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RESUMO 

  

A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, uma das mais populosas do estado do Rio 

Grande do Sul, tem em sua história eventos marcantes: foi palco do primeiro Comitê de Bacias 

do Brasil; foi onde se registrou uma das maiores mortandades de peixes no país, em 2006; 

possui recorrência significativa de desastres naturais, como as inundações de 2013 e 2015, e os 

deslizamentos recorrentes, como os que ocorreram nas cabeceiras do Rio dos Sinos em 2017, 

que atingiram toda a porção média e baixa da Bacia. Nesse sentido, o Consórcio Pró-sinos, 

criado em 2007 após o desastre ambiental de 2006, tem como um de seus objetivos realizar a 

gestão integrada da Bacia Hidrográfica através de uma base de dados com informações on-line 

e disseminação da informação entre os municípios e interessados. Em consonância com essa 

gestão integrada, o presente trabalho, objetiva desenvolver uma plataforma de 

acompanhamento em “tempo real” dos resultados de parâmetros físico-químicos medidos por 

sondas multiparâmetros, aliado ao Sistema de Informações Geográficas (SIG) e às redes de 

monitoramento da Agência Nacional de Águas e do Departamento Estadual de Recursos 

Hídricos. Buscando, desse modo, avaliar o potencial de sua operacionalização na 

implementação de políticas públicas de adequação e de utilização do Rio dos Sinos.  
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INTRODUÇÃO 

  

 A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos está localizada na região nordeste do Rio Grande 

do Sul, possui uma área de drenagem de 3.820 km² e inclui 32 municípios, concentrando uma 
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população de cerca de 1.247.714 de habitantes. A imensa maioria da população residente e dos 

municípios ao longo dos 190 km do Rio dos Sinos necessitam destas águas para viver, seja para 

o abastecimento público, seja para despejos de esgotos, efluentes industriais e agropecuários, 

resultando em uma gama enorme de poluentes. Todos os usos contribuem para tornar o 

manancial, um dos rios com qualidade de água mais baixa do Brasil (FIGUEIREDO, 2010). 

 Além disso, a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos apresenta significativo número de 

desastres naturais e ambientais (CEPED, 2016), o que compromete ainda mais a qualidade da 

água nessa bacia em determinados períodos do ano. Diante dessa realidade e imprevisibilidade, 

busca-se apresentar ferramenta da gestão integrada para prevenir e informar os usuários da 

bacia, sobre os possíveis eventos que comprometam a qualidade de água.  

 Desse modo, requer-se a implantação de uma rede integrada de monitoramento da 

qualidade do rio dos Sinos, onde se faz necessário realizar o levantamento das informações 

existentes e a rede de medição automática em funcionamento. Ademais, é premente a 

necessidade da interpretação dos dados e diagnóstico do impacto no rio dos Sinos em linguagem 

compreensível pela sociedade, verificando padrões de alteração da qualidade para definição de 

estratégias de uso e alerta. Por fim, convergindo para a criação de uma plataforma de acesso 

aos dados disponibilizados de forma rápida, acessível e qualificada a todos os interessados. 

 

METODOLOGIA 

 

Realizou-se o levantamento das informações da situação do monitoramento da 

qualidade da água executado no Rio dos Sinos, por meio de pesquisas em sítios eletrônicos das 

agências reguladoras e nos bancos de dados das companhias de abastecimento público (dados 

dos últimos dois anos). 

 Foram também realizadas entrevistas para um estudo de caso abordando o evento 

hidrometeorológico extremo ocorrido em janeiro de 2017, nas cabeceiras dos rios Rolante, 

Areia e Mascarada (afluentes do Rio dos Sinos) na região de São Francisco de Paula. O estudo 

de caso será focado na maneira como foi estabelecido o canal de comunicação entre os entes 

atingidos e como pode ser utilizada a ferramenta de gestão integrada aqui proposta. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

 

O serviço de captação, tratamento e distribuição de água proveniente do Rio dos Sinos, 

é realizado por três companhias de saneamento e abastecimento público: a companhia estadual 



de saneamento CORSAN, que realiza o serviço em praticamente toda bacia; e as autarquias 

municipais:  Serviço Municipal de Água e Esgotos - SEMAE e Companhia Municipal de 

Saneamento - COMUSA que atendem os municípios de São Leopoldo e Novo Hamburgo 

respectivamente. As mesmas realizam o monitoramento da qualidade da água bruta, para fins 

de controle e operação das etapas do tratamento de água e em conformidade à Portaria MS 

2914/2011 e à Resolução CONAMA 357/2005. As coletas se dão em frequências que variam 

de hora em hora ou mensalmente dependendo do parâmetro analisado. A Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental – FEPAM, realiza o monitoramento de alguns pontos do Rio dos Sinos em 

frequência trimestral. Esses pontos fazem parte da Rede de Qualidade da Água da ANA, sendo 

três pontos cadastrados (RS-7762-I-1, RS-7762-I-2, RS-7762-I-3), nos municípios de Parobé, 

Novo Hamburgo e Portão. Já o Consórcio PRÓSINOS (consórcio de direito público formado 

por 26 dos 32 municípios que compõem a Bacia do Rio dos Sinos), possuía uma central de 

coleta de informações diárias da qualidade da água bruta e fazia um parecer de interpretação 

dos resultados vinculados aos dados de meteorologia. Atualmente também há na Bacia 

Hidrográfica, quatro grupos de voluntários que participam de um programa de monitoramento 

da qualidade da água do rio, em parceria com a O.N.G. S.O.S Mata Atlântica, no projeto 

Observando os Rios.  

Ou seja, iniciativas e dados existem, porém, ainda falta compilação regionalizada e 

instantânea de tais resultados que possam ser utilizadas pelos diversos usuários da Bacia 

Hidrográfica, pelos gestores municipais, órgãos de fiscalização ambiental e sistemas de 

prevenção aos desastres naturais e ambientais. 

 Sabendo, portanto, que é fundamental que a associação dos dados de monitoramento 

de qualidade da água seja feita com a determinação da vazão, de maneira a determinar a carga 

de poluentes, pode-se utilizar por exemplo, um sistema de monitoramento via web como o 

SensorWeb (MARKOVIC, et al, 2009) pela transmissão de dados das análises realizadas 

momentaneamente no corpo hídrico, no sentido de haver um monitoramento de vigilância e 

alerta.  

Segundo relatório do Planejamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (PROFILL, 

2013) poderia ser utilizado também, ferramentas de modelagem matemática. Através da 

compatibilização dos modelos de qualidade da água com o ambiente SIG visando o 

planejamento de bacia hidrográfica, como por exemplo o modelo SAD-IPH desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (KAYSER, 2013).   



Tais dados podem ser integrados em um sistema de rede que organize os diferentes 

dados disponíveis, e que não só interprete, como também informe em tempo hábil os usuários 

da Bacia do Rio dos Sinos sobre as possíveis alterações na qualidade da água. 

 

ESTUDO DE CASO 

 

 Recentemente, em 05 de janeiro de 2017 ocorreu um evento hidrometeorológico 

extremo nas cabeceiras dos rios Rolante, Areia e Mascarada (afluentes do Rios dos Sinos) na 

região de São Francisco de Paula, culminando em deslizamentos de terra, que provocaram 

prejuízos econômicos e ambientais entre os municípios de Rolante e Taquara. Em consequência 

da grande quantidade de sedimentos e detritos carreado para o Rio dos Sinos, captação e o 

abastecimento de água de 10 municípios localizados no Baixo Sinos, restou inviavibilizada.  

 Os deslizamentos foram caracterizados pela alta pluviosidade na região do Planalto de 

Cima da Serra, que foram intensificados pelas condições estruturais do relevo (alta declividade), 

que favoreceram o rápido escoamento das águas para jusante da bacia e pela condição de 

instabilidade geomorfológica da região. Segundo autores como Dantas et. al. (2005), a condição 

geomorfológica dos vales em escarpa (em V) da Serra Geral, torna-os muito suscetíveis a 

movimentos de massa, destacando-se “deslizamentos rasos translacionais no contato solo-

rocha, durante eventos climáticos de extrema pluviosidade”. Estes movimentos de massa na 

escarpa podem catalisar toneladas de fluxos de detritos e corridas de lamas, que percorrem os 

principais leitos de drenagem e acarretam no grande espalhamento de massa de sedimentos à 

jusante. 

Após o evento, cerca de 30 horas depois, no dia 07 de janeiro, os níveis de turbidez 

atingiram alarmantes valores de 25.000 NTU em Campo Bom e de 7.200 NTU em São 

Leopoldo. Tais condições, inviabilizaram a captação da água para tratamento. As companhias 

acabaram formando um grupo de informação e foram se comunicando desde o momento da 

chegada da “lama” em seus respectivos bombeamentos de água bruta até o final da volta do 

tratamento em cada Estação. 

As informações a seguir, foram verificadas através de entrevista com funcionários do 

Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo (SEMAE) e da Companhia Municipal 

de Saneamento de Novo Hamburgo (COMUSA) e com os responsáveis pelo tratamento de água 

em SL e NH, que registraram os dados operacionais medidos na ocasião, em todas as ETAS 

atingidas, através do grupo de alerta e apoio criado entre os técnicos da CORSAN, COMUSA 

e SEMAE. 



 

 Tabela 1. Dados das companhias referente à influência do evento de Rolante (Jan/2017). 

 

Tal iniciativa é uma forma utilizar-se de uma ferramenta da gestão integrada, qual seja 

o grupo de alerta citado, ou uma rede de monitoramento integrada como a aqui proposta. Porque 

observa-se que, conquanto, não estejam integrados esses dados, e sejam devidamente 

disponibilizados, os monitoramentos até então existentes não se tornam efetivos para fins de 

prevenção.  

 Por fim, ressalta-se que segundo o Diagnóstico Preliminar dos técnicos do DRH e do 

IPH, podem haver novos escorregamentos nas áreas de encosta que ficaram sensíveis e ainda, 

possíveis eventos de turbidez elevada em função dos sedimentos depositados nas margens e 

leito do rio após o evento de janeiro. Neste sentido, recomendam ainda, que as companhias de 

saneamento que usam água destes rios estejam aptas a monitorar a qualidade de água nas suas 

captações, acompanhando eventos meteorológicos extremos (SADS-DRH, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando a crescente necessidade de estabelecer um equilíbrio entre diversas 

demandas de água e o desenvolvimento populacional e econômico, que contemple qualidade e 

quantidade, se faz imprescindível o monitoramento dos recursos hídricos, que forneça 

informações seguras e subsidie a avaliação das condições ambientais dos mananciais e o 

gerenciamento destes recursos. Além disso, essas informações podem estar alinhadas a 

avaliação de risco aos desastres naturais. Para tanto, necessita-se que haja uma integração das 

informações produzidas pelos diversos entes da Bacia Hidrográfica e que sirva de apoio à 

tomada de decisão e na instituição de políticas de investimentos em saneamento, assim como 

no atendimento às emergências. 

 

 

Município Nome da 

empresa

tempo  (h) 

decorrido até a 

chegada da 

lama

Data de 

chegada

Hora da 

chegada

Data da 

parada de 

captação

Turbidez 

limite 

NTU

Volta do 

Tratamento 

Data

Tempo de 

parada 

(horas)

Turbidez 

máxima 

medida

Vazão 

Máxima 

(l/s)

Economias 

abastecidas

Taquara CORSAN 14 06/jan 10:00 06/jan 2970 07/jan 28 20000 150 40000

Campo Bom CORSAN 31 07/jan 03:00 07/jan 1000 08/jan 35 25000 500 71154

Novo Hamburgo COMUSA 37 07/jan 09:00 07/jan 3000 07/jan 17 9500 760 82000

São Leopoldo 1 SEMAE 41 07/jan 13:00 07/jan 500 10/jan 51 1160 270 33108

São Leopoldo 2 SEMAE 41 07/jan 13:00 07/jan 650 09/jan 26 7200 1030 56706

Esteio CORSAN 58 08/jan 06:00 08/jan 900 09/jan 37 3800 950 85000

Canoas Niterói CORSAN 61 08/jan 09:00 08/jan - - - 220 750

Canoas R.Branco CORSAN 61 08/jan 09:00 08/jan - - - 220 800

N.S. Rita CORSAN 69 08/jan 17:00 08/jan 780 10/jan 40 1200 50 20000

154673
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