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OBJETIVOS DO ARTIGO 

 Abordar a importância estratégica da Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo para a 

efetiva implementação da Hidrovia Brasil Uruguai e para a logística do transporte 

portuário em uma área transfronteiriça.  

 Transporte das demandas da região sul do 

Rio Grande do Sul e da República do Uruguai 

para a região central do Rio Grande do sul.  

 O caráter transfronteiriço da hidrovia está na Lagoa Mirim, 

ligada a Lagoa dos Patos por meio do Canal São Gonçalo, no 

qual localiza-se a Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo.  



INTRODUÇÃO  

Hidrovia Brasil Uruguai 

Publicidade de transporte na 
Hidrovia Brasil Uruguai em 1941 

(PRIGIONI, 2015)  

A partir da década de 50, a navegação passa por dificuldades, devido à concorrência 
com o modal rodoviário, a diminuição do preço do frete e a falta de reinvestimento  



INTRODUÇÃO  

Hidrovia Brasil Uruguai 
O Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental 
(EVTEA) foi concluído e identificou diversas potencialidades.  

Em 26 de outubro de 2015 foi publicado o Acordo entre a República Federativa do 
Brasil e a República Oriental do Uruguai sobre Transporte Fluvial e Lacustre na 
Hidrovia Uruguai-Brasil, firmado em Santana do Livramento, em 30 de julho de 
2010.  



BARRAGEM-ECLUSA DO CANAL SÃO GONÇALO  
Na Hidrovia Brasil Uruguai existe cinco Barragem-Eclusas, onde três encontram-se 
no rio Jacuí e uma no rio Taquari, as quais foram construídas com barramentos de 
regularização. A quinta é a Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo, construída para 
evitar a salinização do Canal São Gonçalo e da Lagoa Mirim.  



Localizada na extremidade nordeste do Canal São Gonçalo, distante 3 Km da Cidade 
de Pelotas. Tem finalidade de evitar a entrada de água salgada na Lagoa Mirim, 

mantendo a qualidade das águas e melhor aproveitamento dos recursos naturais.  

BARRAGEM-ECLUSA DO CANAL SÃO GONÇALO  

18 comportas basculantes (12 m x 3,20 m)  
Canal de eclusagem,  (120m x 17m x 5m ) 

Portões basculantes com (17m x 8m)  



O CORREDOR NAVEGÁVEL DA BACIA DA LAGOA MIRIM  

As Lagoas Mirim e dos 
Patos são interligadas por 
meio do Canal São 
Gonçalo, pelo mesmo 
escoam as águas drenadas 
pela Bacia Hidrográfica da 
Lagoa Mirim 

Área Total 
(binacional) 
62.250 km² 

Território brasileiro 
(35% Região Sul  do RS) 

25.667 km² 

Território uruguaio 
(20% do território ) 

37.378 km² 



O CORREDOR NAVEGÁVEL DA BACIA DA LAGOA MIRIM  

O canal São Gonçalo comporta-se como um grande vaso comunicante, entre as 
duas lagoas. Tendo um regime de escoamento extremamente complexo invertendo 

periodicamente o sentido da sua corrente.  

O baixo nível da Lagoa Mirim, aliados ao 
regime de ventos, provoca periodicamente 

a inversão da corrente do Canal São 
Gonçalo, que passa a escoar no sentido 

Lagoa dos Patos para Lagoa Mirim.  



INTRUSÃO DE ÁGUA SALGADA  

Em anos de baixa pluviosidade, quando a Lagoa dos Patos recebe água salgada e 

inverte a corrente do Canal São Gonçalo, implica na intrusão de água salgada na na 

Lagoa Mirim, através do Canal São Gonçalo.  

Em 1946 foi registrada uma salinidade de 12 g/l de Cloreto de Sódio 

nas águas do Porto de Santa Vitória do Palmar. Nesta época em torno 

de 2/3 da Lagoa Mirim apresentava concentração significativa de sal  



INTRUSÃO DE ÁGUA SALGADA  

salinização nas camadas inferiores do Canal 
São Gonçalo á jusante da barragem.  

Os meses críticos de salinização estão entre fevereiro e junho, neste 
período a operação da Barragem Eclusa do Canal são Gonçalo é 
fundamental para garantir a qualidade da água doce na Lagoa Mirim.  



A INFLUÊNCIA DA BARRAGEM ECLUSA PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA BACIA DA LAGOA MIRIM  

O Canal São Gonçalo e a Lagoa Mirim possibilitam a irrigação de 170.000 ha 
de lavoura de arroz irrigado, além do Abastecimento de urbano dos 
municípios de Rio Grande, Pelotas, Capão do Leão e Santa Vitoria do Palmar.  

A Hidrovia Brasil Uruguai irá viabilizar a navegação transfronteiriça 
e efetivar uma rede multimodal binacional.  Visando atender o 
escoamento das demandas da região sul do RS e do Uruguai. 



A INFLUÊNCIA DA BARRAGEM ECLUSA PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA BACIA DA LAGOA MIRIM  

Considerando a questão hidrológica, de salinidade e as demandas regionais de 
escoamento da produção agrícola da região, a Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo 
é uma infraestruturas estratégicas para o desenvolvimento da região Brasil-Uruguai.  

A interligação dos portos e terminais viabilizam o escoamento da produção da região 
do sul do RS e da Republica Uruguaia para o Porto de Rio Grande ou para a região 

metropolitana de Porto Alegre 



A INFLUÊNCIA DA BARRAGEM ECLUSA PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA BACIA DA LAGOA MIRIM  

A operação da barragem eclusa está nos níveis das lagoas, salinidade, condições de 
ventos e tráfego de embarcações.  

Para o controle da salinização a barragem conta com um sistema de barramento composto 
de dezoito comportas que são fechadas de acordo com a diferença de nível entre as lagoas e 
o teor de salinidade presente á jusante da barragem,  



A INFLUÊNCIA DA BARRAGEM ECLUSA PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA BACIA DA LAGOA MIRIM  

Além da diferença de nível e a salinidade, o fechamento total das comportas 
é dependente também das condições de ventos à jusante da barragem.  



A INFLUÊNCIA DA BARRAGEM ECLUSA PARA O 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA BACIA DA LAGOA MIRIM  

O Canal de Eclusagem da Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo apresenta dois portões 
basculantes que durante a passagem da embarcação isolam a parte jusante da 
montante da barragem, evitando assim a intrusão salina á sua montante.  

Com a implementação da Hidrovia Brasil Uruguai as operações de eclusagem devem ser 
intensificadas. Desta forma a operação deve ser aprimorada para garantir uma melhor a 
confiabilidade e maior disponibilidade da Barragem-Eclusa do Canal São Gonçalo.  
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CONCLUSÃO  

A utilização do transporte hidroviário é fundamental para desenvolvimento da 
região da Bacia da Lagoa Mirim e que a implementação de um sistema 
multimodal binacional poderá desenvolver uma grande capacidade escoamento 
da produção industrial e agrícola da região. 

Para desenvolver a região transfronteiriça e manter a qualidade das águas da 
lagoa Mirim, a Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo é a estruturas mais 
importante presente no corredor entre os portos presentes na Lagoa Mirim e na 
Lagoa dos Patos.  

Para a efetiva implementação da Hidrovia Brasil Uruguai é fundamental que a 
Barragem-Eclusa do Canal São Gonçalo apresente um parâmetro de 
disponibilidade e confiabilidade de acordo com as demandas da região.  


