atendidas por captação a fio d’água diretamente dos arroios.
A fim de diferenciar os dois tipos de demanda, considerou-se que as demandas das
lavouras irrigadas a partir de reservatórios são distribuídas ao longo de todo o ano.
Assumiu-se que as barragens acumulam a água necessária para irrigar o plantio durante os
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12 meses do ano. Essa consideração veio em decorrência de não serem conhecidos os
volumes das barragens nem suas respectivas áreas irrigadas.
A partir da classificação do uso do solo foram identificadas, aproximadamente, as áreas de
arroz irrigadas por reservatórios e aquelas atendidas por captação a fio d’água diretamente
dos arroios. Para cada sub-bacia é apresentada uma tabela com o levantamento das áreas
de cultivo de arroz, por sistema de cultivo e tipo de captação para irrigação (Tabela 27).
Tabela 27: Total de áreas cultivadas de arroz em cada sub-bacia, nos sistemas de cultivo PréGerminado (PG) e Plantio Convencional (PC), no Cenário de 2003

1 - Arroio Araçá

55.253

Arroz PG Açudagem
(ha)
1.643

2 - Arroio Ribeiro

53.649

-

820

-

357

3 - Arroio Capivara

25.697

100

1.172

245

1.396

4 - Arroio Petim

16.780

-

193

-

400

Sub-bacia

5 - Arroio Passo Fundo

Área (ha)

Arroz PG Fio d'água
(ha)
859

Arroz PC Açudagem
(ha)
4.387

Arroz PC Fio d'água
(ha)
1.024

7.589

-

15

102

535

21.570

-

36

-

887

32 - Arroio Xambá
1.517
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.6 - 31).

-

-

-
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6 - Arroio do Conde

Convém ressaltar que, para as sub-bacias do Arroio do Conde e Saco de Santa Cruz,
algumas áreas de arroz identificadas, via imagens de satélite, não tiveram suas demandas
estimadas, por estarem sendo atendidas por uma rede de canais, que captam água do Rio
Jacuí fora dos limites da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Para o estabelecimento do Cenário Tendencial em 2007 e 2015, o estudo considerou a
permanência das mesmas áreas de cultivo de arroz, levantadas atualmente em cada subbacia, supondo que se trata de uma atividade já consolidada e estabilizada na região. As
demandas hídricas também foram mantidas constantes, com a suposição de que o consumo
específico por unidade de área não sofrerá alterações por inovações tecnológicas ou
modificações no manejo da lavoura. As demandas que foram previstas para os horizontes
de 2007 e 2015 para o arroz irrigado, no Cenário Tendencial, são as apresentadas na
Tabela 28. O relatório revelou ainda, através de simulações, que em algumas sub-bacias
poderia ocorrer conflito entre os próprios agricultores, podendo haver disponibilidade
insuficiente para atender a todos, como foi o caso de algumas áreas das sub-bacias dos
arroios Capivara e Conde. Outras demandas, como o uso na pecuária, pesca e lazer
também poderiam ser prejudicados pela elevada captação de água para irrigação do arroz.
Ressalta-se que houve aumento na área de cultivo de arroz, conforme atualização do uso
do solo já explicada no item 3.2.4 Uso do solo.
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Tabela 28: Distribuição anual da estimativa da demanda hídrica para cultivo do arroz na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por tipo de captação e
sistema de cultivo, para cada sub-bacia – Cenário de 2004 (mantida constante para o Cenário Tendencial nos horizontes 2007 e 2015)
UB/Sistema de cultivo e tipo de captação

Arroio Araçá

Arroio Capivara

Arroio Petim

Arroio Passo
Fundo

Arroio do Conde

Arroio Xambá

1.656.144
4.422.096

OUT
2.226.528
1.656.144
4.422.096

6.078.240

6.078.240

6.078.240

6.078.240

6.078.240

6.078.240

6.078.240

8.304.768

616.896
616.896
1.209.600
2.412.288
246.960

1.209.600
1.209.600

1.209.600
1.209.600

1.209.600
1.209.600

1.209.600
1.209.600

1.209.600
1.209.600

1.209.600
1.209.600

1.209.600
1.209.600

2.125.440
2.125.440
3.037.824
1.209.600
246.960

PG captação fio d'água
PG irrigação por açude
PC captação fio d'água
PC irrigação por açude
Total
PG captação fio d'água
PG irrigação por açude
PC captação fio d'água
PC irrigação por açude
Total

8.004.816

3.868.848

1.456.560

1.456.560

1.456.560

1.456.560

1.456.560

1.456.560

1.456.560

4.494.384

PG captação fio d'água
PG irrigação por açude
PC captação fio d'água
PC irrigação por açude
Total
PG captação fio d'água
PG irrigação por açude
PC captação fio d'água
PC irrigação por açude
Total
PG captação fio d'água
PG irrigação por açude
PC captação fio d'água
PC irrigação por açude
Total
PG captação fio d'água
PG irrigação por açude
PC captação fio d'água
PC irrigação por açude
Total

333.504
1.296.000
1.629.504
25.920
1.733.400
102.816
1.862.136
62.208
2.873.880
2.936.088
460.080
460.080

691.200
691.200
924.480
102.816
1.027.296
1.532.736
1.532.736
245.376
245.376

102.816
102.816
-

102.816
102.816
-

102.816
102.816
-

102.816
102.816
-

102.816
102.816
-

102.816
102.816
-

102.816
102.816
-

500.256
500.256
38.880
102.816
141.696
93.312
93.312
-

PG captação fio d'água
PG irrigação por açude
PC captação fio d'água
PC irrigação por açude
Total

Arroio Ribeiro

1.656.144
4.422.096

Demanda hídrica (m3/mês)
JUN
JUL
AGO
1.656.144 1.656.144 1.656.144 1.656.144
4.422.096 4.422.096 4.422.096 4.422.096

JAN
1.484.352
1.656.144
3.317.760
4.422.096
10.880.35
2
1.416.960
1.156.680
2.573.640
2.025.216
1.209.600
4.523.040
246.960

FEV

MAR

ABR

1.656.144
1.769.472
4.422.096

1.656.144
4.422.096

7.847.712

MAI

Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.6 - 32).
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SET

NOV
3.896.424
1.656.144
2.654.208
4.422.096
12.628.87
2
3.719.520
925.344
4.644.864
5.316.192
1.209.600
3.618.432
246.960
10.391.18
4
875.448
1.036.800
1.912.248
68.040
1.386.720
102.816
1.557.576
163.296
2.299.104
2.462.400
368.064
368.064

DEZ
2.783.160
1.656.144
4.644.864
4.422.096
13.506.26
4
2.656.800
1.619.352
4.276.152
3.797.280
1.209.600
6.332.256
246.960
11.586.09
6
625.320
1.814.400
2.439.720
48.600
2.426.760
102.816
2.578.176
116.640
4.023.432
4.140.072
644.112
644.112

3.4.1.2 Demanda hídrica da indústria
O diagnóstico do uso industrial foi elaborado visando à quantificação das demandas hídricas
e das cargas poluidoras referentes às indústrias localizadas na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, devido ao lançamento de despejos líquidos, provenientes do processo produtivo,
lavagem de pisos, lavagem de equipamentos, lavagem de veículos, etc. Foram
selecionadas, inicialmente, as tipologias industriais potencialmente causadoras de poluição
hídrica, utilizando-se de informações da Fundação Estadual de Proteção Ambiental
(FEPAM), da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre (SMAM) (CONCREMAT, 2004b).
Desde 1985 os sistemas de tratamento de efluentes líquidos das indústrias com grande
potencial poluidor hídrico são controlados pelo Sistema de Automonitoramento de Efluentes
Líquidos (SISAUTO), do Serviço de Diagnóstico e Avaliação da Poluição Industrial da
FEPAM, constituindo uma importante fonte de dados. Este controle é feito através da
análise de dados enviados pela própria empresa, incluindo laudos de análises dos efluentes
tratados, com periodicidade variável conforme a vazão de lançamento de efluentes. O
controle da poluição destas indústrias é também realizado pela FEPAM, através de vistorias
periódicas, nas quais as eficiências dos sistemas de tratamento são avaliadas através de
coleta e análise de amostra do efluente tratado, pelo laboratório da FEPAM.
Salienta-se que as demandas hídricas e a estimativa das cargas lançadas foram elaboradas
na Fase A dos Estudos Preliminares de Subsídio ao Plano da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, elaborados pela consultora Concremat em 2004.
A época da elaboração da Fase A do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
(CONCREMAT, 2004b) foram também construídos os cenários prospectivos (horizontes de
2007 e 2015), que subsidiaram o balanço hídrico - à época futuro - na bacia. Foram
consideradas duas alternativas de taxas de crescimento do uso industrial, 1% e 3%, além da
incorporação de dados de empreendimentos industriais propostos para a área da bacia. No
caso das indústrias de maior porte, incluídas no SISAUTO, não foi considerado crescimento.
As vazões efluentes industriais – detalhadas no item 3.4.2.4 - foram atualizadas nesta fase
C do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (2015), a partir do banco de dados das
vazões efluentes do Sistema de Automonitoramento de Efluentes Líquidos - SISAUTO. A
partir da atualização, observou-se alteração nas indústrias consideradas para a análise,
sendo que algumas indústrias não são mais monitoradas e outras passaram a ter suas
vazões efluentes monitorados. O número de indústrias consideradas em 2004 era de 15
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indústrias, sendo que, atualmente, o número de indústrias que possuem suas vazões
efluentes monitoradas e lançadas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba diminuiu, passando
ao número de 10 indústrias.
a) Caracterização do setor (2003)
O banco de dados elaborado na ocasião da Fase A (2003) considerou 2.214 indústrias com
algum potencial poluidor hídrico nos municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, dentre as quais foram selecionadas as tipologias industriais com alto e médio
potencial poluidor, totalizando 670 registros.
Deste procedimento resultou o cadastro final das indústrias a ser considerado, totalizando
353 estabelecimentos industriais na bacia em questão, sendo que apenas 15 estão incluídas
no SISAUTO (Tabela 29). Dentro do conjunto de indústrias levantadas, observa-se um
predomínio das indústrias metalúrgicas (37%) e, em menor número, das alimentícias (16%)
e diversas (12%). As indústrias diversas correspondem às indústrias de fabricação de
escovas, pincéis e vassouras; fabricação de instrumentos e aparelhos; laboratório industrial;
lavanderia industrial; serviços de galvanoplastia, e usinagem.
Tabela 29: Distribuição das indústrias selecionadas por tipologia industrial
Ramo de atividade

Núm. de
indústrias fora
do SISAUTO

1000 – Indústria de minerais não metálicos

Núm. de
indústrias
incluídas no
SISAUTO

Total

% do total

19

0

19

5%

128

1

129

37%

1200 – Indústria mecânica

18

1

19

5%

1300 – Ind. de mat. Elétrico, eletrônico, comunic.

23

0

23

7%

1600 – Indústria de móveis

8

0

8

2%

1700 – Indústria de papel e celulose

4

3

7

2%

1900 – Indústria de couro e pele

2

0

2

1%

2000 – Indústria química

13

0

13

4%

2100 – Indústria de prod. farmac. e veterinários

17

1

18

5%

2

2

4

1%

53

4

57

16%

9

1

10

3%

42

2

44

12%

338

15

353

100%

1100 – Indústria metalúrgica

2400 – Indústria têxtil
2600 – Indústria de produtos alimentares
2700 – Indústria de bebidas
3000 – Indústrias diversas
Total
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 10).

A maior parte das indústrias está localizada no município de Porto Alegre (67%), seguido de
Canoas (14%) e Guaíba (10%) (Tabela 30).
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Tabela 30: Distribuição das indústrias selecionadas por município (2004)
Município
Porto Alegre

Indústrias fora do Indústrias incluídas
SISAUTO
no SISAUTO
232
6

Total

% do total
238

67%

Guaíba

29

5

34

10%

Canoas

47

1

48

14%

Eldorado do Sul

10

2

12

3%

Barra do Ribeiro

10

0

10

3%

Sertão Santana

6

0

6

25%

Viamão

4

1

5

1%

Total
338
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 11).

15

353

100%

Quanto às indústrias incluídas no SISAUTO e inseridas na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, o município de Porto Alegre, com seis indústrias, e Guaíba, com cinco, apresentam
um maior número absoluto de indústrias em relação aos demais municípios. Em Guaíba
estão localizadas as três indústrias de papel e celulose incluídas no SISAUTO, além de uma
indústria metalúrgica e outra mecânica (Quadro 14).
Quadro 14: Caracterização das indústrias selecionadas que fazem parte do SISAUTO (2004)
Ramo de atividade

Município

1100 – Indústria metalúrgica

Guaíba

1200 – Indústria mecânica

Guaíba

1700 - Indústria de papel e celulose

Guaíba

1700 - Indústria de papel e celulose

Guaíba

1700 - Indústria de papel e celulose

Guaíba

2100 - Indústria de produtos farmacêuticos e veterinários

Porto Alegre

2400 - Indústria têxtil

Porto Alegre

2400 - Indústria têxtil

Porto Alegre

2600 - Indústria de produtos alimentares

Eldorado do Sul

2600 - Indústria de produtos alimentares

Porto Alegre

2600 - Indústria de produtos alimentares

Viamão

2600 - Indústria de produtos alimentares

Eldorado do Sul

2700 - Indústria de bebidas

Porto Alegre

3000 - Indústrias diversas

Porto Alegre

3000 - Indústrias diversas

Canoas

Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 47).

b) Diagnóstico do setor (2003)
A seguir serão apresentadas as demandas hídricas referentes ao conjunto das indústrias
selecionadas para elaboração da Fase A. São indicadas as parcelas de cada grandeza
geradas pelas indústrias que fazem parte do sistema de automonitoramento.
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Ressalta-se que, para a maioria das indústrias não incluídas no SISAUTO, não foi possível
obter informações sobre as concentrações remanescentes dos efluentes, sendo adotadas,
no caso, as concentrações brutas para a estimativa das cargas remanescentes.
Para as indústrias que fazem parte do referido sistema as cargas foram estimadas com base
no acompanhamento das análises periódicas dos efluentes. Outra observação pertinente diz
respeito às cargas brutas, que foram estimadas para todas as indústrias com base em
concentrações médias típicas do ramo de atividade.
A análise da parcela das cargas brutas geradas pelas indústrias do SISAUTO tem por
objetivo avaliar o montante das cargas poluentes que poderiam estar sendo lançadas sem o
devido tratamento e/ou controle. Para as indústrias incluídas no SISAUTO, as cargas
apresentadas neste item se referem àquelas correspondentes à situação de operação atual
das indústrias (vazões efluentes lançadas atualmente com as concentrações médias
monitoradas dos parâmetros).
Dentre as indústrias do SISAUTO (CONCREMAT, 2004b), a principal fonte de
abastecimento de água é a captação direta no Lago Guaíba, além da rede pública e poços
(Tabela 31). Para as demais indústrias, não foi possível estimar a distribuição das
demandas hídricas segundo as diferentes fontes de abastecimento.
Tabela 31: Vazões aduzidas pelas indústrias incluídas no SISAUTO (2004)
Vazões aduzidas
m³/dia
Fonte
100,0
Poço
23,8
Rede pública
Não inform.
Poço
4.500,0
Lago Guaíba
378.159,0
Lago Guaíba
2.145,0
Rede pública
70,0
Rede pública
166,5
Lago Guaíba
26,0
Rede pública
105,0
Lago Guaíba
145,0
Rede pública
185,0
Poço
1.000,0
Poço
150,0
Poço
Não inform.
Rede pública
1.667,0
Saco de S. Cruz
2.552,5
Lago Guaíba
22,2
Rede pública
2,4
Rede pública
6,1
Poço
391.025,5
-

Indústrias
1100-metalúrgica
1200-mecânica
1700-papel e celulose
1700-papel e celulose
1700-papel e celulose
2100- produtos farmacêuticos e veterinários
2400-têxtil
2400-têxtil
2600-produtos alimentares
2600- produtos alimentares
2600- produtos alimentares
2600- produtos alimentares
2700-bebidas
I3000-diversas
3000-diversas
Total
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 56).
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O conjunto total das 353 indústrias selecionadas apresentaram uma demanda hídrica
estimada em cerca de 398.587 m³/dia (Tabela 32), sendo que 384.804 m³/dia ou 97,6% do
total são referentes ao abastecimento das indústrias de papel e celulose localizadas no
município de Guaíba (Figura 28) – só a indústria 4 do SISAUTO apresentou uma demanda
de 378.159 m³/dia (Tabela 31).
Tabela 32: Demandas hídricas do conjunto total das indústrias selecionadas na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, agrupadas por município (2004)
Município
Porto Alegre

Demandas hídricas (m³/dia)
Indústrias fora do
Indústrias do
SISAUTO
SISAUTO
5.655,1
3.942,2

% referente às
indústrias do
SISAUTO

Total
9.597,3

41,1%

Guaíba

962,9

384.927,8

385.890,7

99,8%

Canoas

707,4

8,5

715,9

1,2%

Eldorado do Sul

133,7

1.997,0

2.130,7

93,7%

Barra do Ribeiro

66,7

-

66,7

0,0%

Sertão Santana

29,6

-

29,6

0,0%

6,0

150,0

156,0

96,2%

Total
7.561,4
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 112).

391.025,5

398.586,9

98,1%

Viamão

0,5% 0,2% 2,4%

Porto Alegre
Guaíba
Eldorado do Sul
outras

96,8%

Figura 28: Distribuição das demandas hídricas do total das indústrias por município (2004)
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 112).

c) Demanda hídrica industrial atual (2015)
A partir do banco de outorgas da DRH/SEMA, obtido no site da SEMA (www.sema.rs.gov.br)
em 08 de outubro de 2014, pode-se avaliar o universo outorgado para o setor industrial na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. O prognóstico das demandas hídricas industriais
apresentadas em Concremat (2004b) - no cenário de crescimento de 1% para de 2015,
apresentou um valor muito próximo (414.275 m3/dia) ao diagnóstico atual, feito com base no
cadastro de Outorgas do DRH/SEMA para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
As Outorgas para uso industrial até o final do ano de 2014 somaram 401.919 m3/dia,
correspondendo a um aumento de 2,7% em relação ao diagnóstico de 2004
(391.025,5 m3/dia).
150

3.4.2

Usos não-consuntivos

Entre os usos não-consuntivos diagnosticados na 1ª Etapa do Plano da Bacia Hidrográfica
do Lago Guaíba estão: transporte aquaviário, pesca, preservação das comunidades
aquáticas e o desenvolvimento da ictiofauna, turismo e lazer e o lançamento de efluentes.
Tais usos serão detalhados nos itens a seguir.
3.4.2.1 Pesca e aquicultura
Conforme os Estudos Preliminares de Subsídio ao Plano da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba (CONCREMAT, 2004b), na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, atuam pescadores
de duas colônias: a Z-5, com sede na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, com 1.365 são
pescadores profissionais, e a Z-4, com sede na vila de Itapuã, em Viamão, com cerca de
210 pescadores profissionais. Conforme Garcez (2001), nos municípios que compõem a
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, existem 1112 pescadores profissionais, que constam no
Cadastro Nacional de Atividades Pesqueiras do Ministério da Agricultura e Abastecimento.
Existem ainda, áreas de proteção à ictiofauna, com destaque para o saco e o canal do
Quilombo na Ilha das Flores, o Arroio Araçá (ou do Salgado) em Barra do Ribeiro e a
Enseada do Veludo em Belém Novo, que constituem ambientes muito importantes para a
conservação das espécies aquáticas do Lago Guaíba.
3.4.2.2 Turismo e lazer
Com relação ao turismo e lazer, a 1ª Etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
diagnosticou as atividades de turismo, lazer e esporte relacionadas com os recursos
hídricos. Dentre os locais identificados, destacam-se os três principais balneários de Porto
Alegre: Praias de Ipanema, Belém Novo e do Lami. Segundo o relatório da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente - SMAM, divulgado em 11 de março de 2015, as análises do
DMAE apontaram que as praias de Belém Novo e do Lami estão próprias para o banho
(PORTO ALEGRE, 2015). Além desses balneários, destacam-se também as praias da
margem direita do Lago: Balneário Sans Souci, em Eldorado do Sul, espaço público de lazer
que continua sendo utilizado pela população apesar de impróprio para banho; as praias da
Alegria, Flórida e a Ilha das Pedras Brancas, também conhecida como Ilha do Presídio, em
Guaíba, estão dentro de um projeto municipal de revitalização.
Com relação ao uso do Lago Guaíba, o município de Porto Alegre é o que possui a maior
área de margens e também o que oferece maior número de estruturas privadas para as
atividades de lazer, sendo que se encontram na Zona Sul três principais clubes de vela:
Jangadeiros, Veleiros do Sul e Iate Clube Guaíba. Esses clubes possuem marina própria,
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escola de vela e infraestrutura com restaurantes, espaços para eventos, quadras esportivas,
vestiários e piscinas. O Veleiros do Sul e o Jangadeiros oferecem, ainda, estaleiro de
reparos, guindaste para embarcações e organizam diversas regatas, em conjunto com a
Federação das Velas do Rio Grande do Sul - FEVERS. (CONCREMAT, 2004b).
Outro projeto que merece destaque é o Projeto de Revitalização da Orla do Guaíba que
ganhou impulso com o conjunto de investimentos de modernização do espaço urbano de
Porto Alegre em função da Copa do Mundo de 2014, quando foram propostas melhorias na
infraestrutura e na qualidade de vida dos moradores e visitantes. O contrato de revitalização
da Orla do Guaíba, assinado em 16 de dezembro de 2011, pelo prefeito José Fortunati e
pelo arquiteto urbanista Jaime Lerner, tem a proposta de revitalização unificada para os 5,9
km entre a Usina do Gasômetro e o Arroio Cavalhada, nas proximidades do Iate Clube
Guaíba. Segundo o urbanista, a revitalização da orla, integrada ao projeto do Cais Mauá,
dará nova concepção ao Lago Guaíba e à relação dos moradores com o espaço (PORTO
ALEGRE, 2011). A previsão de início das obras era o primeiro semestre de 2012, no
entanto, segundo informações da Prefeitura de Porto Alegre, nenhuma empresa demonstrou
interesse em assumir a obra de revitalização da Orla do Guaíba. O projeto deverá ser
revisto para o lançamento de uma nova licitação (PORTO ALEGRE, 2015b).
3.4.2.3

Transporte aquaviário

O Lago Guaíba é uma importante via de navegação que liga a região central do Estado com
a Laguna dos Patos, a qual deságua no oceano Atlântico junto ao Porto de Rio Grande
(CONCREMAT, 2004b). Navegável em toda a sua extensão, cerca de 50 km, o Lago
Guaíba possibilita o acesso ao Porto de Porto Alegre e ao sistema hidroviário interior.
Possui um calado de 5,1 metros e largura útil de 80 metros (METROPLAN, 2014).
Em termos de transporte hidroviário no Lago Guaíba, o Plano Hidroviário Metropolitano,
elaborado e coordenado pela Metroplan em 2014, consiste em uma importante fonte de
informação. Esse Plano visa planejar e estruturar as ações no transporte hidroviário de
passageiros na região metropolitana, tendo destaque o Lago Guaíba e insere-se no Plano
Estadual de Transporte Hidroviário, em elaboração.
O Plano Hidroviário Metropolitano consiste na implantação de hidrovias e terminais, bem
como na gestão do transporte em si, tendo horizonte máximo de 30 anos, com revisões
previstas para, no mínimo, a cada três anos. O Plano contempla linhas de transporte urbano
e metropolitano, tendo os seguintes prazos previstos de implantação (Quadro 15):
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Quadro 15: Prazos previstos para implantação das linhas de transporte hidroviário urbano e
metropolitano (2014)
Situação de implantação
Em operação

Imediato
1 ano

Curto Prazo
5 anos

Metropolitana

Urbana-Porto Alegre

Porto Alegre Centro - Guaíba

Centro - Cristal (em caráter
experimental)

Porto Alegre Ipanema - Guaíba

Centro - Ilha da Pintada

Rota do Jacuí: Porto Alegre Centro Porto Alegre Ilha da Pintada - Triunfo
Polo Petroquímico - Charqueadas Triunfo
Porto Alegre Centro - Guaíba CT
Centro - Humaitá/Navegantes Arena
Beira Rio - Eldorado do Sul S. Souci
do Grêmio
- Eldorado do Sul Centro
Porto Alegre Centro – Canoas –
Centro - Parque Marinha do Brasil Nova Santa Rita
Beira Rio - Cristal
Cristal - Assunção - Tristeza Ipanema
Nova Santa Rita - Esteio

Médio Prazo
10 anos

Ipanema - Belém Novo - Lami

Porto Alegre Lami - Viamão Itapuã
Porto Alegre Belém Novo – Barra do
Ribeiro
Esteio - Sapucaia do Sul

Longo Prazo
15 anos

Canoas – Montenegro

Porto Alegre Arena Grêmio Cachoeirinha - Alvorada
Integração Regional Pelotas e Rio
Grande
Fonte: Elaborado com base em Metroplan (2014).

Para implantação das linhas de transporte hidroviário é necessária a oferta de infraestrutura,
através do estabelecimento de hidrovias e da construção de estruturas de atracação, com
estações e/ou terminais hidroviários, bem como a implantação das linhas de transporte e
gestão do sistema.
A infraestrutura em água é requisito essencial para a segurança da navegação, exigida
pelos órgãos de controle, ainda que a área a ser navegada seja cartografada. Para o
transporte de passageiros se faz necessário o estabelecimento da hidrovia, realizado a partir
do levantamento hidrográfico e do projeto de sinalização de auxílio à navegação. As
hidrovias devem contemplar todos os trechos atualmente não sinalizados a serem
percorridos, incluindo o acesso à estrutura de atracação.
Faz-se necessária a dragagem ou derrocamento, quando não houver calado na área a ser
navegada. Esta atividade tem processo particular, sendo atividade passível de licenciamento
ambiental e de outros estudos associados. Nestes casos, deve-se considerar a manutenção
periódica da intervenção, a fim de manter a profundidade necessária à navegação.
Para o estabelecimento das hidrovias é necessário o conhecimento e o cumprimento de
normas e regulamentações específicas, especialmente as Normas da Autoridade Marítima
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(NORMAM 17/DHN, NORMAM 25/DHN, Normas para a Capitania dos Portos do Rio Grande
do Sul – NPCP-RS), não excluindo a existência de outras normas a serem consultadas.
Cabe destacar também que o estabelecimento de hidrovias, como atividade passível de
licenciamento ambiental, deve seguir as prerrogativas apresentadas pelo órgão competente.
Quanto à implantação de estações ou terminais hidroviários, é necessária a análise
urbanística do entorno e de projetos específicos, além do licenciamento ambiental e demais
licenças necessárias à implantação deste tipo de estrutura. São pré-requisitos para a
implantação das estruturas de atracação: a análise do entorno e o potencial ao transporte
hidroviário, a realização de levantamento planialtimétrico da área e sua análise pela
Superintendência dos Portos e Hidrovias (SPH), a elaboração de projeto baseado neste
levantamento e nas observações da SPH, a aprovação do referido projeto pela Marinha do
Brasil (NORMAM 11/DPC), pelo órgão ambiental competente (de acordo com as
características da intervenção) e demais licenças que se fizerem necessárias.
As linhas de transporte hidroviário a serem implantadas, bem como seus respectivos pontos
de atracação, necessitam de estudos técnicos quanto às características locais territoriais e a
possibilidade de navegação. Além das questões locais, é necessário estabelecer relação
com o contexto metropolitano, tendo em vista que o transporte transcende os limites
geográficos e administrativos.
A gestão do transporte hidroviário obedecerá a parâmetros definidos pelo Poder Público
concedente. As normas estabelecidas devem considerar a regulamentação municipal e
estadual, quando as linhas forem integradas ao transporte metropolitano e, em todos os
casos, as normas da autoridade marítima, Marinha do Brasil.
A Figura 29 apresenta os usos não-consuntivos que ocorrem no Lago Guaíba, assim como
as linhas hidroviárias em operação e implantação.
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3.4.2.4 Lançamento de efluentes
Este item apresenta o impacto do lançamento de efluentes sobre a qualidade da água,
correspondendo a análise das vazões efluentes das atividades industriais cadastradas no
SISAUTO atualizadas (dados até o ano de 2014) e as cargas de DBO5,20, DQO, Ferro,
Cromo Total e Níquel, estimadas na 1ª Etapa do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba (CONCREMAT, 2004b).
Para estimativa das vazões e cargas efluentes, foram empregadas as projeções
populacionais e valores de contribuição per capita. Para efeito de aporte de cargas ao Lago
Guaíba, os lançamentos foram agrupados por pontos de lançamento, conforme se observa
na Figura 30, que evidencia os pontos agrupados por Concremat (2004b) e os lançamentos
de efluentes industriais do SISAUTO que não constavam na lista anterior. O Quadro 16
apresenta a descrição dos pontos de lançamentos de efluentes
Quadro 16: Descrição dos pontos de lançamento de efluentes aportados ao Lago Guaíba
Pontos na Margem
Direita

Descrição do Ponto

Pontos na Margem
Esquerda

MD1

Foz do Arroio Araçá

ME1

MD2

Foz do Arroio Ribeiro

ME2

Casa de Bombas 5 (DEP) –
Lançamento dos efluentes da
ETE Navegantes
Indústria SISAUTO (bebidas)

MD3

Foz do Arroio Capivara

ME3

EBE Ponta da Cadeia

MD4

sub-bacia Arroio Petim

ME4

Foz do Arroio Dilúvio

MD5

ME5

Foz do Arroio Sanga da Morte

ME6

Foz do Arroio Cavalhada

ME7

Interceptor EBE 4S

ME8

Interceptor EBE 5S

ME9

MD11

Foz do Arroio Petim
Indústria SISAUTO
(papel/celulose)
Foz do Arroio Passo Fundo
Indústria SISAUTO
(papel/celulose)
Sub-bacia do Arroio do Conde
Indústria SISAUTO
(papel/celulose)
Sub-bacia do Arroio do Conde

Ponta da Serraria
Foz do Arroio do Salso - incluemse os efluentes da ETE Ipanema
EBET Serraria

MD12

Foz do Arroio do Conde

ME12

MD13

Sub-bacia do Arroio do Conde

ME13

MD6
MD7
MD8
MD9
MD10

ME10
ME11

Descrição do Ponto

Foz do Arroio Guabiroba
EBE Belém Novo - efluentes da
ETE Belém Novo

Zona urbana e industrial do
Saco de Santa Cruz
Fonte: Adaptado de Concremat (2004h, p. 306 e 309).
MD14

Tais lançamentos são constituídos pelos desaguamentos dos arroios ou da existência de
estações de bombeamento de águas pluviais. As vazões efluentes nestes pontos de
lançamento somam 30.702 m3/s, e as cargas totais lançadas no Lago Guaíba e as
concentrações remanescentes dos parâmetros Fósforo, Nitrogênio, Potássio, DBO5,20, DQO,
Ferro, Cromo, Níquel e Coliformes Fecais, conforme estimativas realizadas por
Concremat (2004b), podem ser observadas na Tabela 33 e Tabela 34.
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Tabela 33: Cargas Totais efluentes ao Lago Guaíba (2015)
Parâmetro

Unidade

Carga

Fósforo

kg/mês

71.658,6

Nitrogênio

kg/mês

213.070,2

Potássio

kg/mês

3.039,8

SST

kg/mês

1.374.895

DBO5,20

kg/mês

1.487.969

DQO

kg/mês

578.811,7

Ferro

kg/mês

288,3

Cromo

kg/mês

427

Níquel

kg/ mês

199,4

Coliformes fecais
X10^9 NMP/mês
Fonte: Compilação elaborada com base nos dados disponibilizados por Concremat (2004b).

401.396.421

Tabela 34: Concentrações dos efluentes lançados no Lago Guaíba (2015)
Parâmetro

Unidade

Concentração

Fósforo

mg/L

122,01

Nitrogênio

mg/L

395,17

Potássio

mg/L

0,72

SST

mg/L

2.256

DBO5,20

mg/L

2.312,26

DQO

mg/L

963,35

Ferro

mg/L

0,462

Cromo

mg/L

0,621

Níquel

mg/L

0,3134

Coliformes fecais
NMP/100mL
Fonte: Compilação elaborada com base nos dados disponibilizados por Concremat (2004b).
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a) Impacto das cargas das atividades agropecuárias sobre a qualidade da água
O impacto das atividades agropecuárias sobre a qualidade da água estimado nos Estudos
Preliminares para Subsídios ao Plano de bacia do Lago Guaíba (CONCREMAT, 2004b) foi
realizado através da quantificação das cargas geradas em cada sub-bacia. Para tanto,
foram consideradas: (a) cargas difusas, com origem em processos erosivos e lixiviação do
solo em locais de atividade pecuária e nas demais áreas agrícolas, excetuando-se o cultivo
de arroz; e (b) efluentes gerados exclusivamente pelo cultivo das lavouras de arroz, seja por
percolamento no solo ou por vertimento nas quadras de arroz.
Para as cargas difusas foram considerados os parâmetros DBO5,20, coliformes fecais,
nitrogênio total e fósforo total, em cada sub-bacia, para o Cenário à época 2003 (Tabela 35)
e Cenários Tendenciais Futuros 2007 e 2015 (Tabela 36). Foram consideradas apenas as
sub-bacias da margem direita, de características rurais.
Tabela 35: Cargas difusas estimadas para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por sub-bacia
no Cenário de 2003
Sub-bacias
Parâmetro

Fonte
Rebanho bovino

Coliformes fecais
(x 109 NMP/mês)

DBO5,20
(kg/mês)

Nitrogênio total
(kg/mês)

2 Arroio
Ribeiro

3 Arroio
Capivara

4 Arroio
Petim

5 Arroio
6 Arroio
Passo
do Conde
Fundo
26.079
49.132

126.040

105.642

61.668

40.234

Rebanho suíno

970

1.584

442

277

50

146

Rebanho ovino
Fontes difusas
rurais
Total

539

730

327

193

71

175

2.971

3.293

1.430

1.016

435

983

130.520

111.249

63.866

41.720

26.636

50.436

Rebanho bovino

73.114

61.282

35.773

23.339

15.128

28.501

Rebanho suíno

219

358

100

63

11,4

33

Rebanho ovino
Fontes difusas
rurais
Total

122

165

74

44

16,1

40

6.469

7.170

3.113

2.212

948

2.141

79.924

68.975

39.060

25.657

16.103

30.714

Rebanho bovino

2.553

2.140

1.249

815

528

995

Rebanho suíno

7,7

12,5

3,5

2,2

0,4

1,2

Rebanho ovino
Fontes difusas
rurais
Total

4,3

5,8

2,6

1,5

0,6

1,4

1.092

1.210

526

373

160

361

3.657

3.368

1.781

1.192

689

1.359

Rebanho bovino

1.528

1.281

748

488

316

596

4,5

7,4

2,1

1,3

0,2

0,7

2,5

3,4

1,5

0,9

0,3

0,8

839

930

404

287

123

278

2.374

2.222

1.155

777

440

875

Rebanho suíno
Fósforo total
(kg/mês)

1 Arroio
Araçá

Rebanho ovino
Fontes difusas
rurais
Total
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.6 - 37).
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Tabela 36: Cargas difusas estimadas para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por sub-bacia
no Cenário Tendencial em 2007 (mantido o horizonte constante até 2015)
Sub-bacias
Parâmetro

Fonte

1 Arroio
Araçá

2 Arroio
Ribeiro

151.594

120.225

73.622

49.397

Rebanho suíno

1.205

2.225

682

Rebanho ovino

911

1.196

604

Rebanho bovino
Coliformes fecais
(x 109 NMP/mês)

Fontes difusas rurais
Total
Rebanho bovino
Rebanho suíno
DBO5,20
(kg/mês)

Rebanho ovino
Fontes difusas rurais
Total
Rebanho bovino
Rebanho suíno

Nitrogênio total
(kg/mês)

Rebanho ovino

4 Arroio
Petim

5 Arroio
Passo
Fundo

6 Arroio
do Conde

30.376

67.187

352

96

185

310

210

411

2.971

3.293

1.430

1.016

435

983

156.680

126.939

76.338

51.075

31.448

68.766

87.938

69.741

42.707

28.654

17.812

38.974

272

503

154

80

22

42

206

270

137

70

47

93

6.469

7.170

3.113

2.212

948

2.141

94.885

77.685

46.111

31.016

18.830

41.250

3.071

2.435

1.491

1.001

622

1.361

9.5

17.6

5.4

2.8

0,8

1.5

7.2

9.5

4.8

3.5

1.7

3.3

Fontes difusas rurais

1.092

1.210

526

373

160

361

Total

4.179

3.673

2.027

1.379

784

1.727

Rebanho bovino

1.838

1.458

893

599

372

815

5,6

10,3

3,2

1,6

0,4

0,9

Rebanho suíno
Fósforo total
(kg/mês)

3 Arroio
Capivara

Rebanho ovino

4,2

5,6

2,8

1,4

1,0

1,9

Fontes difusas rurais

839

930

404

287

123

278

Total
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.6 - 38).

2.687

2.404

1.302

889

497

1.095

Quanto aos efluentes da lavoura de arroz, foi considerado para o estudo o cultivo de arroz
irrigado por inundação. A atividade arrozeira tem grande potencial gerador de efluentes
contendo nutrientes que, nos corpos de água, podem comprometer sua qualidade e,
consequentemente, seus usos, incluindo a própria conservação da biota aquática e de todo
o ecossistema. O estudo em pauta destacou à época as cargas de nitrogênio, fósforo e
potássio, resultantes principalmente da adubação com fertilizantes.
Com o aumento da captação para irrigação de arroz, a vazão disponível para diluição da
carga de nutrientes diminui, levando a um aumento da concentração nos arroios. Esta
situação caracterizou-se como um conflito entre a atividade arrozeira e os interesses de
proteção da vida aquática.
Para as lavouras de arroz em cada sub-bacia, a Tabela 37 apresenta os volumes e as
cargas efluentes para o Cenário de 2003, que correspondia também aos Cenários
Tendenciais em 2007 e 2015, considerando-se que as mesmas áreas de arroz levantadas
permaneceriam para os horizontes mencionados.
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Tabela 37: Distribuição anual dos efluentes do cultivo de arroz da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba, por sub-bacia - Cenário de 2013 (mantida constante para o Cenário Tendencial nos
horizontes de 2007 e 2015)
Sub-bacia

Sistema de Cultivo
Plantio Convencional (PC)

Arroio
Araçá

Pré-germinado (PG)
Total

Arroio
Ribeiro

Arroio
Capivara

Arroio do
Conde

Mar a Set

Out

Nov

Dez

2.629.746

1.402.531

-

-

2.103.797 3.681.644

648.518

-

-

972.778

1.702.361 1.215.972
3.806.158 4.897.616

1.402.531

-

972.778

173.502

92.534

-

-

138.802

242.903

Pré-germinado (PG)

212.544

-

-

318.816

557.928

398.520

Total

386.046

92.534

-

318.816

696.730

641.423

Plantio Convencional (PC)

797.526

425.347

-

-

Pré-germinado (PG)

638.021 1.116.536

329.702

-

-

494.554

1.127.228

425.347

-

494.554

194.400

103.680

-

-

155.520

272.160

50.026

-

-

75.038

131.317

93.798

Total

244.426

103.680

-

75.038

286.837

365.958

Plantio Convencional (PC)

309.582

165.110

-

-

247.666

433.415

3.888

-

-

5.832

10.206

7.290

Total

313.470

165.110

-

5.832

257.872

440.705

Plantio Convencional (PC)

431.082

229.910

-

-

344.866

603.515

Pré-germinado (PG)

Pré-germinado (PG)

Pré-germinado (PG)
Total
Plantio Convencional (PC)

Arroio
Xambá

Fev

3.278.264

Plantio Convencional (PC)

Arroio
Passo
Fundo

Jan

Plantio Convencional (PC)

Total
Arroio
Petim

Volume efluente (m³/mês)

Pré-germinado (PG)

Total
Fonte: CONCREMAT (2004b, p.3.6-43).

865.469

618.192

1.503.490 1.734.728

9.331

-

-

13.997

24.494

17.496

440.413

229.910

-

13.997

369.360

621.011

69.012

36.806

-

-

55.210

96.617

-

-

-

-

-

-

69.012

36.806

-

-

55.210

96.617

Os resultados mostram que o maior volume de efluentes foi registrado na sub-bacia do
Arroio Araçá, com destaque para o mês de dezembro (4.897.616 m³/mês). No somatório
geral, dezembro foi também o mês com maior demanda em quase todas as sub-bacias
analisadas, exceto a sub bacia do Arroio Ribeiro, que se destacou no mês de novembro. O
plantio convencional também predominou entre as sub-bacias, sendo que apenas no Arroio
Ribeiro predomina o cultivo pré-germinado.
b) Impacto do lançamento de efluentes industriais
Vazões Efluentes

As vazões efluentes industriais foram atualizadas a partir do banco de dados das indústrias
cadastradas no SIAUTO da FEPAM, recebidas em meio digital no dia 06 de fevereiro de
2015. Foram analisados os cadastros dos últimos dois anos monitorados, correspondendo
aos anos de 2013 e 2014, referentes às indústrias que lançam seus efluentes na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba.
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Foram analisados os efluentes lançados nos recursos hídricos e na rede pública da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, totalizando dez (10) indústrias, sendo duas (2) em Eldorado
do Sul, quatro (4) no município de Guaíba e quatro (4) no município de Porto Alegre.
Comparando ao diagnóstico realizado na Fase A do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba (CONCREMAT, 2004b), observou-se uma diminuição no número de indústrias no
cadastro do SISAUTO. Até o ano de 2004, o estudo anterior considerou 15 indústrias do
SISAUTO para a análise. A Figura 31 evidencia a localização das indústrias analisadas em
2004 e as indústrias atuais, evidenciando as que não estão mais no cadastro, as que
permaneceram e as novas indústrias.
A partir da análise das indústrias de 2004 disponíveis em Concremat (2004b), observou-se
que cinco (5) indústrias de Porto Alegre, uma (1) de Guaíba e uma (1) de Eldorado do Sul
não são monitoradas pelo SISAUTO atualmente. Uma indústria localizada em Canoas,
apesar de possuir cadastro, não possui vazão registrada, portanto não foi contabilizada na
atualização. Em contrapartida, passaram a serem monitoradas duas (3) outras indústrias em
Porto Alegre.
O Quadro 17 apresenta a descrição do ramo de atividade das indústrias, o tipo de efluente
líquido que ela gera, a descrição do ponto de lançamento e o corpo receptor.
Quadro 17: Indústrias cadastradas no SISAUTO que lançam efluentes na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba
Município

Eldorado do Sul

Guaíba

Descrição do Ramo

Tipo de Efluente

Descrição do Ponto
de Lançamento

Corpo Receptor

Indústria de Produtos
Alimentares

Efluente Industrial

Saída da ETE

Recurso Hídrico

Indústria Metalúrgica

Efluente Sanitário

Lançamento na Rede
Pública

Rede Pública

Efluente Industrial

Não especificado

Recurso Hídrico
- Lago Guaíba

Efluente Industrial

Saída da ETE

Recurso Hídrico

Efluente Industrial;
Efluente Sanitário

Saída da ETE

Recurso Hídrico

Efluente Industrial

Saída da ETE

Rede Pública

Efluente Industrial

Lançamento na Rede
Pública

Rede Pública

Efluente Industrial;
Efluente Sanitário

Saída da ETE

Recurso Hídrico;
Rede Pública

Efluente Industria

Saída da ETE

Recurso Hídrico

Efluente Industrial

Não especificado

Recurso Hídrico

Indústria de Papel e
Celulose
Indústria de Papel e
Celulose
Indústria Mecânica
Indústria de Papel e
Celulose
Indústria de Material
Elétrico, Eletrônico e
Comunicações

Porto Alegre

Indústria de Bebidas
Indústria de Material e
Transporte
Serviços de Utilidade
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Na Tabela 38 constam as vazões efluentes das indústrias que lançam seus efluentes
diretamente nos recursos hídricos ou na saída das Estações de Tratamento de Efluentes ou
na rede pública, sendo identificado o ramo de atividade da indústria e o município que
pertence e o percentual da vazão total. Observa-se que a soma das vazões efluentes
médias totaliza, aproximadamente, 40.633 m3/dia, e que, somente uma indústria de papel e
celulose é responsável pelo lançamento de 91,6% da vazão efluente.
Tabela 38: Informações referentes às indústrias cadastradas no SISAUTO, que lançam
efluentes na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Município

Eldorado do
Sul

Guaíba

Porto Alegre

Descrição do Ramo
Indústria de Produtos
Alimentares
Indústria Metalúrgica
Indústria de Papel e Celulose
Indústria de Papel e Celulose
Indústria Mecânica
Indústria de Papel e Celulose
Indústria de Material Elétrico,
Eletrônico e Comunicações
Indústria de Bebidas
Indústria de Material e
Transporte
Serviços de Utilidade

Total
Fonte dos dados: FEPAM (2015).

Vazão efluente (m3/dia)
Lançamento
Lançamento
no recurso
Rede Pública
hídrico

Vazão
Efluente Total
(m3/dia)

Percentual
da vazão
total

12.09

0.03%

1204.90

3.00
124.90
37 072.44
14.31
1 204.90

0.01%
0.31%
91,24%
0.04%
2.97%

161.86

161.86

0.40%

926.67

1 844.98

4.54%

43.18

0.11%

151,32
40 632,97

0,37%

12.09
3.00
124.90
37072.44
14.31

918.31
43.18
151,32
38336,54

2296,43

Observa-se que as indústrias de papel e celulose apresentam uma média de efluentes
38.402 m3/dia, que correspondem a 94% da vazão total (Figura 32). A indústria de bebidas
lança a segunda maior quantidade de efluentes líquidos, sendo 1.845 m3/dia, que
correspondem a 5% do total, e o restante, 385 m3/dia (1%) é lançado pelas demais
indústrias (Indústria de Produtos Alimentares, Metalúrgica, Mecânica, Material Elétrico e de
Material e Transporte).

Figura 32: Distribuição percentual das indústrias cadastradas no SISAUTO
Fonte dos dados: FEPAM (2015).
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Desconsiderando a indústria de papel e celulose, tem-se os percentuais das vazões
efluentes dos demais segmentos industriais, conforme evidenciado pela Figura 33. Observase que a indústria de bebidas lança 82,8% dos efluentes monitorados, seguido da indústria
de material elétrico (7,3%) e Serviços de Utilidade (6,8%), material e transportes (1,9%) e a
indústria mecânica (0,6%) e de produtos alimentares (0,5%).

Figura 33: Percentual das vazões efluentes desconsiderando a indústria de papel e celulose
Fonte dos dados: FEPAM (2015).

A Figura 34 apresenta a distribuição das vazões efluentes por município. A partir da análise
deste gráfico, observa-se que o município de Guaíba é responsável pela maior parte das
vazões efluentes na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, totalizando 38.416,5 m3/dia,
seguido do município de Porto Alegre (2.201,3 m3/dia) e Eldorado do Sul (15,1m3/dia).

Figura 34: Distribuição das vazões efluentes por município
Fonte dos dados: FEPAM (2015).
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Cargas de DBO5,20

Da carga bruta total de DBO5,20 estimada em 2004 (17.101 t/ano), 90,7% foi gerado pelas
indústrias incluídas no SISAUTO (Tabela 39). Para as cargas remanescentes, esse
percentual foi de apenas 8,2%. Em outras palavras, o controle através do SISAUTO era de
cerca de 91% da carga total bruta gerada de DBO5,20. Como as cargas geradas pelas
indústrias incluídas no SISAUTO eram bem superiores àquelas das demais indústrias, com
destaque para o ramo de papel e celulose, o fator de redução total foi estimado em 90%.
Tabela 39: Cargas de DBO5,20 do conjunto total das indústrias selecionadas, por município
(2004)

2.324,5

51,3%

1.154,0

2,1%

Fator de
redução
total
50,4%

Guaíba

14.177,0

99,2%

226,0

47,4%

98,4%

Canoas

246,3

0,0%

246,3

0,0%

0,0%

Eldorado do Sul

266,6

73,1%

81,0

11,6%

69,6%

Barra do Ribeiro

21,7

0,0%

21,7

0,0%

0,0%

6,4

0,0%

6,4

0,0%

0,0%

58,7

99,8%

1,3

90,7%

97,8%

90,7%

1.736,7

8,2%

89,8%

Cargas brutas de DBO5,20
Município

Total (t/ano)

Porto Alegre

Sertão Santana
Viamão

Cargas remanescentes de DBO5,20

Ind. do SISAUTO

Total
17.101,2
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 114).

Total (t/ano)

Ind. do SISAUTO

A carga bruta de DBO5,20 estimada para o município de Guaíba em 2004 (14.177 t/ano)
correspondia a 82,9% do total gerado pelas indústrias analisadas. Entretanto, com uma
redução estimada em 98,4%, a carga remanescente em tal município equivalia a apenas
13% do total (Figura 35).

3,5%

13,6%

4,7% 1,7%
14,2%
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Figura 35: Distribuição das cargas DBO5,20 do conjunto total das indústrias por município
(2004)
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 114).

As indústrias localizadas em Porto Alegre geraram a maior parcela da carga remanescente
de DBO5,20, cerca de 1.154 t/ano ou 66,4% do total. Comparando com as demais bacias que
integram a Região Hidrográfica do Guaíba, a carga remanescente industrial de DBO 5,20
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estimada para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foi a maior – 1.737 t/ano ou 24% do
total (Tabela 40).
Tabela 40: Cargas de DBO5,20 industriais da Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia (2004)
Bacia Hidrográfica

Carga bruta de DBO5,20
(t/ano)

Carga remanescente de
DBO5,20 (t/ano)

Redução

Alto Jacuí

3.843

617

84%

Antas

4.778

693

85%

537

117

78%

12.368

947

92%

Baixo Jacuí
Caí
Gravataí

6.109

559

91%

17.101

1.737

90%

Pardo

1.317

203

85%

Sinos

24.553

961

96%

Taquari

19.023

1.324

93%

Vacacaí

843

185

78%

90.472

7.343

92%

Lago Guaíba

Total
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 120).

Cargas de DQO

Para o conjunto de todas as indústrias selecionadas, estimou-se uma carga bruta de 65.711
t/ano de DQO e uma carga remanescente de 8.004 t/ano, proporcionando uma redução de
88% (Tabela 41). Da carga bruta total, cerca de 91% é referente às indústrias sob controle
do SISAUTO, enquanto para as cargas remanescentes esse percentual é de 23%.
Tabela 41: Cargas de DQO do conjunto total das indústrias selecionadas, por município (2004)

7.781,6

31,3%

5.443,2

2,0%

Fator de
redução
total
30,1%

Guaíba

56.885,8

99,5%

1.949,2

86,8%

96,6%

Canoas

436,3

0,1%

434,5

0,0%

0,4%

Eldorado do Sul

429,5

80,5%

112,2

25,3%

73,9%

Barra do Ribeiro

43,9

0,0%

43,9

0,0%

0,0%

16,4

0,0%

16,4

0,0%

0,0%

117,5

99,6%

4,6

89,8%

96,1%

90,6%

8.004,0

22,9%

87,8%

Cargas brutas de DQO
Município
Porto Alegre

Sertão Santana
Viamão

Total (t/ano)

Cargas remanescentes de DQO

Ind. do SISAUTO

Total
65.711,0
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 115).

Total (t/ano)

Ind. do SISAUTO

As indústrias localizadas em Guaíba, principalmente as de papel e celulose, geraram cerca
de 86,6% da carga bruta total (56.886 t/ano) (Figura 36).
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Figura 36: Distribuição das cargas DQO do conjunto total das indústrias por município
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 115).

Em Porto Alegre, estimou-se uma redução das cargas brutas das indústrias em torno de
30%. Com uma geração de 5.443 t/ano de carga remanescente, as indústrias deste
município foram a principal geradora (68,0% do total). A relação entre as cargas produzidas
na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba e nas demais bacias da Região Hidrográfica do
Guaíba consta na Figura 36 e na Tabela 42.
Tabela 42: Cargas de DQO industriais na Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia (2004)
Bacia Hidrográfica

Carga bruta de DQO
(t/ano)

Alto Jacuí
Antas
Baixo Jacuí

Carga remanescente de
DQO (t/ano)

Redução

7.871

1.288

84%

15.217

4.609

70%

1.093

264

76%

Caí

27.843

2.765

90%

Gravataí

12.977

1.314

90%

Guaíba

65.711

8.004

88%

Pardo

2.650

448

83%

Sinos

50.620

3.099

94%

Taquari

39.030

3.377

91%

Vacacaí

1.648

423

74%

224.660

25.591

89%

Total
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 121).

Cargas de ferro

Para o conjunto de todas as indústrias analisadas, foi estimada uma carga bruta de ferro de
12,43 t/ano e uma carga remanescente de 5,62 t/ano, correspondendo a uma redução de
55% (Tabela 43 e Figura 37).
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Tabela 43: Cargas de ferro do conjunto total das indústrias selecionadas, por município
Cargas brutas de ferro

Cargas remanescentes de ferro

Município
Total (t/ano)

Ind. do SISAUTO

Total (t/ano)

Ind. do SISAUTO

Fator de
redução
total

Porto Alegre

4,518

5,1%

4,296

0,2%

4,9%

Guaíba

6,660

94,1%

0,364

2,2%

94,5%

Canoas

0,761

1,6%

0,605

0,2%

20,5%

Eldorado do Sul

0,236

70,3%

0,099

29,5%

57,9%

Barra do Ribeiro

0,124

0,0%

0,124

0,0%

0,0%

Sertão Santana

0,124

0,0%

0,124

0,0%

0,0%

Viamão

0,010

0,0%

0,010

0,0%

0,0%

53,7%

5,623

0,8%

54,8%

Total
12,434
Fonte: CONCREMAT (2004b, p.3.8 - 116).
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Figura 37: Distribuição das cargas de ferro do conjunto total das indústrias por município
(2004)
Fonte: CONCREMAT (2004b, p.3.8 - 116).

A parcela das cargas remanescentes geradas pelas indústrias do SISAUTO foi muito
pequena, apenas 1%. Quanto às cargas brutas, em torno de 54% da carga total
correspondeu às cargas geradas pelas indústrias incluídas naquele sistema.
No município de Guaíba ocorreu a maior geração de cargas brutas de ferro (6,66 t/ano ou
53,6% do total). Entretanto, as cargas remanescentes geradas em Porto Alegre (4,23 t/ano)
foram as maiores.
Comparando as estimativas de cada bacia integrante da Região Hidrográfica do Guaíba,
devido à localização das duas maiores indústrias siderúrgicas do Estado do Rio Grande do
Sul nas bacias do Sinos e do Baixo Jacuí, as mesmas se destacaram quanto à geração de
efluentes industriais com cargas de ferro (FEPAM, 2001) (Tabela 44).
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Tabela 44: Cargas de ferro industriais da Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia (2004)
Bacia Hidrográfica

Carga bruta de ferro
(t/ano)

Alto Jacuí
Antas
Baixo Jacuí
Caí
Gravataí
Guaíba
Pardo
Sinos
Taquari
Vacacaí
Total
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 123).

Carga remanescente de
ferro (t/ano)

3,03
4,78
114,55
41,73
23,07
12,43
0,83
294,77
15,16
0,37
510,72

Redução

0,74
0,62
7,09
6,77
1,82
5,62
0,06
30,01
1,73
0,07
54,53

76%
87%
94%
84%
92%
55%
93%
90%
89%
81%
89%

Cargas de cromo total

O conjunto de todas as indústrias selecionadas gerou uma carga bruta de cromo total
estimada em, aproximadamente, 7 t/ano, e cerca de 5,92 t/ano de cargas remanescentes,
correspondendo a uma redução de 15% (Tabela 45).
Tabela 45: Cargas de cromo do conjunto total das indústrias selecionadas, por município
(2004)
Município
Porto Alegre

Cargas brutas de cromo total
Cargas remanescentes de cromo total
ind. do
total (t/ano)
total (t/ano)
ind. do SISAUTO
SISAUTO
4,007
0,5%
3,987
0,0%

Fator de
redução
total
0,5%

Guaíba

1,360

52,4%

0,647

0,0%

52,4%

Canoas

1,063

1,8%

0,719

0,0%

32,3%

Eldorado do Sul

0,144

0,0%

0,144

0,0%

0,0%

Barra do Ribeiro

0,183

0,0%

0,183

0,0%

0,0%

0,237

0,0%

0,237

0,0%

0,0%

0,0000

0,0%

0,0000

0,0%

0,0%

10,8%

5,917

0,0%

15,4%

Sertão Santana
Viamão

Total
6,993
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 117).

A parcela da carga bruta controlada pelo sistema de automonitoramento era relativamente
pequena, cerca de 11%, enquanto toda a carga remanescente de cromo total era gerada
pelas indústrias fora do referido sistema.
Os municípios de Porto Alegre, Guaíba e Canoas eram os maiores geradores de cargas
brutas e remanescentes de cromo total (Figura 38). As cargas brutas geradas pelas
indústrias localizadas na Bacia do Guaíba (7 t/ano) corresponderam a apenas 1% do total
gerado em toda a Região Hidrográfica do Guaíba (Figura 38 e Tabela 46). Entretanto,
devido à pequena redução estimada (15%), as cargas remanescentes desta bacia
(5,92 t/ano) equivaleram a 32% do total.
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Figura 38: Distribuição das cargas de cromo do conjunto total das indústrias por município
(2004)
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 117).

Tabela 46: Cargas de cromo total industrial da Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia (2004)
Bacia Hidrográfica

Carga bruta de ferro
(t/ano)

Alto Jacuí
Antas
Baixo Jacuí
Caí
Gravataí
Lago Guaíba
Pardo
Sinos
Taquari
Vacacaí
Total
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 124).

Carga remanescente de
ferro (t/ano)

16,36
18,87
3,80
123,27
45,37
6,99
7,87
250,59
111,90
0,80
585,82

Redução

0,11
0,80
0,07
3,44
1,53
5,92
0,05
3,96
2,33
0,05
18,26

99%
96%
98%
97%
97%
15%
99%
98%
98%
94%
97%

Cargas de níquel

Foram estimadas uma carga bruta de níquel de cerca 3,24 t/ano e remanescente de
2,95 t/ano - redução de 9% (Tabela 47). O percentual da carga bruta de níquel gerada pelas
indústrias do SISAUTO foi de 9%, enquanto toda a carga remanescente era referente às
indústrias fora deste sistema.
Tabela 47: Cargas de níquel do conjunto total das indústrias selecionadas, por município
Fonte: CONCREMAT (2004)
Município

Cargas brutas de níquel
Total (t/ano)

Ind. do SISAUTO

Cargas remanescentes
de níquel
Total (t/ano)
Ind. do SISAUTO

Fator de
redução
total

Porto Alegre

1,937

0,0%

1,936

0,0%

0,0%

Guaíba

0,528

53,9%

0,245

0,5%

53,7%

Canoas

0,528

1,7%

0,519

0,0%

1,7%

Eldorado do Sul

0,077

0,0%

0,077

0,0%

0,0%

Barra do Ribeiro

0,086

0,0%

0,086

0,0%

0,0%

Sertão Santana

0,085

0,0%

0,085

0,0%

0,0%

0,0002

0,0%

0,0002

0,0%

0,0%

9,1%

2,948

0,0%

9,0%

Viamão

Total
3,241
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 118).
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Da carga bruta total de níquel, cerca de 59,8% (1,94 t/ano) era gerado pelas indústrias
situadas em Porto Alegre, sendo praticamente toda ela lançada como carga remanescente
(redução estimada como nula) (Figura 39).
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Figura 39: Distribuição das cargas de níquel do conjunto total das indústrias por município
(2004)
Fonte: CONCREMAT (2004b, p. 3.8 - 118).

Na Região Hidrográfica do Lago Guaíba, a estimativa é que, do total de carga bruta de
níquel gerada, 34% (18,6 t/ano) correspondiam à Bacia do Gravataí e 27% (14,7 t/ano) na
Bacia do Caí. As indústrias localizadas na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba geraram
cerca de 3,2 t/ano de carga bruta de níquel, equivalente a 6% do total (Tabela 48).
Tabela 48: Cargas de níquel industriais da Região Hidrográfica do Guaíba, por bacia (2004)
Bacia Hidrográfica

Carga bruta de Níquel
(t/ano)

Carga remanescente de
Níquel (t/ano)

Redução

Alto Jacuí

0,09

0,03

67%

Antas

2,28

0,16

93%

Baixo Jacuí

1,43

0,22

85%

Caí

14,68

0,92

94%

Gravataí

18,63

0,89

95%

Lago Guaíba

3,24

2,95

9%

Pardo

0,12

0,01

92%

Sinos

8,41

0,76

91%

Taquari

5,45

0,51

91%

Vacacaí

0,36

0,03

92%

Total
54,69
Fonte: CONCREMAT (2004b, p.3.8-125).

6,48

88%

3.5

OUTORGAS

As Outorgas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foram diagnosticadas a partir do Banco
de Dados de Outorgas do DRH/SEMA do ano de 2014. O banco de dados possui 212
cadastros de outorgas, sendo que a Tabela 49 apresenta as vazões outorgadas por
município e o número de outorgas.
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Observa-se que Porto Alegre possui a maior vazão outorgada (10,46 m3/s) e o maior
número de Outorgas (77), seguido dos municípios de Guaíba e Barra do Ribeiro.
Tabela 49: Outorgas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, por município
Vazão (m3/s)

Município

Número de outorgas

Barra do Ribeiro

2.90

34

Canoas

1.35

8

Cerro Grande do Sul

0.02

2

Eldorado do Sul

2.01

15

Guaíba

6.19

35

Mariana Pimentel

0.01

2

Porto Alegre

10.46

77

Sentinela do Sul

0.02

6

Sertão Santana

0.11

9

Tapes

1.52

2

Triunfo

0.38

3

Viamão

0.22

19

Total
25.20
Fonte: Banco de Dados de Outorgas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (DRH/SEMA, 2014).
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A Tabela 50 apresenta as Outorgas setoriais para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. A
vazão outorgada para os setores de abastecimento urbano, rural, industrial, irrigação e para
a criação de animais soma, aproximadamente, 22,7 m3/s. Observa-se que a maior vazão
outorgada corresponde ao abastecimento urbano (10,56m3/s), seguido da irrigação
(7,46 m3/s) e do abastecimento industrial (4,65 m3/s). O abastecimento rural e a criação de
animais somam 0,005 m3/s. A Figura 40 evidencia o percentual outorgado na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba, sendo 47% para o abastecimento urbano, 33% para a
irrigação e 20% para o abastecimento industrial.
Tabela 50: Vazões setoriais outorgadas para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Vazões
(m³/s)

Abastec.
Urbano

Abastec.
Rural

Abastec
Industrial

Criação
Animal

Irrigação

Outros

Total

Outorgado

10.562

0.004

4.652

0.001

7.462

2.519

22.681

Figura 40:Percentual de Outorgas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Fonte de dados: Banco de Dados de Outorgas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (DRH/SEMA, 2014).
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3.6

BALANÇO HÍDRICO: DISPONIBILIDADE X DEMANDA

A elaboração do balanço entre demandas e disponibilidades hídricas constitui atividade
elementar para consecução de um Plano de Bacia, considerado requisito básico da Lei
n° 10.350/1994. O balanço hídrico permite retratar as peculiaridades das grandezas
comparadas, fornecendo subsídio à gestão integrada dos recursos hídricos, podendo
inclusive ser utilizado como indicativo dos principais conflitos hídricos atuais e futuros.
Portanto, pode-se dizer que este constitui a representação da situação natural com a
realidade social, econômica, política e ambiental de uma determinada bacia hidrográfica. A
realização desse procedimento permite indicar os principais problemas em áreas críticas,
sob a ótica da utilização da água, estabelecendo uma correlação com outros fatores, como
as atividades produtivas e crescimento demográfico.
A Concremat (2004c) realizou o balanço hídrico para as principais sub-bacias da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba da margem esquerda, margem direita e do Lago Guaíba,
confrontando-se as disponibilidades hídricas de cada mês (vazão média mensal) com as
retiradas para abastecimento público (DMAE e CORSAN), irrigação e grandes indústrias.
Para a sua realização, foram estabelecidas Unidades de Balanço (UBs) como subdivisões
das sub-bacias, além de Pontos de Controle (PCs) ao longo dos cursos d’água principais,
nos quais ocorre o balanço propriamente dito. Estas sub-bacias apresentam pouca ou
nenhuma urbanização e foram divididas em UBs levando em consideração os seguintes
fatores: a topografia, a hidrografia, a presença de núcleos urbanos e de lavouras de arroz.
No resumo das demandas foram sistematizadas todas as captações realizadas no Lago
Guaíba, tanto para abastecimento público quanto para captações privadas de grandes
indústrias, nos cenários de 2003 e tendenciais futuros nos horizontes de 2007 e 2015
(Tabela 51).
Em

2003,

as

captações

no

Guaíba

retiraram

mensalmente

uma

média

de

30.556.177 m3/mês, enquanto as previsões para 2015 mostraram que as captações
somariam 32.790.655 m3/mês.
A disponibilidade no Lago Guaíba foi de 1.845,8 m3/s, que, adicionada às contribuições da
Bacia

Hidrográfica

do

Lago

Guaíba

(42,5

m3/s)

resultaram

em

1.888,3

m3/s

(aproximadamente 5 bilhões de m3 por mês), ou seja, 149 vezes superior ao que se prevê
retirar em um horizonte de 12 anos. Não tendo o objetivo de simplificar os problemas
existentes quanto à captação de água no Lago Guaíba, uma vez que os estudos de
viabilidade de captações têm mostrado dificuldade de encontrar água de boa qualidade, do
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ponto de vista quantitativo o estudo realizado não apontou risco de escassez no horizonte
projetado.
Tabela 51: Estimativa das demandas atendidas por captação no Lago Guaíba, no Cenário 2003
e Tendencial em 2007 e 2015
Descrição

Atendimento

Estação 18 da CORSAN em Barra do
Ribeiro
Indústria SISAUTO (papel/celulose)

Município de
Barra do Ribeiro
Captação própria

Indústria SISAUTO (papel/celulose)
Estação 26 da CORSAN em Guaíba
Indústria do SISAUTO (prod.
alimentares)
Estação 30 da CORSAN (SICES –
Arroio das Garças)
Estação 32 da CORSAN (SICES Arroio das Garças)
Indústria do SISAUTO (têxtil)
Indústria do SISAUTO (têxtil)
Indústria do SISAUTO (bebidas)
Estação 36 do DMAE (Moinhos de
Vento e São João)
Estação 41b do DMAE (Menino Deus)
Estação 45c do DMAE (Tristeza)

Demanda (m³/mês)
2003

2007

2015

49.985

52.904

58.659

135.000

135.000

135.000

Captação própria
Municípios de
Guaíba e
Eldorado do Sul

11.344.770

11.344.770

11.344.770

999.429

1.106.449

1.338.176

Captação própria

50.010

50.010

50.010

3.396.060

3.586.941

3.966.533

4.995

4.995

4.995

3.150

3.150

3.150

76.575

76.575

76.575

14.493.224

14.493.224

14.493.224

Município de
Canoas

Captação própria

Município de
Porto Alegre

Estação 47-8b do DMAE (Belém Novo)
Estação 64h do DMAE (Lami)
Fonte: Adaptado de CONCREMAT (2004c, p.4.10).

Dentre as sub-bacias analisadas, as dos arroios Araçá, do Ribeiro, do Petim e Passo Fundo
apresentaram disponibilidade hídrica suficiente para atender às demandas consideradas.
Todas as sub-bacias citadas apresentam a menor disponibilidade hídrica observada entre os
meses de outubro e fevereiro, devido ao cultivo de arroz, principal demanda existente nas
sub-bacias em questão. Os meses de dezembro e janeiro constituem os de maior demanda
para as lavouras de arroz e coincidem com o período de menor disponibilidade hídrica.
Nas bacias dos arroios Capivara e do Conde, também devido à demanda para as lavouras
de arroz, verificou-se déficit hídrico nas bacias no período de novembro a maio.
Os resultados do balanço hídrico para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, confrontando
as disponibilidades hídricas com as demandas de água e com as outorgas, e os percentuais
comprometidos pelos usos consuntivos considerados são apresentados no Quadro 18.
Observa-se que uma parcela muito pequena da vazão média é comprometida com o volume
outorgado (1,2%) e demandado (1,8%). Em termos de vazões mínimas, estes valores
sobem para 11,1% e 16,5%, respectivamente.
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Quadro 18: Balanços hídricos: Disponibilidades versus Demandas e Outorgas na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba
Quanta água temos?

Quanta água usamos?
Estimativa das
Em situações de
Vazões autorizadas nas
Em situações “normais”
necessidades dos usos e
estiagem - mínimas Outorgas
- médias - 1.888,9 m³/s
usuários - demanda 203,9 m³/s
- cadastro - 22,7 m³/s
33,7 m³/s
Balanço Hídrico
Percentual da vazão
Percentual da vazão
Percentual da vazão
Percentual da vazão
média comprometida,
média comprometida,
mínima comprometida,
mínima comprometida,
conforme as outorgas:
conforme as demandas:
conforme as outorgas:
conforme das demandas:
1,2%
1,8%
11,1%
16,5%
Fonte: Elaborado por Ecoplan (2014).

3.7

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 41) 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 bacias dos arroios Dilúvio,
Cavalhada e do Salso.
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Figura 41: Vista aérea da ETE Serraria
Fonte: DMAE (2014).

O traçado das obras de esgoto do PISA pode ser visualizado na Figura 44 (apresentada na
página 204), 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.
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).
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3.8

QUALIDADE DA ÁGUA

A responsabilidade pelo monitoramento da qualidade da água no Rio Grande do Sul é da
Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, porém, no caso do Lago Guaíba, em
função dos acordos de cooperação durante a execução do Programa Pró-Guaíba (2003),
esta tarefa é dividida entre o DMAE, a CORSAN e a FEPAM. Os resultados são
interpretados segundo os critérios da Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA (BRASIL, 2005), que fixa o padrão de qualidade que deve ter a água
no meio ambiente em função do uso a ela destinada, regulamentando o Enquadramento.
Andrade et al. (2012) realizaram estudo da qualidade da água do Lago Guaíba por meio de
amostragens realizadas trimestralmente, entre 2000 e 2009, em 26 pontos de
monitoramento no Delta, canal de navegação e margens esquerda e direita. Através da
análise das amostras foram feitos os cálculos e a definição de faixas do Índice de Qualidade
de Água - IQA.
Os resultados permitiram verificar que a foz dos rios Gravataí, dos Sinos e arroio Dilúvio,
bem como alguns pontos da margem esquerda do lago, estão mais comprometidos em
função de maior adensamento populacional associado à menor vazão de tributários
relacionados. Pontos na margem direita e foz do Rio Jacuí apresentaram os melhores
valores de IQA. Na margem esquerda sul do Lago Guaíba, 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 ao longo de seu
percurso.
A caracterização hidroquímica das águas subterrâneas elaborada por Concremat (2004b)
teve como base os resultados das análises físico-químicas existentes, utilizando
informações dos poços da CORSAN, Hidrogeo Poços Artesianos e do banco de dados do
DMAE (DMAE/UFRGS, 2002).
Os resultados demonstraram que as água subterrâneas das rochas do Sistema Aquífero
Fraturado Pré-Cambriano e do Sistema Poroso Cenozoico, na região de Porto Alegre,
apresentam uma variabilidade composicional. Essa variabilidade também foi constatada na
margem direita do Lago Guaíba, pois as rochas fraturadas são as mesmas e as rochas
sedimentares são muito semelhantes.
Outra observação feita foi que no Sistema Aquífero Poroso predominam as águas
cloretadas sódicas e cloretadas cálcico-sódicas, podendo apresentar teores de sólidos
dissolvidos elevados. Já no Sistema Aquífero Fraturado Pré-Cambriano, predominam as
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águas bicarbonatadas calcicosódicas e cloretadas bicarbonatadas cálcico-sódicas. As águas
do sistema sedimentar apresentam teores mais elevados de cloreto, sódio, magnésio,
cálcio, sulfato e resíduo total, enquanto que as rochas graníticas apresentam teores
elevados de fluoreto e bicarbonato.
Com relação a qualidade das águas subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba,
em particular das rochas graníticas, pode apresentar restrições de uso devido aos elevados
teores de fluoreto que podem ultrapassar os 5 mg/L, bem acima do máximo permitido (1,5
mg/L). A ocorrência de flúor nas águas subterrâneas é aleatória, podendo existir casos em
que não haja contaminação das águas subterrâneas.
No aquífero sedimentar, a qualidade das águas subterrâneas pode estar comprometida
pelas concentrações fora dos padrões do cloreto, sódio e sólidos totais dissolvidos. As
águas podem ser salobras devido à natureza dos sedimentos que foram depositados sob
influência marinha. Além disso, existe a ocorrência de nitratos nas águas subterrâneas, a
qual está relacionada com a contaminação através de fossas e sumidouros, vazamentos de
tubulação de esgoto e, também, a problemas construtivos de poços que podem ocasionar a
infiltração de contaminantes através das paredes dos poços tubulares.
O estudo realizado por Roisenberg e Viero (2002) mostrou que em Porto Alegre, em muitos
locais, pelo menos um parâmetro ficava acima dos limites máximos de potabilidade
estabelecidos pela Portaria nº 1469/2000, do Ministério da Saúde (atualizada pela Portaria
nº 2914/2011). Este trabalho teve como base o cadastro de poços tubulares do DMAE, o
qual possibilitou a seleção de 90 poços representativos da geologia e da hidrogeologia do
município para estudos detalhados da geoquímica das águas subterrâneas. Do ponto de
vista da potabilidade, o parâmetro mais restritivo era o fluoreto, que alcançava
concentrações da ordem de 6,0 mg/l nas águas do aquífero fraturado, superando o valor
máximo permitido de 1,5 mg/L em 42% das amostras analisadas naquele período. A
contaminação por aportes antropogênicos nas águas era pontual e estava relacionada, em
geral, às condições higiênico-sanitárias locais deficientes e problemas construtivos dos
poços, o que provocava a ocorrência de nitrato em altos teores, bem como coliformes.
Considerando-se que atualmente a Portaria Nº 2.914/2011 (BRASIL, 2011), do Ministério da
Saúde, é que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, faz-se necessária a atualização
dos estudos sobre a qualidade das águas subterrâneas.
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O Relatório Técnico 2 - Complementação da Fase B - Estabelecimento das Metas
Intermediárias do Enquadramento e Definição da Vazão de Referência, que compõe a etapa
subsequente a este RT1, apresentará uma análise simplificada da qualidade atual da água,
com base na Resolução CONAMA nº 357/2005, visando à definição de metas progressivas
e intermediárias para o alcance do enquadramento do Lago Guaíba, previstas nesta etapa
do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C.
Além disso, com o intuito de transformar os dados técnicos do monitoramento da qualidade
em informações de fácil compreensão, o RT2 irá apresentar o cálculo do IQA, com base em
dados atualizados do DMAE, que serão comparados com o IQA de 2000 a 2009, publicado
por Andrade et al. (2012).
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4

CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA

Este capítulo apresenta os conflitos identificados nas Fases A e B, no item 4.1, e os conflitos
referentes à esta atualização do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C, itens
4.2 a 4.6. As informações atualizadas foram obtidas por meio de dados secundários. A
análise destes conflitos, juntamente com outras informações, servirão de subsídio às ações
propostas no RT3 - Plano de Ações.
4.1

CONFLITOS IDENTIFICADOS NOS ESTUDOS PRELIMINARES DE SUBSÍDIO AO
PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA

Os conflitos identificados com base no diagnóstico setorial dos usos da água e no balanço
hídrico quali-quantitativo, presentes em CONCREMAT (2004h), apresentam-se resumidos
no Quadro 19. Este item evidencia os conflitos diagnosticados com base nos atores que
sofrem os impactos (atores passivos), destacados nos itens 4.1.1 à 4.1.5, identifica as ações
e os agentes causadores dos impactos.
Além disso, serão apresentadas medidas mitigadoras ou em andamento, propostas por
Concremat (2004h), e uma breve análise da situação atual e o que se propõe realizar para
minimizar estes conflitos nesta Fase C do Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Quadro 19: Síntese dos conflitos diagnosticados (2004)
Atores Passivos - que sofrem o impacto
Proteção da
Mineração de
Agricultura
Vida Aquática
Areia

Indústria

Indústria

-

Mineração

Turismo e
Lazer
Diluição de
Efluentes
-

Mineração

Mineração

-

-

-

Navegação

Navegação

-

-

-

Aquicultura

Pesca

-

-

-

Banho e Lazer
Diluição de
efluentes
Fonte: Adaptado de CONCREMAT (2004h, p.342).

-

-

-

-

-

-

Pesca
Agricultura

Agentes
causadores do
impacto.

4.1.1

Agricultura

Agricultura

Indústria

Pesca e Proteção da Vida Aquática

4.1.1.1 Causas dos conflitos e indicação dos agentes causadores
A pesca e a proteção da vida aquática foram identificadas como atores passivos (que
sofrem o impacto) de conflitos envolvendo setores distintos, sendo eles: agricultura,
indústria, mineração, diluição de efluentes, navegação e banho e lazer.
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Grande parte dos conflitos que afetam a pesca e a proteção da vida aquática, envolvem o
lançamento de efluentes no Lago Guaíba. A agricultura, por exemplo, contribui para o
incremento de nutrientes nos cursos d’água devido aos fertilizantes que acabam sendo
levados para os corpos hídricos, por meio de erosão ou de lixiviação, situação que se
agrava nos períodos de estiagem devido ao grande volume captado e ao consequente
aumento da concentração destes nutrientes no Lago Guaíba, alterando as condições físicoquímicas das águas, com implicações diretas na biota aquática.
A indústria é responsável pelo lançamento de efluentes industriais, que podem acabar
contaminando espécies animais e vegetais por meio dos metais que se acumulam na cadeia
alimentar. A poluição por esgotos domésticos no Lago Guaíba afeta também os peixes,
onde foi observada a contaminação por coliformes termotolerantes acima do permitido pela
ANVISA em 8% de amostras da espécie de peixe pintado em três pontos do Lago Guaíba.
A Agricultura causa impactos relacionados à ocupação das zonas de várzea e à alteração
do regime hidrológico, que acaba prejudicando a estrutura e funcionamento do ecossistema
natural, interferindo na Proteção da Vida Aquática. Além deste, foram identificados outros
dois conflitos originários da agricultura: (1) introdução de espécies exóticas pela
rizipsicultura e pela aquicultura; (2) sucção dos alevinos e ovos de peixe pelas bombas de
irrigação.
A Mineração também foi apontada como agente causador de impacto, pela destruição de
ovos, larvas e peixes, pela desagregação e sucção das dragas. Também foi identificada a
destruição das redes pelas dragas devido à má sinalização dos instrumentos de pesca.
Neste contexto, também se insere o lazer que, por meio do uso de jet-ski, provoca a
desestruturação das margens, a destruição de ovos e o afugentamento da fauna.
A navegação foi identificada como causadora de um conflito sobre a Pesca, Proteção da
Vida Aquática, Abastecimento e com a Indústria, pela introdução de espécies exóticas por
meio da água de lastro ou por incrustações nas embarcações. No Lago Guaíba a invasão
mais conhecida é a do mexilhão-dourado, que veio pela Bacia Hidrográfica do Rio da Prata
afetando: (1) a biota aquática, (2) as captações das indústrias e das companhias de
saneamento e (3) danificando embarcações. A invasão de tal espécie tem sido amplamente
discutida, tanto em âmbito nacional como internacional. Este tema é detalhado e atualizado
no item 4.2. O setor da Pesca também foi identificado como causador de conflito
intrassetorial (com a própria Pesca) e com a Proteção da Vida Aquática, pela redução dos
estoques pesqueiros, causados pela pesca predatória, pesca no período de defeso e pelo
uso de rede com malhas inadequadas.
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4.1.1.2 Medidas mitigadoras ou em andamento propostas nas Fases A e B
A partir dos conflitos diagnosticados nas Fases A e B, foram apresentadas ações previstas
(ou em implementação) e ações propostas. Para as questões que envolvem o lançamento
de efluentes, foram sugeridas: Outorga pelo uso da água; licenciamento das atividades;
estudos acerca de técnicas de manejo agrícola menos poluidoras; revisão das técnicas
atuais de manejo, escolhendo aquelas que reduzem o consumo de água e a aplicação de
adubos e agrotóxicos; tratamento terciário dos efluentes por parte de algumas indústrias;
ampliação da coleta e tratamento esgotos em Porto Alegre através da implantação de
projetos já existentes.
Para os conflitos que envolvem a destruição dos ovos de peixe e da fauna aquática pela
ação das dragas da atividade mineradora, as ações previstas por Concremat (2004h) já
faziam referência ao zoneamento do Lago Guaíba, em discussão na FEPAM, com a
indicação das áreas permitidas para a mineração.
A sucção das bombas de irrigação também impacta fortemente a fauna aquática e a
destruição dos ovos de peixe. Para solucionar este problema, foi sugerida maior fiscalização
quanto às telas protetoras das bombas de sucção e a instrução dos agricultores.
4.1.1.3 Análise da situação atual
O lançamento de efluentes no Lago Guaíba causa diversos impactos que afetam a
qualidade da água e, consequentemente, a Proteção da Vida Aquática e a Pesca. Visando à
minimização destes impactos, serão propostas ações, detalhadas no RT3 – Plano de Ações,
direcionadas à melhoria da qualidade da água, com vistas à redução das cargas sanitárias
urbanas, ao controle da poluição industrial e ao aumento dos licenciamentos e à redução
das cargas poluidoras provenientes das áreas rurais.
Em relação às questões ligadas diretamente à Pesca, serão propostos estudos estratégicos
para atividades de turismo, lazer e pesca na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, visando à
orientação estes setores em relação aos conflitos diagnosticados.
No que se refere aos conflitos que envolvem os impactos da mineração no Lago Guaíba,
salienta-se que estes estão paralisados, em função da proibição das atividades de
mineração no Lago Guaíba desde 2003. O item 4.6 aborda este tema com maior
detalhamento, devido à importância para a Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. O RT3 Plano de Ações apresenta uma ação específica que trata das questões da atividade de
mineração no Lago Guaíba.
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4.1.2

Agricultura

4.1.2.1 Causas dos conflitos e indicação dos agentes causadores
Foi identificado um conflito intrassetorial neste uso. A utilização desordenada dos recursos
hídricos, sem o conhecimento real da disponibilidade hídrica na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba (em função das incertezas na sua determinação) provoca conflitos entre usuários, à
medida que a água se torna indisponível, em quantidade suficiente, para todos os
agricultores.
4.1.2.2 Medidas mitigadoras ou em andamento propostas nas Fases A e B
Para a mitigação deste conflito, como medidas previstas ou em implementação, sugere-se a
Outorga pelo uso da água, baseada em estimativas da disponibilidade, utilizando
metodologia simplificada, e o licenciamento ambiental. Além disso, sugerem-se estudos
sobre o manejo eficiente da água e o monitoramento de pequenas bacias hidrográficas, a
fim de avaliar a disponibilidade com maior confiança, além de cadastramento dos
barramentos e operação integrada dos perímetros irrigados.
4.1.2.3 Análise da situação atual
Visando à mitigação deste conflito, serão propostas ações de implementação e de
consolidação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, como a Outorga de Uso da
Água. A ação indica a necessidade de criação de um sistema de apoio à tomada de decisão
para qualificar os procedimentos de outorga. Indica-se, preliminarmente, um sistema com
base em SIG, capaz de sistematizar as informações relativas às outorgas, servindo de apoio
à decisão. Tal sistema visa à integração das informações quali-quantitativas referentes à
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
4.1.3

Mineração de Areia

4.1.3.1 Causas dos conflitos e indicação dos agentes causadores
Os conflitos apontados nas Fases A e B (CONCREMAT, 2004h) serão citados a seguir,
mas, atualmente, tais conflitos encontram-se inertes em função da suspensão da atividade
minerária no Lago Guaíba. O item 4.6 apresenta um item atualizado com os conflitos que
envolvem a mineração no Lago Guaíba.
O primeiro conflito era causado pelo setor industrial, que acabava contaminando os
sedimentos do fundo do Lago Guaíba com metais, fato que acabava dificultando o
licenciamento da dragagem do canal de navegação e da exploração das jazidas de areia. O
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segundo conflito era intrassetorial, quando a sobre-exploração de áreas não permitidas e,
portanto, não licenciadas, colocava em risco a reputação de toda a classe.
4.1.3.2 Medidas mitigadoras ou em andamento propostas nas Fases A e B
Como medidas mitigadoras, foram propostas o levantamento das concentrações de metais
nos sedimentos do lago (tema abordado nos itens 4.5 e 4.6.2.3) e ensaios de lixiviação, bem
como a inclusão das indústrias no cadastro de automonitoramento da FEPAM, visando à
redução da carga de metais lançada.
4.1.3.3 Análise da situação atual
A mineração encontra-se suspensa no Lago Guaíba visando à adequação da atividade por
meio da elaboração dos estudos no âmbito do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE-RS).
Este tema será abordado com maior detalhamento no Relatório Técnico 3 - Plano de Ações,
com uma ação setorial específica e detalhada para a Mineração.
4.1.4

Turismo e Lazer

4.1.4.1 Causas dos conflitos e indicação dos agentes causadores
O uso da água para diluição de efluentes acarreta alterações na qualidade da água, que
interferem no ecossistema aquático e podem causar diversos danos ao ambiente e à saúde
das pessoas que fazem uso desses recursos hídricos. A poluição da água por efluentes
domésticos, com alta contaminação fecal, possui elevado potencial por conter organismos
patogênicos, tornando-as, por consequência, impróprias para banho.
4.1.4.2 Medidas mitigadoras ou em andamento propostas nas Fases A e B
Não foram citadas ações em andamento, tampouco ações propostas.
4.1.4.3 Análise da situação atual
O Lago Guaíba continua sendo utilizado para a diluição de efluentes, no entanto o PISA,
que compreende um conjunto de grandes obras, prevê ampliação de 30% para 80% a
capacidade de tratamento de esgotos gerados em Porto Alegre. Com este sistema em
funcionamento o Lago Guaíba irá melhorar muito a condição de balneabilidade. Além disso,
serão propostas ações para o setor do saneamento, com o intuito de reduzir as cargas
sanitárias urbanas lançadas na rede hídrica da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba oriundas
do esgotamento sanitário e dos resíduos sólidos.
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4.1.5

Conflitos relacionados com o setor de Resíduos Sólidos

Foram identificados problemas relacionados aos resíduos sólidos na Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba, como baixa incidência de coleta em alguns municípios; disposição
inadequada dos resíduos urbanos; remediação e controle dos lixões desativados; baixa
incidência de coleta seletiva.
4.1.5.1 Medidas mitigadoras ou em andamento propostas por Concremat (2004h)
A fim de mitigar os problemas elencados, foi indicada a necessidade de fiscalização pela
FEPAM. Foram propostas a universalização da coleta urbana e rural, a implementação da
coleta seletiva nos municípios; redirecionamento dos resíduos sólidos dos municípios com
disposição inadequada para a Companhia Riograndense de Mineração (CRM) em Minas do
Leão - embora muitos deles já estejam enviando; e recuperação controle e remediação dos
lixões desativados.
4.1.5.2 Análise da situação atual
Atualmente, são propostas ações para o setor do saneamento, que engloba a questão dos
resíduos sólidos, através do controle sobre a coleta, transporte e disposição final, em termos
sociais e ambientais adequados e de forma articulada com os planos diretores municipais de
saneamento e resíduos sólidos.
4.2

ESPÉCIES INVASORAS

Espécies exóticas invasoras são definidas pela Portaria SEMA Nº 79, de 31 de outubro de
2013, em seu Artigo 4º, como
espécie ou taxa inferior (incluindo qualquer nível, como gametas, sementes, ovos ou
propágulos) ocorrente fora da sua área natural de distribuição presente ou pretérita e
que, uma vez introduzida, se adapta e se reproduz invadindo os ambientes de
espécies nativas, tendendo a se tornar dominante, com reflexos negativos também
para a economia e para a saúde humana.

Essa Portaria reconhece a Lista de Espécies Exóticas Invasoras do Estado do Rio Grande
do Sul e demais classificações, além de estabelecer normas de controle.
O mexilhão-dourado é uma das espécies exóticas invasoras com volume significativo de
informações disponíveis, dada profusão de estudos acadêmicos e publicações existentes
(MANSUR et al., 2012; GUERRA, 2007), além de notícias veiculadas na mídia. É uma
espécie invasora oriunda do sudeste asiático, e sua presença foi constatada nas margens
do Lago Guaíba no início de 1999. De acordo com Bergonci et al. (2012), a introdução do
mexilhão-dourado na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba aconteceu de maneira não
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intencional, através da água de lastro de navios, provavelmente, vindos da Argentina, onde
a espécie foi registrada pela primeira vez, mais especificamente, no Rio da Prata, em 1991,
próximo da cidade de La Plata (PASTORINO et al., 1993).
O trabalho de Mansur et al. (2012) apresentou diferenças significativas entre o peso total e o
comprimento de Limnoperna fortunei procedentes de quatro localidades na Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba. No mesmo trabalho os autores constataram que os indivíduos
dos aglomerados de ambiente de baixa correnteza eram facilmente descolados do
substrato, ao passo que os espécimes de ambiente de alta correnteza estavam mais
fortemente aderidos ao substrato. Neste monitoramento também ficou evidenciado que os
mexilhões dos aglomerados formados no Cais do Porto eram mais facilmente removidos e
apresentavam um espalhamento maior entre eles, ao passo que os do Canal do Rio Jacuí
eram mais fortemente unidos com espaço mínimo, configurando uma estrutura forte e
coesa.
Dentre os conflitos e problemas gerados pelo mexilhão-dourado, podem ser citados
prejuízos à pesca e à navegação, irrigação, problemas em unidades geradoras de energia,
entupimento de canos e dutos de água e esgoto, além de impactos ambientais, como a
competição com espécies nativas e o agravamento da eutrofização no Lago Guaíba.
Em função destes problemas, em 2003 foi lançada uma Força Tarefa Nacional (FTN) para o
controle do mexilhão-dourado Portaria do n º 494/2003 (BRASIL, 2003). O Governo do Rio
Grande do Sul está representado nessa FTN por meio da SEMA. Salienta-se que o
problema do mexilhão-dourado não se limita ao Lago Guaíba.
Outras espécies exóticas invasoras são reconhecidas pela Portaria SEMA Nº 79, de 31 de
outubro de 2013, que reconhece a Lista de Espécies Exóticas Invasoras do Estado do Rio
Grande do Sul e demais classificações, estabelece normas de controle e dá outras
providências. As espécies exóticas invasoras reconhecidas no Estado do Rio Grande do
Sul, associadas à água doce e que podem ocorrer nas águas da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba são apresentadas nos quadros a seguir. No Quadro 22 são apresentadas as plantas
exóticas invasores, que podem ocorrer em diversos ambientes na bacia.
Quadro 20: Peixes exóticos invasores
Nome científico

Nome comum

Família

Ambiente

Clarias gariepinus

Bagre-africano

Clariidae

Água doce

Ctenopharyngodon idella

Carpa-capim

Cyprinidae

Água doce

Cyprinus carpio

Carpa

Cyprinidae

Água doce

Hypophthalmichthys
molitrix

Carpa-prateada

Cyprinidae

Água doce
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Nome científico

Nome comum

Família

Ambiente

Hypophthalmichthys
nobilis

Carpa-de-cabeça-grande

Cyprinidae

Água doce

Ictalurus punctatus

Bagre-do-canal

Ictaluridae

Água doce

Micropterus salmoides

Achigã, black bass

Centrarchidae

Água doce

Oncorhynchus mykiss

Truta-arco-íris

Salmonidae

Água doce

Oreochromis niloticus

Tilápia-do-nilo

Cichlidae

Água doce

Tilapia rendalli

Tilápia

Cichlidae

Água doce

Fonte: Anexo 3 da Portaria Nº 79 (RIO GRANDE DO SUL, 2013).

Quadro 21: Invertebrados exóticos invasores
Nome científico

Nome comum

Família

Classe

Ambiente

Corbicula fluminea

Berbigão

Corbiculidae

Bivalvia

Água doce

Corbicula largillierti

Berbigão

Corbiculidae

Bivalvia

Água doce

Limnopema fortunei

Mexilhão-dourado

Mytilidae

Bivalvia

Água doce

Malacostrata

Água doce e água
salobra (lagoas e
estuários)

Rhithropanopeus
harrisii

Caranguejo

Panopeidae

Fonte: Anexo 4 da Portaria Nº 79 (RIO GRANDE DO SUL, 2013).

Quadro 22: Plantas exóticas invasoras
Nome científico

Nome comum

Família

Ambiente

Acacia lomgifolia

Acácia

Fabaceae

Acacia meamsii

Acácia-negra

Fabaceae

Ammi majus
Archontophoenix
cunninghamiana

Ami, amio-maior

Apiaceae

Formações Pioneiras de Influência Marinha
Estepe: Áreas de Tensão Ecológica Estepe Floresta Estacional
Estepe Gramíneo-Lenhosa

Palmeira-imperial

Arecaceae

Floresta Estacional Semidecidual

Asparagus setaceus

Aspargosamambaia

Asparagacea
e

Bryophyllum pinnafum

Folha-da-fortuna

Crassulaceae

Floresta Estacional Semidecidual; Estepe;
Formações Pioneiras de Influência Marinha
Formações Pioneiras de Influência Marinha;
Floresta Estacional Semidecidual
Formações Pioneiras de Influência Marinha

Cakile maritime
Casuarina equisetifolia
Cinnamomum
burmanni
Cinnamomum verum

Casuarina

Brassicaceae
Casuarinacea
e

Formações Pioneiras de Influência Marinha

Canela

Lauraceae

Floresta Estacional Semidecidual

Canela

Lauraceae

Floresta Estacional Semidecidual

Cirsium vulgare
Crocosmia
Crocosmiiflora
Cynodon dactylon

Cardo
Palma-de-santarita
Capim-estrela

Asteraceae

Estepe; Floresta Ombrófila Densa Submontana
Floresta Estacional Semidecidual; Floresta
Ombrófila Mista Montana
Estepe

Eragrostis plana

Capim-annoni

Poaceae

Eriobotrya japonica

Nêspera, ameixaamarela

Rosaceae

Ficus microcarpa

Figueira

Moraceae

Furcraea foetida

Piteira, agave

Agavaceae

Hedychium coronanium

Lírio-do-brejo,
açucena

Zingiberacea
e

Formações Pioneiras de Influência Fluvial

Hovenia dulcis

Uva-do-Japão

Rhamnaceae

Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila
Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Estacional Decidual

Iridaceae
Poaceae
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Estepe, Savana
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Estacional Decidual, Floresta Ombrófila Mista,
Floresta Ombrófila Densa.
Floresta Estacional Semidecidual
Estepe, Floresta Estacional Semidecidual,
Formações Pioneiras de Influência Marinha

Nome científico

Nome comum

Família

Impatiens walleriana

Maria-semvergonha, beijinho

Balsaminacea
e

Leucaena leucocephala

Leucena

Fabaceae

Ligustrum spp.

Ligustro, alfeneiro

Oleaceae

Livistona chinensis

Palmeira-de-lequeda-china

Arecaceae

Lonicera japonica

Madressilva

Caprifoliacea
e

Melia azadarach

Paraíso, cinamomo

Meliaceae

Melinis minutiflora

Capim-gordura

Poaceae

Melinis repens

Capim-gafanhoto

Poaceae

Morus nigra

Amora-preta

Moraceae

Nephrolepis cordifolia

Escadinha-do-céu

Lomariopsida
ceae

Ophiopogon japonicus

Grama-japonesa

Asparagacea
e

Phyllostachys aurea

Bambu-mirim

Poaceae

Pinus spp.

Pinus

Pinaceae

Pittosporum undulatum

Pau-incenso

Psidium guajava

Goiabeira

Rubus fruticosus

Amora-preta
Amora-vermelha,
morango-silvestre
Espada-de-sãojorge
Jambolão

Rubus rosifolius
Sansevieria trifasciata
Syzygium cumini
Tecoma stans
Tipuana tipu
Thunbergia alata

Caroba louca, ipêde-jardim,
amarelinho
Tipuana
Amarelinha,
bunda-de-mulata

Ambiente
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila
Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Estacional Decidual, Formações Pioneiras de
Influência Marinha
Bordas de florestas, áreas degradadas
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila
Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Estacional Decidual
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila
Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Estacional Decidual, Formações Pioneiras de
Influência Marinha
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Estacional Decidual, Floresta Ombrófila Mista,
Formações Pioneiras de Influência Marinha
Estepe, Savana
Estepe, Savana
Floresta Estacional Decidual, Estepe, Formações
Pioneiras de Influência Marinha
Floresta Estacional Semidecidual

Pittosporacea
e
Myrtaceae

Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Estacional Decidual, Floresta Ombrófila Mista,
Estepe
Estepe
Formações Pioneiras de Influência Fluvial,
Estepe, Savana, Formações Pioneiras de
Influência Fluvial, áreas desmatadas de
ecossistemas florestais
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Ombrófila Mista
Floresta Estacional Semidecidual

Rosaceae

Floresta Estacional Semidecidual

Rosaceae

Floresta Ombrófila Mista

Asparagacea
e
Myrtaceae

Floresta Estacional Semidecidual, Formações
Pioneiras de Influência Marinha
Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
estacional Decidual, Floresta Ombrófila Densa,
Bignoniaceae
Floresta Ombrófila Mista, Formações Pioneiras de
Influência Marinha
Fabaceae
Floresta Estacional Semidecidual
Bignoniaceae

Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
Estacional Decidual Floresta Ombrófila Mista
Estepe, Savana
Estepe, Savana, Formações Pioneiras de
Influência Marinha, Formações Pioneiras de
Influência Fluvial, áreas desmatadas

Tradescantia zebrina

Trapoeraba-roxa

Ulex europaeus

Tojo

Commelinace
ae
Fabaceae

Urochloa spp.

Braquiária

Poaceae

Fonte: Anexo 1 da Portaria Nº 79 (RIO GRANDE DO SUL, 2013).
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4.3

DRENAGEM EM PORTO ALEGRE

Os principais problemas ambientais em áreas urbanas estão relacionados à ocupação de
áreas de risco e ao potencial de erodibilidade em áreas urbanas, agravado pela ocupação
urbana de encostas declivosas dos morros graníticos da Região Metropolitana de Porto
Alegre - RMPA.
Considerando-se as características do compartimento de relevo, a RMPA caracteriza-se
pela presença de modelados de dissecação e acumulação. O modelado de dissecação
inclui os padrões em forma de morros e colinas e o modelado de acumulação inclui os
padrões em forma de planícies e patamares planos. Entende-se por modelados de
dissecação aqueles nos quais predomina a morfodinâmica erosiva e modelados de
acumulação aqueles nos quais ocorre predominantemente a morfodinâmica de deposição
de sedimentos (DIAS, 2014).
A morfodinâmica natural dos modelados de dissecação denota processos nos quais o
escoamento superficial predomina em relação à infiltração (MOURA, 2008). Quando
alterada pela urbanização a morfodinâmica passa a ser antropogênica, que intensifica os
processos que já ocorriam de forma natural e interfere naqueles que eram predominantes.
Quando ocupadas, essas áreas sofrem o redirecionamento da drenagem, com diminuição
significativa da capacidade de infiltração, em virtude da impermeabilização do solo. O
escoamento superficial difuso é reduzido, intensificando o escoamento superficial
concentrado, principalmente nas baixas vertentes (DIAS, 2014).
O trabalho de Dias (op. cit.) utilizou como área de estudo as sub-bacias hidrográficas dos
arroios Almirante Tamandaré e Cavalhada, localizados na zona norte e na zona sul de Porto
Alegre, respectivamente. As áreas de estudo foram selecionadas a partir da análise dos
eventos de alagamento nas vias do município, registrados pela Empresa Pública de
Transporte e Circulação - EPTC que geraram transtornos para o trânsito em 2012.
Nesta pesquisa foi verificada a concentração dos eventos de alagamento e/ou inundação,
através de uma análise histórica e dos registros efetuados no período de 1970 a 2012, com
base nos dados da estação meteorológica de Porto Alegre do INMET - 8º Distrito de
Meteorologia - DISME. Com base nestes dados, concluiu-se que a ocorrência dos eventos
pluviométricos é constante, apresentando médias mensais elevadas nos meses mais
chuvosos e eventos concentrados recorrentes. Assim, a distribuição das chuvas no
município é um fator capaz de gerar inundações e/ou alagamentos na área urbana, uma vez
que ocorram em abundância e frequentemente.
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Combinados 338 registros de alagamento realizados no ano de 2012, registrados pelas
equipes de fiscalização de trânsito da EPTC, com base nos limites das sub-bacias
hidrográficas de Porto Alegre, obteve-se como resultado que a concentração desses
eventos está nas sub-bacias dos arroios Almirante Tamandaré, Dilúvio e Areia, todos com
percentual de ocorrência superior a 10% dos registros, conforme apresentado na Tabela 52.
Tabela 52: Distribuição das ocorrências de alagamentos nas vias de Porto Alegre, registrados
pela EPTC no ano de 2012, por sub-bacia hidrográfica
Sub-bacia hidrográfica

Ocorrência (%)

Almirante Tamandaré

33,4

Arroio Dilúvio

24,9

Arroio da Areia

11,5

Arroio Cavalhada

8,3

Passo das Pedras

8,0

Humaitá

5,3

Arroio Santo Agostinho

3,0

Arroio Capivara

1,2

Arroio do Salso

0,9

Arroio Feijó

0,6

Arroio Sanga da Morte

0,6

Assunção

0,6

Morro do Osso

0,6

Arroio Guabiroba

0,3

Belém Novo

0,3

Ponto do Melo

0,3

Santa Tereza

0,3

Ilha da Pintada
Fonte: DIAS (2014, p. 101).

0,3

A Figura 42 mostra os pontos de alagamento definidos a partir das datas dos eventos
pluviométricos, nas vias onde houve algum registro de transtorno no trânsito pela EPTC,
mapeados em escala compatível (DIAS, 2014).
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Figura 42: Concentração dos pontos de alagamento registrados pela EPTC no ano de 2012 em Porto Alegre
Fonte: DIAS (2014, p. 102).
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O Plano Diretor de Drenagem Urbana do Departamento de Esgotos Pluviais - DEP
apresentou diagnóstico e projeções futuras, que apontaram a necessidade de intervenções
em Porto Alegre dada a capacidade da rede atual. As alternativas estruturais apresentadas
pelo plano envolveram basicamente o incremento da rede de drenagem e a construção de
áreas de detenção. As alternativas não-estruturais envolvem a obrigatoriedade do
cumprimento do que consta no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de
Porto Alegre quanto à redução das taxas de vazão, aplicando medidas de retenção de
águas no lote ou nos loteamentos. Medidas de conscientização a respeito do efeito da
deposição inadequada de resíduos sólidos, que afetam o funcionamento da rede de
drenagem e das casas de bombas, também foram ressaltadas.
4.4

SILVICULTURA

O marco legal para a atividade da silvicultura no Estado dá-se pela Resolução CONSEMA
N.º 187/2008 (RIO GRANDE DO SUL, 2008), de 09 de abril de 2008, que aprova o
Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura no Estado do Rio Grande do Sul, e
pela Resolução CONSEMA nº 227 de 22 de novembro de 2009 (RIO GRANDE DO SUL,
2009), que aprova alterações do Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura no
Estado do Rio Grande do Sul.
O objetivo do Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura - ZAS (SEMA, 2010b)
foi constituir um instrumento de gestão ambiental para a atividade no Estado,
compreendendo um diagnóstico integrado dos aspectos ambientais, sociais e econômicos.
Para tanto, definiu os objetivos de conservação relativos à atividade nas unidades de
planejamento, de modo a avaliar os impactos envolvidos e fornecer as diretrizes de
sustentabilidade ambiental para a atividade, condicionadas ao seu caráter dinâmico e
orientativo dos processos de licenciamento ambiental da silvicultura.
A versão preliminar do ZAS estabeleceu como unidade de planejamento ambiental as
Unidades de Paisagem Natural - UPN, conceituadas como regiões naturais homogêneas
representativas das diversas regiões do Estado, estabelecidas mediante critérios de
setorização do território pelas suas características fisionômicas e paisagísticas originais.
Estas UPNs foram definidas através do cruzamento de bases digitais de geomorfologia,
vegetação potencial original, solo e altimetria, previamente simplificadas na escala
1:250.000, tendo como ferramenta auxiliar o mosaico de imagens de satélite LANDSAT do
Estado do Rio Grande do Sul. Os polígonos gerados por este cruzamento inicial foram então
agrupados, divididos ou redefinidos, conforme a avaliação de sua articulação com os demais
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temas analisados, resultando em unidades de paisagem com características próprias
(SEMA, 2010b).
A sobreposição de duas unidades de planejamento ambiental diferentes (as bacias
hidrográficas e as unidades de paisagem natural) resultou num novo mosaico de
subunidades. Para elas foram criadas metodologias visando a estabelecer limites de
ocupação, tamanho e distanciamento entre plantações, definir condicionantes específicas,
com vistas à manutenção da qualidade ambiental e da conservação da paisagem, diante da
expansão da atividade de silvicultura no Estado.
Como consequência da sobreposição das unidades de planejamento, algumas diretrizes
podem ser estabelecidas em nível de bacia hidrográfica, mas com condicionantes
específicas para cada UPN localizada na mesma. Aplicados os critérios para definir os
limites de ocupação, as UPNs constituintes da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, bem com
a área potencial aprovada para a silvicultura são apresentadas na Tabela 53.
Tabela 53: Limites de ocupação aprovados na Bacia Hidrográfica do lago Guaíba.

DP4

Área do
recorte
BH x UPN
(ha)
3.550

Ocupação
antes de
2006
(%)
0,00

86

2,4

85

DP5

34.347

1,06

72

4,0

1.367

PL3

6

0,00

78

2,4

0

PL4

90.051

11,5

83

13,9

12.503

PL5

14.055

5,8

82

8,2

1.157

PS1

26.558

0,0

74

2,4

637

PS3

2.575

0,0

28

1,9

49

PS4

75.324

1,4

81

3,8

2.862

246.468

-

-

-

18.661

UPN

Total Lago Guaíba
Fonte: SEMA (2010, p.92).

4.5

Grau de
antropização
(%)

Ocupação
aprovada
(%)

Área potencial
aprovada para
silvicultura (ha)

CONTAMINAÇÃO DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DO LAGO GUAÍBA

A contaminação dos sedimentos de fundo do Lago Guaíba foi diagnosticada por
Laybauer (2002). O referido estudo teve como objetivo geral avaliar a contaminação por
metais pesados, utilizando um índice de risco ecológico-toxicológico potencial, considerando
a dinâmica de sedimentação do lago, a definição de áreas críticas de poluição, o
estabelecimento

das

concentrações

naturais

de

metais-traço,

a

estimativa

de

biodisponibilidade desses elementos e a identificação dos prováveis processos geoquímicos
por ela responsáveis. Os resultados são apresentados resumidamente na sequência.
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O estudo constatou que a dinâmica de sedimentação do Lago Guaíba apresenta forte
relação

com

sua

batimetria.

Os

sedimentos

finos

(silte-argilosos)

ocorrem,

preferencialmente, na região do canal de navegação e seu entorno, onde se verificam as
maiores profundidades.
As margens do Lago Guaíba, em especial a costa oeste, se caracterizam por sedimentos
dominantemente arenosos. O estudo aponta que esses locais devem ser evitados em
diagnósticos ambientais, visto que a classe textural não é favorável à adsorção de
poluentes.
Existe

um

processo

de

homogeneização,

decorrente

de

uma

ampla

dispersão

hidrodinâmica, na composição mineralógica dos sedimentos de fundo. Esse processo
contribui com a atenuação da contaminação por metais-traço no Guaíba, uma vez que, os
sedimentos do Rio Jacuí são menos contaminados por esses elementos, em relação aos
demais rios tributários do Lago Guaíba.
As concentrações de fósforo nos sedimentos da foz dos rios tributários aumentam do Rio
Jacuí para o Rio Gravataí, refletindo um grau de contaminação crescente, vinculada, a
resíduos fosfatados, possivelmente de detergentes presentes em esgotos e efluentes
domésticos das bacias mais densamente povoadas (Gravataí e Sinos). Este tipo de
contaminação também é observado nos sedimentos de ambas as margens do Lago Guaíba,
em especial, na região da ponta da Cadeia e foz do Arroio Dilúvio na margem de Porto
Alegre, e foz do Arroio Passo Fundo, em Guaíba, que recebem importantes cargas
orgânicas desses municípios (LAYBAUER, op. cit.).
Os sedimentos de fundo da foz do Rio dos Sinos são, entre os afluentes do Lago, aqueles
que apresentam as concentrações mais elevadas de mercúrio, zinco, cádmio e cromo,
condição que revela o elevado estado de contaminação, e a importância deste ponto como
reservatório e área fonte de metais para o corpo lacustre (LAYBAUER, op. cit.).
As concentrações de cobre e níquel são mais elevadas nos sedimentos da foz do Rio Caí,
enquanto o teor de chumbo é mais alto na foz do Rio Gravataí, o que denota atividades
antropogênicas (fontes) com característica e importância (intensidade) diferenciadas
(LAYBAUER, op. cit.).
Os sedimentos de fundo do Guaíba, localizados da Ponta da Cadeia / foz do Arroio Dilúvio
até as cercanias do antigo Estaleiro Só (local onde se encontra a captação da ETA Menino
Deus do DMAE), são os mais contaminados por metais-traço e cargas orgânicas,
desconsiderando-se a área portuária de Porto Alegre, não avaliada neste estudo. Além
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desse segmento, a região da ponta da Serraria / foz do Arroio do Salso, assim como Belém
Novo, e parte dos bolsões lamosos do Saco do Lami e Itapuã também apresentam este tipo
de contaminação (LAYBAUER, op. cit.).
Na costa oeste do Lago Guaíba, a região da foz do Arroio Passo Fundo (município de
Guaíba), é a principal área contaminada por metais pesados. Entretanto, os sedimentos
francamente arenosos da região são desfavoráveis à formação de estoques desses
elementos.
Existe uma relação linear positiva entre as concentrações de mercúrio nos sedimentos do
Guaíba (exceto no Saco de Santa Cruz) e o aumento populacional do Estado do RS e do
Município de Porto Alegre, nas últimas décadas. Essa relação indica incremento das
concentrações naturais de mercúrio nos sedimentos lacustres, possivelmente relacionado a
um aumento de demanda do metal, associado a perdas (contaminação) por ausência e/ou
ineficiência de dispositivos de controle ambiental.
Algumas ações visando ao melhor gerenciamento ambiental do Guaíba são recomendadas,
tais como: (i) implementar a gestão nas bacias e sub-bacias hidrográficas contribuintes do
lago, especialmente as áreas de maior risco potencial (hot spots, como p.ex., a região da foz
do Arroio Dilúvio/Ponta da Cadeia na célula norte e a foz dos principais rios tributários,
especialmente, Gravataí, Sinos e Caí); (ii) manter as margens do lago preservadas, evitando
colapsos e erosão, que contribuem com a produção de sedimentos; (iii) gerenciar
dragagens, aberturas de canais, construção de marinas etc. (Plano Diretor do Lago Guaíba),
que podem desencadear eventos críticos, facilitando a transferência de sedimentos e seus
contaminantes estocados; e (iv) implementar estudos em sedimentos da célula norte, fora
da região do Saco de Santa Cruz etc.
A Figura 43 apresenta o mapa com as curvas de isovalores do Grau de Contaminação (GC
= Σ FC’s de mercúrio, cádmio, chumbo, cobre, cromo e zinco) dos sedimentos de fundo do
Lago Guaíba (n = 28), considerando a escala de classificação de GC (Håkanson apud
Laybauer, 2002), adaptada para o número de elementos deste estudo (n = 6): Alto (A), > 36;
Considerável (C), 36-18; Moderado (M), 18-6; Baixo (B), < 6.
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Figura 43: Curvas de isovalores do Grau de Contaminação no Lago Guaíba
Fonte: Laybauer (2002, p. 216).
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4.6

MINERAÇÃO

Na década de 1990 foram iniciados os procedimentos de licenciamento para o início da
mineração de areia no Lago Guaíba, sendo liberada a extração do material neste corpo
hídrico. Rapidamente, a área em foco tornou-se uma opção para mineração de areia em
detrimento das áreas de extração de areia no Rio Jacuí, que já apresentavam restrições
ambientais. Estas se deram em virtude da sua localização, que se sobrepõe à Zona de
Amortecimento e no Parque Delta do Jacuí, e por enfrentar escassez de material em
determinados pontos das áreas licenciadas. Tal situação gerou uma pressão exploratória
em áreas proibidas para o desenvolvimento da atividade (por exemplo, mineração a 20
metros das margens).
No final dos anos 1990 já eram pelo menos oito empreendedores minerando no lago,
organizados em uma associação denominada AMARGUAIBA, que objetivava tratar os
assuntos da categoria. Em 2002, a ONG Mar de Dentro entrou com uma ação civil
solicitando o cancelamento da mineração de areia no lago, citando os danos ambientais
gerados pela atividade e questionando a autonomia dos municípios para emitir a Licença
específica expedida pela autoridade administrativa competente do(s) município(s) de
situação da área requerida, conforme solicita o Artigo 4º da Portaria DG DNPM nº 266/2008.
Tal ação resultou na suspensão das licenças vigentes.
Em 2004 os técnicos do DMIN/FEPAM elaboraram uma proposta de Zoneamento Ambiental
para a Mineração de Areia no Lago Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasil (FEPAM, 2004), não
oficialmente publicado pela instituição7. O zoneamento buscou definir critérios para dar
prosseguimento ao licenciamento ambiental para a extração mineral de areia no Lago
Guaíba, já que tal atividade havia sido suspensa em virtude da ação civil pública. Neste
estudo foram definidas zonas de Exclusão, Crítica e Passiveis de Mineração no Lago
Guaíba, norteando assim a atividade de extração neste corpo hídrico. Tal estudo levou em
conta os estudos disponíveis, gerando uma base de dados confiável para a definição dos
critérios para mineração.
Em 2011, com base no Parecer Jurídico nº 53/2011 emitido pela FEPAM foram suspensos
os pedidos de licenciamento ambiental, em decorrência da necessidade de conclusão do
Zoneamento Ambiental do Lago Guaíba.

7

FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Luis Roessler). Relatório Interno (inédito) sobre o Zoneamento Ambiental
para a Mineração de Areia no Lago Guaíba, Rio Grande do Sul, Brasil. FEPAM/RS. Porto Alegre. 2004. 41p.
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No presente, está em fase de licitação de equipamento para executar o levantamento
batimétrico no Lago Guaíba, mediante contratação internacional, com recursos do Banco
Mundial, através do Projeto ZEE, coordenado pela SEMA. Com base nas premissas
apresentadas na proposta de Zoneamento elaborada pela FEPAM, a seguir será identificada
e analisada a existência de áreas de restrição de uso geradas por atividades minerárias na
área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
As áreas de restrição de uso serão identificadas separadamente para os empreendimentos
minerários localizados na área terrestre e na área alagada da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba. Para tanto foram utilizados os seguintes níveis de informações:




4.6.1

Área terrestre
o

Área de abrangência de Unidades de Conservação;

o

Ocorrência de Áreas de Preservação Permanente.

Área alagada
o

Área de abrangência de Unidade de Conservação;

o

Pontos de captação de água;

o

Distribuição de Sedimentos e Possíveis Regiões de Contaminação;

o

Localização do canal de navegação.

Área Terrestre

Na área terrestre da bacia existem protocolados no DNPM 338 requerimentos minerários,
abrangendo uma área de aproximadamente 573 km2, perfazendo cerca de 23% da área
territorial total da bacia. Cabe salientar que nesta porção não foi diagnosticada a ocorrência
de conflitos socioambientais, em virtude da existência de empreendimentos minerários. Para
a sua avaliação foi considerada a ocorrência de UC’s e APP’s (apresentadas nos itens 3.2.8
e 3.2.9).
4.6.1.1 Área de abrangência de Unidades de Conservação
Como premissa para identificar os possíveis conflitos gerados pela extração mineral, na
área emersa da bacia, foi utilizada a abrangência das UCs e suas respectivas de zonas de
amortecimento. A delimitação das áreas de restrição de uso foi definida utilizando o que é
regulamentado pelo SEUC do Rio Grande do Sul.
Conforme apresentado no item 3.2.8 Unidades de Conservação - UC, todo empreendimento
ou atividade localizado dentro do raio de 10 km ao redor dos limites de qualquer Unidade de
Conservação, existente no território do Rio Grande do Sul, necessita da autorização do
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Órgão Gestor da Unidade de Conservação. Na bacia em pauta, foram identificadas as zonas
de amortecimento das Unidades de Conservação apresentadas na Tabela 54. Estas
unidades ocupam uma área de aproximadamente 164,65 km2 e suas zonas de
amortecimento 549,32 km2, conferindo uma área de restrição de uso para a mineração de
698,42 km2.
Tabela 54: Identificação das UC’s com incidência na porção terrestre da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba

13,00

0,00

13,00

Existência de ZA
Definida
Lei Estadual n°
11.520/2000
Lei Estadual n°
11.520/2000
Lei Estadual n°
11.520/2000
Lei Estadual n°
11.520/2000
Definida por Lei
própria
Lei Estadual n°
11.520/2000
Definida por Lei
própria
-

RPPN Costa do Serro

1,09

0,00

1,09

-

RPPN do Capão Grande

0,73

0,00

0,73

-

RPPN Mariana Pimentel

1,09

0,00

1,09

-

RPPN Rincão das Flores

0,15

0,00

0,15

-

RVS Banhado dos Pachecos

0,00

0,00

0,00

-

164,65

549,32

698,42

Unidade de Conservação

Área UCs em
km2

Área total da ZA
em km2

Área total em
km2 (Ucs + ZA)

APA Banhado Grande

0,61

306,68

307,29

APA do Delta do Jacuí

75,39

0,00

75,39

7,95

70,57

78,52

61,40

46,20

107,6

PNM Morro do Osso

1,28

6,71

7,99

PNM Tancredo Neves

0,00

15,55

RB Lami José Lutzenberger

1,96

103,61

105,57

Parque Estadual de Itapuã
Parque Estadual do Delta do
Jacuí

RPPN Barba Negra

Total

A totalidade das áreas das UC’s e suas respectivas zonas de amortecimento (698,42 km2)
afetam a área emersa localizada junto a margem leste do lago, havendo somente UC’s no
município de Porto Alegre, diferente do que ocorre na porção sudoeste da bacia, onde não
existe nenhuma delimitada.
A abrangência das UC’s (Figura 25) e suas respectivas zonas de entorno foram
diagnosticadas como áreas com restrição de uso para a existência de atividades de
extração mineral na bacia, uma vez que a instalação deste tipo de empreendimento deverá
ser precedida de autorização da administração da respectiva Unidade ou levar em conta as
regras especificas contidas no Plano de Manejo de cada UC. A partir desta premissa foram
evidenciadas as zonas de restrição de uso geradas pela existência das áreas da UC’s e sua
respectiva zona de amortecimento.
O Plano de Manejo do Parque Estadual do Delta do Jacuí (RIO GRANDE DO SUL, 2014b),
possui regras específicas para a Zona de Amortecimento - ZA, que são:
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Na área da ZA coincidente com a área da APAEDJ, não serão autorizadas atividades
de mineração de areia em corpo hídrico;



É permitida a atividade de mineração, porém, o licenciamento para tal atividade será
realizado mediante Termo de Referência estabelecido pelo órgão licenciador
competente com a participação do órgão gestor da UC;



A autorização para a execução das atividades de dragagem de implantação,
manutenção, mineração e recuperação ambiental dos canais de navegação será
concedida pelo Capitão dos Portos, após a obtenção, pelo interessado, do respectivo
licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente; seguindo o disposto
na Normas de Autoridade Marítima - NORMAN específica;

4.6.2

Área Alagada

Na área alagada da bacia em loco existem protocolados no DNPM 397 requerimentos
minerários, abrangendo uma área de aproximadamente 180 km2, perfazendo cerca de 35%
da área alagada total da bacia (510,3 km²). Diferente da porção terrestre, na última década,
vem apresentando um cenário de conflitos minerários, havendo no presente a suspensão
das atividades de licenciamento ambiental e extração mineral no interior do Lago Guaíba. A
base do posicionamento da FEPAM para suspender a mineração de areia neste corpo
hídrico está relacionada com a conciliação de outros usos d’água, tais como:


Navegação



Abastecimento público;



Abastecimento industrial;



Uso em atividades agropecuárias;



Esgotamento sanitário;



Turismo, esporte e lazer;



Pesca artesanal, comercial e aquicultura.

A seguir serão apresentadas as áreas com restrição de uso para o desenvolvimento da
mineração no Lago Guaíba, atualizando e utilizando como base técnica o relatório interno,
inédito elaborado pela FEPAM em 2004. Tal estudo utilizou as informações e dados
existentes, além do banco de dados oriundo da Tese de Doutorado do Geólogo Luciano
Laybauer (LAYBAUER, 2002).
4.6.2.1 Área de abrangência de Unidade de Conservação
Na área alagada da bacia também foram identificadas oito Unidades de Conservação com
potencial de gerar restrição de uso para a mineração, pois se localizam às margens do Lago
e as suas zonas de amortecimento adentram a área alagada. Cabe salientar que, segundo a
Resolução CONAMA nº 428/2010 (MMA, 2010) as Reservas Particulares de Patrimônio
Natural - RPPN não possuem Zona de Amortecimento. Este é o caso da RPPN Barba
Negra, RPPN Costa do Serro, RPPN do Capão Grande, RPPN Mariana Pimentel, RPPN
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Rincão das Flores e Refúgio da Vida Silvestre - RVS Banhado dos Pachecos, que estão
elencadas na Tabela 55.
Tabela 55: Identificação das Unidades de Conservação que abrangem a área alagada da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba
Área total (km2)
(Ucs + ZA)

APA Banhado Grande

-

0,73

0,73

APA do Delta do Jacuí

41,32

0,00

41,48

0,12

125,25

125,37

Parque Estadual do Delta do
Jacuí

-

0,29

28,08

PNM Morro do Osso

-

0,0005230

0,0005230

PNM Tancredo Neves

-

-

-

RB Lami José Lutzemberger

0,07

1,20

1,27

RPPN Barba Negra

0,10

-

0,10

Existência de ZA
Definida
Lei Estadual n°
11.520/2000
Lei Estadual n°
11.520/2000
Lei Estadual n°
11.520/2000
Lei Estadual n°
11.520/2000
Definida por Lei
própria
Lei Estadual n°
11.520/2000
Definida por Lei
própria
-

Unidade de Conservação

Área total da
ZA (km2)

Área UCs (Km2)

Parque Estadual de Itapuã

RPPN Costa do Serro

-

-

-

-

RPPN do Capão Grande

0,35

-

0,35

-

RPPN Mariana Pimentel

-

-

-

-

RPPN Rincão das Flores

-

-

-

RVS Banhado dos Pachecos

-

-

-

69,91

127,47

197,38

Lei Estadual n°
11.520/2000
-

Total

As UC’s com abrangência sobre as águas do Guaíba estão localizadas na sua maioria ao
longo da margem leste, gerando restrição ao uso definida pelas suas Zonas de
Amortecimento, limitando a porção sudoeste do Lago para extração de mineral.
4.6.2.2 Pontos de captação de água
O Quadro 23 apresenta os pontos de captação de água bruta no Lago Guaíba.
Quadro 23: Pontos de Captação de água bruta na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Captação

Usuário

Belém Novo

DMAE

UTM
480.778

6.657.176

José Loureiro da Silva

DMAE

477294

6.674.715

Francisco Lemos Pinto

DMAE

475.033

6.679.727

Moinho de Ventos e São João

DMAE

479.320

6.671.203

Tristeza

DMAE

475.641

6.671.203

469101

6.669.757

469933

6.669.105

471235

6.648.545

Guaíba

CORSAN

Barra do Ribeiro

CORSAN

O DMAE definiu as distâncias mínimas de proteção às captações de água em relação às
atividades de mineração no Lago Guaíba. O mesmo critério adotado pela CORSAN. A
extensão da área afetada pelo processo de extração de areia foi obtida através da equação
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de dispersão/difusão, aplicada à concentração de sólidos em suspensão presentes na
massa líquida (FEPAM, 2004).
Para estimar o raio mínimo de proteção às captações consideradas como zona crítica para a
atividade de mineração, o DMAE considerou a técnica empregada para a extração de areia,
o volume de 400 m3 a ser extraído (volume médio de areia retirado em cada operação), o
local de lançamento e o volume líquido descartado (três vezes o volume de areia extraído).
Assim, foi concluído que a exploração de areia, em locais com espessa camada de
sedimento orgânico, provoca um incremento significativo na turvação das águas. Isto ocorre
porque a decantação desta matéria orgânica ocorre de forma bem mais lenta que a dos
grãos inorgânicos de areia, estendendo também a área de impacto e o tempo que perdura o
fenômeno.
Com base no relatório interno da FEPAM, estabeleceu-se um raio de 400 metros, em
qualquer direção, como a distância mínima mais segura para a proteção das atuais
captações no Lago Guaíba, gerando uma área total de restrição de uso de
aproximadamente 3 km2.
Ainda, definiu-se como área de restrição de uso para execução da mineração a área de
localização do emissário subaquático do Projeto Integrado Socioambiental (PISA), que foi
implantado ligando a coleta terrestre de esgoto do Centro Histórico de Porto Alegre até a
Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Serraria, localizada na Zona Sul da Capital
(Figura 44).
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4.6.2.3 Distribuição de sedimentos e possíveis regiões de contaminação
O entendimento da distribuição dos sedimentos é importante em virtude de três aspectos
que podem gerar conflitos com a extração de material arenoso ao longo do espelho d’água
do Lago Guaíba, sendo o primeiro associado à ocorrência de material com granulometria
fina e lama e sua relação como os possíveis contaminantes. O segundo aspecto está
associado à ocorrência de areia ao longo do Lago e o terceiro a existência de estruturas
subaquáticas tipo esporões ao longo da margem direita do corpo lacustre.
Boa parte da contaminação causada por compostos orgânicos e inorgânicos é transportada
na água, preferencialmente, junto ao material em suspensão. Mais de 50% dos sólidos
suspensos consistem de partículas com diâmetro inferiores a 63 µm (silte e argila), também
denominadas de sedimentos de granulação fina ou lama. O diâmetro destes grãos
determina importantes propriedades físico-químicas, que afetam o potencial de adsorção de
poluentes. À medida que se reduz o tamanho das partículas, aumenta-se a área superficial
específica e, consequentemente, a concentração de poluentes nas mesmas (FEPAM, 2004).
Estas finas partículas são constituídas, predominantemente, por matéria orgânica, argilominerais e óxidos/hidróxidos de ferro e manganês e são responsáveis pelo suporte de uma
parcela significativa de poluentes no meio aquoso. Dependendo das características
hidrodinâmicas do meio, estas partículas, ou parte delas, podem decantar, depositando-se
no substrato sedimentar. Tais locais de acumulação/deposição de sedimentos finos
representam sítios preferenciais, nos quais fica registrado, além das características
geológicas naturais, o histórico de ocupação e contaminação da bacia hidrográfica, ou seja,
constituem uma "memória" do ecossistema aquático (LAYBAUER, 2002).
Os estudos desenvolvidos no leito do Lago Guaíba permitiram definir espacialmente setores
com relações percentuais entre lama (silte+argila) e areia das amostras coletadas
(LAYBAUER & BIDONE, 2001). Neste trabalho foram definidos quatro setores distintos de
sedimentação no Lago Guaíba (Figura 21):


Setor A (0 -10 % de lama);



Setor B (10 - 50% de lama);



Setor C (50 - 90% de lama);



Setor D (90 - 100% de lama).

Os sedimentos finos representam um dos melhores meios concentradores de poluentes,
especialmente de metais pesados, no ambiente aquático. Funcionam como reservatórios ou
"depósitos" de substâncias/contaminantes persistentes no meio, sendo uma importante fonte
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de contaminação, com permanente risco ecológico e à saúde humana (risco "crônico"). Por
outro lado, constituem importantes habitats, áreas de criação e alimentação de diversos
organismos aquáticos (LAYBAUER, 2002).
A inexistência de normas e/ou padrões de qualidade na legislação brasileira para a
avaliação de impacto ambiental nos sedimentos, levou Laybauer (2002) a estabelecer como
referência o nível de base dos elementos-traço mercúrio, cádmio, zinco, cobre, chumbo,
cromo e níquel na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Estes elementos, em especial o
mercúrio, cádmio e chumbo, apresentam o potencial de gerar comprometimentos
econômicos diretos, desde a redução dos recursos pesqueiros até impactos à saúde
humana, pois são tóxicos a uma grande variedade de organismos, causando a inativação de
enzimas e comprometendo funções metabólicas vitais (ESTEVES,1998).
A atualização da cartografia dos sedimentos com maior teor de sedimentos finos (setor C e
D) permite inferir que os sedimentos finos compõem 23,4% e 20,2% do leito do Lago
Guaíba, onde as características texturais destes setores determinam sítios preferenciais de
deposição e acumulação de poluentes orgânicos e inorgânicos, enquanto nos setores A e B
esse potencial é reduzido de forma significativa, devido à pequena concentração de
suportes geoquímicos necessários à adsorção destas substâncias.
A Figura 21 anteriormente apresentada expressa esta relação, pois onde tem-se o maior
teor de material fino também tem-se o maior grau de contaminação dos sedimentos. Cabe
salientar, que estes maiores teores de contaminantes se localizam mais próximo a porção
leste do Lago.
A análise dos sedimentos finos (fração < 63 µm) coletados na foz do Rio Jacuí (bacia que
contribui com 93% da carga de material em suspensão que entra no Lago Guaíba) mostrou
que são os menos contaminados por metais pesados, dentre os principais contribuintes. Os
sedimentos da foz, dos demais rios, se encontram contaminados por metais da seguinte
forma: Rio dos Sinos por mercúrio, zinco, cádmio e cromo; Rio Caí por cobre e níquel; e o
Rio Gravataí por chumbo. Os resultados indicam a formação de estoques de metais na foz
dessas três bacias hidrográficas, bem como a importância das mesmas como áreas-fonte de
elementos para o Lago Guaíba (LAYBAUER, 2002).
As concentrações de metais em alguns pontos de amostragem do Lago Guaíba sugerem
fontes de contaminação no entorno do lago, principalmente na sua margem leste, onde se
encontra a cidade de Porto Alegre. A região da foz do Arroio Dilúvio é a porção mais
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contaminada por metais e matéria orgânica, desconsiderando-se a região portuária do lago
(LAYBAUER, 2002).
Os resultados obtidos por LAYBAUER (2002) e FEPAM (2004) indicam um gradiente
decrescente de norte para sul e de leste para oeste da contaminação, indicando uma
tendência à atenuação neste sentido, devido ao afastamento das fontes de contaminação,
diluição/dispersão das cargas provenientes da área de drenagem da Bacia Hidrográfica do
Lago Guaíba, à mistura e ao recobrimento com sedimentos menos contaminados do rio
Jacuí (Figura 21).
A contaminação no leito do Lago Guaíba pelos metais Hg > Cu > Cr Pb > Zn Cd Ni (nesta
ordem), torna a mineração de areia por dragas uma operação danosa em regiões onde
ocorrem os sedimentos finos (fração < 63 µm) e matéria orgânica (lama), suportes
geoquímicos potenciais destes metais. Isto ocorre em face da ressuspensão destes
poluentes, aumentando o risco toxicológico potencial (FEPAM, 2004). Então, com base
nesta premissa, foram definidas áreas de restrição de uso para a mineração de areia
utilizando equipamentos tipo draga no Lago Guaíba (Figura 47).
Os teores de areia para o leito do Lago Guaíba foram determinados por Laybauer (2002) e
ratificado por FEPAM (2004). Utilizando como base estas fontes, foi possível definir a área
onde existe a maior concentração de sedimento arenoso, vinculados com os setores A e B
determinados por Laybauer (2002) (Figura 21).
Ainda, inserido no contexto de sedimentação pode-se manifestar junto às zonas de restrição
de uso para a mineração a ocorrência, na margem direita, de esporões e praias de
sedimentos arenosos. Estes esporões e seus bancos arenosos submersos, construídos em
zonas protegidas da corrente principal, tendem a avançar em direção ao canal até serem
barrados por correntes, que equilibram o aporte lateral de sedimento, com uma leve erosão,
suficiente para impedir o crescimento destas coroas, o que poderia conduzir a um
seccionamento do sistema. Na Figura 21, construída com base na carta batimétrica nº 2.111
da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, com modificações feitas por Laybauer
(2002), estão localizadas as ocorrências de esporões. Esses pontais também são
observados na Laguna dos Patos e, da mesma forma, não tendem a produzir um
seccionamento do sistema, em função do enorme fluxo proveniente da bacia hidrográfica
formadora do Lago Guaíba (TOLDO JR., 1991).
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4.6.2.4 Localização do canal de navegação
O Lago Guaíba possui um estreito canal de navegação com 39.120 metros de extensão,
85 metros de largura e com calado oficial de 5,10 metros (SPH, 2004). No presente está
sendo desenvolvida uma nova concepção de hidrovia para todo o Estado do Rio Grande do
Sul (Figura 45).
Com base nas informações contidas no Projeto Hidrovia Brasil – Uruguai (ECOPLAN e
PETCON, 2014) foi definida a área de restrição de uso entre o canal de navegação e a
mineração de areia, sendo as seguintes informações utilizadas para definir a área:


Calado de 5,20 m;



Profundidade para o calado de 5,20 m: 6,00 m;



Folga mínima sob a embarcação: 0,80 m;



Largura do canal no fundo para calado de 5,20 m: 80,0 m;



Relação entre seções canal/embarcação: n = 8;



Raio mínimo R=3L (L = 110 m comprimento da embarcação-tipo);



Forma da seção do canal: trapezoidal;



Sobrelargura para raios entre 330 e 1100 m: s=L²/ 2R;



Tangente mínima entre duas curvas: 220 m;



Trechos sem dragagem (balizamento), largura do canal no fundo 65,00 m;



Talude de dragagem: 3:1 (H:V).
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Figura 45: Mapa de localização do canal de
navegação e dos esporões no Lago Guaíba
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4.7

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE RESTRIÇÃO DE USO NA BACIA

A definição da área de restrição de uso na área emersa da bacia foi obtida utilizando os
seguintes elementos de conflitos socioambientais identificados:


Abrangência da área de Unidade de Conservação e sua respectiva zona de
amortecimento,



Localização das APP’s de drenagens perenes.

As zonas de restrição de uso na porção emersa da bacia têm características distintas
espacialmente, pois junto à margem esquerda a área de restrição é contínua, constituída
principalmente pelas áreas das UC’s e suas respectivas zonas de amortecimento. Já a
porção da bacia localizada junto à margem direita do lago é esparsa, definida pela
ocorrência das APP’s, que estão vinculadas principalmente com os cursos hídricos que
drenam para o Lago Guaíba.
As duas margens apresentam restrições para implantação de atividades antrópicas em
geral, sendo que a margem esquerda tem maior área de cobertura pelas UCs e suas
respectivas zonas de amortecimento, além de ser densamente habitada, enquanto a
margem direita apresenta maior flexibilidade de usos. As duas margens são exigentes
quanto ao licenciamento ambiental, e estão condicionadas pelos limites das APP’s e as UCs
e suas respectivas zonas de amortecimento, o que acarreta acompanhamento sistemático
do órgão ambiental por conta da fragilidade deste sistema e a possível geração de eventos
degradadores nas sub-bacias do Lago Guaíba (Figura 46).
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Figura 46: Mapa das zonas de restrição
de uso na área terrestre da Bacia
Hidrográfica do Lago Guaíba
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Com vistas a implantação de atividades de uso geral na área do espelho do Lago Guaíba,
foram utilizados os elementos propostos pelo Zoneamento Ambiental para Mineração de
Areia no Lago Guaíba, publicação da FEPAM (2004) que define três tipos de áreas para
nortear o ordenamento territorial no espelho no Lago Guaíba. Utilizando as premissas
definidas no referido estudo e as conclusões obtidas na presente avaliação foi possível
identificar áreas de maior restrição aos usos e áreas menos restritivas.
A definição da abrangência das zonas de restrição foi obtida utilizando os seguintes
elementos de conflitos socioambientais identificados:


Abrangência da área de Unidade de Conservação e sua respectiva zona de
amortecimento;



Localização dos pontos de captação de água e sua respectiva zona de proteção
(400 metros);



Localização do emissário subaquático do PISA;



Área de abrangência de litologias com teor maior de 50% de sedimentos finos (silte e
argila), em virtude do potencial de concentração de poluentes;



Existência de esporões arenosos junto às margens e a localização do canal de
navegação.

Com base nas premissas acima, as áreas conflitantes para as atividades de usos em geral,
totalizam aproximadamente 393,12 km², perfazendo cerca de 81% da área do Lago Guaíba
(Figura 47).
Cabe salientar, que a área com potencial para implantação de atividades de uso em geral
determinada neste estudo se localiza em uma região com densidade demográfica baixa
junto à margem do Lago Guaíba.
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Figura 47: Mapa das zonas de restrição de
uso na área do espelho do Lago Guaíba
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório Técnico 1 – Atividades Preliminares e Consolidação da Base Técnica,
descreve as Atividades Preliminares correspondentes ao início das atividades do processo
de planejamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba - Fase C, que atendem às
exigências e orientações do Termo de Referência do Edital de Tomada de Preços Nº
010/CELIC/2013, e que subsidiam a definição da base técnica necessária à elaboração do
Plano da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Numa primeira parte do relatório, foram apresentados os conteúdos referentes às Atividades
Preliminares seguindo a itemização: Seminário Técnico de Equalização de Conceitos; a
consolidação do Plano de Trabalho; a Apropriação dos Relatórios da primeira etapa do
Plano, nos quais foram pormenorizados a metodologia, o conteúdo e os principais
resultados referentes a Fase A; seleção e proposição de equações e modelos
computacionais, com a descrição do modelo IPH-ECO a ser utilizado; e apresentação do
plano de informação, mobilização e participação social.
No que se refere à listagem das variáveis para o Plano, foi previsto o desenvolvimento de
duas atividades centrais: (i) a definição das variáveis necessárias e suficientes para a
realização da FASE C; e (ii) uma proposta metodológica de obtenção dessas informações.
A segunda parte do relatório foi dedicada à Consolidação da Base Técnica do Plano, o que
corresponde, de certa forma, a uma compilação e atualização de itens do Diagnóstico dos
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba, com vistas à elaboração do Plano
de Bacia.
Após uma descrição geral da bacia, apresenta-se um capítulo relativo a item aspectos
ambientais e socioeconômicos, com as principais atualizações realizadas nos dados de
população dos municípios e no mapa de uso e ocupação do solo. Neste particular,
constatou-se que a classe de uso predominante é o Campo (29,12%), seguido do Arroz
irrigado (14,62%) e que se concentram na margem direita do Lago Guaíba; áreas recobertas
com Mata (14,53%), Silvicultura (13,05%), representada principalmente pelo cultivo de
Pinus, Eucalipto e Acácia, encontrada em ambas as margens do Lago. A área urbana
responde por 7,85% da ocupação e concentra-se na Margem Esquerda do Lago, em função
da capital Porto Alegre e do município de Canoas, e na Margem Direita pelos municípios de
Eldorado do Sul, Guaíba e Barra do Ribeiro.

214

A avaliação da disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba foi
apresentada, através da avaliação da disponibilidade de águas superficiais e subterrâneas,
partindo-se dos resultados da análise realizada em 2004 para a Fase A deste Plano.
A vazão média anual proveniente dos rios formadores do Lago Guaíba (rios Jacuí, Caí,
Sinos e Gravataí) totaliza 1845,8 m³/s. Na margem direita do Lago Guaíba, a soma das
vazões médias anuais das sub-bacias, calculadas por regionalização de vazões, é de
29,9 m3/s. Na margem esquerda, a vazão estimada é de 12,72 m3/s.
O volume médio anual subterrâneo, na margem direita, corresponde a 568,3 hm3/ano, que
somada aos 85,15 hm3/ano referentes à margem esquerda, totaliza 653,48 hm3/ano na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
Transformando o volume médio anual subterrâneo disponível (564,6, hm3/ano), na margem
direita, em vazão, tem-se 18 m3/s. Comparando este valor à soma das vazões médias dessa
margem

(29,9

m3/s),

nota-se

que

a

disponibilidade

subterrânea

corresponde

a

aproximadamente 60% da superficial, situação muito significativa, analisando o caráter
estratégico das águas subterrâneas na bacia.
Quanto aos usos da água e quantificação das demandas, foram enfatizados os aspectos
referentes à demanda hídrica para abastecimento humano, irrigação e indústria, que são os
principais usos na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
As atividades de irrigação estão representadas pela cultura de arroz irrigado por inundação,
e o período de maior demanda hídrica corresponde ao mês de dezembro (39.170.592
m³/mês referentes ao total das sub-bacias dos arroios Araçá, Ribeiro, Capivara, Petim,
Passo Fundo, Conde e Xambá). Em relação ao sistema de plantio e tipo de captação, as
maiores demandas ocorreram no plantio convencional com captação a fio d’água. O Arroio
Araçá apresentou a maior demanda (13.506.264 m³/mês em dezembro).
As captações industriais foram atualizadas, conforme o banco de outorgas do DRH/SEMA.
As captações para o abastecimento urbano consideraram os dados operativos das
companhias de abastecimento (DMAE e CORSAN), disponíveis no SNIS. No balanço
hídrico apresentado pela Concremat (2004c), as captações no Guaíba em 2003 retiravam,
mensalmente, uma média de 30.556.177 m3/mês, enquanto as previsões para 2015
mostravam que as captações somariam 32.790.655 m3/mês.
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A disponibilidade média nos formadores do Lago Guaíba foi estimada em 1.845,8 m3/s, que,
adicionada às contribuições diretas (afluentes) da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (42,5
m3/s), resultam em 1.888,3 m3/s (aproximadamente 5 bilhões de m3 por mês).
Um comportamento similar se verifica quando comparadas as demandas hídricas às
disponibilidades em termos de vazões mínimas. A disponibilidade hídrica total, em situações
de estiagens com 90% de permanência é de 203,9 m³/s, cerca de 6 vezes superior a
estimativa de retiradas de água.
Em linhas gerais, apresentam-se as seguintes conclusões quanto às estimativas do balanço
hídrico superficial:






Quanta água temos?
o

Em situações “normais” (médias): 1.888,9 m³/s;

o

Em situações de estiagem (mínimas): 203,9 m³/s.

Quanta água usamos?
o

Estimativa das necessidades dos usos e usuários (demanda): 33,7 m³/s;

o

Vazões autorizadas nas Outorgas (cadastro): 22,7 m³/s.

Balanço Hídrico
o

Percentual da vazão média comprometida, conforme as outorgas: 1,2%;

o

Percentual da vazão média comprometida, conforme as demandas: 1,8%;

o

Percentual da vazão mínima comprometida, conforme as outorgas: 11,1%;

o

Percentual da vazão mínima comprometida, conforme das demandas: 16,5%.

Observa-se que uma parcela muito pequena da vazão média é comprometida com o volume
outorgado (1,2%) e demandado (1,8%). Em termos de vazões mínimas, estes valores
sobem para 11,1% e 16,5%, respectivamente.
Esta conclusão de relativa abundância hídrica, em termos quantitativos, não deve induzir a
uma simplificação dos problemas existentes quanto à captação de água no Lago Guaíba,
uma vez que os estudos de viabilidade de captações têm mostrado dificuldade de encontrar
água de boa qualidade. Mas, reitera-se que, do ponto de vista quantitativo, o Lago Guaíba
não apresentou riscos de escassez no horizonte estudado.
Por fim, o capítulo sobre os conflitos pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba trouxe uma abordagem sintética recente sobre as espécies invasoras, exemplos de
problemas de drenagem em Porto Alegre, silvicultura, contaminação dos sedimentos de
fundo e mineração, com uma proposta de delimitação para as áreas com restrição de uso na
Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba.
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ANEXO I: SUMÁRIO DOS RELATÓRIOS DA 1ª ETAPA DO PLANO DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO LAGO GUAÍBA

Sumário do Relatório A1.
1 – Estudos das Águas Superficiais
1.1 Avaliação da Quantidade
1.2 Qualidade das Águas Superficiais
2 – Estudos das Águas Subterrâneas
2.1 Geologia da Bacia
2.2 Hidrogeologia da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
2.3 Caracterização hidroquímica das águas subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Lago guaíba
2.4 Disponibilidade de água subterrânea
3 – Análise de Processos Associados à Dinâmica Fluvial
3.1 Processos Sedimentológicos
3.2 Processos Erosivos
Sumário do Relatório A2.
1 – Evolução das Atividades Produtivas e da Polarização Regional
1.1 Caracterização geral dos municípios da Bacia Hidrográfica do Lago guaíba
1.2 Formação Econômica dos Municípios Analisados
1.3 Análise Conjuntural das Atividades Econômicas dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba
1.4. Setor Agropecuário dos Municípios sob Análise
1.5 Atividades Pecuárias
1.6 Produção de Produtos Animais
1.7 Produção Silvícola
1.8 Produção Extrativa Vegetal
1.9 Produção Industrial
1.10 Indicadores Sociais dos Municípios da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
1.11 Referências Bibliográficas
2 – Uso do Solo e Cobertura Vegetal
2.1 Introdução
2.2 Resultados
2.3 Bibliografia
3 – Diagnóstico e Prognóstico das Demandas Hídricas
3.1 Abastecimento Público De Água
3.2 Esgotamento Sanitário
3.3 Resíduos Sólidos
3.4 Drenagem Urbana
3.5 Doenças De Veiculação Hídrica
3.6 Agropecuária E Irrigação
3.7 Transporte Hidroviário
3.8 Diagnóstico do Uso Industrial
3.9 Mineração
3.10 Pesca e Aquicultura
3.11 Turismo
Sumário do Relatório A3.
1 – Segmentação dos Corpos D'água da Bacia para Enquadramento
1.1 Apresentação
1.2 Hidrodinâmica do Lago Guaíba
1.3 Definição da segmentação
2 – Balanço Quali-Quantitativo da Margem Direita do Lago Guaíba
2.1 Resumo metodológico
2.2 Sub-bacia 1: Arroio Araçá
2.3 Sub-bacia 2: Arroio Ribeiro
2.4 Sub-bacia 3: Arroio Capivara
2.5 Sub-bacia 4: Arroio Petim
2.6 Sub-bacia 5: Arroio Passo Fundo
2.7 Sub-bacia 6: Arroio do Conde
2.8 Sub-bacia 7: Saco de Santa Cruz

3 - Balanço Quali-Quantitativo da Margem Esquerda do Lago Guaíba
3.1 Introdução.
3.2 Divisão em unidades de balanço
3.4 Cargas e vazões de esgotos domésticos
3.5 Cargas e vazões do setor industrial
3.6 Agrupamento total de cargas por ponto de lançamento
3.7 Efluentes diluídos por ponto de lançamento
3.8 Discussão
Sumário do relatório A4.
1 – Análise Institucional e Legal
1.1 Introdução: A Participação da Sociedade na Gestão de Recursos
Hídricos
1.2 A Previsão de Instâncias de Participação da Sociedade nas Instituições Brasileiras
1.3 O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
2 – Caracterização dos Padrões Culturais e Antropológicos
2.1 A Modo de Introdução
2.2 A Inserção nos Grupos
2.3 Caracterização dos Grupos
2.4 Caracterização de um Personagem da Bacia e Suas Ações
2.5 Conclusão
3 – Identificação e Caracterização dos Sistemas De Educação, Comunicação e os Atores
Sociais Estratégicos
3.1 Educação Ambiental
3.2 Diagnóstico do Sistema de Comunicação
Sumário do relatório B1 e B2.
1 – Intervenções em Porto Alegre
1.1 Caracterização geral e identificação de ações no Sistema de Esgotamento Sanitário de porto
alegre
1.2 Levantamento das Intervenções Previstas para Porto Alegre
1.3 Cronograma físico de implantação
1.4 Estimativa de cargas remanescentes ao longo da implantação das intervenções
2 – Intervenções em Canoas
2.1 Caracterização Geral
2.2 Metodologia e abordagem
2.3 Vazões efluentes nos cenários 2003, 2007 e 2015
2.4 Cargas remanescentes de acordo com a implementação dos projetos existentes para sistema de
esgotos sanitários de Canoas
2.5 Custos de Implantação do projeto
3 – Intervenções em Guaíba
3.1 Caracterização Geral
3.2 Metodologia e abordagem
3.3 Vazões Efluentes nos cenários 2003, 2007 e 2015
3.4 Cargas remanescentes de acordo com a implementação dos projetos existentes para o sistema
de esgotos sanitários do município de Guaíba
2. 5 Custos de Implantação do projeto
4 – Intervenções em Barra do Ribeiro
4.1 Caracterização Geral
4.2 Metodologia e abordagem
4.3 Vazões Efluentes nos cenários 2003, 2007 e 2015
4.4 Cargas remanescentes de acordo com a implementação dos projetos existentes para o sistema
de esgotos sanitários do município de Barra do Ribeiro
2. 5 Custos de Implantação do projeto
5 – Conclusões
Sumário do relatório B3.
1 – Introdução e objetivos
1.1 Enquadramento
1.2 Outorga de direitos de uso de água
1.3 Cobrança pelo uso da água

1.4 Plano Estadual de Recursos Hídricos
1.5 Conclusão parcial
2 – Propostas para um Gerenciamento subsidiário dos Recursos Hídricos
2.1 Disposições da Política Estadual de Recursos Hídricos relacionadas ao gerenciamento
subsidiário dos Recursos Hídricos
2.2 Proposta de articulação interna do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
2.3 Proposta de homogeneização do procedimento de enquadramento com a Política Nacional de
Recursos Hídricos
2.4 Proposta de homogeneização de outros instrumentos de gestão com a Política Nacional de
Recursos Hídricos
2.5 Comentários finais a esta parte
2.6 Disposições do Sistema Nacional de Recursos Hídricos relacionadas ao Gerenciamento
Subsidiário dos Recursos Hídricos
2.7 Propostas para integração do gerenciamento de recursos hídricos de bacias interconectadas
3 – Suporte Técnico do Equacionamento dos Problemas da Bacia Hidrográfica do Lago
Guaíba
3.1 A construção das instâncias de mediação e resolução de conflitos
3.2 A institucionalização da Gestão de Recursos Hídricos como meio de legitimação do
planejamento participativo
3.3 Propostas para um modelo de Gestão de recursos hídricos do Lago Guaíba
Sumário do relatório A5 e B4.
1 – Encontro Preparatório
1.1 Antecedentes
2 – Mobilização social para o diagnóstico
2.1 Errando e continuando em frente
2.2 Primeira reunião para discussão do diagnóstico da agricultura – novos rumos ao processo
2.3 Corrigindo os rumos
2.4 A agricultura se mobiliza através da FARSUL
2.5 Estrutura de coleta de dados começa a dar certo e pela primeira vez os setores vão poder ser
vistos pelos outros
2.6 Planejamento estratégico das consultas públicas para o diagnóstico
2.7 As consultas públicas para o diagnóstico
2.8 As categorias demandam por mais esclarecimentos
2.9 Mudança na comissão de acompanhamento e fiscalização
3 – Consultas públicas de pré-enquadramento
3.1 Preparação das reuniões de pré-enquadramento
3.2 A metodologia utilizada nas reuniões de pré-enquadramento
3.3 Análise dos questionários das reuniões de pré-enquadramento
3.4 Consultas realizadas fora do âmbito do contrato
Sumário do relatório síntese das fases A e B.
1 – A bacia hidrográfica do Lago Guaíba: caracterização geral
2 – Caracterização da sociedade que vive na bacia
2.1 Padrões culturais e antropológicos
2.2 Sistemas de educação, comunicação e atores sociais estratégicos
3 – Avaliação institucional e legal da gestão ambiental na bacia, com ênfase em gestão de
recursos hídricos
3.1 A implantação do SERH do RS
3.2 O Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
4 – Caracterização socioeconômica da região da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
4.1 Caracterização dos municípios inseridos na bacia
4.2 Formação econômica dos municípios da bacia
4.3 Análise conjuntural das atividades econômicas dos municípios
4.4 Atividades agropecuárias, extrativistas, industriais e comerciais
4.5 Indicadores sociais dos municípios da bacia
5 – Tipo, uso, ocupação do solo e cobertura vegetal na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
5.1 Pedologia
5.2 Propriedades hidropedológicas
5.3 Aptidão ao uso agrícola do solo
5.4 Classificação das terras para irrigação

5.5 Uso atual do solo: a cobertura vegetal
5.6 Áreas protegidas
6 – Quanta água temos: a disponibilidade hídrica
6.1 Águas superficiais
6.2 Águas subterrâneas
7 – A qualidade das águas
7.1 Águas superficiais
7.2 Águas subterrâneas: caracterização hidroquímica
8 – Processos associados à dinâmica fluvial: Erosão e Sedimentação
8.1 Caracterização dos sedimentos do fundo do Lago Guaíba
8.2 Dinâmica sedimentar Lago Guaíba
8.3-Processos erosivos nas bacias contribuintes
9 – Os usos da água na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
9.1 Saneamento Básico
9.2 Agropecuária e irrigação
9.3 Transporte hidroviário
9.4 Uso industrial
9.5 Mineração
9.6 Pesca e aquicultura
9.7 Turismo e lazer
10 Balanço Hídrico: confronto entre a disponibilidade e a demanda – aspectos qualitativos e
quantitativos
10.1 Balanço quali-quantitativo da margem direita do Lago Guaíba
10.2 Balanço quali-quantitativo da margem esquerda do Lago Guaíba
10.3 Balanço quali-quantitativo do Lago Guaíba
11 – A construção das propostas de pré-Enquadramento
11.1 A proposta de segmentação da bacia para Enquadramento
11.2 As propostas de pré-enquadramento
12 – Conflitos de uso da água identificados
12.1 Conflitos intra e inter setoriais
12.2 Conflitos entre qualidade atual e desejada
12.3 O principal problema a ser solucionado
13 – Propostas institucionais para solução dos conflitos internos e externos à bacia e
implantação do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos
13.1 Introdução e Objetivo
13.2 Suporte técnico do equacionamento dos problemas da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
14 – Plano de ações para o Esgotamento Sanitário na Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
14.1 Intervenções previstas
14.2 Cronograma físico de implantação
14.3 Custo das intervenções
15 – Conclusões

ANEXO II: CORRESPONDÊNCIA IRGA (TABELA RECEBIDA POR CORREIO
ELETRÔNICO EM 05 DE MARÇO DE 2015)

ÁREA DOS MUNICÍPIOS DADAS em ha
Cidades
Barão do Triunfo
Barra do Ribeiro
Canoas
Cerro Grande do Sul
Eldorado do Sul
Guaíba
Mariana Pimentel
Nova Santa Rita
Porto Alegre
Sentinela do Sul
Sertão Santana
Tapes
Triunfo
Viamão

TOTAIS

Safra 2000/01
280
9.100
861
741
4.700
2.500
450
2.100
963
1.580
850
12.130
4.500
15.000

Safra 2010/11
170
14.589
1.193
741
10.901
3.959
620
3.380
201
2.600
1.364
18.380
5.530
25.581

5 5 .7 5 5

8 9 .2 0 9

ANEXO III: INFORMAÇÃO SOBRE RESÍDUOS REMOVIDOS DO INTERIOR DO ARROIO
DILÚVIO

