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1 INTRODUÇÃO 

A Laguna dos Patos, maior lagoa costeira do Brasil e maior lagoa costeira estrangulada do 

mundo (KJERFVE, 1986), possui aproximadamente 10.360 km² de superfície e está localiza-

da no leste do Rio Grande do Sul, entre 30° e 32° de latitude sul. Lagoas costeiras são cor-

pos d’água rasos, separados do oceano por uma barreira. As lagoas costeiras estranguladas 

usualmente consistem em uma série de células elípticas interligadas, orientadas paralelas à 

costa, conectadas ao oceano por um único canal de entrada longo e estreito. Em geral, o 

vento é a causa dominante de circulação e a troca de água com o oceano dependente am-

plamente da vazão afluente (KJERFVE, 1989). As marés são geralmente de importância se-

cundária e são em grande parte filtradas no canal de entrada.  

Essa laguna é responsável pela drenagem hídrica de quase 200.000 km², com uma popula-

ção de aproximadamente sete milhões de habitantes. Os principais tributários são o lago 

Guaíba (alimentado pelo sistema fluvial Jacuí-Taquari), o rio Camaquã e o canal de São Gon-

çalo, que conecta a Laguna dos Patos com a Lagoa Mirim. Considerando estes três tributá-

rios, a descarga média de água doce da Laguna dos Patos atinge 2.400 m³/s (VAZ et al., 

2006). As descargas de água doce variam consideravelmente intra e interanualmente. 

Diversos trabalhos avaliaram a circulação na Laguna dos Patos utilizando diferentes modelos 

numéricos bi e tridimensionais, diferentes domínios, períodos ou cenários específicos de aná-

lise. Todos apontam para as condições hidrológicas e meteorológicas da laguna como as 

principais causas da circulação em mesoescala. Durante a maior parte do ano, quando domi-

nam vazões baixas a moderadas, a circulação é conduzida pelo vento, enquanto as entradas 

dos rios e arroios desempenham o papel principal durante o pico de cheia anual no final do 

inverno (Möller et al., 2001; Möller et al., 1996). As trocas entre esta e o oceano adjacente 

são dirigidas por gradientes de pressão direcionando fluxos para a laguna e para o oceano, 

respectivamente. Tanto a maré como as oscilações de longo período originadas no oceano 

são filtradas na região do canal de acesso (Möller et al., 2001; Möller et al. 1996; Fernandes, 

2001). 

O efeito do vento é bastante importante, devido à grande dimensão e à orientação do eixo 

longitudinal da lagoa (nordeste-sudoeste), coincidente com a direção predominante dos ven-

tos. O regime de ventos predominante na região é o de nordeste, associado ao anticiclone 
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sobre o Oceano Atlântico (Möller et al., 1996). Durante o verão e a primavera há também 

uma presença marcante de ventos leste indicando influência da brisa do mar. No outono e 

inverno, porém, o aumento da frequência de passagem de sistemas frontais provoca um 

aumento na frequência da ocorrência de ventos sudoestes.  

A resposta às alterações da direção do vento é quase imediata (Fernandes, 2001). O vento 

nordeste, gera um transporte de águas em direção ao sul, o que causa uma depressão no 

nível do corpo lagunar na parte norte e uma elevação na parte sul, gerando um gradiente de 

pressão em direção ao oceano e favorecendo a saída da água da laguna. Nas regiões mais 

profundas, a água transportada para o sul sofre subsidência, retornando para o norte atra-

vés da camada de fundo. Nas regiões mais rasas, porém, o fluxo tem mesmo sentido na 

superfície e no fundo. A resposta à ação do vento sudoeste é oposta à encontrada sob a 

ação do vento nordeste. Estes comportamentos encontram-se esquematizados na Figura 

1.1. No sentido transversal, o balanço é aproximadamente geostrófico (Castelão e Möller, 

2006). 
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Fonte: Castelão e Moller, 2003 

Figura 1.1 – Representação esquemática das células verticais de circulação for-
madas na Laguna dos Patos quando forçada por vento nordeste (A) e sudoeste 

(B). Os vetores representam apenas o sentido das correntes, e não suas intensi-
dades 

A Laguna dos Patos recebe efluentes industriais, principalmente nos arredores de Porto Ale-

gre e Rio Grande, dos municípios circunvizinhos e das grandes áreas de agricultura e pecuá-

ria na bacia hidrográfica (Niencheski e Baumgarten, 2007). Estima-se que 80% de DBO, 

83% de nitrogênio e 86% de fósforo sejam cargas geradas pelas fontes difusas (JICA, 2000; 

apud PEREIRA, 2005). Os efluentes líquidos provenientes de áreas agricultadas podem con-

ter substâncias poluentes oriundas do mau ou do excessivo uso de insumos agrícolas (agro-

tóxicos e fertilizantes). A demanda química por oxigênio, a turbidez e os fosfatos, são eleva-

dos na água que é drenada das lavouras de arroz conduzidas no sistema pré-germinado. 

No Guaíba, os pontos de elevada carga orgânica correspondem a foz do Gravataí, do Sinos e 

do Dilúvio (Bendati et al., 2000). Em Itapoã, próximo a ligação com a Laguna dos Patos os 

valores estão dentro da classe 1, exceto pelo PO4 total (classe 4) atribuído basicamente a 
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fontes naturais. Entretanto, devido à alta capacidade de autodepuração do sistema, a quali-

dade da água no eixo principal da laguna é satisfatória (Pereira, 2003).  

Conforme observado por Pereira (2003), os principais processos de consumo de oxigênio 

identificados na coluna d´água são a demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e a nitrifica-

ção, além do consumo de oxigênio pelo sedimento. Valores mais altos de DBO são encontra-

dos próximos a lançamentos de efluentes domésticos e do terminal pesqueiro de Rio Grande. 

Apesar da alta carga de material em suspensão, o oxigênio dissolvido (OD) na água tende a 

ser próximo da saturação e da supersaturação, principalmente devido ao processo físico de 

aeração, pois a ação do vento na extensa superfície da lagoa e em áreas de profundidade 

rasa permite a transferência constante de oxigênio do ar para a água. Os níveis de OD mais 

baixos observados em dezembro são atribuídos às condições climáticas muito calmas. Perei-

ra et al. (2004) encontraram condição de saturação ao longo da laguna, embora subsatura-

ções tenham sido medidas no estuário particularmente no inverno, provavelmente devido à 

ressuspensão de sedimentos.  Entretanto, estudos realizados indicam que a contaminação 

por poluição orgânica está avançando em algumas áreas marginais como o Saco da Man-

gueira (Baumgarten et al., 2004) e a Baia de Tapes, regiões de menor circulação (PEREIRA, 

2005). 

Quanto ao fluxo anual de nutrientes, Pereira (2003) obteve altos níveis de nitrogênio dissol-

vido, fosfato e silicato sem nenhum padrão sazonal definido. Estas cargas são exauridas ao 

longo da laguna antes de atingir o estuário. As fontes de nitrogênio são diversas: transporte 

pelos tributários, origem bacteriana e de restos orgânicos da flora do sistema, atividades de 

agricultura, efluentes urbanos não tratados, resíduos da produção de fertilizantes e remobili-

zação do sedimento de fundo (NIENCHESKI; WINDOM, 1994). Um excesso de fosfato no 

inverno em Rio Grande e próximo as cidades de Porto Alegre e Camaquã igualmente foi ob-

servado por Pereira et al. (2004), sugerindo uma emissão industrial com maior operação no 

inverno ou devido ao maior carreamento de poeira de fosfato pela chuva e vento nesta esta-

ção. Os valores de concentração de fósforo, que indicam o nível de eutrofização, observados 

no verão de 1999-2000 na Laguna dos Patos foram de 0,1 a 0,15mg/l na seção norte, 0,05 a 

0,1 mg/l na seção sul e menor que 0,05mg/l na região central durante o ano inteiro.  

O grupo coliforme, indicador de contaminação bacteriana, apresentou concentrações de 10 a 

1000 NMP/100ml (BAUMGARTEN et al., 2004). Em geral, os valores mais altos se encontram 
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nas regiões marginais devido ao lançamento de esgotos domésticos e industriais, enquanto 

que os níveis mais baixos se concentram no eixo principal da laguna já que essa região é de 

grande circulação (PEREIRA, 2005). 

2 OBJETIVOS 

O presente estudo objetivou identificar a dispersão de coliformes, nitrogênio amoniacal e 

fósforo na Laguna dos Patos provenientes de sete rios e arroios da bacia hidrográfica do 

Camaquã para as condições de vazão de referência e diferentes condições de circulação de 

água na laguna. Ressalva-se que não foram simulados OD e DBO, em função destes parâ-

metros não serem problemáticos na Laguna pelo efeito da grande diluição causada pelo vo-

lume de água da mesma comparativamente ao ingresso dos rios e arroios aqui considerados. 

Com relação aos parâmetros modelados, coliformes são importantes na balneabilidade das 

praias na região da foz dos rios e arroios, e nitrogênio e fósforo, também são importantes 

relativamente a processos de eutrofização nas partes rasas principalmente junto às margens. 

3 METODOLOGIA 

Para a simulação da hidrodinâmica e transporte de massa foi utilizado modelo IPH-A (BOR-

CHE, 1996). O modelo hidrodinâmico é bidimensional horizontal, com malha quadrada, de-

terminístico, aplicável em simulações em que as dimensões horizontais sejam fortemente 

predominantes sobre as dimensões verticais e em que se possa desprezar a estratificação, a 

exemplo do que normalmente é verificado em lagoas costeiras rasas. O método utilizado 

para a resolução numérica das equações que definem o escoamento é baseado na técnica 

de diferenças finitas, semi-implícita de direções alternadas. 

Para o caso de transporte e difusão de contaminantes, o mesmo método de direções alter-

nadas, porém explícito com interpolação exponencial no sentido do escoamento é utilizado 

para solução numérica da equação de advecção-difusão. Não é considerada a sedimentação 

e ressuspensão. A variação da concentração em cada elemento é calculada a partir do cam-

po de velocidades, das variações de concentração nas fronteiras abertas e dos valores desta 

nos pontos em que o material poluente é despejado. O processo de transformação represen-

tado no modelo consiste numa reação de primeiro grau, cujo coeficiente de decaimento é 
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ajustado ao parâmetro de qualidade analisado, não sendo consideradas outras influências, o 

que é usualmente compatível com as áreas na proximidade do lançamento. 

Uma análise de sensibilidade, calibração e validação do modelo de circulação para a Laguna 

dos Patos pode ser verificada em Cavalcante e Mendes (2015). O modelo apresentou bons 

resultados utilizando coeficiente de Chezy=50; coeficiente de viscosidade turbulenta=10 

m²/s; e constante de atrito do vento = 2,5E-06. Ressalta-se que para as regiões mais próxi-

mas da região estuarina, a consideração do efeito da maré, vento remoto e salinidade po-

dem ter efeitos significativos, afetando o desempenho do modelo. 

Considerando a grande variação das condições de concentração e vazão dos arroios afluen-

tes a laguna e das condições de dispersão na Laguna dos Patos, optou-se por utilizar dados 

de sensoriamento remoto ao invés de dados de campo para calibração do modelo de trans-

porte de massa. Para tanto, plumas do Guaíba na região norte da laguna observadas em 

composições em cor verdadeira de imagens Landsat e simuladas pelo modelo em diferentes 

datas foram comparadas para determinação do coeficiente de dispersão. 

Os dados batimétricos utilizados neste modelo foram obtidos através da digitalização e inter-

polação da carta náutica de número 2140 da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Mari-

nha do Brasil (DHN 1968 e atualizações) e dados batimétricos levantados em maio e junho 

de 2016 na foz do Arrio Teixeira (28/05), Arroio Capivari, Arroio Velhaco (30/05), Arroio Du-

ro e Rio Camaquã (31/05), Arroio São Lourenço (03/06) e Arroio Turuçu (02/06). A batime-

tria utilizada no modelo está representada na Figura 3.2 e a interpolação dos dados na foz 

dos arroios na Figura 3.1.  
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Figura 3.1 – Batimetria da Laguna dos Patos com malha de um quilômetro. 
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Figura 3.2 – Interpolação para 250 metros de levantamento batimétrico realizado 

na foz dos afluentes da margem direita da Laguna dos Patos. 
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Os cenários escolhidos para simulação englobaram: 

 Vazões afluentes ao Guaíba (Jacuí e Taquari) de 440 m³/s e 3870 m³/s, correspon-

dentes a uma permanência de 10 e 90% (CAVALCANTE; MENDES, 2014); 

 Vento nordeste de 4,4 m/s, sudoeste de 3,4 m/s e vento nulo (calmaria), correspon-

dentes a velocidade do vento média de 5 dias com probabilidade de excedência de 

5% para a estação de Rio Grande (CAVALCANTE; MENDES, 2014); 

 Concentração de coliformes, nitrogênio amoniacal ou fósforo nos 7 principais rios da 

bacia do Camaquã, conforme Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Vazão e concentrações de referência para os principais rios da bacia 
hidrográfica do Camaquã. 

Curso d'água Longitude Latitude 
Bacia 

(km²) 

Q90 

(m³/s) 

Coliformes 

(NMP/100mL) 

N amonia- 

cal (mg/L) 

Fósforo 

(mg/L) 

Arroio Teixeira -51,3894 -30,6666 130,70 0,57 38014,5 1,871 0,764 

Arroio Capivari -51,4002 -30,7131 225,40 1,10 22,2 0,060 0,043 

Arroio Velhaco -51,4923 -30,9108 778,51 4,15 1041,6 0,120 0,063 

Arroio Duro (canal) -51,5006 -30,9512 1106,63 5,54 794,3 0,440 0,191 

Rio Camaquã -51,7472 -31,2822 16779,96 47,68 4,0 0,030 0,020 

Arroio São Louren-

ço -51,9736 -31,3791 188,48 1,17 21484,1 1,222 0,506 

Arroio Turuçu -52,0081 -31,5016 830,60 4,15 142,5 0,061 0,039 

 

Para a simulação da dispersão de coliformes, foi considerado um tempo de decaimento de 

24h. Para o nitrogênio amoniacal e fósforo não foram considerados os processos de decai-

mento, sedimentação e ressuspensão que podem influenciar na concentração final da lagu-

na, de modo que essas variáveis se acumularam no sistema lagunar durante os cinco dias 

simulados. Para todos os parâmetros, a fim de avaliar apenas o efeito das vazões dos sete 

rios, a concentração inicial na laguna foi considerada nula e não foram consideradas outras 

possíveis fontes de poluentes existentes. 
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4 RESULTADOS 

Da Figura 4.1 à Figura 4.3 apresentam a distribuição das concentrações de coliformes no 

quinto dia de simulação e a concentração máxima observada imediatamente no local de de-

ságue dos rios na Laguna dos patos para os três cenários de vento com alta vazão afluente 

ao Guaíba. As maiores concentrações foram observadas próximo ao exutório do Arroio Tei-

xeira no saco de Tapes, seguido das concentrações observadas no exutório do Arroio São 

Lourenço. Esse resultado é devido às maiores concentração de coliformes nesses arroios. Os 

valores máximos nestes locais foram de 1482,9 e 874,4 NMP/100mL, respectivamente, am-

bos observados para a situação de calmaria. A ausência de vento reduz a circulação de 

água, aumentando as concentrações nas proximidades dos exutórios dos rios. Para a situa-

ção de vento nordeste (sudoeste), a circulação de água na laguna direciona as plumas dos 

rios para sudoeste (nordeste) ao longo da costa.  

 
Figura 4.1 – Concentração de coliformes na Laguna dos Patos para o cenário de 

vazão de 3870 m³/s e vento nulo. 
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Figura 4.2 – Concentração de coliformes na Laguna dos Patos para o cenário de 

vazão de 3870 m³/s e vento nordeste de 4,4 m/s 

 
Figura 4.3 – Concentração de coliformes na Laguna dos Patos para o cenário de 

vazão de 3870 m³/s e vento sudoeste de 3,4 m/s 
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Os resultados foram semelhantes para os cenários com vazão afluente baixa (Figura 4.4 e 

Figura 4.6). A redução do nível da laguna observada ao longo dos cinco dias de simulação, 

entretanto, reduz o volume de água disponível para diluição, causando um pequeno aumen-

to das concentrações observadas. Os valores máximos verificados foram 1446,3 e 908,1 nos 

exutórios dos arroios Teixeira e São Lourenço, respectivamente.  

Para as condições simuladas, concentrações de coliformes superiores ao limite de balneabili-

dade (200 NMP/100ml) foram observadas apenas nas células da foz dos arroios Teixeira e 

São Lourenço. Considerando o tamanho da malha utilizada, a distância de um quilômetro da 

foz dos arroios é a mais sensível a problemas de balneabilidade, especialmente em situações 

de prolongada calmaria. Situações com vento aumentam a dispersão de poluentes, reduzin-

do a concentração na foz, mas podendo afetar a balneabilidade em uma faixa de praia um 

pouco maior no sentido do vento predominante na laguna.  

A ocorrência de cargas de coliformes superiores a utilizada como referência no presente es-

tudo e de outras fontes de contaminação por coliformes na laguna próximo a foz dos rios 

gerarão concentrações superiores aos indicados nas figuras. Como exemplo, Niencheski et 

al. (2004) encontrou altos valores de coliformes próximo ao arroio São Lourenço e a praia de 

Tapes no inverno, o que considerou como consequência da alta pluviometria no período ter 

acentuado a lixiviação de efluentes das residências próximas ao ambiente lagunar. 
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Figura 4.4 – Concentração de coliformes na Laguna dos Patos para o cenário de 

vazão de 440 m³/s e vento nulo. 

 
Figura 4.5 – Concentração de coliformes na Laguna dos Patos para o cenário de 

vazão de 440 m³/s e vento nordeste de 4,4 m/s. 
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Figura 4.6 – Concentração de coliformes na Laguna dos Patos para o cenário de 

vazão de 440 m³/s e vento sudoeste de 3,4 m/s 

Da Figura 4.7 a Figura 4.12 ilustram os resultados do quinto dia de simulação para o pa-

râmetro nitrogênio amoniacal. Assim como ocorreu para a variável coliformes, as maiores 

concentrações de nitrogênio amoniacal foram verificadas no exutório dos arroios, e no cená-

rio de vento nulo e baixa vazão, devido a menor circulação de água. As maiores concentra-

ções após a dispersão na laguna foram de 0,510 mg/L na foz do Arroio Teixeira.  

Visto que não foi considerado nenhum decaimento da substância, as plumas dos rios se pro-

longam para sudoeste (nordeste) no cenário de vento nordeste (sudoeste). O efeito das 

concentrações presentes nos Arroios Teixeira e Capivari, bem como dos Arroios Velhaco e 

Arroio Duro, se sobrepõe nos cenários de vento nordeste e sudoeste. 

Os limites estabelecidos para o parâmetro nitrogênio amoniacal variam com o pH e tipo de 

água (doce, salobra ou salina). Como referência, o padrão para classe 2 de água doce para a 

condição de vazão de referência varia de 0,5 (pH>8,5) a 3,7 mg/L N (pH≥7,5) e o padrão 

para classe 2 de água salobra é 0,7 mg/L N (resolução CONAMA 357/2005). Entretanto, para 

águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para eutrofização, nas 

condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor de nitrogênio total (após 
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oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes lênticos e 2,18 mg/L para ambi-

entes lóticos, na vazão de referência. 

Verifica-se que em apenas uma das células (foz do Arroio Teixeira no cenário de vento nulo 

e vazão baixa) a contribuição dos arroios sozinha atingiu o parâmetro mais restritivo. Em 

simulações considerando uma concentração inicial de nitrogênio amoniacal na laguna de 

0,11 mg/L, a concentração nesta célula passou de 0,510 para 0,589 mg/L. Niencheski et al. 

(2004) observou que os valores de nitrogênio amoniacal na Laguna dos Patos são maiores 

no verão devido à maior temperatura favorecer o metabolismo de decomposição da matéria 

orgânica e da menor saturação de oxigênio na água, o que favorece a permanência da amô-

nia na coluna d’água. As concentrações atingiram 0,21, 0,35 e 0,19 nas proximidades do 

arroio São Lourenço, rio Camaquã e praia de Tapes. 

 
Figura 4.7 – Concentração de nitrogênio amoniacal na Laguna dos Patos para o 

cenário de vazão de 3870 m³/s e vento nulo 
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Figura 4.8 – Concentração de nitrogênio amoniacal na Laguna dos Patos para o 

cenário de vazão de 3870 m³/s e vento nordeste de 4,4 m/s. 
 

 
Figura 4.9 – Concentração de nitrogênio amoniacal na Laguna dos Patos para o 

cenário de vazão de 3870 m³/s e vento sudoeste de 3,4 m/s. 
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Figura 4.10 – Concentração de nitrogênio amoniacal na Laguna dos Patos para o 

cenário de vazão de 440 m³/s e vento nulo. 
 

 
Figura 4.11 – Concentração de nitrogênio amoniacal na Laguna dos Patos para o 

cenário de vazão de 440 m³/s e vento nordeste de 4,4 m/s. 
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Figura 4.12 – Concentração de nitrogênio amoniacal na Laguna dos Patos para o 

cenário de vazão de 440 m³/s e vento sudoeste de 3,4 m/s 

 

Da Figura 4.13 à Figura 4.15 apresentam os resultados de dispersão de fósforo para os 

três cenários de vento com vazão afluente ao Lago Guaíba de 3870 m³/s, enquanto os cená-

rios com vazão igual a 440 m²/s são apresentados da Figura 4.16 à Figura 4.18.  

Conforme observado para os demais parâmetros, considerando as vazões e concentrações 

de referência dos rios, as maiores concentrações foram observadas nos cenários de vento 

nulo e menor vazão. As maiores concentrações de fósforo foram observadas próximo aos 

exutórios dos arroios com maiores cargas: 0,208 mg/L próximo a foz do Arroio Teixeira; 

0,168 mg/L próximo a foz do Arroio Duro; e 0,120 próximo a foz do Arroio São Lourenço, 

considerando a malha de um quilômetro adotada. Devido à proximidade e concentrações, a 

dispersão dos contaminantes dos arroios Duro e Velhaco tem efeito cumulativo para os cená-

rios de com presença de ventos intensos. 
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Figura 4.13 – Concentração de fósforo na Laguna dos Patos para o cenário de va-

zão de 3870 m³/s e vento nulo. 
 

 
Figura 4.14 – Concentração de fósforo na Laguna dos Patos para o cenário de va-

zão de 3870 m³/s e vento nordeste de 4,4 m/s. 
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Figura 4.15 – Concentração de fósforo na Laguna dos Patos para o cenário de va-

zão de 3870 m³/s e vento sudoeste de 3,4 m/s. 
 

 
Figura 4.16 – Concentração de fósforo na Laguna dos Patos para o cenário de va-

zão de 440 m³/s e vento nulo. 
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Figura 4.17 – Concentração de fósforo na Laguna dos Patos para o cenário de va-

zão de 440 m³/s e vento nordeste de 4,4 m/s 

 

 
Figura 4.18 – Concentração de fósforo na Laguna dos Patos para o cenário de va-

zão de 440 m³/s e vento sudoeste de 3,4 m/s. 
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Como referência, o valor máximo admissível de concentração de fósforo total para classe II 

de água doce na resolução CONAMA 357/2005 é de 0,030 mg/L P para ambientes lênticos; e 

0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias e 

tributários diretos de ambiente lêntico; e 0,1 mg/L P para ambiente lótico e tributários de 

ambientes intermediários. O tempo de residência da Laguna dos Patos é controverso, com 

estudos indicado uma variação de 18 e 38 dias, dependendo da orientação e intensidade dos 

ventos predominantes no sistema (PEREIRA; NIENCHESKI, 2004) até 108 dias (TOLDO, 

1994). 

O fato de as concentrações de fósforo em alguns dos arroios serem maiores que os valores 

de referência para tributários de ambientes lênticos ou intermediários refletiu nas concentra-

ções próximo a foz dos mesmos. Nas condições de calmaria, os valores foram superiores a 

0,050 mg/L próximo aos arroios Teixeira, Velhaco, Duro e São Lourenço do Sul.  

Ressalta-se que os valores máximos admissíveis apresentados dos parâmetros relativos às 

formas químicas de nitrogênio e fósforo referem-se as condições de vazão de referência. 

Para os corpos de água em que não seja aplicável a vazão de referência, a Resolução CO-

NAMA 357/2005 indica que deverão ser elaborados estudos específicos sobre a dispersão e 

assimilação de poluentes no meio hídrico. Os valores também poderão ser alterados em de-

corrência de condições naturais, ou quando estudos ambientais específicos, que considerem 

também a poluição difusa, comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos 

para os usos previstos no enquadramento do corpo de água.  
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5 CONCLUSÕES 

No eixo lagunar, a profundidade e hidrodinâmica local aumentam a auto-depuração do sis-

tema. Nas áreas marginais próximo a diferentes aportes de contaminantes na laguna, entre-

tanto, podem ser verificadas situações que limitem os usos da água pela população ribeiri-

nha.  

Ressalta-se que as concentrações de nitrogênio amoniacal e fósforo continuavam a aumen-

tar após o quinto dia de simulação visto que foram simulados como parâmetros conservati-

vos. Nas simulações não foi considerado o efeito do nível do oceano, nem da salinidade, que 

influencia na circulação e qualidade da região estuarina, podendo ter influência próxima à 

foz dos arroios São Lourenço e arroio Turuçu. A ressuspensão de sedimentos contaminados 

também pode aumentar a concentração de poluentes localmente. 

As maiores concentrações dos parâmetros analisados foram observadas na foz dos arroios 

com maior carga e no cenário de vazão baixa e vento nulo, devido a menor circulação e nível 

d’água para diluição. Os cenários com vento nordeste e sudoeste, entretanto, apresentam 

maior dispersão da pluma dos rios ao longo da costa na mesma direção do vento. Devido as 

maiores cargas, as áreas próximas aos arroios Teixeira, Duro (apenas para nutrientes, devi-

do a drenagem de áreas agrícolas) e São Lourenço apresentaram as maiores concentrações. 

O efeito cumulativo com outras fontes de poluentes, a exemplo da lixiviação de áreas urba-

nas sem saneamento em períodos de maior precipitação ou devido ao aumento populacional 

em balneários no verão, não foi simulado e pode agravar as situações verificadas. 

Com base nos resultados, as áreas marginais da laguna mais sensíveis aos impactos da con-

taminação dos sete arroios analisados identificadas foram: a área próxima ao Arroio São 

Lourenço do Sul, devido a carga estimada para o arroio e da área urbana próxima que deve 

gerar uma carga adicional de poluição; a região próxima à foz dos arroios Duro e Velhaco, 

devido a carga adicionada por esses rios e da proximidade entre os mesmos, a drenagem de 

áreas agrícolas e  a área urbana na proximidade da foz do arroio Velhaco; e a região da Baía 

de Tapes próxima ao Arroio Teixeira, devido a água de drenagem de áreas agrícolas, área 

urbana na margem da laguna e menor circulação de água. 
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