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Introdução/Objetivos
Rio Grande (cerca de 200.000 hab.) se situa na margem do estuário da Lagoa dos Patos,

onde existem enseadas rasas propícias para a pesca artesanal, por serem incubadoras de espécies

comercializáveis.

A rede pluvial que drena a cidade é antiga, se destacando o canalete da Av. Major Carlos

Pinto, que é local de lazer, com extensão de 1.310 m. e corta a cidade de lado a lado (Fig. 1). Foi

planejado para o escoamento pluvial deságuar em um lado na enseada Saco do Rio Grande e em

outro, na enseada Saco da Mangueira.

Aparentemente são lançados efluentes clandestinos no canalete, conferindo cor e odor

desagradáveis para estas águas. Em função disso, o presente estudo identificou os locais de

lançamento destes efluentes, e avaliou a qualidade das águas do canalete e a influência do deságüe

das mesmas na contaminação das águas estuarinas receptoras.

Figura 1: Identificação dos locais de amostragem (círculos pretos denominados de 1 a 8 e Controle)
no canalete pluvial da Av. Major Carlos Pinto e no seu deságüe no estuário (mapa adaptado do
original de Ivo F. de Souza).
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Metodologia
As coletas de água foram na primavera/09, em período de chuva e no verão/10, em estiagem,

em 8 locais: locais 1 a 5: ao longo do canalete; local 6: fundos de uma indústria de pescado; locais 7:

deságüe do canalete no Saco do Rio Grande; local 8: afastado do deságue (controle). As

amostragens no Saco da Mangueira não foram realizadas porque o deságüe foi bloqueado

irregularmente. Em cada local foram medidos na água parâmetros indicadores da contaminação por

matéria orgânica, como sendo salinidade, temperatura, pH, oxigênio, sua saturação e demanda

bioquímica (DBO) e os fitonutrientes amônio, nitrito, nitrato e fosfato, sendo analisados seguindo

métodos descritos em Baumgarten et al. (2010). Foram também analisadas as bactérias Escherichia

coli e Coliformes totais, pelo método de APHA (1998).Os pontos de lançamentos de efluentes foram

mapeados e fotografados.

Figura 2: Deságüe pluvial contaminado e lançamento irregular no canalete

Resultados e Discussão
Existem 8 pontos de lançamentos de efluentes domésticos clandestinos no canalete, sendo 4

por canos PVC ou de concreto; 1 escoamento superficial direto de sub-habitações instaladas na

margem do Saco da Mangueira; 3 ligações suspeitas na tubulação pluvial. Além disso, junto ao

deságüe há um lançamento do efluente de uma indústria pesqueira e o deságüe de uma comporta da

rede pluvial com indícios de contaminação fecal. A conseqüência é o acúmulo a céu aberto de água

contaminada nestes locais. As altas concentrações dos parâmetros analisados evidenciaram a má

qualidade da água e a intensa e intolerável contaminação por matéria orgânica na água do canalete e

no seu deságue. Há na região forte contaminação por bactérias fecais, cuja ausência seria o

legalmente recomendável. O problema se acentua porque nas águas receptoras há também

atividades náuticas, de pesca artesanal e portuária. No lado do Saco da Mangueira, a interrupção do

deságüe do canalete piora as condições ambientais do local, pois a água contaminada se acumula

sem escoar.

Um mapa dos locais de lançamentos clandestinos no canalete foi elaborado.
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Figura 3: Concentrações de parâmetros indicadores da contaminação por matéria orgânica.

Conclusão
Foi evidenciada uma alta contaminação das águas do canalete e a necessidade de que os

órgãos oficiais devem: a) resolver o problema da obstrução clandestina do deságüe do canalete junto

ao Saco da Mangueira, onde a condição sanitária é precária, embora muito habitada; b) fiscalizar e

reprimir os lançamentos clandestinos, para evitar ou amenizar a intensa eutrofização que se forma

nas águas do Saco do Rio Grande receptoras do deságüe do canalete. Este desequilíbrio ambiental

da margem da enseada é intensificado porque na região foi detectado também outros lançamentos

industriais e domésticos, que deveriam ser mais adequados.
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