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Resumo – Atualmente, a preservação dos sistemas hídricos é uma constante preocupação de toda 

sociedade que busca amenizar as conseqüências da ação humana sobre o meio ambiente. E um dos 

sistemas que sofre com tais ações é a Lagoa dos Patos, sistema de extrema importância econômica, 

social e ambiental para o Estado do Rio Grande do Sul. O trabalho a seguir, apresenta uma 

caracterização ambiental da lagoa, abordando temas como: ocupação, usos dos recursos naturais, 

saneamento, qualidade ambiental e atual sistema de gerenciamento. Em seguida, é proposta uma 

série de medidas para preservação e recuperação do sistema. Como conclusões, chegou-se que o 

atual sistema de gerenciamento é inadequado e ineficiente, e que para o desenvolvimento 

sustentável da região, acima de tudo é necessário à consciência de que as atuais ações relacionadas 

ao ambientes afetarão diretamente as gerações de amanhã.  

 

Abstract – Currently, the preservation of the water resources is a constant concern of all society 

that it searchs to reduce the consequences of the human action on the environment. One of the 

systems that suffers with such actions is the Patos Lagoon, this system has a very economic, social 

and environmental importance for Rio Grande do Sul State. The work presents an environmental 

characterization of the lagoon, observing subjects as: occupation, uses of the natural resources, 

sanitation, environmental quality and management system.  Afterwards, it is suggested some of 

arrangements  to preserv and to recover the system.  Concluding, it was observed that the current 

management system is inadequate and inefficient, and for the sustainable development of the 

region, it is necessary to discern that the actual environmental actions will affect directly the future 

generations. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a sociedade moderna tem vivenciado um período marcante quanto às 

questões que envolvem o uso e conservação do ambiente. O atual modelo de desenvolvimento 

adotado, centrado no crescimento econômico, consumismo exacerbado, crescimento populacional e 

a busca por novos recursos dentro de um contexto de economia globalizada, são aspectos que 

demandam um adequado gerenciamento ambiental. Não é mais possível separarmos os avanços 

econômicos e tecnológicos dos efeitos que estes produzem no ambiente. A sociedade vive num 

sistema complexo, dinâmico e integrado onde, os macro componentes econômicos, sociais e 

ecológicos são interdependentes (Asmus e Kalikoski, 1999). Para uso ou desenvolvimento 

sustentável de uma região, deve-se buscar a sustentabilidade do sistema como um todo, o 

crescimento e desenvolvimento de um dos componentes desse sistema (como por exemplo, o 

econômico) em detrimento de outros (ecológicos), tende a não ser sustentável numa escala 

temporal, já que todos componentes desse sistema estão inter-relacionados entre si por estreitos 

laços. 

Como exemplo de ambiente submetido às conseqüências da atual forma de crescimento pode-

se citar a Lagoa dos Patos, um dos principais sistemas ambientais do Rio Grande do Sul e do Brasil. 

Esta lagoa, no sul do Brasil (Figura 1), é uma das maiores lagoas costeiras do mundo, e juntamente 

com o seu estuário, tem uma grande importância ambiental, econômica e social para este estado e 

para os sistemas que dela dependem. Os recursos deste sistema têm os mais diversas usos, sendo 

que muitos destes potencialmente poluidores. Entre as atividades que se beneficiam dos recursos 

deste ambiente estão a recreação e turismo, uso da água para abastecimento e irrigação, uso como 

coletor de esgotos domésticos e industriais, pesca, aqüicultura, matéria prima para atividade 

industrial, etc (Tyrrel e George, 2004).  

E como resultado destas atividades, a Lagoas dos Patos já apresenta uma significativa 

deterioração da qualidade das suas águas. Além disso, nas áreas úmidas entorno, em virtude da 

expansão da área rural, da invasão dos animais domésticos e de outros fatores, as mudanças na 

vegetação se aceleraram, resultando na perda da biodiversidade (JICA, 2000). 

E apesar de toda a importância deste sistema e das conseqüências da exploração imprudente 

de seus recursos, são poucas as informações da atual condição ambiental da Lagoa dos Patos. Dessa 

forma este trabalho tem como objetivo, fazer um levantamento da atual condição ambiental da 

Lagoa dos Patos, verificar o atual sistema de gerenciamento ambiental adotado, assim como sugerir 

algumas medidas de prevenção para minimizar a deterioração ambiental deste sistema. 
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HISTÓRICO 

As condições ambientais de um determinado sistema dependem tanto de fatores naturais 

quanto das conseqüências das atividades antrópicas. Assim, para um estudo de levantamento 

ambiental é necessário pensar na Lagoa dos Patos como um sistema acoplado e totalmente 

dependente das atividades exercidas na sua bacia hidrográfica. Apesar da grande importância e 

vasta extensão da lagoa, são escassas as informações no que se refere ao sistema como um todo 

(lagoa+bacia). O primeiro estudo sistêmico deste ambiente foi realizado por Von Hering (1885) 

apud Vilas Boas (1990), que fez uma descrição dos seus aspectos hidrológicos, geológicos e 

biológicos.  

Mais recentemente, uma nova caracterização do sistema foi feita pelo projeto Espinha de 

Peixe, onde parâmetros físicos, químicos e biológicos foram levantados no período compreendido 

entre 06/01 a 03/02 de 1986, num total de 60 estações de amostragem. Destas, 17 estações foram 

amostradas na região estuarina, e as restantes foram divididas em transectos no sentido Leste-Oeste 

e Norte-Sul, cobrindo assim todas  as regiões da Lagoa, o estudo resultou no trabalho de Niencheski 

et al. (1988). 

Uma nova tentativa foi o convênio firmado entre a Secretária da Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar (CIRM) e a Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG), que 

teve como resultado o desenvolvimento do Projeto Lagoa dos Patos (Estrutura e Dinâmica do 

Sistema Lagoa dos Patos) realizado entre maio de 1987 e abril de 1988. O objetivo deste projeto era 

conhecer a estrutura e funcionamento do ecossistema, conhecimento necessário para orientar a 

exploração racional de seus recursos. O resultado da avaliação química deste projeto foi a 

dissertação intitulada “Distribuição e comportamento dos sais nutrientes, elementos maiores e 

metais pesados na Lagoa dos Patos” (Vilas Boas, 1990). 

O estudo mais abrangente da Lagoa dos Patos foi realizado pelo “Programa para o 

Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Lagoa dos Patos/Mirim – 

Pró Mar de Dentro”, realizado entre 1999 e 2000. Este projeto foi uma ação conjunta da Secretária 

de Coordenação e Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul e a Agência de  Cooperação 

Internacional do Japão (Falcão, 1998).  Como resultado foi elaborado um relatório técnico, o qual 

apresentou a avaliação do sistema que cerca e sobrevive deste meio, onde a qualidade da água é 

apenas um dos fatores influenciadores da qualidade ambiental. Ainda como resultado deste projeto 

foi desenvolvido um estudo de modelagem numérica das variáveis responsáveis pela qualidade 

hídrica, visando identificar padrões temporais e espaciais das variáveis (Pereira, 2003). 

Apesar destes trabalhos, os estudos de qualidade ambiental na Lagoa dos Patos são focados 

em regiões isoladas da lagoa como na porção norte, próximo ao Rio Guaíba (Figura 1), onde o 



1° Simpósio de Recursos Hídricos do Sul 
I Simpósio de Águas da AUGM 

4

Departamento Municipal de Águas e Esgotos possui um monitoramento continuo, além de diversos 

estudos de caráter científico realizados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vale ainda 

salientar que na bacia hidrográfica do Guaíba esta sendo realizado o Pró-Guaíba que é um programa 

do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para promover o desenvolvimento sócio-ambiental da 

Região Hidrográfica do Guaíba (www.proguaiba.com.br). Já na região sul, próximo às cidades de 

Pelotas e Rio grande (Figura 1) (maiores cidades da região sul), a Fundação Universidade Federal  

possui sua vocação centrado no ecossistema costeiro, estudando o sistema Patos-Mirim, estuário e 

adjacências no Oceano Atlântico. 

CONDIÇÃO AMBIENTAL ATUAL DA LAGOA DOS PATOS 

O levantamento das condições ambientais da Lagos dos Patos foi realizada com base 

principalmente nos estudos realizado pela JICA entre 1999 e 2000, pelos dados do Programa Pró-

Guaíba e pelos resultados obtidos por Pereira (2003), além de dados do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) e FEE (Fundação de Economia e Estatística). 

População e indústria 

A área das bacias hidrográficas que contribuem para a Lagoa dos Patos (bacias hidrográficas 

do Guaíba e Litorânea, Figura 1) tem uma população aproximada de 7 milhões de habitantes. Sendo 

que cerca de 80% dessa população se concentra na bacia do Guaíba (Noronha, 1998) e o restante na 

bacia Litorânea. A grande maioria da população da bacia do Guaíba se concentra na região 

metropolitana de Porto Alegre. A soma da população dos municípios de Pelotas e Rio Grande, 

localizados na parte sul do litoral da lagoa, atinge aproximadamente (50%) da população total da 

área dessa bacia (Japan International Cooperation Agency, 2000) 

Quanto à atividade industrial, a região de estudo possui dois pólos, um na região de Porto 

Alegre (cerca de 30000 estabelecimentos industrias) e outro no eixo Pelotas-Rio Grande 

(aproximadamente 3000 indústrias), esses dois pólos lançam os mais diversos efluentes nos corpos 

d´água mais próximos, muitas vezes “in natura”. A distribuição das indústrias nesta região pode 

ser observada na Figura 2.  
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Figura 1: Bacias de contribuição da Lagoa dos 

Patos e pontos de referência.  

Figura 2: Distribuição da atividade industrial no 

estado do Rio Grande do Sul (FONTE: FEE). 

Cerca de 90% destas fabricas são indústrias de pequeno porte, com menos de cem (100) 

funcionários. As indústrias de maior porte se encontram no pólo da região de Porto Alegre. Existem 

também no município de Rio Grande industrias de grande porte que produzem produtos químicos, 

fertilizantes e minerais.  

Já a agricultura e a pecuária são atividades de grande importância na região de estudo. Na 

bacia Litorânea, a área total cultivada é de aproximadamente 800.000 ha, e as principais culturas 

são: arroz, trigo, milho, feijão e tabaco. A rizicultura irrigada ocupa uma área de 1.600.000 há no 

Rio Grande do Sul, consumindo 10.000 m³/ha/ano (Reisdorfer, 2004). Entre 35 e 40% da bacia 

litorânea é utilizada como área de pastagem extensiva, onde se encontram cerca de 6 milhões de 

animais domésticos de grande porte. Estas atividades têm as mais diversas conseqüências diretas 

tanto na Lagoa dos Patos quanto nos rios que nela deságuam, entre eles pode-se destacar: drenagem 

de banhados e de cursos de água pela lavoura irrigada (prejudica demais usos da água), erosão e 

compactação do solo pela ausência de práticas de conservação (assoreamento de rios e diminuição 

da infiltração), contaminação das águas por agrotóxicos e resíduos agropecuários (diminuição da 

qualidade e disponibilidade da água), etc. 

Atual utilização dos recursos hídricos 

Na região de metropolitana de Porto Alegre o Rio Guaíba é o principal manancial de água.  

As águas do Guaíba são utilizadas para o abastecimento público, para abastecimento industrial 

(matéria prima e insumo), recreação, pesca, etc. O Guaíba ainda é utilizado como coletor de esgotos 
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domésticos e industriais, o que acaba por deteriorar a qualidade da água e conseqüentemente reduz 

sua disponibilidade.  

A água das Lagoas dos Patos e Mirim é, em grande parte, utilizada para irrigação dos arrozais 

que se encontram ao redor das lagoas. O município de Rio Grande utiliza a água da Lagoa Mirim 

como fonte de água fornecida. O município de Pelotas, por sua vez, tem um plano para aproveitar o 

canal São Gonçalo, situado na parte inferior do curso da mesma lagoa, para fonte de água fornecida. 

Os municípios de Tapes, Arambaré, São Lourenço do Sul e Laranjal, que se localizam na 

costa oeste da Laguna dos Patos têm sido utilizados como área balneária, mas recentemente, essa 

região não é muito freqüentada com este objetivo, devido à deterioração da qualidade da água 

causada pelos efluentes urbanos (Lautenschläger, 2003). 

A seção ao sul da Lagoa dos Patos é uma área salobra e, por isso, é rica em peixes e 

crustáceos de água salgada como, por exemplo, camarões. Cerca de 10.000 habitantes, residentes na 

beira da lagoa dedicam-se à pesca tradicional de pequena escala. Entretanto, devido à deterioração 

da qualidade da água, o volume de pesca tem-se reduzido e, nos últimos 20 anos, caiu para 5% do 

volume até então produzido (Moller, 1996). 

A Lagoa dos Patos é também utilizada como rota de navegação entre Porto Alegre e Rio 

Grande, mas, devido profundidade (6m),, os navios de grande porte fazem o carregamento e o 

descarregamento em Rio Grande. Para manter essa rota de navegação, executa-se anualmente a 

dragagem, época em que é necessário o monitoramento ambiental devido a ressuspensão do 

material de fundo. As atividades portuárias, seguidamente trazem transtorno para as autoridades 

ambientais devido ao despreparo e falta de infra-estrutura para lidar com situações de emergência. 

Exemplo disso, foi o incidente com o navio tanque Bahamas no porto de Rio Grande, onde 12000 

toneladas de ácido tiveram que ser descarregadas no canal do porto de Rio Grande devido a 

problemas operacionais durante o descarregamento da carga (Pereira e Niencheski, 2004; Mirlean 

et al.,2001; Niencheski et al., 2001). 

Geração e escoamento de poluentes 

Segundo a Japan International Cooperation Agency  (JICA, 2000), a carga GERADA em toda 

a área da Laguna dos Patos (excluindo-se a Bacia do Uruguai) foi estimada em 405.408 ton/ano de 

DBO; 1.510.511 ton/ano de DQO; 122.989 ton/ano de Nitrogênio Total (NT) e 27.357 ton/ano de 

Fósforo Total (FT). A proporção entre a carga gerada por fontes pontuais e fontes difusas é 57:43 

em DBO, 43:57 em DQO, 37:63 em NT e 25:75 em FT. A relação entre os efluentes domésticos e 

industriais gerados por fontes pontuais é na ordem de 6:4. 

A JICA utilizou um modelo de simulação desenvolvido especificamente para este estudo e 

calculou a carga ESCOADA por toda a bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos (valores médios 
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observados em 1996 e 1997), obtendo os seguintes valores: 167.310 ton/ano de DBO, 1.493.506 

ton/ano de DQO, 106.988 ton/ano de NT e 21171 ton/ano de FT. Permitindo estimar que 80% de 

DBO, 82% de DQO, 83% de NT e 86% de FT sejam cargas geradas pelas fontes difusas. 

Observando-se a carga de escoamento de FT por bacia hidrográfica, pode-se destacar que 55,5% 

provém da Bacia do Rio Guaíba e 44,5% da bacia Litorânea. 

Foi ainda realizada uma estimativa do volume anual de erosão do solo, obtendo um valor 

médio de 22,8 ton/ha/ano de erosão. As áreas que apresentam o nível mais alto de erosão do solo, 

são áreas em declive das bacias dos rios Sutil e Arroio Duro e da área de Canguçu, onde a atividade 

agrícola é muito intensa, transformando as florestas em áreas de cultivo. A soma dessas áreas chega 

a atingir 22% da área da bacia Litorânea. 

Os produtos agrícolas e hortaliças da área em estudo, em cujas culturas são aplicados 

abundantemente os agentes agrotóxicos são: arroz, soja, batata inglesa, cebola, tabaco, pêssego, etc. 

estima-se que a quantidade de agrotóxicos (total de praguicida, herbicida e germicida) utilizada seja 

de 1,28 kg/ha/ano. 

Tratamento de esgoto e de resíduos sólidos 

Na região do Guaíba, um dos objetivos do Programa Pró-Guaíba é  expandir o sistema de 

coleta e tratamento de esgotos domésticos. Tendo em vista, a concentração populacional, a carga 

gerada de efluentes e a atual condição ambiental, o programa tomou como prioridade as bacias do 

Rio Gravataí, por ser a bacia em pior condição ambiental e a região metropolitana, por ter a maior 

descarga de esgoto. O esgoto de Porto Alegre é de responsabilidade do DMAE (Departamento 

Municipal de Água e Esgoto - http://www.portoalegre.rs.gov.br/dmae), que coleta 84% do esgoto e 

trata 27% em 8 estações de tratamento. 

Na região sul, Rio Grande dispõe a partir de abril de 2004, de uma estação de tratamento de 

esgotos, baseado em sistema anaeróbico com bacias de infiltração no solo dos efluentes tratados. 

Entretanto, esta estação trata os esgotos de apenas alguns bairros da cidade, ou seja, cerca de 26% 

do total da cidade, segundo a Assessoria de Comunicação Social da Corsan 

(ascom@corsan.com.br). Nos outros bairros, o sistema usado é de fossas assépticas. Já na cidade de 

Pelotas, conforme informado pelo Superintendente de Operações do Sanep Eugênio Magalhães 

(sanep.supop@corsan.com.br) o sistema de esgoto é do tipo separado absoluto, e atualmente o 

índice de coleta é de 67% e o de tratamento é de 40%. O tratamento é realizado em 2 estações de 

tratamento de esgotos: uma Lagoa de Estabilização e um Sistema de Digestão Anaeróbica de Fluxo 

Ascendente (Reatores UASB). A falta de uma rede de coleta de esgoto em todas regiões das duas 

cidades e a fiscalização insuficiente, provocam as ligações clandestinas dos esgotos domésticos na 

rede pluvial e conseqüente aporte para a Lagoa dos Patos. 
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Quanto aos efluentes industriais, a legislação especifica que o seu tratamento deve estar de 

acordo com a Norma Técnica Nº 05/89 da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. 

Contudo, devido ao monitoramento que não é executado suficientemente, em virtude de falta de 

especialistas da FEPAM, a falta de investimento nas agências regionais da FEPAM para uma 

efetiva fiscalização “in loco” e ainda a não efetivação de convênios entre a FEPAM e órgãos 

geradores de informação ambiental, a taxa atual de tratamento é considerada extremamente baixa. 

Embora a lei estabeleça que todos os municípios devem se descartar dos resíduos sólidos, 

tratando-os pelo método de aterro sanitário, na região metropolitana, existem apenas 3 aterros 

sanitários e seis aterros controlados (aterro sanitário incompleto), para onde vão cerca de 33% dos 

resíduos sólidos da região. Na parte sul, apenas Pelotas e Rio Grande, praticam a disposição no 

aterro controlado. Nos demais municípios o lançamento é feito a céu aberto. Vale salientar que o 

aterro de Rio Grande esta a menos de 1 metro de distância das águas da Lagoa dos Patos, 

facilitando a contaminação.  

Entre os principais problemas dos resíduos sólidos, está o acúmulo deste material em galerias 

e dutos, impedindo o escoamento do esgoto pluvial e cloacal. Pode-se ainda citar que a 

decomposição do lixo produz um líquido altamente poluído e contaminado denominado chorume. 

Em caso de má disposição dos rejeitos, o chorume atinge os mananciais subterrâneos e superficiais. 

Este líquido contém concentração de material orgânico equivalente a uma escala de 30 a 100 vezes 

o esgoto sanitário (Benetti e Bidone, 1995). 

Quanto aos resíduos sólidos gerados pela atividade médica-hospitalar, poucos são os 

municípios que possuem coleta e tratamento especial. Em Porto Alegre esse tipo de material é 

incinerado, enquanto que em Rio Grande o lixo hospitalar é autoclavado e em seguida disposto em 

valas sépticas. Na grande maioria dos municípios o lixo hospitalar é tratado como lixo comum. 

Situação atual das águas da Lagoa dos Patos 

O grupo coliforme, que é o indicador de contaminação bacteriana apresentou, durante 

recentes amostragens, concentrações de  10 a 1000 NMP/100ml (Baumgarten et al., 2004). Em 

geral, os valores mais altos se encontram nas regiões marginais devido ao lançamento de esgotos 

domésticos e industriais, enquanto que os níveis mais baixos se concentram no eixo principal da 

lagoa já que essa região é de grande circulação. A poluição por coliformes afeta diretamente a 

balneabilidade, fazendo que durante muitos períodos as praias como São Lourenço, Laranjal e 

Arambaré se tornem impróprias para banho (Lautenschläger, 2003). Deve ser observado, que a 

Resolução Nº 20 do CONAMA estabelece como valor máximo 250 NMP/100ml para regiões 

balneárias. 
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Os valores de concentração de FT, que indicam o nível de eutrofização, observados no verão, 

na seção norte da Lagoa dos Patos, foram de 0,1 a 0,15mg/l, enquanto que na seção sul, foi 0,05 a 

0,1 mg/l. Entretanto, na seção central, esta concentração foi menor que 0,05mg/l, durante o ano 

inteiro. Conforme Jorgensen e Vollenweider (1984), se a concentração de FT for maior que 0,05 

mg/l e de Chl-a maior que 8mg/l, aumentará a probabilidade de ocorrência de fitoplâncton e 

dificultará o uso da água. Apesar dos dados disponíveis serem de 1999-2000 a preocupação com a 

eutrofização na Lagoa dos Patos é anterior a isto, como mostra o projeto desenvolvido entre a 

Comunidade Econômica Européia e a FURG, que originou o estudo intitulado “The effect of 

Nutrient Balance and Physical Factors on the Occurance, Toxicity and Control of Cyanobacterial 

Blooms in Patos Lagoon, Brazil: a Laboratory and Field Study”. Neste estudo foram levantados 

parâmetros físicos e químicos para avaliar a eutrofização e a possível toxicidade das algas dessas 

florações (Yunes et al., 1996). 

Segunda a JICA (2000), a velocidade média de sedimentação está estimada em 5mm/ano. 

Entretanto, não existem dados quantitativos, relativos aos atuais volumes de lançamento de terra e 

areia e à velocidade de sedimentação. Pereira (2003), através de modelagem mostrou que não há 

duvida de que a sedimentação é um processo importante neste sistema, tanto é, que seguidamente 

um valor significativo é investido em dragagem, para manter a rota de navegação entre Porto 

Alegre e Rio Grande. 

A DBO e a DQO são indicadores de poluição orgânica, e em geral apresentam baixas 

concentrações na Lagoa dos Patos, indicando pequena contaminação por matéria orgânica (Pereira 

e Niencheski, 2004). Entretanto, estudos realizados indicam que a contaminação por poluição 

orgânica está avançando em algumas áreas marginais como o Saco da Mangueira (Baumgarten et 

al., 2004) e a Baia de Tapes, regiões de menor circulação. 

Pelos resultados de monitoramento, o nível de contaminação causado pelos agentes 

agrotóxicos, metais pesados e outras substâncias não é tão significativo a ponto de trazer 

preocupações. Entretanto, é necessário que, no futuro, se realize um estudo mais detalhado, 

incluindo as fontes geradoras dessa contaminação. 

Através do canal de Rio Grande se dá a mistura da água doce da lagoa com a água salgada do 

oceano. Dependendo do volume de descarga dos rios e condições dos ventos, a água salgada chega  

até a porção central da lagoa. O refluxo da água salgada exerce influência negativa no arrozal, onde 

a água da lagoa é utilizada para irrigação. Por outro lado, esse fenômeno atrai os peixes da água 

salgada para dentro da lagoa e contribuí para o melhoramento da qualidade da água, atuando 

positivamente na pesca (Calliari, 1980). 
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Originariamente, existiam numerosas áreas úmidas, pequenas e grandes, ao redor das Lagoas 

dos Patos e Mirim. Entretanto, em virtude de sua transformação para os campos de agricultura e 

pastagem, bem como, pela prática de drenagem ilegal da água, esse número vem diminuindo. E, o 

ecossistema peculiar do local, formado principalmente pelas áreas úmidas, sofreu também uma 

grande alteração devido à transformação da vegetação, reduzindo a biodoversidade. Embora 11  

espécies de mamíferos, 06 espécies de pássaros, 06 espécies de répteis e 20 espécies de vegetação, 

estejam protegidas por legislação, a biodiversidade da região está na iminência de ser reduzida 

drasticamente (JICA, 2000). 

SISTEMA ATUAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 

O atual sistema de gerenciamento ambiental existente na Lagoa dos Patos esta baseado nas 

legislações existentes e é aplicado por órgãos ambientais federais e estaduais, tais como IBAMA, 

FEPAM, CPRM, etc. auxiliados por empresas públicas e privadas como DMAE, CORSAN, 

EMBRAPA, SANEP. Além de receber contribuições de ONGs e instituições de ensino. Um dos 

problemas é que nem sempre as ações destas partes estão integradas. 

Legislação 

No Brasil existem legislações para preservação dos recursos hídricos a nível federal, estadual 

e municipal. E são classificadas em leis, decretos, resoluções e normas. Hoje, praticamente toda a 

legislação básica já está instituída, tanto nível federal como no estadual. Entretanto, existem 

problemas quanto à aplicação das mesmas. Como por exemplo: embora exista a Lei Nº 9921 de 

âmbito estadual, que torna obrigatório o aterro sanitário na área municipal, são quase que 

inexistentes os municípios que cumprem esta exigência. 

Com relação à preservação da área úmida, existe a legislação a nível federal sobre a 

Convenção de Ramsar. A Convenção de Ramsar foi estabelecida inicialmente, com o propósito de 

preservar as áreas úmidas, significativas internacionalmente como habitat de aves aquáticas. 

Posteriormente ela ampliou o seu objetivo, não se restringindo apenas a preservação de aves 

aquáticas, mas estendendo a todos os seres que fazem das áreas úmidas o seu habitat, bem como às 

variadas funções que essas áreas possuem (www.unesco.web.pt/ramsar.htm, www.ramsar.org). Os 

paises membros da Convenção, são responsáveis por (1) indicação das áreas a registrar e suas 

preservações; (2) implementação da utilização inteligente e sensata das áreas úmidas; (3) 

estabelecimento das áreas úmidas protegidas; (4) implementação de cooperação internacional e 

outros deveres. Portanto, enquanto membro, o Brasil terá também que cumprir as responsabilidades 

mencionadas. No nível estadual não existe legislação especifica, que tenha como propósito a 
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preservação das áreas úmidas. Assim sendo, se aplica a legislação relativa à proteção da natureza. A 

nível municipal, a legislação para a proteção da natureza ainda é bastante deficiente. 

Monitoramento ambiental 

As condições metereológicas no estado são monitoradas pela CPRM e INMET (apenas em 

torno das cidades de Porto Alegre), EMBRAPA (Pelotas) e estação piloto da FURG (Rio Grande). 

As vazões e cotas de rios podem ser obtidos na Agência Nacional de Águas, que disponibiliza on-

line o Sistema de Informações Hidrológicas (HIDRO - http://www.hidroweb.com.br) 

Quanto o monitoramento da qualidade dos rios, a FEPAM realiza uma vez por mês o 

monitoramento de 20 variáveis, em 47 pontos dos 4 principais rios da bacia hidrográfica do Guaíba, 

objetivando a preservação do meio ambiente (www.fepam.rs.gov.br). Porém, como não se faz a 

medição do volume de descarga, não se faz o cálculo do volume de carga. O monitoramento que 

tem como propósito preservar a qualidade da fonte de água fornecida, é executado por DMAE e 

CORSAN. Todavia, o seu conteúdo é diferente do monitoramento realizado com o objetivo de 

preservação ambiental. 

Em geral, não existe um monitoramento periódico da qualidade da água da Lagoa dos Patos 

Os dados disponíveis são obtidos principalmente pela FURG, que estuda a seção sul da Lagoa dos 

Patos e UFRGS/IPH, que visa a seção norte da Lagoa dos Patos, além do Guaíba e sua bacia. Por 

outro lado, na Lagoa Mirim (inclusive o Canal São Gonçalo), que é uma lagoa internacional, a 

Comissão da Lagoa Mirim, formada pelos representantes do Brasil e do Uruguai, executa desde 

1997, de 02 a 03 vezes o monitoramento de 29 itens em 15 pontos, além de a FURG ter realizado 2 

cruzeiros em 2000 e 2001 coletando dados geológicos, físicos, químicos e biológicos (Friedrich, 

2004; Milani, 2004). E no Lago Guaíba, o DMAE realiza uma vez por mês o monitoramento de 18 

itens em 9 pontos. Porém, os dados resultantes desses trabalhos dificilmente são publicados. 

Quanto ao monitoramento dos efluentes industriais a partir de 1986, a Resolução nº 20 do 

CONAMA estabeleceu as normas para lançamento direto e indireto de efluentes nos corpos d´água, 

porém por essa resolução ser demasiadamente tolerante, a Secretária do Meio Ambiente do Rio 

Grande do Sul institui em 1989 a Norma Técnica Nº 05/89, que estabeleceu critérios mais 

restritivos para os lançamentos de efluentes, abrangendo um maior número de poluentes e ainda 

incorporou o conceito de carga poluidora, ou seja, define as concentrações limites em função da 

vazão do corpo d´água. 

Órgãos envolvidos no controle do ambiente hídrico e na proteção do ecossistema 

Dentre os órgãos oficiais, a Secretária de Meio Ambiente (SEMA, www.sema.rs.gov.br) 

apresenta os projetos relativos ao controle do ambiente hídrico e à proteção do ecossistema e emite 
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instruções para os seus órgãos subordinados. O apoio técnico (implementação de estudo, elaboração 

de parâmetros, etc.) ao SEMA é feito pelo CONAMA. Enquanto que a implementação dessas 

políticas fica a cargo do IBAMA (www.ibama.gov.br). 

No Estado do Rio Grande do Sul, a proposição dos projetos da política ambiental é realizada 

pela SEMA. Abaixo deste se encontra o Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA, 

http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/lconsema2.htm) na qualidade de órgão examinador, e como 

órgão executor a FEPAM. 

A FEPAM se encarrega de numerosos trabalhos envolvidos no controle do ambiente hídrico e 

na preservação do ecossistema, tais como: zoneamento da terra e da área aquática, estabelecimento 

dos parâmetros da qualidade de água, monitoramento da qualidade de água (inclusive os efluentes 

industriais), avaliação de diversos projetos de desenvolvimento, autorização e permissão para 

funcionamento de indústrias e empresas, etc. Contudo, observa-se claramente atrasos no 

desenvolvimento dos trabalhos, devido ao baixo número de técnicos especializados. 

Um outro órgão estadual envolvido nas atividades de controle do ambiente hídrico e na 

preservação do ecossistema, além dos já mencionados, é a CORSAN, que atua na elaboração dos 

projetos de fornecimento de água e implantação da rede de esgoto, para 57 municípios (6.500.000 

habitantes) do estado, prestando ainda o trabalho de apoio técnico e financeiro. Executa também o 

monitoramento da qualidade de água da fonte de água fornecida e da estação de tratamento do 

esgoto sanitário (www.corsan.com.br). 

A nível municipal, poucas são as cidades que possuem departamentos que se encarregam 

especificamente dos trabalhos relativos ao controle do ambiente hídrico e preservação do 

ecossistema. Estes são executados principalmente pelos Departamentos de Construção e de 

Agricultura. Como estes possuem um número pequeno de especialistas, quando do planejamento e 

execução de um projeto, muitas vezes recorre-se ao apoio técnico oferecido pelos órgãos do 

governo estadual. 

As Comissões de Bacia 

A Comissão de Bacia é posicionada como órgão decisório na política relativa ao controle dos 

recursos hídricos do estado, em conformidade com a Lei Nº 10350, promulgada em 1994. Discute e 

determina assuntos como classificação da área aquática, estabelecimento do Plano Diretor 

integrado, relativo ao desenvolvimento e preservação do recurso hídrico, obras de construção, 

regulamentos sobre a utilização do recurso hídrico, estabelecimento da prioridade na preservação 

do ecossistema, necessidade da dragagem, implantação do sistema de cobrança de tarifas, etc. Esta 

comissão é formada por cerca de 50 a 100 membros, sendo que 20% deste total são representantes 

do órgão do governo, 40% pelos representantes de usuários de água e 40% pelos representantes de 



1° Simpósio de Recursos Hídricos do Sul 
I Simpósio de Águas da AUGM 

13

moradores da comunidade local. O Estado do Rio Grande do Sul está dividido em 22 bacias 

hidrográficas, sendo que existem 17 comissões (Reisdorfer, 2004), porém ainda são poucas as 

comissões que estão de fato executando suas funções. 

MEDIDAS PARA PRESERVAÇÂO DO ECOSSISTEMA DA LAGOA DOS PATOS 

Antes de abordar medidas de preservação, cabe salientar que nenhuma ação com esse intuito 

terá resultados em curto prazo. E toda e qualquer solução abordada deve integrar órgãos 

governamentais e ambientais, empresários e sociedade como um todo, pois como já mencionado, os 

componentes econômicos, sociais e ecológicos são interdependentes. 

Para preservação da Lagoa dos Patos e desenvolvimento ecologicamente sustentável da 

região, seria necessário o estabelecimento de um conjunto de medidas, instrumentos e normas tendo 

como objetivo planejar a gestão, usos e preservação dos recursos hídricos, de modo a garantir que a 

água esteja permanentemente disponível, em quantidade e qualidade satisfatória para atuais e 

futuros usuários. Tais objetivos são alcançados através da implementação de ações propostas nas 

mais diversas áreas, de forma a subsidiar eficientemente o planejamento da região, orientando a 

tomada de decisões, esse conjunto de ações pode-se denominar de Plano Diretor. 

Quando se trata da região da Lagoa dos Patos, pode-se destacar o Plano Diretor desenvolvido 

pelo Programa Pró-Guaiba que esta ainda sendo elaborado a partir de um diagnóstico ambiental, 

concluído em 1998 e atualizado em 2003, que revela as criticidades e potencialidades da região 

hidrográfica do Guaíba. 

Já na parte sul da região hidrográfica da Lagoa dos Patos, a grande maioria das ações de 

preservação se dá de forma isolada, tendo uma repercussão pequena no ambiente. Como exemplo 

temos o Fórum da Lagoa dos Patos que é um órgão colegiado de função cooperativa ao setor 

pesqueiro no âmbito político, econômico e jurídico. É composto por entidades e representantes da 

sociedade civil organizada e poderes públicos dos municípios da região lagunar. E busca apontar 

elementos educativos nesta forma de organização, no sentido de que todos os indivíduos são 

influenciados diretamente pelas suas ações . 

A JICA  (2000) durante o Programa Mar de Dentro sugere a implantação de um Plano Diretor 

que promoveria o desenvolvimento aproveitando as potencialidades da região, através de educação 

ambiental e formação de tecnologia orientada para a preservação ambiental, e viabilizar o aumento 

da renda e geração de empregos. Porém até o presente momento não se percebe nenhuma atitude 

quanto a implementação desse plano. 

Para tentar promover a recuperação e preservação de um ambiente como a Lagoa dos Patos, 

se faz necessário antes de tudo, promover a compreensão e o conhecimento da sociedade e órgãos 
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políticos/administrativos quanto ao valor das áreas úmidas e dos recursos hídricos da lagoa, ou seja, 

a educação ambiental é um dos primeiros passos, os quais serão comentados a seguir. 

Educação ambiental (EA): Em casos como o da Lagoa dos Patos, é conveniente abordar a 

EA fora do contexto escolar, identificando-a como educação social. Devido a vasta extensão da 

região abrangida pela Lagoa dos Patos, a comunicação em massa é um dos métodos mais 

aconselhados para implementar a EA. Sabendo que esse método apesar de abrangente é muito 

superficial, seria interessante viabilizar a EA para grupos específicos da sociedade, que poderiam 

ser definidos por área de atuação, região e idade, por exemplo. Dessa forma, poderiam ser 

organizados workshops, palestras, cursos, etc. para que esses grupos se familiarizassem com o que é 

realmente responsabilidade ambiental e qual a real importância da Lagoa dos Patos e de qualquer 

sistema ambiental nas suas vidas. Entre os projetos de que auxiliam na EA pode-se destacar o 

programa “Pescando Letras” da Secretária Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap) que visa 

alfabetizar pescadores da região sul (Rio Grande, Pelotas, São José do Norte e Santa Vitória do 

Palmar) (Ziebell, 2004), esta ação é grande importância no que diz respeito a educação dessas 

pessoas que lidam de forma direta com o meio ambiente, uma vez que lendo e escrevendo, torna-se 

mais fácil entender e difundir a EA. 

Monitoramento hidrológico e qualidade da água: Quanto ao monitoramento hidrológico da 

região, se faz necessário manter e expandir o atual sistema de monitoramento, onde há uma 

razoável cobertura temporal e espacial das vazões dos tributários principais, como o Jacuí, Caí, 

Gravataí, Sinos, Taquari, Camaquã, Canal do São Gonçalo, dentre outros, porém são limitados os 

dados dos rios de menor porte. Também seria necessário um melhor monitoramento das variáveis 

meteorológicas da região, pois atualmente, monitoramento adequado existe apenas em locais 

específicos como na região de Porto Alegre. 

Quanto ao monitoramento da qualidade da água, as amostragens nos rios poderiam ser 

realizadas pelo menos uma vez por mês, enquanto que na lagoa em si seriam necessárias 

amostragens pelo menos 4 vezes ao ano (uma em cada estação do ano) e distribuir as estações de 

forma a contemplar o eixo principal e margens, como realizado pelo Projeto Espinha de Peixe 

(Niencheski et al., 1988). 

Tais métodos e tecnologias de monitoramento poderiam ainda ser transferidos para o 

município que possui o ponto de medição facilitando e agilizando as amostragens. Sem dúvida, para 

atingir este objetivo deveria ser criado um protocolo para amostragem e análise, bem como a 

elaboração de manuais. 

Monitoramento das atividades potencialmente poluidoras: Talvez essa seja uma das 

tarefas mais difíceis de implementar, uma vez que seria necessário muito pessoal habilitado à tal 
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tarefa. Mas, uma vez que esse monitoramento fosse posto em prática, seria preciso fazer um 

inventário das fábricas e empresas potencialmente poluidoras, identificando produtos, processo de 

fabricação, volume de água utilizado, instalações de tratamento de efluente, etc. E posteriormente 

aplicar a legislação a estes estabelecimentos. 

Gerenciamento de resíduos sólidos: Tendo em vista que a atual legislação exige a 

disposição em aterros sanitários, o que feito com apenas 33% dos resíduos da cidade de Porto 

Alegre e nos demais municípios nem sequer possuem tais aterros, seria inviável a construção destes 

para substituição dos atuais de forma imediata. Por isso, como forma de minimização deste 

problema seria aconselhável o desenvolvimento de programas de redução do volume disposto, que 

contemplariam melhoras nos sistemas de coleta, reciclagem e compostagem dos resíduos sólidos 

orgânicos. 

Saneamento: Pensando na Lagoa dos Patos como sistema, seria necessário que todos 

municípios coletassem e tratassem seus esgotos antes de lançar nos corpos d´água e rios da rede de 

drenagem das bacias que contribuem para lagoa, uma vez que esse efluente acabará chegando a 

lagoa mais cedo ou mais tarde.  

Portanto, o ideal não só na região da Lagoa dos Patos, mas em todo Brasil, seria o 

investimento em saneamento, uma vez que o isso é um investimento para os municípios, e não uma 

despesa como muitos governantes alegam. Os municípios que se preocupam e investem em 

saneamento logo percebem os efeitos positivos da sua decisão. Esses efeitos são múltiplos, e afetam 

diferentes aspectos da realidade de um município. Os principais efeitos positivos do investimento 

em saneamento são: 1) melhoria da saúde da população e redução dos recursos aplicados no 

tratamento de doenças, uma vez que grande parte delas está relacionada com a falta de uma solução 

adequada de esgoto sanitário; 2) diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento 

(que seriam ocasionados pela poluição dos mananciais); 3) melhoria do potencial produtivo da 

população; dinamização da economia e geração de empregos; 4) eliminação de poluição 

estética/visual e desenvolvimento do turismo; 5) eliminação de barreiras não-tarifárias para os 

produtos exportáveis das empresas locais conservação ambiental; 6) melhoria da imagem 

institucional. 

Nos últimos anos, muitas instituições através de programas aportam recursos, não-retornáveis 

ou através de financiamentos, para os investimentos em sistemas de saneamento. Pode-se destacar 

as seguintes instituições e programas: 

1. Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 

• Projeto Alvorada: Ação Saneamento/Redução da Mortalidade Infantil; 

• Programa “Saneamento Básico”. 
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2. Secretária Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República  

• Programa Pró-Saneamento; 

• Programa de Ação Social em Saneamento; 

• Programa Morar Melhor; 

• Programa de Modernização do Setor de Saneamento; 

• Projeto de Assistência Técnica ao Programa de Saneamento para Populações em Áreas 

de Baixa Renda. 

3. Agência Nacional de Águas – ANA 

• Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas. 

4. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  

• Projeto Multissetorial Integrado; 

• Programa de Financiamento a Concessionários Privados de Serviços de Saneamento; 

• Programa de Assistência Técnica à Parceria Público-Privada em Saneamento. 

Preservação das bacias: O desenvolvimento da região da lagoa tem causado a erosão e o 

escoamento do solo, em virtude da redução das florestas e utilização inadequada do solo. Isso vem 

acelerando a queda da produtividade da terra, a deterioração da qualidade da água de rios e lagos e 

a secagem das áreas úmidas. Assim, medidas para prevenção da erosão e do escoamento são de 

grande importância. 

Uma das formas de amenizar os efeitos das atividades agrícolas é a difusão e orientação de 

técnicas agrícolas ambientalmente eficientes como: seleção dos produtos a serem cultivados, de 

maneiro a apropriada as condições do solo, recobrimento da terra com camadas de material vegetal 

ou adubação verde e a lavoura não vinculada a cultura agrícola, entre outras. A combinação dessas 

medidas com a utilização correta de defensivos agrícolas e fertilizantes melhora não só a erosão 

como preserva a qualidade das águas da região. Pode-se destacar ainda algumas técnicas mecânicas 

eficientes de plantio como: aradura em linha de contorno, plantio acompanhando a linha de 

contorno, construção de uma zona de amortecimento, construção de terraço, etc. Combinada com as 

medidas acima, seria de extrema importância a participação efetiva das Comissões de Bacia para 

direcionar de forma adequada a utilização da terra e os recursos hídricos das bacias da região. 

Ecossistema das áreas úmidas: Uma das características do ambiente da Lagoa dos Patos é a 

existência de extensas áreas úmidas (wetlands). Diversas espécies peculiares podem ser encontradas 

somente nesta região. A Lagoa do Peixe esta cadastrada na Convenção de Ramsar, como sendo uma 

importante área de trânsito de aves migratórias. Além dessa lagoa, existem muitas outras áreas ricas 

em biodiversidade como o Taim, que possuem alto valor que devem ser preservados. Uma das 

formas de promover o conhecimento da importância das áreas úmidas seria por exemplo, aproveitar 
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a sua capacidade de despoluição para o tratamento de esgotos, além de promover o turismo 

ambiental nessas áreas. Outra medida necessária seria a recuperação da vegetação peculiar 

encontrada na beira da lagoa. 

Enquadramento da Lagoa dos Patos: O enquadramento é uma classificação dos sistemas 

hídricos, de acordo com o tipo de corpo d´água e os usos destes mananciais. O enquadramento deve 

facilitar e agilizar a fiscalização ambiental. Até 1995, a Resolução Nº 20 do CONAMA, classificava 

os ambientes da seguinte forma generalizada: Classe 1 - Águas doces; Classe 5 – Águas salinas; 

Classe 7 – Águas salobras. 

Quanto ao enquadramento das regiões da Lagoa dos Patos, pode-se destacar o enquadramento 

da região do estuário. No estuário da Lagoa dos Patos (águas salobras), os ambientes têm vocações 

diferenciadas. Portanto, não podem ter o mesmo controle de qualidade com as mesmas exigências 

como prevê a resolução do CONAMA. Dessa forma, em 1995 a FEPAM concretizou o 

enquadramento de cada área em particular do estuário, e criou novas classes e limites mais  

adequados, muito mais exigentes que os da Classe 7. Já na porção norte, a Comissão da Bacia do 

Lago Guaíba em 11/10/2004 apresentou o processo de pré-enquadramento da Bacia Hidrográfica do 

Lago Guaíba (www.portoalegre.rs.gov.br/smam/Default.asp?m1=25739).  

CONCLUSÕES 

Tendo em vista a importância econômica, social e ambiental da região, o atual sistema de 

gerenciamento é inadequado, sendo necessário acima de tudo consciência ambiental para que a 

implantação de um plano de desenvolvimento sustentável tenha sucesso, ou seja, o 

comprometimento de todas as castas sociais é fundamental para o êxito de tal programa. Quanto às 

soluções para preservação do sistema, é necessário o fortalecimento dos órgãos ambientais, 

captação de recursos e estudo e monitoramento continuado do sistema, para que algumas das 

medidas aqui apresentadas possam ser executadas. Finalizando, este trabalho procurou demonstrar 

como cada parte do sistema, na realidade faz parte de um todo, dinâmico e interdependente, que 

deve ser preservado para a qualidade de vida das futuras gerações. 
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