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Resumo: O Lago Guaíba é o principal manancial de Porto Alegre, tendo importância histórica, 

econômica e cultural para a região metropolitana. Apesar de sua importância, a água e o sedimento do 

Lago Guaíba possuem alterações de qualidade. O objetivo deste estudo foi a caracterização dos 

sedimentos superficiais de praias do Lago Guaíba, em Porto Alegre, RS, Brasil. Para isto, foram 

coletadas amostras de sedimento superficial em doze locais nas margens do lago. A granulometria do 

sedimento foi predominantemente arenosa, tendo alterações nos teores de metais nos diferentes pontos 

amostrados, principalmente nos locais próximos a foz de arroios. O risco da presença de metais nos 

sedimentos está na possibilidade destes migrarem para a água ou para as cadeias tróficas. Os 

sedimentos superficiais de praias do Lago Guaíba apresentam contaminações pontuais, derivadas 

principalmente da poluição proveniente dos arroios que desembocam no lago. 

Palavras-chave: metais tóxicos, limnologia, bacia hidrográfica. 

 

HEAVY METALS ON SEDIMENT OF GUAÍBA LAKE’S BEACHES  

 

Abstract: Guaíba Lake is the main source supply of Porto Alegre, with historical, economic and 

cultural importance to the metropolitan area. Despite its importance, water and sediment of Guaíba 

have quality changes. The aim of this study was to characterize the surface sediments of Guaíba 

Lake’s beaches, in Porto Alegre, Brazil. Thus, surface sediment samples were collected in twelve 

locations along the lakeshore. The grain size of the sediment was predominantly sandy, with changes 

in metal content in different sampling sites, especially in places near the stream’s mouths. The risk of 

the presence of metals in sediment is the possibility of these migrates to the water or the food chains. 

The surface sediments of Guaíba Lake’s beaches have contaminations, mainly derived from the 

pollution of the streams that flow into the lake. 

Keywords: toxic metals, limnology, watershed. 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O adensamento antrópico nas metrópoles, somado a atividades industriais e agrícolas 

decorrentes, acarretam em impactos ambientais nos recursos hídricos, que, muitas vezes, servem de 

abastecimento para esta mesma população (CAVALCANTI et al., 2014). No caso dos lagos, os danos 

são ainda maiores devido ao menor fluxo e conseqüente capacidade de depuração. Corpos hídricos, 

como rios e lagos, são ambientes de deposição de partículas e em caso de poluição, os sedimentos 

tornam-se o destino dos xenobióticos (COTTA et al., 2006). 

O Lago Guaíba localiza-se na região metropolitana de Porto Alegre, RS, tendo uma área 

média de 496 km² e volume de 1,5 km³, com variações sazonais de nível (470 a 542 km²), 

influenciadas pelas precipitações e dinâmica dos ventos (MENEGAT et al., 2006; ANDRADE et al., 

2012; NICOLODI et al., 2013). O Lago localiza-se 4 metros acima do nível do mar, tendo 

profundidade média de 2 m (classificando-se como um lago raso) - chegando a 12 m no canal de 

navegação e uma máxima de 31 metros na Ponta de Itapuã (MENEGAT et al., 2006; DMAE, 2015). O 

Guaíba possui uma vazão de 2,2 m³.s
-1

, sendo alimentado principalmente pelos rios: Jacuí - 84,6%; 

dos Sinos - 7,5%; Caí - 5,2%; e Gravataí - 2,7% (DMAE, 2015; SEMA/RS, 2015).  

O sedimento do Lago caracteriza-se por uma predominância de frações arenosas, tendo 

deposição das frações silte, argila e matéria orgânica principalmente nas partes mais profundas (a 

partir da isóbata de 3 m) do Guaíba (BACHI et al., 2000). A turbulência das ondas induz a 

ressuspensão dos sedimentos finos, permanecendo apenas os sedimentos arenosos nas áreas mais rasas 

(BACHI et al., 2000; NICOLODI et al., 2013). 

O Lago Guaíba possui importância histórica, econômica e cultural, para Porto Alegre - 

capital do estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil - e região metropolitana. A água e o sedimento do 

Lago Guaíba possuem alterações de qualidade ambiental (BENDATI, 2000; COSTA & HARTZ, 

2009; ANDRADE & GIROLDO, 2014), com maior prejuízo nas áreas marginais onde ocorre menor 

dispersão dos poluentes (DMAE, 2015). Sendo assim, o objetivo deste estudo foi a  avaliação de 

metais pesados nos sedimentos superficiais de praias do Lago Guaíba, em Porto Alegre, RS, Brasil. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O material foi amostrado em 12 locais (praias), localizadas na denominada “margem 

esquerda” do Lago Guaíba, tendo como referência os seguintes locais: 1 (Ponta do Gasômetro); 2 

(Parque da Harmonia); 3 (Anfiteatro Pôr-do-sol); 4 (Parque Marinha do Brasil); 5 (Museu Iberê 



 

 

Camargo); 6 (Cristal); 7 (Tristeza); 8 (Pedra Redonda); 9 (Praia de Ipanema); 10 (Av. Guaíba); 11 

(Ponta dos Coatis); 12 (Praia de Itapuã). 

As análises foram desenvolvidas no Laboratório de Biorremediação de Solos e Resíduos 

e no Laboratório de Análise dos Solos (LAS) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Todos os materiais utilizados nos procedimentos foram previamente limpos e 

descontaminados com soluções ácidas. 

As amostras de sedimento foram coletadas na camada superficial (0-5 cm), sob 50 cm de 

coluna d’água, utilizando um coletor do tipo “cachimbo” (PVC). A amostragem ocorreu de forma 

composta, com no mínimo cinco sub-amostras por ponto. Todas as amostras foram transportadas para 

o laboratório em caixas térmicas e mantidas refrigeradas até o preparo para as análises. 

Para análise, as amostras de sedimento foram secas (45 °C) e peneiradas (2 mm), sendo 

posteriormente armazenadas em frascos plásticos transparentes (PS). Amostras naturais foram 

mantidas refrigeradas como contraprova. A granulometria analisada (2 mm) segue o recomendado 

pela Resolução CONAMA Nº 454 (BRASIL, 2012). 

Nestas amostras foram avaliados: granulometria (pipeta) – segundo Embrapa (1997); e 

elementos “pseudo totais” (As, Pb, Cu, Cr, Co, Ni, Cd, Ag, Mo e Se) – segundo método 3050b (EPA, 

1996). A quantificação dos elementos ocorreu em ICP-OES, utilizando padrões internos (PSJ) do LAS 

para controle e verificação dos procedimentos. Todas as análises foram desenvolvidas em triplicatas. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e, quando 

significativos, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott, a 95% de confiabilidade 

(p<0,05), utilizando o programa estatístico Assistat v 7.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A granulometria do sedimento superficial de praias do Lago Guaíba foi predominantemente 

arenosa (>90% de “areia”) em todas as amostras analisadas, com fração fina (argila+silte) variando 

entre 1% e 4% (Figura 1).  

Os teores (pseudo totais), no sedimento superficial de praias do Lago Guaíba (fração <2mm), 

dos elementos analisados apresentaram a seguinte ordem média de grandeza (Tabela 1 e Figura 2): As 

> Pb > Cu > Cr > Co > Ni > Cd (sem detecção de Ag, Mo e Se). Em geral os menores valores foram 

encontrados nos Pontos 1 (Ponta do Gasômetro), 2 (Parque da Harmonia) e 12 (Praia de Itapuã), 

extremos do Lago, assim como nos Pontos 8 (Pedra Redonda), 9 (Praia de Ipanema) e 10 (Av. 

Guaíba), localizados na Zona Sul de Porto Alegre. Os maiores valores concentraram-se principalmente 

nos Pontos 3, 4, 6, 7 (foz de arroios e pontos próximos) e 11 (Zona Rural de Porto Alegre). Os valores 



 

 

do Ponto 5 apresentaram teores de metais intermediários em função de sua localização entre os Arroio 

Dilúvio e Cavalhada. 

 

 

Figura 1. Relação (%) das frações finas (Argila + Silte) e arenosa (Areia Total) no sedimento 

superficial de praias do Lago Guaíba. 

 

O sedimento superficial de praias do Lago Guaíba apresentou diferenças significativas 

entre os locais analisados, com indicativos de poluição hídrica pontuais. O Guaíba é um grande lago 

de águas rasas, alimentado por rios que percorrem grande parte do estado. Neste percurso os corpos 

que deságuam no lago sofrem impactos difusos diversos, influenciando nas deposições sedimentares 

do lago. O sedimento nas áreas marginais do Lago Guaíba é predominantemente arenoso, tendo 

deposição das frações silte, argila e matéria orgânica principalmente nas partes mais profundas 

(BACHI et al., 2000; NICOLODI et al., 2013). Segundo Carranza-Edwards et al. (2009), praias são 

expostas a diferentes processos físicos (como alterações de nível, movimentos de ondas, ventos e 

outros fatores), que acarretam na remoção dos materiais finos. Esta turbulência de ondas ocorre 

também nas praias lacustres do Guaíba (NICOLODI et al., 2013). 

Alguns dos Pontos avaliados foram significativamente diferentes dos demais, 

especialmente nos locais próximos a foz dos arroios Dilúvio (Ponto 3), Cavalhada (Ponto 6) e 

Capivara (Ponto 9), evidenciando uma possível contaminação proveniente destes corpos hídricos de 



 

 

notória poluição. O Arroio Dilúvio (com foz próxima ao Ponto 3) percorre mais de 15 km em áreas de 

grande concentração populacional, incluindo zonas industriais e de serviços. Sendo um arroio 

canalizado, ocorrem lançamentos de efluentes e esgotos durante o percurso, gerando múltiplas 

possibilidades de contaminações orgânicas e metálicas. Situação similar ocorre nos arroios Cavalhada 

(Ponto 6) e Capivara (Ponto 9), assim como nos demais que desembocam no lago. 

 

Tabela 1. Teores de arsênio, cromo, cobalto, cádmio, prata, molibidênio e selênio no sedimento 

superficial de praias do Lago Guaíba e valores de referência. 

Pontos As Cr Co Cd Ag Mo Se 

 
................................................ mg.Kg

-1
 ................................................ 

1 6,19 b 3,63 d 1,63 c 0,30 a ND ND ND 

2 6,29 b 2,71 e 1,63 c 0,36 a ND ND ND 

3 6,86 b 4,54 c 1,18 c 0,36 a ND ND ND 

4 5,59 b 5,73 a 2,76 b 0,32 a ND ND ND 

5 6,86 b 3,28 d 2,50 b 0,27 b ND ND ND 

6 4,18 b 5,10 b 1,03 c 0,25 b ND ND ND 

7 7,08 b 3,64 d 2,24 b <LD ND ND ND 

8 5,72 b 1,52 g 2,04 b 0,23 b ND ND ND 

9 9,24 a 2,73 e 1,40 c 0,22 b ND ND ND 

10 9,16 a 2,11 f 1,94 b <LD ND ND ND 

11 7,31 b 3,38 d 10,2 a <LD ND ND ND 

12 7,21 b 2,12 f 2,69 b <LD ND ND ND 

LD 2 0,4 0,4 0,2 2 0,2 4 

Q3 7,51 4,21 2,47 0,31 - - - 

Q2 6,80 3,16 1,98 0,24 - - - 

VR 
(1) 4,1

 (a)
 4,96

 (b)
 - 0,10

 (b)
 - - - 

VO
(2)

 5,9 37,3 - 0,6 - - - 

* As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Scott -Knott ao nível de 

5% de probabilidade. Fração <2 mm. LD - Limite de Detecção; ND – Não Detectado; Q3 – terceiro quartil (percentil 75); Q2 

- segundo quartil (mediana). (1) Valores de Referência para sedimentos (estudos na bacia do Lago Guaíba): (a) Rodrigues et al. 

(2010); (b) Bendati (2000). (2) Valores Orientadores para sedimentos dragados - Resolução CONAMA Nº 454/2012 (N1).  

 

Os lagos urbanos se distinguem dos lagos naturais comuns, sofrendo maiores impactos do 

desenvolvimento urbano nas áreas circunvizinhas, os tornando vulneráveis aos distúrbios ambientais 



 

 

(HENNY & MEUTIA, 2014; JANSSEN et al., 2014). Com a região metropolitana às suas margens, o 

Lago Guaíba possui usos múltiplos, como manancial de abastecimento hídrico, diluição de efluentes, 

navegação, lazer, pesca e outros. Até a metade do século XX, os usos do lago eram ainda mais 

variados, sendo um popular destino de banhistas, esportistas e população em geral. Estas atividades 

foram restringidas com o tempo, pela crescente poluição hídrica (PRESTES, 2008; RÜCKERT, 2013).  

Os sedimentos de corpos hídricos atuam como “caixas-pretas”, registrando a memória das 

alterações do meio. Os íons formam ligações mais estáveis com os sedimentos (principalmente nas 

frações finas), aumentando a persistência ambiental de elementos (COTTA et al., 2006; 

BEVILACQUA et al., 2009; BELO et al., 2010). Formas solúveis podem migrar para a coluna d'água, 

enquanto formas insolúveis tendem a se manter adsorvidas nas partículas (CAVALCANTI et al., 

2014), possibilitando, no entanto, o transporte dos elementos em caso de movimentação do sedimento 

(COTTA et al., 2006). 

Um dos riscos associados à poluição de sedimentos envolve o ingresso de metais tóxicos 

nas cadeias tróficas. Poluentes persistentes acumulam-se nos níveis tróficos mais baixos 

(bioacumulação), podendo ser transferidos para níveis tróficos superiores (biomagnificação), de 

acordo com os hábitos alimentares das espécies. Estando os peixes no topo da cadeia alimentar 

aquática e sendo parte importante da dieta humana, a presença destes contaminantes torna-se ainda 

mais agravante (COSTA & HARTZ, 2009; GONÇALVES et al., 2012). 

A poluição do Lago Guaíba é pública e notória, estando ligada ao consciente coletivo da 

população local e persistirá, mesmo com a reversão do quadro ambiental. Diversos projetos já 

objetivaram a despoluição do Guaíba, no entanto sem resultados definitivos, apesar da melhoria das 

condições (DMAE, 2015). Para a resolução destes passivos ambientais devem ser focadas ações não 

apenas no Lago, mas também nos corpos hídricos (como os arroios) que desembocam no mesmo, 

evitando as chamadas ações de “fim de tubo”. 

Os lagos urbanos são importantes na manutenção do ecossistema antrópico e qualidade de 

vida das populações (HENNY & MEUTIA, 2014). Deste modo, melhoria das condições ambientais do 

Guaíba, somada a possibilidade de aumento na diversidade de usos do Lago (como o retorno da 

balneabilidade das praias) se liga diretamente ao aumento da qualidade de vida da população da região 

e deve ser constantemente visada pelos órgãos públicos.  

 
3. CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 
Os sedimentos superficiais de praias do Lago Guaíba apresentam contaminações 

pontuais, derivadas principalmente da poluição proveniente dos arroios que desembocam no lago. O 



 

 

controle da poluição do Lago possui importância social e ambiental, possibilitando usos diretos de 

suas águas e praias, sem riscos ao bem estar da população. 
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Figura 2. Teores de chumbo, cobre e níquel (mg.Kg
-1

) no sedimento superficial de praias do 

Lago Guaíba. (Fração <2 mm). 


