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RESUMO
Neste estudo, avaliaram-se os dados de qualidade das águas superficiais da região costeira do Estado do Rio
Grande do Sul, monitorada pela FEPAM, no período de 1992 a 2002. A coleta das amostras foi realizada com
freqüência semestral e as análises seguiram as recomendações do Standard Methods. No tratamento dos dados,
empregou-se Estatística descritiva, comparação dos resultados com os padrões de qualidade constantes na
legislação vigente (resolução CONAMA no 20) e Estatística multivariada, através da determinação de índices
de qualidade por análise fatorial. Os resultados mostraram valores médios de oxigênio dissolvido, DBO, pH,
cloretos e metais pesados dentro dos padrões ambientais recomendados, com os valores extremos
esporadicamente ultrapassando estes limites. Com altos valores de coliformes fecais, identificaram-se como
poluídos por esgotos domésticos, a lagoa Marcelino Ramos, o arroio São Lorenço e a foz do rio Mampituba.
As condições de oxigenação foram melhores nas lagoas, em relação aos corpos de água lóticos, por serem
rasas, de alta hidrodinâmica e estarem sob influência de ventos fortes. A análise fatorial resumiu as
informações em três componentes principais, gerando três diferentes índices de qualidade da água. O primeiro
segregou locais de coleta segundo o grau de salinidade, sendo associado à influência marinha, expressa por
altos valores de condutividade, cloretos, pH e oxigênio dissolvido. O segundo fator evidenciou aspectos
sazorais, expressando a variação da temperatura e oxigênio dissolvido. O terceiro foi considerado como o mais
relevante para identificar áreas poluídas, evidenciando tendências espaciais. Nessa terceira dimensão,
destacou-se a lagoa Marcelino Ramos, com comprometimento associado ao lançamento de despejos urbanos
de Osório. Em relação aos três índices de qualidade, constatou-se um comportamento atípico para a Lagoa do
Peixe. Com a determinação dos índices, não se constatou aumento progressivo da poluição, no período
monitorado. A maior variabilidade entre os pontos de amostragem deveu-se a uma origem natural, relacionada
com salinidade. A construção dos índices de qualidade, através de análise fatorial, contribuiu para a
compreensão do sistema aquático da região e para a identificação de áreas afetadas pela influência marinha e
contaminadas por poluição de origem orgânica.
PALAVRAS-CHAVE: Índice de qualidade, qualidade da água, lagoas costeiras
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INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 define a Zona Costeira como área de Patrimônio Nacional e o planejamento
integrado de seus recursos ambientais foi instituído pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC),
compatibilizando a ação antrópica com a dinâmica dos ecossistemas, de forma a assegurar o desenvolvimento
econômico e social ecologicamente sustentado. No Rio Grande do Sul, coube ao Órgão Estadual de Meio
Ambiente (FEPAM) coordenar o Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro (GERCO). Neste sentido, a
FEPAM vem norteando suas ações, fazendo uso dos seguintes instrumentos: Planos estadual e municipais de
gerenciamento costeiro, Sistema de informações, Zoneamento ecológico-econômico e Monitoramento
ambiental.
O monitoramento dos recursos hídricos da zona costeira vem sendo desenvolvido com os objetivos de
conhecer a qualidade das águas e acompanhar suas alterações, elaborar previsões sobre o seu comportamento,
auxiliar no desenvolvimento de instrumentos de gestão e fornecer subsídios para ações saneadoras.
O objetivo geral deste trabalho foi a avaliação da qualidade da água dos recursos hídricos do Litoral Norte e
Médio do Estado, buscando subsidiar decisões e ações relativas ao gerenciamento ambiental.
Os objetivos específicos são a avaliação das variações espaciais e temporais da qualidade da água; a
comparação com os padrões ambientais da Resolução Conama 20/86, definindo a condição atual da qualidade
da água destes corpos hídricos; e a aplicação de técnicas de análise multivariada para determinação de Índices
de Qualidade da Água (IQAs), de forma a melhor caracterizar os corpos hídricos da região.
Deve-se destacar a importância da avaliação da qualidade da água no contexto atual de implementação do
Sistema Estadual de Recursos Hídricos, como um subsídio fundamental para que os Comitês de
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas possam tomar decisões a respeito do enquadramento dos recursos
hídricos e da definição dos Planos de Bacias.
DESCRIÇÃO DA ÁREA
A Região Litoral do Estado abrange uma superfície aproximada de 69.000 km2, 58 municípios, e se estende no
sentido NE-SW, por 620 km de costa retilínea, apresentando como característica uma praia arenosa, extensa e
contínua, ambientes geologicamente recentes, extremamente frágeis e muito ricos em biodiversidade. Observase uma sucessão de ecossistemas que se desenvolvem paralelamente à faixa de praia, constituída por dunas
móveis, lagoas costeiras interligadas, banhados, marismas e dunas vegetadas.
O uso e ocupação do solo vai modificando à medida que percorremos a região litorânea, de norte a sul. Desta
forma, de maneira a facilitar a implantação do processo de gestão, a região foi dividida em quatro grandes
unidades de planejamento: Litoral Norte, Litoral Médio Oeste e Litoral Médio Leste, separados pela Laguna
dos Patos, e Litoral Sul.
Na zona litorânea da porção norte, a economia é sustentada basicamente por atividades ligadas ao veranismo,
como a construção civil e a prestação de serviços, além do desenvolvimento de atividades agrícolas em
pequenas propriedades, como arroz, abacaxi, fumo e banana.
A porção média oeste caracteriza-se pelas plantações de arroz e pecuária em grandes propriedades, além de
culturas diversificadas, como fumo e florestamento. Destaca-se a concentração industrial dos ramos alimentar,
petroquímica e fertilizantes em Rio Grande e Pelotas.
A costa leste da Laguna dos Patos, ou litoral médio leste, é constituída por uma extensa restinga, cuja
economia está baseada no setor primário, principalmente agricultura (arroz e cebola), pesca e pecuária bovina.
Localiza-se nesta restinga o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que abriga importante abundância e
diversidade de aves costeiras migratórias intercontinentais.
Os usos dos recursos hídricos desta região são bastante diversificados, destacando-se irrigação, balneabilidade,
abastecimento público e, principalmente, nas proximidades das áreas urbanas, diluição de esgotos domésticos
e industriais.
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O uso inadequado dos recursos naturais vem trazendo, ao longo do tempo, prejuízos à população e ao meio
ambiente. Podemos citar como exemplo a expansão urbana, a ocupação de áreas protegidas, a poluição por
esgotos domésticos e industriais, a mineração, a introdução de espécies exóticas, a pesca predatória e
alterações nas áreas de banhados e margens de lagoas, ameaçando a biodiversidade.
Esta região, denominada planície costeira, possui 14260 Km² de superfície de lagoas e lagunas (Schwarzbold,
1982), devido principalmente à grande superfície das lagoas dos Patos e Mirim. No litoral Norte do Estado,
situa-se um complexo sistemas de lagoas costeiras interligadas, desaguando no mar através do rio Tramandaí.
Schwarzbold (1982) subdividiu a região costeira, segundo características hidrológicas e morfológicas, em sete
sistemas: sistema Tramandaí, lagoa dos Barros, sistemas lagoas isoladas , sistema lagoa do Peixe, sistema
Bujuru, sistema Banhado do Estreito e sistema do Banhado do Taim. O sistema Tramandaí se distingue dos
demais por estar permanentemente comunicado com o mar e com as bacias dos rios Maquiné e Três
Forquilhas, o que determina um fluxo permanente de água doce e impede o fechamento da barra do rio
Tramandaí .
O Sistema Estadual de Recursos Hídricos dividiu a área em três Regiões Hidrográficas, subdivididas em
diversas Bacias Hidrográficas, como forma de implementar a gestão dos recursos hídricos no Estado. A Região
Hidrográfica do Litoral é composta pelas bacias do rio Mampituba, Tramandaí, Camaquã, Litoral Médio e
Sistema Mirim-São Gonçalo. Os pontos de amostragem estão assim distribuídos nestas bacias: 3 na bacia do
rio Mampituba; 23 na bacia do rio Tramandaí, ambas no Litoral Norte (Figura 1), 5 na bacia do Camaquã, 19
no litoral Médio e 4 no sistema Mirim – São Gonçalo (Figura2). Na Tabela 1 e 2 estão descritos os pontos de
amostragem com respectiva localização
Tabela 1: Localização dos pontos de amostragem – Litoral Norte
PONTO
GER 01
GER 02
GER 03
GER 04
GER 05
GER 06
GER 07
GER 08
GER 09
GER 10
GER 11
GER 12
GER 13
GER 14
GER 15
GER 16
GER 17
GER 18
GER 19
GER 20
GER 21
GER 54
GER 22
GER 23
GER 24

CÓDIGO
MPT 025
MPT013
MPT001
LITA-N
LITA-TF
LQ-N
LQ
LQ-MAQ
LBA-E
LMR
LPE
LPIN-PAL
LPAL-MAL
TRO14
LTR-N
LTR
ETR-P
ETR-B
LARM
LARM-CAM
LCUS
LGEN
LFOR
LFORS
LRON-S

MUNICÍPIO
Torres
Torres
Torres
Torres
Três Forquilhas
Terra de Areia
Terra de Areia
Maquiné
Santo Antônio da Patrulha
Osório
Osório
Osório
Osório
Imbé
Imbé
Imbé
Tramandaí
Tramandaí
Tramandaí
Tramandaí
Tramandaí
Tramandaí
Cidreira
Cidreira
Balneário Pinhal

GER 25

LCER

Balneário Pinhal

LOCALIZAÇÃO
Rio Mampituba – Pirataba
Rio Mampituba – Ponte BR 101
Rio Mampituba – Foz
Lagoa Itapeva – Margem Norte
Lagoa Itapeva – Fiz rio Três Forquilhas
Lagoa dos Quadros – margem Norte
Lagoa dos Quadros – Centro
Rio Maquine – Foz
Lagoa dos Barros – Margem Leste
Lagoa do Marcelino Ramos - centro
Lagoa Peixoto – centro
Lagoa da Pinguela – ligação com Palmital
Lagoa Palmital – Ligação Malvas
Rio Tramandaí – próximo lagoa das Pombas
Lagoa Tramandaí – Foz Rio Tramandaí
Lagoa Tramandaí – Brço Sul – Rio Tramandaí
Estuário de Tramandaí – Ponte
Estuário de Tramandaí – Próximo a barra
Lagoa do Armazém – junção lagoa Tramandaí
Lagoa Armazém – foz rio Camarão
Lagoa das Custódias – Centro
Lagoa Gentil - Centro
Lagoa Fortaleza – Centro
Lagoa Fortaleza – margem sul
Lagoa Rondinha – canal ligação com Lagoa
Cerquinha
Lagoa Cerquinha - centro
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Tabela 2: Localização dos pontos de amostragem – Litoral Médio
PONTO
GER 27
GER 28
GER 29
GER 30
GER 31
GER 32
GER 33
GER 34
GER 35
GER 36
GER 37
GER 38
GER 39
GER 40
GER 41
GER 42
GER 43
GER 44
GER 45
GER 46
GER 47
GER 48
GER 26
GER 49
GER 50
GER 51
GER 52
GER 53

CÓDIGO
REG-N
REG-NE
REG
LPORT-NE
LPORT
LPORT-S
LBBAC-N
LBBAC-S
FIG-NE
FIG
FIG-SU
LRS-N
LRS
LRS-S
LSS-O
LSS-L
LPEIXE-N
LPEIXE-S
PI048
CSG018
CSG004
APE001
CAP012
ATU028
ASL001
CAM025
AAR001
CAM077

MUNICÍPIO
Palmares do Sul
Palmares do Sul
Palmares do Sul
Palmares do Sul
Palmares do Sul
Palmares do Sul
Palmares do Sul
Palmares do Sul
Mostardas
Mostardas
Mostardas
Mostardas
Mostardas
Mostardas
Mostardas
Mostardas
Tavares
Tavares
Piratini
Pelotas
Pelotas
Pelotas
Capivari do Sul
Turuçu
São Lourenço do Sul
Camaquã
Camaquã
Cristal

LOCALIZAÇÃO
Lagoa Rincão das Éguas – meio do braço da lagoa
Lagoa Rincão das Éguas – margem nordeste
Lagoa Rincão das Éguas – centro
Lagoa da Porteira – margem nordeste
Lagoa da Porteira – centro
Lagoa da Porteira – Margem Sul
Lagoa Bacuparí – margem norte
Lagoa Bacuparí – margem sul
Lagoa Figueira – margem nordeste
Lagoa Figueira – centro
Lagoa Figueira – margem sudeste
Lagoa Reserva – Margem Norte
Lagoa Reserva – centro
Lagoa Reserva – margem sul
Lagoa São Simão – margem oeste
Lagoa São Simão – margem leste
Lagoa do Peixe – 2º pontilhão
Lagoa do Peixe – 500 m da margem
Rio Piratini – ponte BR 116
Canal São Gonçalo – eclusa
Canal São Gonçalo – jusante eclusa
Arroio Pelotas – foz
Rio Capivari – ponte RS 040
Arroio Turuçu – ponte BR 116
Arroio São Lourenço – 1 km da foz
Rio Camaquã – balsa
Arroio Arambaré – foz
Rio Camaquã – ponte BR 116

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental

4

VI 049
22º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Am biental

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental

5

VI 049
22º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Am biental

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental

6

VI 049
22º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Am biental
METODOLOGIA
COLETA E ANÁLISE
A FEPAM desenvolve o monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superficiais da Região das Bacias
Litorâneas, desde 1992, em 54 pontos de amostragem distribuídos em lagoas, lagunas, canais, rios, arroios e
estuários do Litoral Norte e Médio. As coletas de água são de superfície, com freqüência semestral, sendo uma
amostragem na época de cheia e a outra no período de estiagem. São analisados os seguintes parâmetros:
oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, DBO5, cloretos, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, fosfato,
turbidez, DQO, condutividade, salinidade, alcalinidade total, transparência, temperatura da água e do ar,
profundidade e metais pesados (cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, níquel e zinco).
As coletas são realizadas pelo Serviço de Amostragem da FEPAM, seguindo normas adotadas pela CETESB
(1987). A preservação e os métodos analíticos seguem os procedimentos definidos pelo Standard Methods 20ª
ed. (APHA, 1998).
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Considerando o grande número de dados gerados durante o monitoramento, testou-se uma metodologia capaz
de sintetizar as informações e evidenciar tendências espaço-temporais, tornando os resultados mais simples e
interpretáveis. Com o objetivo de realizar uma primeira análise exploratória dos dados, optou-se pela
determinação de índices estatísticos de qualidade da água (IQAs), obtidos por análise fatorial, que, além de
oferecerem flexibilidade na seleção dos parâmetros e permitem uma adequação aos dados existentes,
mostraram resultados satisfatórios quando aplicados em outras bacias hidrográficas do Estado do Rio Grande
do Sul (Haase et al., 1989 ; Haase & Possoli, 1993; Haase & Vecchio, 1998; Teixeira et al, 2000). A análise
fatorial é uma técnica estatística multivariada muito utilizada na construção de índices, onde um grupo inicial
de variáveis é substituído por um conjunto menor de fatores ou variáveis hipotéticas, que explicam a maior
parte da variância dos dados originais (Fachel, 1976).
Nesse estudo, o banco de dados originais foi constituído por 29 colunas (variáveis) e 619 linhas
correspondentes às unidades amostrais (u.a.), que representam um dado ponto de coleta em determinada data.
Com essa matriz, realizou-se a análise descritiva das variáveis, comparando os resultados com padrões de
qualidade da legislação vigente (CONAMA, 1986). Previamente à determinação dos índices de qualidade, com
o programa de computador Statistica for Windows, foram necessárias adequações no banco de dados.
Selecionaram-se apenas variáveis com um número mínimo de dados perdidos - temperatura, OD, pH,
condutividade, cloreto, DBO, fósforo total e nitrogênio amoniacal, substituindo os valores não detectados pela
metade da concentração equivalente ao limite de detecção do método analítico. Preencheram-se eventuais
lacunas de acordo com padrões de comportamento identificados para cada variável, utilizando a média global,
local ou sazonal; a interpolação de curvas de tendência; ou a estimativa por regressão linear com outra variável
bem correlacionada.
Com esse novo banco de dados (8 variáveis x 619 u.a.), determinou-se uma matriz de correlações de Pearson,
a fim de verificar o grau e o nível de significância da associação entre pares de variáveis. Utilizando a técnica
de análise fatorial por componentes principais, obteve-se como primeiro resultado a matriz de cargas fatoriais,
com o novo conjunto de variáveis sintéticas. A seguir, para cada unidade amostral, determinaram-se os escores
fatoriais (Equação 1), correspondentes aos índices de qualidade da água, considerando o grupo específico de
variáveis bem correlacionadas em cada dimensão. Valores extremos dos índices (positivos ou negativos)
representam condições extremas de qualidade ambiental.
IQA = c1z1 + c2z2 + ... + cnz n

[1]

IQA = índice de qualidade (escore fatorial) obtido para cada unidade amostral
cn = coeficiente fatorial para a variável n
zn = variável padronizada
Com o programa de computador Excel, representaram-se graficamente séries temporais dos índices de
qualidade, visando à detecção de tendências no decorrer do monitoramento. Através de uma categorização
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cromática dos índices de qualidade, com base nos valores dos desvios-padrão em relação à média, foi possível
classificar os pontos de coleta, simplificando a divulgação dos resultados para o público em geral.

RESULTADOS
DESCRIÇÃO DAS VARIÁVAIS E COMPARAÇÃO COM PADRÕES AMBIENTAIS
De acordo com a resolução CONAMA 20/86, as águas classificam-se, de acordo com a salinidade, da seguinte
maneira: menos que 0,5‰ como doce; entre 0,5 e 30,0‰ como salobra; e mais que 30,0‰ como salina.
Nenhum ponto da amostragem foi classificado como salino, em 39 pontos as águas foram classificadas como
doces e em 15 pontos, como salobras. Águas salobras foram encontradas no trecho médio e na foz do Rio
Mampituba (G02* e G03), na Laguna e Estuário Tramandaí (G15, G16, G17 e G18), nas lagoas Armazém
(G19 e G20), Custódias (G21), Gentil (G54) e Peixe (G43 e G44), e no canal São Gonçalo (G46* e G47*). Os
pontos ressaltados com asteriscos apresentaram pouca influência de salinidade, podendo ser classificados
como pontos limítrofes.
A temperatura da água variou de 5,3 a 29,8 °C, apresentando médias desde 17,9 °C na Lagoa do Peixe (G43)
até 20,9 °C, nas lagoas Rondinha e Bacopari (G24 e G33), valores compatíveis com o clima regional.
As médias de transparência evidenciaram desde lagoas mais transparentes, como as lagoas Bacopari e Figueira
(G33 e G37), apresentando valores de 128 e 192 cm, respectivamente; até lagoas de baixa transparência como
a Lagoa dos Quadros (G07), apresentando um valor de 29 cm.
As concentrações de oxigênio variaram de 2,0 mg/L no arroio São Lourenço (G50) até 13,4 mg/L na Lagoa do
Peixe (G44). A resolução CONAMA 20/86 estabelece os seguintes padrões ambientais: 6,0 mg/L para águas
de Classe 1; 5,0 mg/L para águas de Classes 2 e 7; 4,0 mg/L para águas de Classe3; e 2,0 mg/L para águas de
Classe 4. No Rio Grande do Sul há um regulamento específico para águas salobras, estabelecendo padrões de
6,0 mg/L para águas de Classe B; e 5,0mg/L para águas de Classe C (Portaria SSMA Nº7/95). Dos 54 pontos
amostrados, apenas uma análise foi inferior ao padrão de Classe 3, no arroio São Lourenço (G50); em outros
10 pontos, os valores mínimos encontrados foram inferiores ao padrão das Classes 2, 7 e C, todos em corpos
de água lóticos, à exceção das lagoas dos Quadros e Peixe (pontos G06 e G43, respectivamente).
As maiores médias de oxigênio dissolvido variaram de 9,0 a 9,4 mg/L e foram encontradas nas lagoas
Custódias (G21) e São Simão (G41 e G42), enquanto as menores foram encontradas no arroio São Lourenço
(G50), apresentando um valor de 5,6 mg/L, no rio Capivari (G26), no trecho médio do Mampituba (G02) e no
arroio Pelotas (G48), com valores que variaram de 6,5 a 6,8 mg/L.
A saturação de oxigênio variou desde 60 % no arroio São Lourenço (G41) até 102 % na lagoa São Simão
(G41 e G42).
De forma geral, as lagoas apresentaram melhores condições de oxigenação em relação aos corpos de água
lóticos, por serem corpos de água rasos, da alta hidrodinâmica, sob influência de ventos fortes, que
proporcionam intensa aeração mecânica.
A demanda bioquímica de oxigênio variou desde 1 mg/L, valor encontrado em todos os pontos de amostragem,
até 200 mg/L, no trecho médio do rio Mampituba (G02). A resolução CONAMA 20/86 e a Portaria SSMA
7/95 estabelecem os seguintes padrões ambientais: 3 mg/L para as Classes 1 e B; 5 mg/L para as Classes 2, 7 e
C; e 10mg/L para a Classe 3. Comparando-se as médias obtidas com os padrões ambientais, observa-se que
apenas em dois pontos o valor 3 mg/L foi ultrapassado, atingindo 16,5 mg/L no trecho médio do Mampituba
(G02) e 7 mg/L na lagoa Marcelino Ramos (G10), ambos sob forte impacto de esgotos domésticos de Torres e
Osório, respectivamente. A lagoa São Simão (G41 e G42), que apresentou as maiores concentrações de
oxigênio dissolvido, também apresentou uma DBO relativamente elevada, com média igual a 3mg/L,
provavelmente devido à matéria orgânica de origem natural ou agrícola. Todos os outros pontos de
amostragem apresentaram baixas DBOs, com valores variando entre 1 e 2 mg/L. Considerando-se os valores
máximos dos 54 pontos, 6 estiveram entre 3 e 5 mg/L, 9 estiveram entre 5 e 10 mg/L, 3 superaram 10 mg/L e
os outros 36 pontos apresentaram todos os valores inferiores ao padrão de Classe 1.
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Os valores de pH variaram de 5,3 na foz do rio Mampituba (G03) até 9,0 na lagoa do Peixe (G43). A
resolução CONAMA 20/86 estabelece padrões ambientais de 6,0 a 9,0 para águas doces e de 6,5 a 8,5 para
águas salobras. A menor média encontrada foi 6,5 no trecho médio do rio Mampituba (G02), nos arroios
Pelotas (G48), São Lourenço (G50) e Velhaco(G52), e nas lagoas dos Quadros (G08), Rondinha (G24) e
Cerquinha (G25). Ressalta-se o elevado pH encontrado na Lagoa dos Peixes, apresentando médias de 7,3 e 7,4
nos pontos G43 e G 44, respectivamente.
A condutividade apresentou uma ampla variação, desde 10 µS/cm na lagoa dos Quadros (G06) até 170.000
µS/cm na laguna Tramandaí (G15). A Resolução Conama 20/86 não recomenda padrão para condutividade,
mas o valor de 30 µS/cm é citado para águas doces (Pádua, 1994). As médias mínimas variaram entre 50 e 60
µS/cm, encontradas nas lagoas Itapeva (G05) e dos Quadros (G06, G07 e G08) e no arroio Arambaré (G52),
enquanto as máximas estiveram entre 20.000 e 25.000 µS/cm e foram encontradas nas lagunas Tramandaí
(G15 e G16) e do Peixe (G44).
Os valores de cloreto também apresentaram alta variabilidade, como era de se esperar, apresentando um
intervalo de 2,5 mg/L a 23.000 mg/L. A Resolução CONAMA 20/86 recomenda um padrão de 250 mg/L para
águas doces, enquanto a Comunidade Européia recomenda 200 mg/L e na Alemanha o valor estabelecido é de
100 mg/L (FATMA,1990). Nos corpos de água doce, as médias mais altas foram encontradas no arroio Pelotas
(G48), apresentando um valor de 91 mg/L, e na lagoa Rincão das Éguas (G27, G28 e G29), com valores em
torno de 73 mg/L. Em relação às águas salobras, as médias variaram desde 5,0 mg/L, no trecho médio do rio
Mampituba (G02), até 10.311,0 mg/L, na lagoa do Peixe (G44).
Em relação ao fosfato total, a Resolução CONAMA 20/86 define um padrão ambiental de 0,025 mg/L para
águas de Classes 1 e 3, enquanto alguns autores citam 0,05 mg/L para águas lóticas que desaguem em corpos
lênticos e 0,1 mg/L para águas correntes que não desemboquem diretamente em lagos e reservatórios (Haase et
al., 1997). Por outro lado, as concentrações normais de fosfato encontradas em estuários não poluídos variam
de 0,022 a 0,037 mg/L (Haase op. cit.). No litoral norte e médio, os valores encontrados variaram desde <0,01
mg/L em 20 pontos de amostragem até 1,4 mg/L nas lagoas Itapeva (G04) e Marcelino Ramos (G10), sendo
que todos os pontos de amostragem apresentaram pelo menos um valor superior às referências citadas. As
maiores médias foram encontradas nas lagoas Itapeva (G04), Marcelino Ramos (G10) e Figueira (G37),
atingindo o valor de 0,476 mg/L.
Os valores de nitrogênio amoniacal variaram de <0,02 até 3,40 mg/L na lagoa Marcelino Ramos (G10). A
Resolução CONAMA 20/86 e a Portaria SSMA 7/95 determinam padrões para amônia não ionizável de 0,02
mg/L NH3 para classes 1 e B e 0,40 mg/L NH3 para a classe 7. A menor média, 0,07 mg/L, foi encontrada na
lagoa da Porteira (G32), enquanto as médias maiores que 0,4 mg/L foram encontradas nos arroios Pelotas
(G48) e São Lourenço (G50), na lagoa Bacopari (G33), culminando com o valor de 0,93 mg/L na lagoa
Marcelino Ramos (G10).
Quanto aos coliformes fecais, os pontos que apresentaram maior contaminação por esgotos domésticos estão
tabelados a seguir (Tabela 3) , considerando como critério o percentil 80, comparado com o padrão para
balneabilidade, 1.000 NMP/100mL:
Tabela 3: Pontos de amostragem e coliformes fecais.
PONTOS DE AMOSTRAGEM
Arroio São Lourenço (G50)
Lagoa Marcelino Ramos (G10)
Foz do Rio Mampituba (G03)
Canal São Gonçalo (G47)
Arroio Turuçu (G49)
Trecho superior do Rio Camaquã (G53)
Arroio Pelotas (G48)
Rio Capivari (G26)
Rio Piratini (G45)

PERCENTIL 80 (NMP/100mL de coliformes fecais)
16.000
7.400
3.000
2.920
2.400
1.900
1.556
1.143
1.024
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As menores concentrações de coliformas fecais, representadas pelo percentil 80 menor que 10 NMP/100mL,
foram encontradas nas lagoas Rincão das Éguas (G27, G28 e G29), Figueira (G35, G36 e G37), Rondinha
(G24), da Reserva (G38 e G40), Cerquinha (G25) e Porteira (G30, G31 e G32).
Em relação aos metais pesados, a grande maioria dos valores encontrados estiveram dentro dos padrões
ambientais recomendados pela Resolução CONAMA 20/86. Todas as análises de cádmio foram menores ou
iguais ao limite de detecção, 0,003 mg/L. Os pontos que apresentaram um ou alguns valores maiores que os
padrões de chumbo foram os seguintes: rio Capivari (G26), arroio Turuçu (G49), trecho superior do rio
Camaquã (G53) e lagoa Itapeva (G04), atingindo um máximo de 0,055 mg/L. Somente um ponto de
amostragem mostrou valores de cobre maiores que os padrões ambientais, na lagoa Itapeva (G04), atingindo
0,029 mg/L. As análises de cromo referem-se ao cromo total, enquanto o padrão mais restritivo refere-se ao
cromo hexavalente; comparando-se com este valor, apenas dois pontos apresentaram valores mais elevados:
um no rio Tramandaí (G14) e outro no Canal São Gonçalo (G47), atingindo um valor máximo de 0,475 mg/L.
Em relação ao mercúrio, 4 pontos apresentaram valores maiores que o padrão para as classes 1 e 7: rio Piratini
(G45), arroio São Lourenço (G50) e lagoas Itapeva (G04) e Peixoto (G11), atingindo o valor de 0,693 µg/L.
Todos os valores de níquel estiveram abaixo de todos os padrões ambientais recomendados. Em apenas dois
pontos de amostragem o padrão de zinco para as classes 1, 7 e B foi ultrapassado, na lagoa Bacopari (G33 e
G34), atingindo um máximo de 1,09 mg/L.
Os valores de ferro total encontrados variaram de <0,3 mg/L até 23,2 mg/L, na lagoa Itapeva (G04). O padrão
recomendado pela Resolução CONAMA 20/86 refere-se ao ferro solúvel, 0,3 mg/L para as classes 1 e B e 5,0
mg/L para a classe 3. A tabela 4 apresenta a distribuição das concentrações médias de ferro total encontrada no
litoral norte e médio.
Os pontos que apresentaram médias maiores que 5,0 mg/L localizaram-se nas lagoas Itapeva (G04), Quadros
(G06 e G07), Barros (G27) e Rincão das Éguas (G27, G28 e G29).
Deve-se ressaltar que na lagoa Itapeva (G04) ocorreram concentrações elevadas de chumbo, cobre, mercúrio e
ferro.
Considerando os parâmetros oxigênio dissolvido, DBO, pH, cloretos e os metais pesados (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni e
Zn), observa-se que a quase totalidade dos valores médios obtidos esteve dentro dos padrões ambientais
recomendados, sendo que os valores extremos esporadicamente ultrapassaram estes padrões.
Tabela 4: Concentrações médias de Ferro Total.
Valores médios de Ferro Total (mg/L)
< 0,3
0,3 a 1,0
1,0 a 2,0
2,0 a 3,0
3,0 a 4,0
4,0 a 5,0
> 5,0

Nº de pontos de amostragem
6
3
14
11
5
2
7

Em relação aos parâmetros nitrogênio amoniacal e ferro total, a comparação com os padrões ambientais ficou
prejudicada, uma vez que referem-se à amônia não ionizável e ferro solúvel, respectivamente. Os valores de
fosfato encontrados ultrapassaram o padrão ambiental, porém deve-se considerar que este padrão tem sido
questionado nacionalmente ( Haase et al, 1997.; Von Sperling, 1996)

ANÁLISE FATORIAL
A Tabela 5 apresenta o resultado da determinação da matriz de correlações de Pearson. Os valores encontrados
evidenciaram dois grupos de variáveis bem correlacionadas, que sugerem influência marinha e contribuição de
despejos de natureza orgânica, possivelmente de origem urbana e agrícola.
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Tabela 5: Matriz de correlações de Pearson
VARIÁVEL TEMP.
OD
pH
CONDUT. CLORETO DBO
TEMP.

***

***

**

**

OD

***

***

*

*

***

***

***

PH
CONDUT.

**

*

***

***

***

CLORETO **

*

***

***

***

DBO

FOSFATO

N AMON.

*

***

FOSFATO

***

***

N AMON.
*
***
***
Notas: *** p = 0 (correlação altamente significativa); ** 0 < p ≤ 0,005 (correlação significativa);
* 0,005 < p ≤ 0,050 (correlação pouco significativa)
Com a extração dos fatores, as informações foram resumidas em três componentes principais, contendo 27,2;
18,8 e 16,6 % da variância total, conforme a matriz de cargas fatoriais constante na Tabela 6. Assim, para cada
u.a., foram gerados três diferentes índices de qualidade (IQA1, IQA2 e IQA3), caracterizados individualmente
pela importância de determinado grupo de variáveis bem correlacionadas e com potencial para permitir uma
descrição do comportamento ambiental da área de estudo.
Tabela 6: Matriz de cargas fatoriais.
VARIÁVEL
TEMP.
OD
PH
CONDUT.
CLORETO
DBO
FOSFATO
N AMON.
EXPLICAÇÃO DA VARIÂNCIA
PROPORÇÃO DA VARIÂNCIA TOTAL (%)

FATOR 1
0.344
-0.329
-0.481
-0.922
-0.919
0.022
0.146
0.025
2.176
27.2

FATOR 2
0.774
-0.796
0.248
0.243
0.242
0.094
0.201
0.213
1.507
18.8

FATOR 3
-0.272
0.153
0.000
0.003
-0.016
0.258
0.730
0.772
1.293
16.2

A análise dos resultados sugeriu uma vinculação do primeiro fator à influência marinha, expressa por valores
elevados de condutividade, cloretos e pH. Os valores mais altos de OD, também verificados nesse caso,
poderiam ser explicados através da ocorrência de fenômenos naturais relacionados à temperatura e aeração da
água. O cálculo dos escores em relação ao fator 1 possibilitou a observação de tendências unicamente
espaciais, com a segregação dos locais de coleta de acordo com diferentes graus de salinidade. A Figura 1
mostra os escores fatoriais médios obtidos em cada ponto de coleta, bem como a categorização cromática
realizada de acordo com os critérios descritos na Tabela 7. No fator 1, o ponto G44 (lagoa do Peixe, a 500 m
da margem) recebeu a cor vermelha, por apresentar forte contraste em relação aos demais locais, com um
escore médio inferior a –3 desvios-padrão (S). Nesse ponto, a salinidade média atingiu 15,9 o/oo, chegando a
ser equivalente à da água do mar, em determinadas ocasiões. A seguir, com salinidade média de 6,5 o/oo e
escores entre –1S e –2S, destacaram-se as águas salobras dos pontos G18 (estuário do rio Tamandaí, próximo
à barra), G19 (lagoa do Armazém, na junção com a lagoa Tramandaí), G43 (lagoa do Peixe, no segundo
pontilhão) e G17 (ponte do estuário do rio Tramandaí), identificadas com a cor laranja. Seguindo o gradiente
de salinidade, com uma média de 3,2 o/oo e escores situados entre 0 e 1S, identificaram-se as águas ainda
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salobras das estações de coleta G20 (lagoa Armazém, na foz do Rio Camarão), G15 (lagoa Tramandaí, na foz
do Rio Tramandaí), G21 (centro da lagoa das Custódias), G03 (foz do Rio Mampituba), G47 (canal São
Gonçalo, a jusante da eclusa) e G16 (braço sul do Rio Tramandaí). Nesses locais, identificados pela cor
amarela, o contraste foi mais atenuado em relação aos demais pontos de coleta. Nas estações restantes, com
escores superiores à média (>0), predominaram águas doces, na grande maioria dos casos. Esses locais, com
uma salinidade média de 0,06 o/oo, foram assinalados com a cor verde, pois parecem não sofrer uma
significativa influência da entrada das águas marinhas.
Tabela 7: Classificação dos pontos de coleta de acordo com os escores fatoriais médios obtidos no
componente 1, considerando diferentes desvios-padrão (S) como critério para delimitação de faixas de
qualidade da água, indicativas de influência marinha.
SALINIDADE
INTERVALO DOS
COR
ESCORES MÉDIOS
ARBITRADA
DESVIO-PADRÃO
MÉDIA (%o)
x < -3S
Vermelho
15,9
0
-3S< x < -2S
Marrom
*
*
-2S< x < -1S
Laranja
6,5
1,5
-1S< x < 0
Amarelo
3,2
1,9
x>0
Verde
0,06
0,1
Notas: a) O gradiente de cores do vermelho ao verde indica influência marinha decrescente na composição das
águas de cada local.; b) * indica ausência de pontos de coleta neste intervalo

IQA1

InfluênciaMarinha

4
3

Média IQA1

2
1
15 16 17 18 19 20 21

3

0
1 2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 44
54 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

45 46 47 48 26 49 50 51 52 53

-1
-2
-3
-4

Locais de Coleta

Figura 3: Variação espacial dos escores fatoriais médios no componente 1, com a categorização
cromática dos pontos de coleta baseada no cálculo dos desvios-padrão.

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental

12

VI 049
22º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Am biental
4

3

2

1

0

-1

-2

-3
Local

Figura 4: Variação espacial e temporal dos escores fatoriais no componente 2 para todas as unidades
amostrais, com a delimitação de intervalos baseada no cálculo dos desvios-padrão.
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Figura 5: Variação espacial dos escores fatoriais médios no componente 3, com a categorização
cromática dos pontos de coleta baseada no cálculo dos desvios-padrão.
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No segundo fator (Figura 4), a alta variabilidade dos escores em torno da média evidenciou apenas aspectos
temporais, expressando a forte associação inversa que ocorre entre temperatura e OD. Na categorização dos
escores obtidos no fator 2, o desvio-padrão da média foi utilizado para delimitar intervalos de variação, com o
objetivo de reconhecer padrões de comportamento. Os resultados demonstraram que unidades amostrais com
escores inferiores a – 0,3 S pertenciam quase que exclusivamente a meses frios, enquanto escores acima de 0,3
S identificavam grande predominância de meses com temperaturas mais elevadas. No intervalo central entre –
0,3S e 0,3S, meses de inverno e verão ocorreram simultaneamente. Por não fornecer informações mais
relevantes, em uma abordagem mais genérica, o segundo fator foi descartado do mapeamento dos resultados
desse estudo.
O terceiro fator, onde destacaram-se as variáveis nitrogênio amoniacal e fosfato total, foi considerado como o
mais relevante para a identificação de áreas poluídas nesse estudo. Mais uma vez evidenciaram-se apenas
tendências espaciais, com possibilidade de representação de cada local pela média de seus escores. A Figura 3
ilustra a distribuição espacial das áreas mais comprometidas, que foram identificadas com diferentes cores,
através da categorização cromática baseada no número de desvios-padrão (S) da média dos escores(Tabela 8).
Nessa terceira dimensão, o ponto G10 (lagoa Marcelino Ramos) apresentou o maior contraste em relação aos
demais, com escore médio situado no intervalo acima de 3 S, sendo classificado com a cor vermelha,
correspondente à área com maior poluição. Nessa lagoa, identificou-se um forte comprometimento ambiental,
associado ao lançamento de despejos urbanos provenientes da cidade de Osório. Com um grau bem menor de
poluição, no intervalo entre 0,5 S e 1 S, situaram-se os pontos G50 (Arroio São Lourenço, a 1 km da foz) e
G48 (foz do arroio Pelotas), assinalados no mapa com a cor amarela. Aos demais pontos de coleta, com
escores inferiores a 0,5 S , atribuiu-se a cor verde, uma vez que não se distinguiram do nível basal verificado
na área de estudo para o comportamento conjunto das variáveis nitrogênio e fósforo.
Tabela 8 – Classificação dos pontos de coleta de acordo com os escores fatoriais médios obtidos no
componente 3, considerando diferentes desvios-padrão (S) como critério para delimitação de faixas de
qualidade da água, indicativas de poluição por nitrogênio e fósforo
INTERVALO DOS
COR
FOSFATO TOTAL
NITROGÊNIO
ESCORES MÉDIOS
ARBITRADA
(média, mg/L)
AMONIACAL (média, mg/L)
x > 3S
Vermelho
0,476
0,931
2S < x < 3S
Marrom
*
*
1S < x < 2S
Laranja
*
*
0,5 S < x < 1S
Amarelo
0,174
0,439
x < 0,5S
Verde
0,090
0,146
Notas: a) O gradiente de cores do vermelho ao verde indica influência marinha decrescente na
composição das águas de cada local.; b) * indica ausência de pontos de coleta neste intervalo
As Figuras 6, 7 e 8 apresentam diagramas de dispersão das unidades amostrais, de acordo com os escores
relativos a cada eixo de ordenação. O grafico que relaciona os escores médios do fator 1, onde a salinidade e
variáveis correlacionadas têm muita importância, em relação ao fator 2, que valoriza o oxigênio dissolvido e a
temperatura, mostrou a formação de 3 grupos diferentes: no primeiro, bem destacado dos demais, encontra-se
um ponto da lagoa do Peixe (G44), com condutividade, cloretos e pH excepcionalmente altos. O segundo
grupo salientou os demais locais com água salobra, incluindo o outro ponto na lagoa do Peixe (G43), a foz do
rio Mampituba (G03) e o complexo hídrico Tramandaí-Armazém (G17 a G21). O terceiro grupo evidenciou os
pontos de água doce.
Já a Figura 7, que representa a variação dos escores médios no fator 2 em relação ao fator 3, mostrou a
separação dos pontos mais poluídos, destacando a lagoa Marcelino Ramos (G10), devido ao alto teor de
nitrogênio amoniacal e fosfato total, seguida da foz do arroio São Lourenço (G50) e da foz do rio Mampituba
(G03), segregados quanto ao teor de oxigênio dissolvido.
Ao confrontar os escores médios do fator 1 em relação ao fator 3, onde nitrogênio e fósforo são mais
importantes, o gráfico mostrou-se semelhante ao anterior, à exceção da lagoa Marcelino Ramos, que aparece
em destaque, em função dos elevados valores de nitrogênio e fósforo (Figura 8).
Nos três casos, a lagoa do Peixe sempre está bem separada de todos os outros pontos de amostragem,
mostrando um comportamento atípico.
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Figura 6: Escores médios dos índices IQA1 e IQA2, por ponto de amostragem.

Figura 7: Escores médios dos índices IQA2 e IQA3, por ponto de amostragem.
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Figura 8: Escores médios dos índices IQA1 e IQA3, por ponto de amostragem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aplicação de Estatística descritiva e a comparação dos resultados com padrões constantes na Resolução no 20
do CONAMA mostraram que a quase totalidade dos valores médios obtidos para oxigênio dissolvido, DBO,
pH, cloretos e metais pesados esteve dentro dos padrões ambientais recomendados, sendo que os valores
extremos esporadicamente ultrapassaram estes limites. Os pontos críticos quanto à poluição por esgotos
domésticos, identificada principalmente pelos altos valores de coliformes fecais, foram a lagoa Marcelino
Ramos, o arroio São Lourenço e foz do rio Mampituba. Os valores de fosfato encontrados ultrapassaram o
padrão ambiental, porém deve-se considerar que este padrão tem sido questionado nacionalmente. As
condições de oxigenação foram melhores nas lagoas em relação aos corpos de água lóticos, por serem rasas, de
alta hidrodinâmica e estarem sob influência de ventos fortes, que proporcionam intensa aeração mecânica.
Com o emprego de análise estatística fatorial, as informações foram resumidas em três componentes principais,
sendo gerados três diferentes índices de qualidade (IQA1, IQA2 e IQA3). O primeiro índice segregou os locais
de coleta de acordo com diferentes graus de salinidade e foi associado à influência marinha, expressa por
valores elevados de condutividade, cloretos, pH e oxigênio dissolvido. O cálculo deste índice permitiu a
classificação dos pontos de amostragem em águas doces, medianamente salobras e fortemente salobras.
O segundo fator evidenciou mais os aspectos temporais, expressando a variação sazonal dos parâmetros
temperatura e oxigênio dissolvido. Mesmo assim, quando comparado com o fator 3, que ressalta a poluição
orgânica dos locais amostrados, o segundo fator destaca os pontos mais comprometidos por coliformes fecais.
O terceiro fator foi considerado como o mais relevante para identificação de áreas poluídas nesse estudo, mais
uma vez evidenciando apenas tendências espaciais. Nessa terceira dimensão, o ponto G10 (lagoa Marcelino
Ramos) apresentou o maior contraste em relação aos demais. Nessa lagoa, identificou-se um forte
comprometimento ambiental, associado ao lançamento de despejos urbanos provenientes da cidade de Osório.
Com um grau bem menor de poluição, situaram-se os pontos G50 (arroio São Lourenço, a 1 km da foz) e G48
(foz do arroio Pelotas).
Em relação aos três índices de qualidade, constatou-se um comportamento atípico para a lagoa do Peixe,
especificamente no ponto G44.
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Com a determinação dos índices de qualidade, não se constatou um aumento progressivo da poluição das
águas, no período de tempo monitorado. Observou-se que a característica responsável pela maior variabilidade
entre os pontos de amostragem foi de origem natural, estando relacionada com salinidade. A construção dos
índices de qualidade, através de análise fatorial, contribuiu para a compreensão do sistema aquático da região e
para a identificação de áreas afetadas pela influência marinha e contaminadas por poluição de origem
orgânica.
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