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APRESENTAÇÃO 

 

Uma bacia hidrográfica, por definição, é a unidade territorial na qual deve ser 

planejada e realizada a gestão dos recursos hídricos. Assim, um comitê de bacia 

hidrográfica deve proporcionar a oportunidade de discussão, compartilhamento de 

problemas e soluções hídricas regionais dos diferentes setores da sociedade, com 

seus respectivos focos. Para que isso aconteça, os comitês de bacia contam com 

legislação e regimento específicos, que garantem representatividade às diferentes 

parcelas da sociedade com interesse, importância e relevância em relação ao uso da 

água no seu território. Entretanto, um comitê de bacias é mais que isso, é também 

um local de promoção e divulgação de valores de educação ambiental e respeito 

pela natureza. 

A participação social em um comitê de bacia hidrográfica é sempre uma 

preocupação. Parte da sociedade apresenta um comportamento culturalmente 

passivo quando se trata da atuação em colegiados públicos. E não se muda cultura 

por decreto. A divulgação dos resultados das ações em prol da gestão hídrica 

regional ajuda na conscientização e chama a população a dar suas contribuições. 

Portanto, parte do trabalho de um comitê também consiste em mobilizar a população 

e os demais setores organizados da sociedade. É essa participação, bem 

representada e atuante, que garantirá a vida longa e o trabalho sério de um comitê 

de bacia. 

Durante seus 17 anos de existência, o Comitê Jacutinga passou por várias 

transformações organizacionais na busca de um modelo de trabalho mais atual e 

condizente com o mundo em transição social e tecnológica em que vivemos. Essas 

mudanças continuarão ocorrendo e farão parte do processo de correção de rumos e 

adaptação do Comitê Jacutinga para os próximos anos. Assim, um comitê de bacia 

“saudável” é um comitê onde os diversos setores possuem representatividade de 

forma igualitária, e seus representantes, no papel de membros do comitê de bacia, 

dão voz aos seus problemas, conflitos, reivindicações e desejos, porém sem 

dissociar da importância que o meio ambiente representa para o território em que se 

situa. 

Tudo o que acontece no território da bacia hidrográfica, em termos de uso e 

ocupação do solo, acaba, de um jeito ou de outro, influenciando na qualidade e na 
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quantidade de água dessa bacia. Por isso, a gestão do território da bacia 

hidrográfica é complementar à gestão dos recursos hídricos nessa mesma área. 

Como uma bacia hidrográfica extrapola os limites oficiais dos municípios e a gestão 

territorial é exercida no âmbito municipal, é fundamental que haja a conexão das 

ações dos municípios com o comitê de bacia. Sendo assim, faz-se desnecessário 

discorrer sobre a importância da presença dos representantes dos entes municipais 

nas discussões sobre gestão hídrica em um comitê de bacia. 

Os grandes usuários de água presentes no território de atuação do comitê, 

representados por empresas, associações e cooperativas, precisam participar das 

discussões, pois são os principais envolvidos no balanço hídrico regional, que 

certamente reflete no balanço econômico dos municípios. De vital importância é a 

participação do setor da população da bacia, representada pela sociedade civil, 

conferindo legitimidade a todo o processo. 

Por fim, também é fundamental a presença, no comitê, dos órgãos da 

administração federal e estadual atuantes na região, que agem através da 

administração direta e indireta, com o objetivo de colocar em prática as leis e 

políticas públicas do governo e oferecer ser- viços públicos aos cidadãos, dentro dos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Sendo uma das funções dos comitês de bacia a comunicação e divulgação de 

ações em prol da melhoria da gestão dos recursos hídricos da região, o Comitê 

Jacutinga, em particular, há anos realiza a Semana da Água do Alto Uruguai 

Catarinense, evento alusivo ao Dia Mundial da Água – 22 de março, em que as 

várias entidades-membro do comitê realizam e divulgam suas ações ambientais. 

Nesse processo, o comitê funciona como um organizador e canalizador para a maior 

divulgação dessas ações. A cada edição, o número de entidades e de ações 

aumenta nos municípios da bacia e municípios adjacentes. 

Com o mesmo intuito de comunicação e divulgação das ações em prol dos 

recursos hídricos, a elaboração dessa compilação, em formato de livro, visa evitar 

que os esforços para a gestão, manutenção e preservação desse recurso ambiental, 

social, cultural e econômico que representa a água caiam no esquecimento. Assim, 

é com grande satis- fação que apresento aqui o novo livro, com os relatos de ações 

e projetos relacionados à gestão dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio 

Jacutinga e Bacias Contíguas. 
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No capítulo 1 são apresentados os limites e as possibilidades para a gestão 

da água nos municípios da Bacia do Rio Jacutinga. De uma forma bem abrangente e 

atual e levando-se em conta a importância desse recurso para a economia regional, 

o capítulo foca na insegurança hídrica potencial e aponta medidas, em nível 

municipal, que podem ser buscadas de forma participativa. 

O capítulo 2 trata das águas subterrâneas e apresenta um panorama da 

qualidade das mesmas, utilizadas para consumo humano nas comunidades rurais da 

região do Comitê Jacutinga, levando em conta as características construtivas dos 

poços profundos e seus problemas de contaminação da água. Ainda, apresenta uma 

proposta de metodologia de um Índice de Qualidade das Águas Subterrâneas 

(IQAS) para a região, que pode contribuir para a prática da gestão integrada da água 

nos territórios da bacia hidrográfica. 

O capítulo 3 aborda as águas pluviais e apresenta o cenário atual dos 

sistemas de aproveitamento de águas da chuva existentes nos empreendimentos 

rurais voltados para produção animal da Bacia do Rio Jacutinga. Além da 

caracterização dos sistemas encontrados, é discutido seu potencial na produção de 

suínos e aves, contribuindo também para a integração da gestão hídrica regional. É 

destacada, ainda, a importância das boas técnicas de manejo e limpeza dos 

componentes dos sistemas de aproveitamento das águas das chuvas. 

Os quatro capítulos seguintes tratam de estudos realizados em corpos 

hídricos superficiais presentes na região. O capítulo 4 aborda o monitoramento e 

diagnóstico do Rio dos Queimados, em Concórdia – SC, e apresenta uma estratégia 

de divulgação dos dados ambientais para a população da bacia em um projeto no 

qual o Comitê Jacutinga foi um dos parceiros. O capítulo 5 versa sobre a 

composição, abundância e diversidade das espécies de peixes existentes no trecho 

do Rio Jacutinga sob a influência da formação do “lago” da Usina Hidrelétrica de Itá 

(UHE Itá). O capítulo 6 descreve a diversidade, abundância e riqueza da fauna 

protozooplanctônica do Rio dos Queimados. O capítulo 7 apresenta um estudo quali-

quantitativo da comunidade fitoplanctônica do Rio Suruvi, em Concórdia, além de 

apresentar resultados sobre a qualidade das águas e o estado trófico do rio. 

O capítulo 8 descreve um trabalho de correlação da localização dos 

cemitérios e dos poços de águas subterrâneas de seus entornos, cuja água é 

utilizada para consumo humano, no município de Concórdia. Essa abordagem faz 
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uso de ferramentas georreferenciais para o cruzamento de dados, que permite 

melhor visualização e, consequente- mente, tomada de decisões em relação à 

gestão hídrica e saúde das pessoas, minimizando potenciais riscos. 

O capítulo 9 descreve o sucesso da parceria do Programa Mãos em Ação, 

encabeçada pela ECOPEF, onde várias instituições, ao longo dos últimos cinco 

anos, realizaram a coleta e triagem dos resíduos sólidos que aparecem, todo ano, na 

Ilha do Parque Estadual Fritz Plaumann, em Concórdia. Esse programa é uma das 

ações tradicionais da Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense, organizada 

pelo Comitê Jacutinga. 

No capítulo 10 é apresentado um trabalho realizado junto à Escola Básica 

Prof. Olavo Cecco Rigon, em Concórdia, com foco na produção de material didático 

e no uso de uma metodologia mais criativa e reflexiva como elemento norteador para 

o curriculum escolar, utilizando o tema “água” e, principalmente, o conceito de “bacia 

hidrográfica”. Para isso foi usado, como modelo, a microbacia do Lajeado Sabão, um 

curso d’água urbano da cidade de Concórdia. 

O capítulo 11 discorre sobre o uso das políticas públicas como ferramenta 

catalizadora da extensão rural e apresenta, como estudo de caso, o Programa SC 

Rural, realizado na região pela EPAGRI, e seu desdobramento no desenvolvimento 

sustentável da produção leiteira para a agricultura familiar. 

Por fim, o capítulo 12 apresenta as ações de educação ambiental realizadas 

pelo Centro de Divulgação Ambiental – CDA – do Consórcio Itá, que acontecem na 

área dos onze municípios lindeiros ao reservatório da UHE Itá. 

A região do Alto Uruguai Catarinense, onde se situa o Comitê Jacutinga, é 

privilegia- da em relação à quantidade de água. Possui média anual elevada de 

chuvas, dois aquíferos exploráveis e inúmeras nascentes. Porém, é caracterizada 

por um regime climático marcado por eventos ocasionais de enchentes e de 

estiagens e um relevo fortemente acidentado, somado ao solo pouco permeável, 

que faz com que as chuvas intensas resultem em baixa infiltração da água. Ainda, o 

território de abrangência do Comitê Jacutinga possui demandas elevadas de água 

para produção animal, especialmente suinocultura, avicultura e bovinocultura de 

leite, considerada uma das regiões de maior importância nacional de pecuária 

intensiva. Portanto, além de quantidade, a água que entra nesses sistemas de 

produção necessita ter qualidade compatível. Porém, em algumas microbacias da 
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região já se percebe um esgotamento hídrico. Nascentes apresentam vazões 

diminuídas, poços estão secando e muitos lajeados estão com apenas um fio d’água 

em seu curso. Esse é o contexto no qual se desdobram as ações e estudos 

apresentados nessa coletânea. 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Bacias 

Contíguas é uma referência, desde sua criação há mais de 15 anos, desenvolvendo 

campanhas e projetos de forma a conscientizar a população e servir de base para 

implementação de políticas públicas. Por isso, os trabalhos em parceria realizados 

na bacia hidrográfica, como os apresentados nesse livro, são fundamentais para o 

entendimento da dinâmica sócio-econômico-ambiental da região e, também, um 

registro histórico do aprendizado do trabalho em conjunto para as futuras gerações. 

 

 

Alexandre Matthiensen 

Presidente do Comitê Jacutinga 
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A GESTÃO DA ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO JACUTINGA – LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

 

Vilmar Comassetto1 
Laís Bruna Verona2 

 

RESUMO 

O aumento da demanda de água, o comprometimento da sua qualidade e a 
ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como por exemplo uma estiagem ou 
seca, interferem na disponibilidade de água de uma bacia hidrográfica, 
comprometendo a sua segurança hídrica. O desafio a ser superado é garantir o 
abastecimento de água para o atendimento às necessidades humanas, às 
atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas. Para evitar ou diminuir 
os riscos de um quadro de insegurança hídrica, é necessário aperfeiçoar a gestão 
dos recursos hídricos e realizar investimentos dos vários setores nas diferentes 
escalas de gestão, ou seja, na propriedade rural, na cidade, no município, na 
microbacia e na bacia hidrográfica, em nível estadual ou federal. Neste trabalho 
discutem-se os limites e possibilidades de participação dos municípios no processo 
de gestão da água. Como território de análise, consideram-se os municípios que 
integram o território de atuação do Comitê Jacutinga, na região Oeste de Santa 
Catarina. Apesar dos municípios não possuírem a dominialidade sobre os recursos 
hídricos, pressupõe-se que têm um papel importante na gestão ambiental ao atuar 
como articulador da condução de determinadas políticas públicas, as quais têm 
relação direta com fatores que afetam a disponibilidade de água, em quantidade e 
qualidade. Conclui-se apontando uma série de medidas que podem ser 
desenvolvidas em nível municipal visando integrar as políticas de meio ambiente, 
saneamento básico e uso e ocupação do solo. Também são apontadas outras ações 
específicas, possíveis de execução prática, de acordo com a realidade local. 
Entende-se que essas medidas, se integradas às políticas estadual e federal de 
recursos hídricos, poderão contribuir para a gestão eficiente da água, aumentando a 
segurança hídrica na bacia hidrográfica. 
 
Palavras-Chave: Água. Segurança hídrica. Município. Qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Engenheiro Agrônomo, Mestre em Engenharia de Produção e Doutor em Geografia. ECOPEF. E-

mail: vcomassetto@ yahoo.com.br. 
2 Engenheira Sanitarista e Ambiental, Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Rede 

Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). E-mail: lbverona13@gmail.com. 

mailto:lbverona13@gmail.com
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento da demanda de água, o comprometimento da sua qualidade e a 

ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como por exemplo, uma estiagem ou 

seca, interferem na disponibilidade de água e compromete a segurança hídrica, 

onde o abastecimento de água para atender às necessidades humanas, para a 

prática das atividades econômicas e à conservação dos ecossistemas tem sido um 

desafio a ser superado. 

O arcabouço legal e institucional que disciplina como deve ser a gestão da 

água no Brasil está disposto na Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 

através da Lei n°. 9.433, de 08 de janeiro de 1997, também conhecida como Lei das 

Águas. Aponta como um dos fundamentos que a bacia hidrográfica3 é a unidade 

territorial para a implementação da PNRH e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

Observa-se que, de acordo com esse fundamento, não é explicitada a escala 

municipal de gestão da água. No entanto, sabe-se que está previsto na Constituição 

Federal algumas políticas públicas, cuja execução cabe aos municípios e que tem 

relação direta com fatores que afetam a disponibilidade de água, em quantidade e 

qualidade. 

Eventos hidrológicos extremos têm sido cada vez mais frequentes no Brasil e 

em Santa Catarina, especialmente na região Oeste. No território da Bacia do Rio 

Jacutinga e Bacias Contíguas, a maior frequência tem sido com a ocorrência de 

estiagens e enchentes. Quando acontecem esses eventos extremos e se avalia que 

os mesmos estão causando prejuízos, principalmente econômicos, cabe ao 

município decidir pela decretação de Situação de Emergência ou Calamidade 

Pública, dependendo da gravidade da situação e extensão do evento. Em ambos os 

casos há a necessidade de se adotar medidas urgentes e preventivas a fim de 

socorrer as pessoas afetadas, sendo o município o primeiro ente da federação a ser 

acionado. 

                                                           
3 Bacia hidrográfica é um território delimitado por divisores de água localizados nas partes altas do 

terreno, onde as águas da chuva formam cursos d’água que desaguam para uma única foz 
localizada no ponto mais baixo da região, que pode ser um rio ou um lago. No caso da Bacia do Rio 
Jacutinga, a foz de todos os principais rios que dão nome às sub-bacias é o Rio Uruguai. 
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Este trabalho busca evidenciar a importância dos municípios no processo de 

gestão da água na escala local e apontar diferentes políticas públicas possíveis de 

execução que devem contribuir para mitigar os efeitos provocados quando da 

ocorrência de eventos hidrológicos extremos, e contribuir estrategicamente para uma 

maior segurança hídrica para os diferentes setores que atuam na bacia hidrográfica. 

 

A Gestão da Água na Bacia Hidrográfica 

 

A Lei das Águas, que instituiu a PNRH, não é apenas um instrumento de 

disciplinamento do uso das águas, mas é considerado um arcabouço jurídico 

inovador quanto aos rumos da gestão da água e da sociedade. Em linhas gerais, a 

Lei Federal traça os objetivos, diretrizes, instrumentos e fundamentos para a 

implementação da Política. 

Para efeito deste trabalho, destacam-se alguns aspectos da legislação, 

porém, sem desmerecer os demais, os quais, no seu conjunto, formam o arcabouço 

jurídico-institucional vigente. Neste contexto, em síntese, são objetivos principais da 

política: assegurar a disponibilidade das águas e a qualidade adequada às 

presentes e futuras gerações; garantir o uso deste recurso de forma racional, e atuar 

na prevenção e defesa contra eventos hidrológicos decorrentes do uso inadequado 

dos recursos hídricos. Em relação às diretrizes, cabe destacar que a união se 

articula com os Estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de 

interesse comum. 

Dentre os instrumentos, destacam-se os planos de recursos hídricos – 

conceituados como planos diretores – os quais visam fundamentar e orientar a 

implementação da política de longo prazo, o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes, o sistema de informações, a outorga de 

direito de uso da água e a cobrança pelo uso da água. 

Quanto aos fundamentos, a Lei das Águas se baseia em seis princípios 

fundamentais, dos quais se destacam: V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial 

para a implementação da PNRH e atuação do SINGREH e, VI – a gestão deve ser 

participativa e descentralizada. 

Portanto, a bacia hidrográfica – no âmbito da política – é considerada o 

território adequado para o planejamento e unidade territorial básica para efetivação 
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da política. E os integrantes de uma determinada bacia, que podem incluir territórios, 

Estados ou países, devem promover a gestão e o aproveitamento dos recursos 

hídricos de forma integrada, sem prejuízos às unidades político-geográficas já 

existentes. 

Em relação ao SINGREH, o mesmo se caracteriza como o arcabouço 

institucional responsável pela gestão da água e é composto por instituições que 

atuam nas escalas federal, estadual e de bacia hidrográfica (Figura 1). 

Na escala federal atuam as entidades que têm o papel de orientar a política 

de recursos hídricos em nível nacional. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), órgão consultivo e deliberativo, tem a função de atuar na formulação da 

PNRH e a Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU/MMA), 

integrante da estrutura do Ministério de Meio Ambiente (MMA), atuando como 

secretaria executiva do CNRH. Também na escala federal atua a Agência Nacional 

de Águas (ANA), uma autarquia que tem como principal atribuição implementar a 

PNRH e coordenar o SINGREH. 

Na escala estadual atuam o órgão gestor estadual e os Conselhos Estaduais 

de Recursos Hídricos. Em Santa Catarina, quem atua como órgão gestor estadual 

de recursos hídricos é a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDE), que acumula as funções de formulação de políticas 

governamentais, própria das secretarias de estado e a função de apoio aos 

colegiados, que seria de responsabilidade de um órgão gestor específico, a exemplo 

de outros estados, cuja atribuição, entre outras, é a de outorgar, fiscalizar o uso dos 

recursos hídricos em rios de domínio estadual e as águas subterrâneas. 

Em nível de bacia, operam os Comitês de Bacias Hidrográficas, que, 

subordinados ao órgão estadual, possuem várias atribuições, entre as quais 

destaca-se o debate e proposição de ações visando a gestão eficiente da água na 

bacia hidrográfica em que atua. É considerado como o parlamento das águas, onde 

se reúnem usuários de água, poder público (órgãos da administração federal e 

estadual) e população da bacia, setor onde também estão inseridos os municípios. 

No caso dos municípios, estão assim categorizados e não como poder público, 

porque no Brasil os municípios não têm dominialidade sobre os recursos hídricos, 

competência exclusiva do governo federal e governos estaduais. 
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Figura 1 – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

 
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Águas (2013) 

 

Outra entidade que também atua na escala da bacia hidrográfica é a Agência 

de Bacia, Entidade Delegatária ou Entidade Executiva, que se caracterizam como 

secretarias executivas dos comitês de bacia, cuja amplitude de atuação na bacia 

depende de sua con- figuração e disponibilidade de recursos. As “Agências de 

Bacia” e “Entidades Delegatárias” são criadas e operam junto aos comitês em que 

há a arrecadação de recursos oriundos da aplicação do instrumento “cobrança pelo 

uso da água”, cuja aplicação ocorre na própria bacia. Isso permite à entidade, além 

de oferecer suporte organizacional, administrativo, de mobilização e capacitação, de 

também estruturar sua equipe técnica para elaborar e executar projetos 

estruturantes na bacia hidrográfica. 

A outra configuração é a “Entidade Executiva”, que atua junto aos comitês 

que ainda não têm implantado a cobrança pelo uso da água. Nesse caso, a atuação 

é mais restrita, limitando-se ao assessoramento organizacional, administrativo, de 

mobilização e capaci- tação, porque os recursos disponibilizados pelos governos 

estaduais, através de Termo de Colaboração, são mais limitados. 

Observa-se que nessa formatação do SINGREH não há referência explicita 

em relação à escala local ou municipal de planejamento e gestão da água. Em que 
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pese a importância do município no planejamento e execução de políticas públicas 

em gestão ambiental e que tem relação direta com a disponibilidade de água em 

quantidade e qualidade, já existem discussões de como vencer os desafios que 

ainda dificultam a inserção dos municípios nas estratégias de gestão da água. 

Diante do exposto, e considerando os objetivos deste trabalho, na Figura 2 

propõe-se a inclusão do município no SINGREH. Nessa configuração, o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, como órgão consultivo e deliberativo, tem a função de 

atuar na formulação da Política Municipal de Recursos Hídricos e a Secretaria 

Municipal de Agricultura e/ou Meio Ambiente, para atuar como órgão executor das 

políticas. A entidade de bacia, nesse caso, não está subordinada a qualquer 

entidade municipal, mas atua de modo integrado no desenvolvimento de ações 

planejadas tanto no âmbito da bacia quanto do município. 

 

Figura 2 - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos com a inclusão do município. 

 
Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Águas (2013) 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Bacias Contíguas 

 

No estado de Santa Catarina, para efeito do planejamento, gestão e 

gerenciamento dos recursos hídricos, foram instituídas 10 Regiões Hidrográficas 
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(RH) e 17 Unidades de Planejamento e Gestão (UPG), conforme Resolução CERH 

nº 26, de 20 de agosto de 2018. Nessa delimitação, em alguns casos, o território de 

atuação de determinado comitê coincide com o território da região hidrográfica em 

que está inserido. E em outros, numa mesma região hidrográfica há um ou mais 

comitês que atuam. 

É o caso da Região Hidrográfica 03 (RH 03), a qual apresenta duas UPGs: 

UPG 3.1 

Jacutinga e UPG 3.2 – Peixe. Portanto, a Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga 

e Bacias Contíguas, doravante Bacia do Rio Jacutinga, integra a Região Hidrográfica 

03 (RH 03), denominada Vale do Rio do Peixe, que também apresenta a Bacia do 

Rio do Peixe na sua composição, cujos rios têm sua foz no Rio Uruguai (Figura 3). 

 

Figura 3 - Regiões Hidrográficas (RH) e Unidades de Planejamento e Gestão (UPG) de Santa 
Catarina. 

 
Fonte: Adaptado de Santa Catarina (2018) 
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A Bacia do Rio Jacutinga é um território importante de Santa Catarina, onde 

se concentram aproximadamente 192.900 pessoas (IBGE, 2010). Possui uma área 

de 2.712,2 km², que corresponde a 2,9 % do território do estado. 

O sistema hidrográfico que compõe esse território, apresenta, além da Bacia 

do Rio Jacutinga, mais sete bacias, por isso da denominação oficial desse território 

como Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Bacias Contíguas, que são: Rio Rancho 

Grande, Rio Suruvi, Rio dos Queimados, Rio Engano, Rio Ariranha, Rio 

Ariranhazinho e Contribuições independentes, todas desaguando no Rio Uruguai 

(Figura 4). 

 

Figura 4 - Sistema hidrográfico do território da Bacia do Rio Jacutinga e Bacias Contíguas.  

 
Fonte: Santa Catarina (2009) 

 

A Bacia do Rio Jacutinga é considerada, sob o aspecto de gestão da água, o 

território de atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Bacias 

Contíguas, doravante Comitê Jacutinga, conforme preconizado pela Lei das Águas e 

pelo Decreto Estadual Catarinense nº. 671 de 17 de junho de 2020. 
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Nesse território estão inseridos 19 municípios, sendo que cinco destes estão 

integralmente na área da bacia, sete parcialmente inseridos com sede dentro da 

bacia e outros sete parcialmente inseridos, porém, com sede fora da área da bacia 

(Figura 5). 

Os 19 municípios que compõem a bacia são: Água Doce, Alto Bela Vista, 

Arabutã, Arvoredo, Catanduvas, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia 

do Sul, Ouro, Paial, Peritiba, Presidente Castelo Branco, Seara, Vargem Bonita e 

Xavantina. 

 

Figura 5 - Municípios que compõem a Bacia do Rio Jacutinga.  

 
Fonte: Santa Catarina (2009) 

 

Por sua vez, o Comitê Jacutinga, criado pelo Decreto Estadual n° 652, de 03 

de setem- bro de 2003, é composto por 30 instituições, das quais 40% são 

representados por usuários de água, outros 40% pela população da bacia e 20% por 

representantes do poder público federal e estadual. Superados os desafios de sua 

implantação, ao longo de sua trajetória o Comitê tem desenvolvido projetos e 

promovido ações de mobilização e capacitação para a gestão sustentável da água. 
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Nesse processo, um dos principais objetivos tem sido a implementação dos 

instrumentos de gestão das águas do referido território. Para tanto, a elaboração do 

plano da bacia e a ampliação do número de usuários de água cadastrados foram 

ações importantes e que serviram de base para a continuidade de outras novas 

intervenções. 

Uma das ações importantes e que contribuiu para fortalecer o sistema de 

informações sobre recursos hídricos na bacia foi a publicação de várias pesquisas 

que foram desenvolvidas por instituições que compõem o comitê, cuja síntese está 

no livro “Pesqui- sas em Recursos Hídricos na Bacia do Rio Jacutinga e Contíguos”, 

publicado em 2013 e que teve o Comitê Jacutinga como entidade responsável pela 

sua organização e publicação (COMASSETTO, 2013). 

Outras ações foram promovidas pelo comitê, destacando-se a realização do 

diagnóstico dos poços profundos perfurados, a caracterização das sub-bacias com a 

avaliação da qualidade da água, o diagnóstico dos sistemas de reservação de água 

no meio rural através de cisternas e a qualidade da água, eventos de capacitação, 

como seminários, cursos de educação ambiental para a gestão da água e o 

concurso de fotografias “Olhares sobre a Água”, dentre outras. A organização e 

mobilização de entidades para promoção de eventos durante a “Semana da Água”, 

que já está na sua 8ª edição, também tem contribuído para a mobilização e 

envolvimento de mais pessoas e instituições no debate e na execução de ações 

visando a gestão da água. Historicamente, durante esse processo, o Comitê teve 

como principal parceiro o Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa 

do Alto Uruguai Catarinense (Consórcio Lambari), que, além do apoio administrativo, 

também atuou como personalidade jurídica do Comitê no gerenciamento dos 

recursos financeiros, repassados pelo governo do Estado através de convênios. 

Mais recentemente, a partir do ano de 2018, o governo do Estado de Santa 

Catarina modificou a metodologia de apoio aos comitês de bacia. Mediante edital 

público, o governo de Estado, através da SDE, firmou Termo de Colaboração com 

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) para atuarem como Entidade Executiva. 

No caso do Comitê Jacutinga e demais comitês do Oeste de Santa Catarina, 

a Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann (ECOPEF) foi a 

organização contratada. A ECOPEF é uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) com sede no município de Concórdia (SC). A sua missão 
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é promover a preservação do meio ambiente em parceria com instituições públicas e 

privadas através de projetos de sustentabilidade, gestão de bacias hidrográficas e 

de unidades de conservação. 

Nessa nova modalidade de contratação, e conforme o Termo de Colaboração, 

a ECOPEF, como Entidade Executiva, desenvolve ações de organização interna do 

comitê, comunicação, articulação, mobilização social, capacitação, gestão financeira 

e assessoria jurídica. 

 

Informações Hidrológicas da Bacia do Rio Jacutinga 

 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia, concluído em setembro de 2009, é o 

documento que apresenta uma série de informações hidrológicas, as quais têm 

auxiliado na execução de atividades e desenvolvimento de projetos no território da 

bacia. Na tabela 1 apresentam-se os principais setores usuários demandantes de 

recursos hídricos na bacia e percentual de participação no volume de captação. 

Apesar do baixo número de usuários cadastrados no período em que se 

elaborou o plano, com apenas 575 cadastros inscritos no Sistema de Cadastrados 

de Usuários, cuja referência cadastral é de 24 de julho de 2009, é possível observar 

os principais setores quanto às demandas de água 

 

Tabela 1 - Distribuição da demanda dos usos consuntivos4 na Bacia do Rio Jacutinga em função do 
número de pontos de captação superficial e do volume de água captado superficialmente. 

Uso 
Pontos de Captação 

Superficial (nº) 

Pontos de Captação 

Superficial (%) 

Volume 

Captado (L/s) 

Volume 

Captado (%) 

Abastecimento 

Público 
18 3,1 241,1 37,4 

Aquicultura 1 0,2 0,8 0,1 

Criação Animal 498 86,6 102,5 15,9 

Industrial 17 3,0 232,4 36,0 

Irrigação 3 0,5 1,0 0,2 

Outros Usos 36 6,3 0,3 0,1 

Produção de 

Energia 
2 0,3 66,7 10,3 

Total 575 100,0 644,7 100,0 

Fonte: Santa Catarina 2009. (Referência cadastral: 24/07/2009). 

                                                           
4 Consideram-se usos consuntivos quando, durante o uso, é captada uma determinada quantidade de 

água dos mananciais e depois de utilizada, uma quantidade menor e/ou com qualidade inferior é 
devolvida, ou seja, parte da água retirada é consumida durante seu uso, causando uma redução do 
volume de água disponível na bacia hidrográfica 
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Por ordem de importância quanto ao número dte usuários que demandam 

recursos hídricos na bacia, destacam-se os setores de criação animal, 

abastecimento público, outros usos e industrial. O setor elétrico também se destaca 

como importante usuário, no entanto, cabe ressaltar que o uso da água é 

considerado não consuntivo, isto é, utiliza os recursos hídricos, porém, não 

consome, ou seja, a água retorna ao leito normal dos rios. Com a instalação desse 

tipo de empreendimento, sua interferência nos recursos hídricos tem sido na 

modificação no seu padrão temporal de disponibilidade, principalmente quando há a 

formação de grandes lagos para o seu armazenamento. 

Na figura 6, busca-se atualizar os dados dos setores de usuários cadastrados, 

apontando-se numericamente os setores de usuários declarados no Sistema de 

Cadastro de Usuários demandantes de recursos hídricos na bacia. Segundo os 

dados, o número de declarações até 31 de dezembro de 2019 é de 6.738. Observa-

se que o setor agropecuário continua sendo, numericamente, o maior demandante 

de água na bacia, com 6.040 declarações, seguido de outros usos, tais como postos 

de combustíveis, lavanderias, etc., com 447 cadastrados. O setor de abastecimento 

público tem 98 cadastrados, seguido do setor industrial com 59 cadastros realizados. 

 

Figura 6 - Número de declarações por setor demandante da Bacia do Rio Jacutinga cadastrados no 
Sistema de Cadastro de Usuários de Água da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
(SDE/SC), ano 2019. 

 
Fonte: Santa Catarina (2020c). 

0

2000

4000

6000

8000

98 23

6040

19 2 59 47 1
447

2

N
ú

m
e

ro
 d

e
 D

e
cl

ar
aç

õ
e

s



 

24 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

No que se refere ao volume de água captado para cada setor, também 

buscou-se atualizar os dados (Figura 7). Atualmente, a demanda total de água na 

Bacia do Rio Jacutinga, conforme dados autodeclarados no Sistema de Cadastrados 

de Usuários, é de 544.042 litros por segundo (L/s). 

 

Figura 7 - Volume de água captado (L/s) por setor demandante da Bacia do Rio Jacutinga 
cadastrados no Sistema de Cadastro de Usuários de Água da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (SDE/SC), ano 2019.  

 
Fonte: Santa Catarina (2020c). 

 

Quanto aos principais setores demandantes, os dados atualizados para o ano 

de 2019 mantêm a tendência conforme já observado no ano de 2009. O setor de 

criação animal, com o maior número de declarações, também é o que apresenta a 

maior demanda, cerca de 506.222 L/s, correspondendo a 93% do total da demanda 

atual, seguido do setor aquicultura com uma demanda de 26.165 L/s e de 

abastecimento público com uma demanda de 5.683 L/s. Os outros usos e a indústria 

vêm em seguida, com 5.279 L/s e 574 L/s, respectivamente. 

Com relação à distribuição espacial dos usuários, na tabela 2 apresentam-se 

os municípios da Bacia do Rio Jacutinga e o respectivo número de cadastrados. 

Observa-se que os municípios de Concórdia e Seara são os que apresentam o 

maior número de cadastrados, sendo 1.732 e 888, respectivamente. Cabe ressaltar 

que o município de Água Doce possui apenas 13 usuários cadastrados porque o 

percentual de território inserido na Bacia do Rio Jacutinga é de apenas 1%, pois a 
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maior parte do território localiza-se nas bacias do Rio do Peixe e do Rio Chapecó e 

Irani. 

Mesmo aspecto pode ser considerado para os municípios de Ipira e Ouro, 

cujos territórios localizam-se quase que integralmente na bacia do Rio do Peixe e os 

municípios de Xavantina, com 19 cadastrados, e Arvoredo, sem nenhum cadastrado, 

pois parte dos seus territórios está inserido na Bacia do Rio Chapecó-Irani. 

 

Tabela 2 - Número de usuários cadastrados no Sistema de Cadastro de Usuários de Água da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE/ SC), distribuídos nos 19 municípios da 
Bacia do Rio Jacutinga – ano 2019 

MUNICÍPIO 
NÚMERO DE 

DECLARAÇÕES 
MUNICÍPIO 

NÚMERO DE 

DECLARAÇÕES 
Água Doce 13 Jaborá 591 

Alto Bela Vista 285 Lindóia do sul 495 

Arabutã 423 Ouro 83 

Arvoredo - Paial 142 

Catanduvas 133 Peritiba 186 

Concórdia 1.732 Presidente Castelo Branco 232 

Ipira 39 Seara 888 

Ipumirim 510 Vargem Bonita 173 

Irani 416 Xavantina 19 

Itá 394   

Total de Declarações  6.754 

Fonte: Santa Catarina (2020c). Referência Cadastral: 31/12/2019 

 

Na figura 8 apresentam-se as diferentes fontes de captação de água que 

ocorrem na bacia. De acordo com os dados, observa-se que a principal fonte de 

captação são as nas- centes de água, seguidas dos poços profundos. 
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Figura 8 - Número de tipos de fontes de captação de água nos 19 municípios da Bacia do Rio 
Jacutinga - ano 2019  

 
Fonte: Santa Catarina (2020c). 

 

Os dados apresentados na figura 8 evidenciam a importância que as 

nascentes têm como principal fonte de captação de água na bacia. Diante desse 

aspecto, vários estudos já foram realizados para a análise das condições de 

proteção dessas fontes, qualidade da água e medidas preventivas a fim de oferecer 

água em qualidade, principalmente para o consumo humano e dessedentação 

animal, os quais estão publicados no livro “Pesquisas em Recursos Hídricos na 

Bacia do Rio Jacutinga e Sub-Bacias Contíguas” (COMASSETTO, 2013; 

DINNEBIER et al. 2018). 

As águas superficiais dos rios, de fontes ou até mesmo de poços rasos, são 

as mais afetadas pelo manejo inadequado dos solos e dos dejetos animais. Em 

muitas proprieda- des, a inexistência de Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

que incluem a proteção das nascentes e suas áreas de entorno reduzem a 

ocorrência de afloramentos espontâneos de água e provocam até mesmo o 

desaparecimento de mananciais e fontes antes eficientes (FLOSS, 2011). 

A água subterrânea é o segundo tipo de fonte mais demandada pelos 

usuários. Em função dessa importância, na Bacia do Rio Jacutinga também já foram 

desenvolvidos vários projetos de pesquisa a fim de quantificar o número de poços e 

analisar a qualidade da água, cuja discussão não está no escopo desse trabalho 
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(MARCHESAN, 2007; ANDREIS, 2013; MATHIENSEN et al., 2014; COMASSETTO 

et al., 2014). 

 

Eventos Hidrológicos 

 

A alternância entre períodos de estiagens e de elevada precipitação é uma 

realidade cada vez mais frequente no estado de Santa Catarina, especialmente na 

Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga. Essa sazonalidade provocada por eventos 

hidrológicos extremos, causa, além de preocupações e conflitos pelo acesso a esse 

recurso, prejuízos, principalmente econômicos, além dos sociais e ambientais. 

Na figura 9 apresentam-se os dados históricos de precipitação na Bacia do 

Rio Jacutinga (EMBRAPA, 2019). A média histórica de precipitação, considerando-

se o período entre os anos de 1987 a 2019 foi de 1.902mm/ano. No entanto, 

observa-se uma sazonalidade em termos de precipitação, com níveis de volume de 

chuvas oscilando entre um mínimo de 1.242 mm no ano de 1988 a uma precipitação 

de 2.777mm no ano de 2015. Conhecer essa variabilidade de níveis de precipitação 

é importante, pois contribuem para a elaboração de propostas, projetos e possíveis 

ações para mitigação dos efeitos e prevenção quando da ocorrência dos extremos 

hidrológicos. 

Nessa variação, quando ocorrem intensas precipitações, que geram 

enchentes e inundações, têm sido ocasionadas principalmente nos perímetros 

urbanos das cidades da bacia. No caso de ocorrência de baixos níveis de 

precipitação, eventos de estiagens têm sido mais frequentes, atingindo mais 

municípios e causando volume maior de prejuízos, pois de modo geral afeta todo o 

território da bacia, principalmente o meio rural, setor que se caracteriza como a base 

econômica de toda a região Oeste. 
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Figura 9 - Dados de precipitação na Bacia do Rio Jacutinga no período de 1987 a 2019 

 
Fonte: Embrapa (2019). 

 

No caso da estiagem, é aqui entendida, conforme descrição de Espíndola e 

Nodari (2012), como um evento relativamente prolongado, embora temporário, 

geralmente relacionado a baixos índices de precipitação pluviométrica, o que 

desequilibra a reposição da umidade do solo, causando séria instabilidade 

hidrológica. 

Ainda segundo os autores, as estiagens, por se apresentarem como 

fenômenos extremos, tanto no que tange a sua intensidade, quanto na sua extensão 

espaço-temporal, vêm sendo consideradas e enfrentadas como desastres 

socioambientais de grande impacto, que afetam várias atividades econômicas, 

principalmente a agricultura, a indústria, a pecuária e a geração de energia elétrica. 

Na figura 10 observa-se o número de ocorrências de registro de desastres do 

tipo estiagem na região Oeste de Santa Catarina no período entre os anos de 1990 

a 2013. Observa-se que a ocorrência nos municípios da bacia tem sido de 4 a 15 

vezes no referido período, dependendo do município (FREITAS et al., 2017). 
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Figura 10 - Índices de desastres do tipo estiagens em Santa Catarina no período de 1990 a 2013 

 
Fonte: Adaptado de Freitas et al. (2017). 

 

A Gestão da Água nos Municípios da Bacia do Rio Jacutinga 

 

A demanda para qualquer uso da água devido aos fatores de aumento da 

população humana e da produção animal é crescente. A falsa concepção de 

abundância de água no território da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga exige 

mudanças de práticas quanto aos usos das águas, principalmente em nível 

municipal. Associado a esses fatores há o agravante da ocorrência de eventos 

hidrológicos extremos, como as estiagens, que contribuem no comprometimento 

ainda maior da oferta de água para o desenvolvimento socioeconômico da bacia. 

Toma-se como exemplo a situação dos municípios da Bacia do Rio Jacutinga 

durante a ocorrência de estiagem nos primeiros meses do ano de 2020. Conforme a 

tabela 3, no período entre 1° de janeiro de 2020 à 13 de abril de 2020, todos os 

municípios que compõem o território da bacia haviam decretado situação de 

emergência, O número de propriedades atendidas com o abastecimento de água era 

cerca de 560, sendo abastecidas com cerca de 2 (dois) milhões de litros diariamente 

através de caminhões-pipa. 

Observa-se que a maior concentração de setores de usuários demandantes 

de recursos hídricos localiza-se no meio rural, onde a maior demanda é para a 
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produção animal, principalmente suínos, aves e leite e o abastecimento humano. Em 

alguns municípios a situação é mais grave, pois, além do prejuízo devido ao 

comprometimento da produtividade desses setores mais atingidos, há a dificuldade 

de algumas prefeituras em encontrar água bruta5 para captação e atendimento das 

demandas. Além da diminuição da vazão de nascentes e rios, também há uma 

diminuição na qualidade da água, o que agrava ainda mais a situação. 

Esta é a situação hidrológica dos municípios atingidos pela estiagem. E, 

quando da ocorrência desses eventos extremos, o município é o primeiro ente da 

federação a ser acionado para prestação do serviço de atendimento aos usuários 

demandantes por recursos hídricos através das secretarias municipais, para dar 

conta da problemática resultante desses eventos. 

Diante dessa problemática, e considerando o que a Lei das Águas dispõe 

sobre a responsabilidade dos entes federados, questiona-se: Quais as funções e 

ações do município na gestão da água? Como o município poderá efetivar a gestão 

das águas no contexto do planejamento urbano e rural. 

 
Tabela 3 - Dados sobre a estiagem nos municípios da Bacia do Rio Jacutinga6. Situação em 
13/05/2020 

Município 
Decreto Situação 

Emergência/ Estiagem 
(Data) 

Abastecimento De Água Pelo Poder 
Público (Prefeitura) 

Finalidade do 
Abastecimento 

Famílias (nº) 
Volume Médio 
Diário (1/dia) 

Humano Animal 

Água Doce 13.05.2020 S/I S/I - - 

Alto Bela Vista 03.04.2020 16 50.000 - X 

Arabutã 19.03.2020 12 40.000 X X 

Arvoredo 28.01.2020 70 300.000 X X 

Catanduvas 07.05.2020 S/I S/I - - 

Concórdia 16.03.2020 100 240.000 X X 

Ipumirim 02.04.2020 24 12.000 - X 

Ipira 19.03.2020 27 20.000 X X 

Itá 20.03.2020 60 20.000 X X 

Irani 05.05.2020 25 100.000 X X 

Jaborá 16.03.2020 5 110.000 X X 

Lindóia do Sul 18.03.2020 15 120.000 X - 

Ouro 21.02.2020 5 25.000 - X 

Paial 16.03.2020 50 300.000 X X 

Peritiba 25.03.2020 25 80.000 - X 

President C. Branco 13.03.2020 12 120.000 X X 

Seara 27.01.2020 (DM) 

26.03.2020 (DE) 

100 360.000 X X 

Vargem Bonita 09.04.2020 S/I S/I - - 

Xavantina 18.03.2020 17 250.000 X X 

TOTAL 563 2.147.000 12 15 

Legenda: (S/I) Sem Informação. (DM) Decreto Municipal. (DE) Decreto Estadual.  
Fonte: Autores. 

                                                           
5É aquela encontrada naturalmente nos rios, riachos, lagos, lagoas, açudes e aquíferos, que não passou por 

nenhum processo de tratamento (IGAM, 2008). 
6 Dados fornecidos pela Defesa Civil, Secretarias Municipais, imprensa e sites das Prefeituras 
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Apesar da legislação determinar que os rios sejam de domínio federal ou 

estadual e de que a gestão dos recursos hídricos estaria assegurada com a criação 

dos comitês, tendo como território de planejamento e execução de ações a bacia 

hidrográfica, entende-se que os municípios podem exercer funções e ações 

importantes na gestão dos recursos hídricos, a qual deve ser realizada de modo 

integrado e não competitivo entre os municípios de uma mesma bacia hidrográfica. 

Essa inserção mais concreta dos municípios no processo de gestão da água, 

justifica-se, pois, quando da ocorrência de eventos hidrológicos extremos; os 

municípios são os primeiros entes da federação que lidam com essa problemática, 

primeiro no abastecimento e depois na responsabilidade de recuperar os prejuízos. 

É nos municípios que as ações imediatas e estratégicas para recuperação podem e 

devem ser implementadas, através de processos de planejamento e gestão, 

associado à conscientização das pessoas em relação aos usos das águas. Além 

disso, por ser o ente federativo mais próximo do cidadão e dos problemas locais, o 

poder público municipal é que pode e deve oferecer as melhores condições para 

criar espaços de discussão com participação da sociedade no processo e 

planejamento e gestão através dos conselhos municipais. 

Apesar dos municípios não possuírem a dominialidade sobre os recursos 

hídricos, exercem um papel importante na gestão ambiental ao atuarem na 

formulação e gestão do Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo, que é 

considerado o principal instrumento de gestão territorial. Quando define os 

parâmetros para o cumprimento da função social, ambiental e econômica da 

propriedade, os projetos e ações previstos no referido Plano têm relação direta com 

uma maior ou menor proteção dos recursos hídricos. Por isso ressalta-se a 

importância e a necessidade de se integrar a gestão territorial e hídrica que 

acontece nos municípios em âmbito de bacia hidrográfica. 

Além disso, os municípios são titulares dos serviços de saneamento básico, 

que inclui o fornecimento de água potável à população, a coleta e tratamento de 

esgoto, a gestão dos resíduos e a drenagem urbana, conforme dispõe a Lei n° 

11.445/05/01/2007 (BRASIL, 2007). Do mesmo modo, a Constituição Federal prevê 

a possibilidade de o município legislar sobre as questões não contempladas pelas 

leis federais e estaduais sempre que se tratar de assuntos de gestão ambiental local 

e de interesse do município. 
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Considerando o exposto, na sequência são apresentados alguns projetos, 

bem como ações que podem ser desenvolvidas em nível municipal. O entendimento 

é de que nessa escala de atuação, o desenvolvimento de projetos e ações pode 

ajudar a diminuir os riscos de escassez de água, oferecendo maior segurança 

hídrica para as diferentes atividades econômicas, abastecimento humano e 

preservação dos diferentes ecossistemas. 

 

Sugestões de Programas, Projetos e Ações para a Segurança Hídrica dos 

Municípios da Bacia 

 

A seguir, elencam-se possíveis medidas que podem ser adotadas a fim de 

aumentar a oferta de água e a segurança hídrica nos municípios para reduzir os 

efeitos indesejáveis dos eventos hidrológicos sobre a população. Dentre essas 

medidas, destacam- se primeiramente aquelas políticas públicas e instrumentos de 

gestão municipal já previstos na Constituição Federal de 1988 e outros marcos 

legais editados posterior- mente: Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo e o 

Plano Municipal de Saneamento Básico. Na sequência, apresentam-se outras 

medidas que, apesar de não obrigatórias constitucionalmente, os municípios 

poderão adotar, na forma de planos, programas, projetos e ações, as quais poderão 

fortalecer a segurança hídrica em nível de município com a elaboração do Plano 

Municipal de Gestão da Água. 

 

Plano Diretor Municipal 

 

A Constituição Federal de 1988, no Capítulo que trata da Política Urbana, 

dispõe, no artigo 182°, que compete aos municípios executar a política de 

desenvolvimento urbano, através de diretrizes gerais fixadas em lei municipal, 

visando ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes. Nessa questão, cabe ressaltar que o Plano Diretor 

deverá englobar o território do município como um todo (Art. 40, § 2º da Lei Federal 

nº 10.257/2001). 

A Legislação Urbana é constituída basicamente de vários instrumentos legais, 

dos quais o mais importante é o Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo. O 
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Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257), publicado em 10 de julho de 2001, que 

regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, fixa as diretrizes de 

política urbana, utilizando- se, sobretudo, do princípio das funções sociais da 

propriedade e da cidade, de forma a garantir o acesso a terra urbanizada e 

regularizada, o direito à moradia, ao saneamento básico, aos serviços urbanos a 

todos os cidadãos, e a implementação de uma gestão democrática e participativa. 

No âmbito dessa lei todos os fatores de desenvolvimento, incluso a legislação 

ambiental e das águas, devem ser traçados e a indicação de onde e quanto de 

recursos será aplicado, pois este é um instrumento considerado fundamental no 

planejamento e norteia as ações dos setores públicos e privados. Há vários itens 

considerados essenciais para o desenvolvimento dos municípios e que devem ser 

contemplados no Plano Diretor de um município, entre os quais destacam-se o 

direito de outorga onerosa do direito de construir e o direito para alterar 

onerosamente o uso do solo. 

Cabe aos municípios a elaboração do Plano Diretor, sendo obrigatório para 

aqueles com mais de 20 mil habitantes, o que significa afirmar que, na Bacia do Rio 

Jacutinga os municípios de Concórdia e Seara têm essa obrigação. Porém, cabe 

lembrar, que quando realizado, o Plano Diretor orienta a elaboração dos demais 

instrumentos de planejamento do governo municipal, tais como Código de Postura, 

Código de Obras, Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 

Anual, os quais devem incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

A Política Nacional de Saneamento, instituída pela Lei Federal nº 11.445, de 

05 de janeiro de 2007, define saneamento básico como o conjunto de serviços que 

contemple a infraestrutura e instalações de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas 

pluviais urbanas, considerados serviços de interesse local, e por isso, nos termos do 

inciso V do art. 30 da Constituição Federal, são de titularidade municipal (BRASIL, 

1988). 

A Legislação determina que o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) tem que ser elaborado pelos municípios, devendo assegurar a participação 
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e o controle social em todas as etapas de elaboração, implantação e fiscalização 

das ações propostas. 

Cabe ressaltar que sob a ótica do interesse local, os serviços públicos de 

saneamento básico executados pelos municípios, podem ser de forma direta, 

indireta, por empresas autônomas municipais, ou mediante concessão, por 

empresas públicas estaduais ou privadas. A implantação, a universalização e a 

gestão desses serviços dependem da coordenação e da integração das várias 

esferas do poder público federal, estadual e municipal. 

Na Bacia do Rio Jacutinga, todos os municípios têm os Planos Municipais de 

Saneamento Básico e Planos de Resíduos Sólidos elaborados. No que se refere ao 

serviço de tratamento de esgoto, se considerarmos o que prevê a legislação no 

artigo 45 da Lei Federal nº 11.445/2007, a qual exige que toda edificação 

permanente urbana deverá estar conecta- da à rede pública de esgotamento 

sanitário, quando disponível, na Bacia do Rio Jacutinga apenas quatro municípios 

atendem essa normativa. São os municípios de Itá, com 80 % de cobertura, o 

município de Catanduvas, com 62%, o município de Ouro, com 45%, e o município 

de Concórdia, com 42%, todos restritos ao perímetro urbano. 

Nos demais municípios da bacia, as práticas adotadas para o tratamento do 

esgoto sanitário consistem na utilização de sistemas denominados de fossas 

individuais, porém, na sua maioria são do tipo rudimentar (fossa e sumidouro) e não 

sépticas (fossa, filtro e sumidouro) (AMAUC, 2014). 

Essa realidade em termos de percentuais de cobertura com esgotamento 

sanitário deve ser diagnosticada e atualizada, pois o artigo 45°, no §1º, da Lei 

Federal nº 11.445/07, dispõe que, na ausência de redes coletoras públicas, serão 

admitidas soluções individuais de tratamento e destinação final dos esgotos 

sanitários. No entanto, para validar essa tecnologia é necessário realizar o 

cadastramento de todas as edificações, através de Diagnóstico do Esgotamento 

Sanitário de cada município, avaliando se as soluções individuais são tecnicamente 

adequadas, conforme prevê a NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997 (ABNT, 1993; 

ABNT, 1997). 

No território da Bacia do Rio Jacutinga, o Consórcio Intermunicipal 

Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense (Consórcio Lambari), está realizando 

esse trabalho em 12 municípios associados, uma vez que o projeto só pode ser 



 

35 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

implementado em municípios com menos de 15 mil habitantes7. Esse trabalho está 

sendo desenvolvido levando-se em conta o que prevê o Programa TrataSAN 

(Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre a Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento – ARIS) que estabelece medi- das que possibilitem 

avaliar as condições da destinação de esgotos sanitários de todas as edificações 

urbanas e posterior conduta de incentivo a implementação de soluções adequadas, 

devendo haver a correta fiscalização da destinação e tratamento do esgoto 

doméstico, seja por sistema público, seja por sistema privado. 

 

Plano Municipal de Gestão da Água 

 

Em que pese o fato da PNRH dispor que um dos instrumentos de Gestão é o 

Plano de Recursos Hídricos, cuja escala de elaboração deve ser Nacional, Estadual 

e de Bacia Hidrográfica, entende-se que, de acordo com as considerações 

anteriores, o município também deve elaborar seu Plano Municipal de Gestão da 

Água, integrado ao conjunto das questões ambientais e gestão do solo e 

ordenamento territorial. Pelo fato da gestão municipal estar mais próxima das 

pessoas, determinadas ações locais poderão apresentar resultados práticos e 

imediatos, beneficiando a população dos municípios que no conjunto vão beneficiar 

toda a bacia hidrográfica. 

Entre os projetos e ações possíveis de serem contempladas no Plano 

Municipal de Gestão da Água, podem-se citar: Sistema Municipal de Informações 

Ambientais, o qual deve conter o Diagnóstico da Situação Ambiental das 

Propriedades Rurais, o Monitoramento da Qualidade da Água – meio urbano e rural, 

o Diagnóstico e Monitoramento do Uso da Água Subterrânea, o Monitoramento das 

Nascentes e Proteção das Fontes, o Diagnóstico dos Sistemas de Aproveitamento e 

Armazenamento de Água (cisternas); Pro- grama de Uso Racional de Águas em 

Edificações Urbanas e Rurais; Projeto Pagamento sobre Serviços Ambientais (PSA) 

                                                           
7Segundo informações da ARIS, esse número de população, limitado a 15.000 habitantes para os muni- 

cípios participarem do Programa TrataSAN, foi uma decisão dos prefeitos associados à entidade. Tem relação 
com os custos para implantar sistemas coletivos de coleta e tratamento do esgoto sanitário e das 
condições financeiras dos municípios considerados pequenos em termos de população e potencial de 
arrecadação de impostos. 



 

36 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

e Plano de Contenção de Cheias e Implantação de Sistema de Alerta contra 

Enchentes. Na sequência apresenta-se o detalhamento dessas ações. 

 

Sistema Municipal de Informações Ambientais 

 

O objetivo desse instrumento é coletar informações sobre os recursos 

ambientais do município e oferecer à comunidade amplo acesso às informações 

básicas sobre o meio ambiente e estado da arte dos recursos hídricos no município. 

A produção de informações ambientais e da gestão dos recursos hídricos em nível 

municipal permite que o município seja tratado como uma unidade específica e 

particularizada para a alocação de investi- mentos e definição de projetos. Para que 

isso seja realizado é necessário que o município esteja preparado institucionalmente 

e que disponha de Informações Ambientais. Abaixo descrevem-se exemplos de 

informações que podem ser coletadas. 

 

a) Diagnóstico da Situação Ambiental das Propriedades Rurais 

Esse diagnóstico deve ser realizado em todas as propriedades rurais. Como 

prioridade, deve-se iniciar com aquelas que quando da ocorrência de estiagens, 

repetidamente têm demandado o abastecimento de água realizado pelas 

administrações municipais. 

Esse diagnóstico pode analisar, por exemplo: 

a.1) As propriedades que em período de estiagem dependem de água da 

prefeitura e diagnosticar quantos dias sem chuva essas propriedades 

conseguem suportar sem comprometer o abastecimento humano e para a 

produção animal; 

a.2) Quais as fontes de captação de água disponíveis na propriedade e 

condições de proteção e conservação; 

a.3) Balanço hídrico das propriedades rurais: demanda pontual de água, 

principalmente para abastecimento humano e animal e oferta de água; 

a.4) Quais tecnologias podem e devem ser aplicadas para captação, proteção 

e tratamento da água; 

a.5) Oferta de orientação técnica e elaboração de projeto para 

sustentabilidade hídrica das propriedades rurais; 



 

37 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

a.6) Identificar a necessidade de recuperação de nascentes e proteção de rios 

existentes na propriedade; 

a.7) Viabilidade de se implantar sistema de coleta e armazenamento de águas 

de nascentes e da chuva através da construção de cisternas; 

a.8) Viabilidade de perfuração de poço profundo para captação de água 

subterrânea; 

a.9) Orientação sobre o uso sustentável da água com possibilidades de reuso 

para determinadas atividades; 

a.10) Elaboração de leis municipais e programas de incentivo que orientem e 

ofereçam incentivos para a conservação do solo e da água no meio 

urbano e rural8. 

 

Em relação à proposição a.7 (Viabilidade de se implantar sistema de coleta de 

água das nascentes e das chuvas e armazená-las em cisternas), observa-se que, 

segundo Waskiewic et al. (2017), no meio rural da Bacia do Rio Jacutinga já estão 

instaladas cerca de 240 cisternas. De acordo com os dados de quantidade de 

cisternas até agora instaladas na bacia, associadas à frequência com que as 

estiagens têm ocorrido e o número de propriedades que ainda enfrentam situação 

de escassez e dependem do abastecimento das prefeituras (Tabela 3), conclui-se 

que esse número ainda é insuficiente. 

A realização do diagnóstico da situação dessas propriedades e a articulação 

dos municípios para captação de recursos - estaduais e federais - para o 

financiamento de cisternas passam a ser uma exigência. Nesse projeto, a 

participação do poder público municipal pode ser na oferta dos serviços de 

terraplanagem para a instalação da cisterna. Um exemplo de como o município pode 

prestar esse tipo de incentivo pode ser observado na Lei Municipal n° 3.718/2006, 

do município de Concórdia (SC), que instituiu o Programa Municipal de Incentivo à 

Implantação de Cisternas (CONCÓRDIA, 2006). 

 

 

                                                           
8 Devido à importância e efetividade dessa ação na proteção do solo e da água em nível de propriedades rurais e 

microbacias hidrográficas, no item 6.3.2 propõe-se que os municípios também criem “Programas de 
Conservação do Solo e da Água”. 
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b) Monitoramento da Qualidade da Água – meio urbano e rural 

Para uma melhor gestão dos recursos hídricos, estudos devem ser realizados 

no intuito de determinar a qualidade das águas de rios, poços e nascentes. O 

monitoramento permite conhecer o comportamento da qualidade das águas ao longo 

do tempo e no território, além de identificar as fontes e tipos de contaminação. Ação 

nesse sentido já tem sido realizada nos diferentes municípios da bacia, citando-se 

como referências os trabalhos de diagnóstico e monitoramento relatados em 

Palhares (2013); Scalcon et al. (2013); Battistoni et al. (2013); Forster et al. (2013); 

Baldissera e Mezalira (2013); Comassetto (2013); Matthiensen et al. (2014); 

Matthiensen e Oliveira (2015); Matthiensen et al. (2015); Feruck et al. (2015); 

Dinnebier et al. (2018); Filipini e Scheibe (2018). 

Para dar continuidade a esse processo sugere-se que cada município atualize 

essas informações através de: 

 

b.1) Implantação de sistema municipal de monitoramento da quantidade e 

qualidade da água superficial e subterrânea; 

b.2) Cadastramento e controle dos tipos e fontes de contaminação da água. 

 

c) Diagnóstico e Monitoramento do Uso da Água Subterrânea 

O diagnóstico e monitoramento do uso da água subterrânea atualmente 

tornam-se uma exigência devido a importância que esse tipo de fonte de água tem 

para o abaste- cimento humano e animal em todos os municípios da bacia. 

Conforme diagnóstico já realizado por Comassetto et al. (2014), o número de poços 

perfurados nos municípios da bacia é crescente e observa-se uma dependência 

cada vez maior desse tipo de fonte para o abastecimento humano e sistemas de 

produção. Conhecer essa realidade e manter esses dados atualizados deverá 

contribuir para promover eventos de capacitação sobre a gestão da água 

subterrânea, a fim de evitar o esgotamento dos poços em operação. Para tanto, 

deve-se manter a atualização desses dados, com a coleta das seguintes 

informações: 

c.1) N° de poços em operação; 

c.2) N° de poços comunitários e famílias atendidas; 

c.3) Condições de proteção sanitária dos poços; 
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c.4) Finalidade de usos da água; 

c.5) N° de poços secos e condições de tamponamento. 

 

d) Monitoramento das nascentes e proteção das fontes 

Conforme os dados do Sistema de Cadastro de Usuários da Bacia do Rio 

Jacutinga, apresentados na figura 8, observa-se que, do total de 7.435 declarações, 

4.861 têm as nascentes como fonte de captação de água. Portanto, é inegável a 

importância das nascentes, principalmente no meio rural. 

No entanto, ainda se observa a falta de informações da situação de proteção 

dessas nascentes, o que reflete na sua qualidade e condições de perenidade. Como 

exemplo de estudo realizado nesse sentido, cita-se o trabalho de Comassetto et al. 

(2013), onde foram diagnosticadas 200 fontes localizadas em 21 municípios do 

Oeste de Santa Catarina, dos quais 15 pertencentes à Bacia do Rio Jacutinga. 

Foram diagnosticados aspectos como: tipo de uso da água; localização e condição 

do entorno das nascentes; condições de manutenção das fontes protegidas e 

qualidade da água. 

Este trabalho também é um exemplo de projeto que poderia ser 

constantemente atualizado em cada município. Para tanto, sugerem-se as principais 

informações que devem ser contempladas no diagnóstico, além de dados de 

qualidade da água, já abordado anteriormente. 

d.1) Número de fontes protegidas; 

d.2) Finalidades de uso; 

d.3) Localização e condições do entorno; 

d.4) Condições de manutenção das fontes protegidas. 

 

e) Diagnóstico dos Sistemas de Aproveitamento e Armazenamento de 

Água de Chuva - cisternas 

Na Bacia do Rio Jacutinga já existem trabalhos de pesquisa realizados sobre 

a dinâmica de uso das cisternas no meio rural dos municípios da bacia, descrito no 

trabalho de Waskiewic et al. (2017). Nesse aspecto, sugere-se que os municípios 

resgatem esses dados e que os mesmos sejam constantemente atualizados. Com 

base nessas informações é possível executar ações de capacitação dos usuários 

desse tipo de tecnologia para que seja orientado sobre o manejo adequado dessa 
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tecnologia, a fim de não comprometer a sua eficiência. Seguem alguns aspectos que 

poderão ser diagnosticados nessa ação: 

e.1) Localização da cisterna; 

e.2) Tipo/modelo de cisterna; 

e.3) Fonte de captação de água; 

e.4) Tipo de telhado das instalações; 

e.5) Finalidade de uso da água; 

e.6) Sistemas e dispositivos de operação instalados; 

e.7) Capacidade de armazenamento de água. 

 

Programa Municipal de Incentivo à Conservação do Solo e da Água no Meio Rural 

 

A conservação do solo e da água é uma ação fundamental para a gestão dos 

recursos hídricos em todas as escalas, desde a propriedade até em nível de bacia 

hidrográfica. A ação das pessoas no processo de conservação do solo e da água é 

fundamental no processo de gestão da água na propriedade. A natureza atua num 

primeiro momento, ao disponibilizar a água na forma de chuva. A sua permanência 

no solo e na propriedade, dependem das práticas de manejo da terra adotadas. 

As ações conservacionistas de proteção do solo e da água são um conjunto 

de medidas que possibilitam a proteção da terra. Elas favorecem a melhoria das 

condições de infiltração da água e adequada alimentação do lençol freático e, 

consequentemente, o aumento e regularização da oferta da água para nascentes e 

rios, contribuindo para sua perenidade. Outro fator positivo é que com maior 

retenção de água no solo e disponibilidade às plantas por maior tempo, diminuem-se 

os riscos de perda de produtividade em períodos de estiagens ou secas, eventos 

climáticos que são cada vez mais frequentes na região. 

Outro benefício é a melhoria da qualidade da água ao reduzir os processos 

erosivos e a quantidade de poluentes químicos e orgânicos, que ao serem aplicados 

como fertilizantes em lavouras desprovidas de práticas conservacionistas, podem 

ser carreados para os corpos de água. 

As técnicas de conservação do solo e da água tem se mostrado efetivas em 

diminuir as perdas de solo, principalmente pela cobertura vegetal ao absorver o 

impacto das gotas de chuva, evitando o selamento superficial pela redução da 
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desagregação, e reduzindo a velocidade do escoamento superficial. Aliado a essa 

prática, o terraceamento e o plantio em nível são tecnologias que auxiliam no 

processo, contendo as enxurradas e aumentando a infiltração de água no solo. Esse 

fato torna o solo um verdadeiro reservatório de água, que é armazenada 

temporariamente e disponibilizada às plantas, com isso reduzindo o risco de 

escassez hídrica em períodos de estiagens (SKOLAUDE, 2020). 

Programas e projetos municipais têm sido desenvolvidos em vários 

municípios, onde os benefícios aos participantes do programa podem ser de várias 

formas. Cita-se como exemplo o município de Cascavel (PR), que criou o Programa 

Municipal de incentivo à conservação de solo e da água - “Programa Conservando 

Mais” - onde os agricultores têm o direito ao subsídio de hora/máquina, anualmente, 

para realizar práticas mecânicas para construção de terraços e curvas de nível em 

propriedades rurais do município, através da Lei Municipal n° 6.859 de 05 de junho 

de 2018 (CASCAVEL, 2018). Outro exemplo é do município de Estância do Socorro 

(SP), que criou o “Programa de Fertilidade e Conservação de Solos” que subsidia 

em 100% os custos para a realização da análise do solo. 

Em Santa Catarina, cita-se o município de Irineópolis, através do “Programa 

Municipal de Conservação do Solo, da Água e das Estradas Rurais”, realizado em 

parceria com a Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina 

(EPAGRI). O objetivo do programa é desenvolver uma agricultura sustentável, 

buscando aumentar a produtividade agrícola, preservando e recuperando os 

recursos hídricos, com o controle e prevenção dos processos erosivos do solo 

(IRINEÓPOLIS, 2018). 

Nesse programa, os agricultores recebem, principalmente através de 

atendimentos e visitas, orientações técnicas focadas na introdução de práticas de 

cobertura de solo, sistema de plantio direto, adubação e calagem, demarcação de 

curvas de nível e construção de sistemas de terraceamento, recuperação de 

pastagens degradadas, orientações sobre práticas para integração lavoura, pecuária 

e floresta, produção integrada, recomposição de matas ciliares, preservação e uso 

sustentável dos recursos hídricos e tratamento de dejetos animais. 
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Programa de Uso Racional de Águas em Edificações Urbanas e Rurais 

 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos mostra que nos próximos dez anos a 

demanda por água vai superar a capacidade de oferta do recurso outorgado em 

Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2014). Segundo dados e estimativas 

apresentadas, a indústria e o abastecimento da população urbana serão os setores 

mais afetados diretamente. 

Essa ação tem como objetivo instituir medidas que promovam a conservação 

e o uso racional da água em edificações urbanas e industriais, conscientizar os 

consumidores para diminuir ou eliminar o desperdício de água e ressaltar a 

importância do uso racional da água como forma preventiva de enchentes no 

perímetro urbano e de racionamento, a fim de evitar a escassez em períodos de 

estiagem. 

 

Algumas ações previstas no Programa: 

 

 Criar lei municipal que vincule a autorização de novas edificações à 

construção de reservatórios para captação e armazenamento de água das 

chuvas e águas servidas para atividades que não requerem o uso de água 

tratada, associando a quantidade de água a ser coletada, com a área 

construída e o percentual de impermeabilização do terreno; 

 Realizar eventos de sensibilização junto à população e usuários de água 

com relação ao desperdício de água e riscos de enchentes e inundações, 

através de campanhas educativas nos meios de comunicação e da 

abordagem do tema na rede pública municipal e privada de ensino e de 

modo articulado com a rede estadual e federal. 

 Sobre esse programa, citam-se exemplos de leis municipais que podem ser 

elaboradas para esse tipo de regulação. É o caso do município de São 

Paulo, através da Lei nº 13.276/02, que torna obrigatória a execução de 

reservatório para as águas coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes, 

edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a 500m². 
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No caso da Bacia do Rio Jacutinga, cita-se o exemplo do município de 

Concórdia (SC), que tem três leis nessa perspectiva. A Lei n° 3.718, de 27 de março 

de 2006 que instituiu o programa de incentivo à implantação de cisternas nas 

propriedades rurais do município, por intermédio do FUMDEAGRO, a Lei n°. 4.242, 

de 9 de dezembro de 2010, que instituiu o Programa Municipal de Conservação e 

Uso Racional da Água nas Edificações, que tem por objetivo o uso racional da água 

potável e a diminuição de enchentes e inundações e em escolas do município e a 

Lei n°. 4.681, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre a utilização de alternativas 

tecnológicas, ambientalmente sustentáveis nas escolas municipais de Concórdia. 

Para efeitos desta Lei, considera-se como alternativas tecnológicas ambientalmente 

sustentáveis, entre outras, a instalação de “sistema para a captação, 

armazenamento e utilização de águas pluviais, coletadas de telhados”. 

No caso de indústrias, recomenda-se a leitura da publicação da ANA/FIESP 

(2005), que reúne as principais informações e orientações existentes no mercado e o 

conhecimento disponível no meio acadêmico com orientações para a implantação de 

programas de conservação de água em edificações comerciais, residenciais e 

industriais, quer sejam edificações novas ou existentes; no referido documento 

encontram-se várias sugestões de procedimentos. 

De modo geral, apontam que, para restabelecer o equilíbrio entre oferta e 

demanda de água e oferecer a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e 

social, é necessário que métodos e sistemas alternativos sejam convenientemente 

desenvolvidos e aplicados em função de características de sistemas e centros de 

produção específicos. Nesse senti- do, reuso, reciclagem, gestão da demanda, 

redução de perdas e minimização da geração de efluentes se constituem, em 

associação às práticas conservacionistas, nas ações mais importantes em termos de 

gestão de recursos hídricos e de redução da poluição. 
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Projeto Pagamento sobre Serviços Ambientais (PSA) 

 

São denominados serviços ambientais aqueles prestados pela natureza 

através dos ecossistemas e de processos naturais. O PSA9 é uma compensação 

financeira para aqueles que apoiam a proteção e o uso sustentável dos recursos 

naturais. O objetivo é retribuir a quem ajuda conservar as nascentes e rios de 

microbacias que fornecem água para abaste- cimento humano ou regulação da 

vazão de rios ou aumento da infiltração de água no solo. 

Programas de PSA são elaborados tanto no Brasil como no exterior, através 

de leis municipais e estaduais que estabelecem diretrizes para o PSA nas 

localidades e iniciativas privadas e parcerias público-privadas a fim de viabilizar o 

incentivo às práticas de preservação e recomposição ambiental. Segundo Bolfe et al. 

(2013), exemplos de iniciativa de PSA em municípios no estado de Santa Catarina 

são: Produtor de Água do Rio Vermelho e Produtor de Água do Rio Camboriú. 

São Bento do Sul é a primeira cidade catarinense a implantar um programa 

de PSA, o “Programa Produtor de Água do Rio Vermelho”, cujo objetivo é promover 

a sustentabilidade dos produtores rurais aliada à melhoria da qualidade da água. 

Para esse programa entrar em vigor, o município aprovou uma lei que instituiu e um 

decreto que regulamentou o PSA (SÃO BENTO DO SUL, 2010). 

No município de Balneário Camboriú, que tem frequente falta de água e perda 

na sua qualidade, especialmente no verão, o responsável financeiro pela execução 

do programa é a autarquia municipal Empresa Municipal de Água e Saneamento 

(EMASA), que após estudo de valoração para o PSA na região, é responsável por 

bonificar produtores rurais que preservarem e/ou recuperarem cobertura vegetal, 

tendo maior peso as matas ciliares e as áreas de nascentes (BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ, 2009). 

                                                           
9Utilizou-se a expressão “Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)” porque está mais popularizada na lite- ratura 

que trata desse tema e no escopo das experiências citadas. Porém, cabe ressaltar que há autores que defen- 
dem que a expressão mais adequada a ser empregada deve ser “Compensação por Serviços Ambientais 
(CSA), definida como uma “retribuição, monetária ou não, às atividades humanas voluntárias de 
restabelecimento, re- cuperação, manutenção e melhoria dos ecossistemas que geram condições indispensáveis 
à vida no planeta” (SILVA; MONTIBELLER-FILHO, 2011). A justificativa é que há o entendimento de que a 
transferência financeira direta (pagamento) é apenas um dos instrumentos para promover a retribuição, 
considerando com que a designação mais apropriada seja “compensação” (SILVA; MONTIBELLER-FILHO, 
2011). 
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Na Bacia do Rio Jacutinga existem vários municípios que poderiam criar esse 

programa, principalmente aqueles que têm como fonte de captação de água bruta 

dos rios e cuja demanda é crescente em função do aumento da população nas 

cidades. Concórdia, cuja captação de água bruta é nos Rios Jacutinga e Suruvi, e 

Seara, que capta no Rio Caça- dor, são duas cidades que se enquadram dentro 

dessa categoria. 

 

Plano de Contenção de Cheias e Implantação de Sistema de Alerta contra 

Enchentes 

 

Para os municípios que rotineiramente são afetados por enchentes, 

principalmente no perímetro urbano, a implantação de sistemas de alerta hidrológico 

como parte integrante de um Plano de Contenção de Cheias (PCC) atualmente é 

uma exigência diante das possibilidades tecnológicas e ferramentas de controle 

disponíveis. 

As medidas que tem como objetivo minimizar os danos das inundações 

podem ser classificadas, de acordo com sua natureza, em medidas estruturais e 

medidas não estruturais. Segundo Canholli (2015), as medidas estruturais 

correspondem às obras que podem ser implantadas visando à correção e/ou 

prevenção dos problemas. As medidas não estruturais são aquelas em que se 

procura reduzir os danos ou as consequências dos eventos, não por meio de obras, 

mas pela introdução de normas, regulamentos e programas que visem, por exemplo, 

o disciplinamento do uso e ocupação do solo, a implementação de sistemas de 

alerta e a conscientização da população para a manutenção dos dispositivos de 

drenagem. 

Na Bacia do Rio Jacutinga todos os municípios que compõem a Associação 

dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC) apresentam registros 

históricos de enchentes e inundações, devidamente reconhecidos e homologados 

pela Defesa Civil como situação anormal e/ou de emergência. O maior índice dos 

registros de situações anormais e de emergências está registrado nos municípios de 

Seara, Xavantina, Itá, Ipumirim e Concórdia (AMAUC, 2014). 

Na Bacia do Rio Jacutinga destaca-se o município de Concórdia, o qual já 

possui estações hidrológicas instaladas no Rio dos Queimados para medição da 
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precipitação e nível do rio, visando alertar a população em eventuais eventos de 

alagamentos. Esses equipamentos compõem o Sistema de Alerta contra Enchentes 

cuja implantação iniciou-se no ano de 2013, porém ainda incompleto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho não tem como objetivo negar ou deixar de reconhecer a 

importância da bacia hidrográfica como território de planejamento e gestão dos 

recursos hídricos, conforme dispõe um dos fundamentos da Lei das Águas, mas de 

evidenciar a importância do município nesse processo quando são executadas as 

políticas públicas que lhe competem e que muitas têm efeito direto na proteção, 

apropriação, uso e conservação da água. 

Para tanto, sugere-se a inclusão dos municípios no Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

atuaria como órgão consultivo e deliberativo, com a função de formular a Política 

Municipal de Recursos Hídricos e a Secretaria Municipal de Agricultura e/ou Meio 

Ambiente, para atuar como órgão executor das políticas. O Comitê de Bacia, nesse 

caso, não estaria subordinado a qualquer entidade municipal, mas atuaria de modo 

integrado no desenvolvimento de ações planejadas tanto no âmbito da bacia quanto 

do município. 

Entende-se que o município é um agente natural e legítimo para a 

manutenção da sustentabilidade hídrica numa bacia hidrográfica. Para tanto, é 

necessária a adoção de ações de curto, médio e longo prazos, elaboradas com base 

em amplo diagnóstico da situação de cada município e o planejamento de atividades 

com ampla participação, concretizada no Plano Municipal de Gestão da Água e de 

Integração de Políticas. 

De modo geral, ao longo dos anos, os rios, as nascentes, as águas 

superficiais e subterrâneas têm sido tratadas de modo isolado, como uma dimensão 

do saneamento, e não como um bem de domínio público, essencial para o 

desenvolvimento e manutenção da vida, cuja condição de proteção ou não, é 

resultante do modo como usamos todos os recursos naturais em nível municipal. 

Essa percepção precisa ser substituída, mesmo que gradativamente, por uma 

postura de planejamento e de integração de projetos que busquem valorizar a 
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importância ambiental e o papel social, econômico e ecológico da água nos 

municípios e no seu conjunto na bacia hidrográfica. 

Neste trabalho buscou-se elencar proposições, tendo como foco principal a 

água no sentido de disponibilizá-la em quantidade e qualidade para as diferentes 

finalidades de uso, durante todo o tempo, no sentido de não comprometer a 

segurança hídrica nos municípios e no conjunto da bacia hidrográfica. 

Como exemplo de medidas a serem implantadas foram apresentadas as de 

natureza estrutural e não estrutural, preventivas e de mitigação, abrangendo a 

proteção das nascentes, cadastro e controle das fontes de poluição das águas, 

cadastro dos mananciais, cadastros dos aproveitamentos hídricos, cadastro dos 

usuários efetivos e potenciais, implantação de sistema de monitoramento da 

quantidade e qualidade da água superficial e subterrânea, etc., as quais não podem 

ser desenvolvidas de modo competitivo, mas inte- grado com os demais municípios 

e no conjunto da bacia hidrográfica. 
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RESUMO 

O objetivo geral deste trabalho foi caracterizar e discutir a qualidade das águas sub- 
terrâneas destinadas ao consumo humano em comunidades rurais da Bacia 
Hidrográfica do Rio Jacutinga. Para esse trabalho foi proposta a utilização de um 
Índice de Quali- dade das Águas Subterrâneas (IQAS). Além disso buscou-se 
analisar as características construtivas dos poços, aventar eventuais problemas de 
contaminação e outras formas de captação, utilizando um banco de dados de 
análises de qualidade de água realizadas em 100 poços da região. A primeira etapa 
consistiu na elaboração de um IQAS exclusivo para a bacia. Apesar dos resultados 
do IQAS indicarem o predomínio de águas adequadas para consumo humano, 10% 
dos poços foram enquadrados na classe mais inferior. Nes- tes casos, os principais 
fatores limitantes foram: coliformes totais; Escherichia coli; ferro; manganês; e pH. 
Junto a isso, observou-se grande quantidade de irregularidades constru- tivas que, 
somado aos impactos das atividades poluidoras, alerta para a susceptibilidade de 
contaminação por agentes externos. Os demais parâmetros relacionam-se com 
geoquí- mica dos aquíferos. Em campo, buscou-se verificar as potencialidades 
hídricas de cada local como, por exemplo, nascentes e água da chuva. O IQAS se 
mostrou uma importante ferramenta de caracterização da qualidade das águas 
subterrâneas, pois demonstrou que, apesar da vulnerabilidade inerente e do risco à 
contaminação, as águas do Sistema Aquí- fero Serra Geral ainda apresentam sua 
qualidade preservada. Entretanto, a recorrência de águas impróprias para o 
consumo, associada aos potenciais problemas de saúde, agrava essa situação, cuja 
solução reside na prática da gestão integrada das águas. 

 

Palavras-chave: Qualidade das águas subterrâneas. Índice de Qualidade das 
Águas Subterrâneas. Sistema Aquífero Serra Geral. Bacia Hidrográfica do Rio 
Jacutinga. 
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INTRODUÇÃO 

 

As águas superficiais da Mesorregião Oeste do Estado de Santa Catarina têm 

sofrido diminuição de sua qualidade. Tal fato se deve, principalmente, aos avanços 

da indústria agropecuária, como acontece na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e 

Bacias Contíguas (BH do Jacutinga), na Microrregião de Concórdia, onde em muitos 

lugares esta forma de captação para fins de abastecimento público já é inviável. Por 

conta disso, houve um aumento expressivo da demanda por explotação das águas 

subterrâneas, principalmente do Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), já 

considerado uma das principais fontes de abastecimento da região (ANA; 2010; 

FREITAS; CAYE; MACHADO, 2002; FREITAS et al., 2002). 

Como prevê a Política Nacional de Recursos Hídricos, quanto à gestão 

descentralizada em nível de bacia hidrográfica, são necessários estudos acerca das 

particularidades das águas subterrâneas em cada compartimento superficial 

correspondente, visando a integração dos sistemas hídricos (BRASIL, 1997). Neste 

contexto, trabalhos sobre qualidade das águas subterrâneas são de extrema 

importância, pois têm influência na saúde da população. Portanto, a problemática 

central deste trabalho residiu na compreensão da qualidade das águas subterrâneas 

de consumo humano, captadas nas comunidades rurais da BH do Jacutinga, 

Mesorregião Oeste de Santa Catarina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Banco de dados 

 

Os dados das análises físico-químicas e bacteriológicas aqui utilizados foram 

coletados durante o Projeto Gestão de Águas Subterrâneas, parte integrante do 

Projeto “Rede Guarani/Serra Geral - Análises de Águas Superficiais e Subterrâneas 

da Bacia do Rio Jacu- tinga e Sub-bacias Contíguas - UnC”. O referido projeto, 

financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 

Catarina – FAPESC, cadastrou poços tubulares profundos da BH do Jacutinga e 

diagnosticou, em 2013 e 2015, a qualidade da água de 100 poços comunitários 
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localizados na zona rural dos municípios de atuação do Comitê Jacutinga 

(COMASSETTO et al., 2014). 

A parceria entre a Rede Guarani/Serra Geral (RGSG), Laboratório de Análise 

Ambiental (LAAm – UFSC) e Comitê Jacutinga permitiu o compartilhamento destas 

informações, através de livros de laudos, planilhas de dados, arquivos 

georreferenciados e fotografias dos poços amostrados. Além disso, informações 

geográficas, geológicas e hidrogeológicas foram incorporadas ao banco de dados, 

através do software livre QGIS, versão 2.18, formando uma base cartográfica de 

apoio. 

 

Elaboração do IQAS 

 

A primeira etapa foi a elaboração de um Índice de Qualidade das Águas 

Subterrâneas (IQAS) próprio para a BH do Jacutinga, com o intuito de classificar a 

qualidade de suas águas subterrâneas destinadas ao consumo humano, conforme 

fluxograma ilustrado na Figura 1 - 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo de elaboração do IQAS. 

 
Fonte: do autor, adaptado de Almeida; Oliveira (2010) e Oliveira, Negrão e Rocha (2004). 
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Para a fundamentação teórica buscou-se trabalhos anteriores que 

propuseram o mes- mo tipo de indicador em outras regiões do país e publicações de 

referência nesta temática (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2010; CADILHAC; ALBINET, 2003; 

CETESB, 2014; 2016; OLIVEIRA; NEGRÃO; ROCHA, 2004; OLIVEIRA; NEGRÃO; 

SILVA, 2007). Depois disso, o modelo matemático do índice foi escolhido, optando-

se pela função multiplicativa. 

As variáveis que compuseram o índice foram escolhidas dentre todos os 

parâmetros constantes nas análises, considerando: o contexto da bacia; a Portaria 

nº 2.914/2011 (atual Anexo XX da PRC nº 05/2017) do Mistério da Saúde (BRASIL 

2011; 2017), que estabelece os padrões de potabilidade aceitáveis; e bibliografia de 

referência. Nesta fase, foi significa- tiva a participação de membros e profissionais 

vinculados ao Comitê Jacutinga. 

Para atribuir pesos aos parâmetros selecionados, foram adotados os mesmos 

critérios citados acima, refletindo a relevância de cada variável. Primeiramente, 

foram conferidos pesos relativos numa escala qualitativa de importância. Na 

sequência, foram convertidos em pesos absolutos, possibilitando a formulação da 

equação final de cálculo do IQAS. A Tabela 1 mostra as variáveis escolhidas e seus 

respectivos pesos. 

 

Tabela 1 - Relação dos parâmetros selecionados para o IQAS, seus pesos relativos e absolutos. 

Parâmetro Peso relativo Peso absoluto 

Escherichia coli Muito alto 0,2 

Nitrato Muito alto 0,2 

Dureza total Alto 0,1 

Flúor Alto 0,1 

Cloreto Moderado 0,07 

Alumínio Moderado 0,07 

Ferro Moderado 0,07 

Manganês Moderado 0,07 

pH Moderado 0,07 

Sulfato Baixo 0,05 

Σ pesos 1 

Fonte: O autor, em parceria com o Comitê Jacutinga. 

 

A próxima etapa consistiu no estabelecimento de uma escala de notas do 

IQAS, com variação de valores de 0 a 100, a fim de relacionar o número encontrado 

com categorias de qualidade da água, ainda com base na bibliografia de referência e 
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nos Valores Máximos Permitidos (VMP) pelas portarias regulamentadoras (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 - Escala de notas do IQAS para a BH do Jacutinga com seus respectivos intervalos.  

Categoria Intervalo PRT. 2914/2011 
Boa 100 ≥ IQAS > 90 

Dentro dos VMP 
Regular 90 ≥ IQAS >80 

Ruim 80 ≥ IQAS ≥ 0 Acima dos VMP 
Fonte: O autor, com base na escala da CETESB (2014, 2016) e portaria vigente (BRASIL, 2017). 

 

Ressalta-se que nessa categorização também se levou em consideração a 

facilidade de transmissão da informação. Dessa forma, a cada categoria, adicionou-

se uma cor correspondente nos mapas finais do IQAS, usando o sistema semafórico 

de comunicação visual com: a cor verde representando uma água de boa qualidade 

ao consumo humano, podendo este ser continuado; o amarelo para a categoria de 

qualidade regular, alertando que deve haver atenção na ingestão da água e o 

vermelho indicando perigo, representando águas classificadas como ruim ou 

imprópria ao consumo humano. 

A partir disso, foi possível traçar curvas “nota vs valor” para cada parâmetro 

do índice, calibradas conforme a bibliografia de referência. Assim, obteve-se a 

equação da curva para cada variável, que permitiu o cálculo da nota de qualidade de 

cada parâmetro do IQAS (1). Finalmente, com as equações das variáveis, seus 

respectivos pesos e o modelo matemático, chegou-se à equação final para cálculo 

do IQAS para cada parâmetro (2). 

 

 
Fonte: do autor, adaptado de Almeida; Oliveira (2010) e Oliveira, Negrão e Rocha (2004). 

 

Análise preliminar de campo 

 

Esta etapa consistiu na análise do acervo fotográfico dos 100 poços de 

estudo, levan- do em consideração as normas da ABNT para projeto e construção 
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de poço de captação de água subterrânea, NBR 12212:2017 e 12244:2006 

respectivamente (ABNT, 2006; 2017). O objetivo desse passo foi analisar, quando 

possível, as condições de instalação, a fim de identificar possíveis fontes de 

contaminação do aquífero relacionadas às características construtivas. Neste 

aspecto, observadas as limitações do método, quatro aspectos constru- tivos foram 

levados em conta: laje sanitária, tubulação, lacre e cercamento. 

 

Investigação complementar de campo 

 

A etapa seguinte compreendeu a escolha dos poços a serem avaliados em 

campo, com base nos valores de IQAS calculados. Para tanto, levou-se em 

consideração dois critérios: poços cujas águas foram classificadas como “ruim” 

(IQAS ≤ 80) em 2015 e, dentre estes, aqueles enquadrados nessa classe tanto em 

2013 quanto em 2015. A partir dessas definições, a investigação de campo foi 

realizada em agosto de 2017, com o intuito de localizar os poços, observar seu 

entorno e analisar suas características construtivas. Além disso, se buscou entender 

a relação entre oferta e demanda d’água e os principais usos, assim como 

compreender as potencialidades hídricas de cada local. Ressalta-se que estas 

informações foram obtidas graças à receptividade das comunidades rurais. 

Para navegação e aquisição de dados em campo, utilizou-se o aplicativo de 

código aberto QField para dispositivos móveis. O aplicativo é compatível e 

sincronizável com o QGIS, que permite coletar e armazenar dados 

georreferenciados em campo, além de visualizar e editar mapas criados no QGIS. O 

QField, desenvolvido pela OpenGis, possui a mesma licença pública (GNU - General 

Public License) utilizada no QGIS (OPENGIS. CH, 2017). 

Dessa forma, os seguintes dados e observações foram coletados em campo: 

nº do poço; município; localidade; coordenadas (UTM); características construtivas 

(laje sanitária, lacre, tubulação e cercamento); nº de famílias atendidas; usos d’água; 

atividades potencialmente poluidoras; e possíveis alternativas ao abastecimento. 

 

 

 

 



 

61 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

RESULTADOS 

 

Aspectos Construtivos 

 

Quanto às características construtivas dos poços analisados, do total de 

poços, 87 apresentaram pelo menos uma irregularidade e somente cinco atenderam 

a todos os requisitos considerados (Figura 2). Para o restante não foi possível 

visualizar todos os parâmetros. 

 

Figura 2 - Proporção e quantidade de problemas construtivos observados 

 
Fonte: do autor, a partir da análise das fotografias cedidas pelo Comitê Jacutinga. 

 

A Figura 3 apresenta a frequência das irregularidades encontradas nos poços. 

O problema mais recorrente diz respeito ao cercamento do poço, ou seja, na maioria 

dos casos não havia nenhum tipo de isolamento superficial. A ausência da laje de 

proteção, parte superior integrante do selo sanitário, foi constatada em 42 poços e, 

mesmo quando presente, muitas vezes estava danificada e/ou com dimensões e 

declividade irregulares. Em relação à tubulação, foram observadas 24 situações de 

não cumprimento das normas. Por fim, 92 poços possuíam lacre, mas em seis casos 

este estava violado e, além disso, um poço encontrava-se aberto. 
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Figura 3 - Avaliação quantitativa das características construtivas dos poços analisados.  

 
Fonte: Do autor. 

 

Qualidade das águas para consumo humano 

 

Na avaliação da qualidade das águas dos poços estudados tratou-se, num 

primeiro estágio, os parâmetros de maneira isolada, a fim de identificar quais 

encontravam-se fora dos limites da Portaria do MS. Ressalta-se que essa 

abordagem somente considerou os resultados de 2015, visto que Comasseto et al. 

(2014) já discutiram este aspecto para os dados de 2013. 

 

Parâmetros com restrição de qualidade 

 

Do total de 99 de poços amostrados em 2015, 68 apresentaram pelo menos 

um parâmetro em desacordo com a padrões de potabilidade. A Tabela 3 mostra a 

comparação dos valores encontrados com os limites estabelecidos pela legislação, 

bem como os valores médio (média aritmética) e máximo para cada variável 

mensurada. 
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Tabela 3 - Parâmetros de qualidade da água referente às análises feitas em 2015.  

Parâmetro Unidade 
Valores 

VMP1 
Nº de amostras 

fora dos VMPs médio máximo 

pH - 7,94 10,09 6 a 9,5 09 

STD mg/L 118,56 587,40 1000 00 

Dureza total  76,89 478 500 00 

Amônia  0,08 1,823 1,5 01 

Nitrato  1,90 8,568 10 00 

Nitrito  0,01 0,191 1 00 

Cloreto  42,73 102,18 250 00 

Cloro DPD  0,08 1,597 5 00 

Alumínio  0,02 0,104 0,2 00 

Ferro  0,15 5,804 0,3 07 

Manganês  0,07 1,076 0,1 09 

Flúor  0,21 1,315 1,5 00 

Sulfato  6,28 153,54 250 00 

Coliformes totais NMP/100ml 46,38 1553,1 Ausência 61 

Escherichia coli  3,81 178,5  16 

Número total de amostras: 99 (100 poços cadastrados, um seco). 
Fonte: O autor (tabela), Comitê Jacutinga (dados) e Brasil (2017)1. 

 

Em suma, a proporção entre as variáveis que não atendem os limites 

estabelecidos pela legislação é apresentada na Figura 4 - Nota-se que as variáveis 

com maior número de amostras problemáticas (76 %) se referem às características 

bacteriológicas. Dentre estas, os coliformes totais figuram como problema mais 

recorrente (61 amostras), seguidos pelas elevadas concentrações da bactéria E. coli 

(16 poços), ambas com médias superiores aos VMPs da legislação federal. 

O pH mostrou-se acima da faixa de VMP em nove das 99 amostras. A 

concentração de manganês, mesmo com valores médios abaixo do VMP da 

Portaria, teve concentra- ções elevadas em nove casos, alcançando valores 

superiores em mais de 10 vezes o limite. Da mesma forma, a concentração de ferro 

dissolvido extrapolou o VMP em sete casos, atingindo concentrações quase 20 

vezes superiores. Por fim, apenas um poço apresentou valor superior ao VMP para a 

concentração de amônia, mas com média geral dentro dos limites. 
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Figura 4 - Relação de proporção entre os parâmetros das análises de 2015 em desacordo com os 
limites estabeleci- dos pelo Anexo XX da PRC nº 5 (BRASIL, 2017).  

 
Fonte: O autor (gráfico) e Comitê Jacutinga (dados). 

 

Índice de Qualidade das Águas Subterrâneas 

 

Com o cálculo do IQAS, as águas de cada poço foram enquadradas nas 

classes pre- estabelecidas de qualidade para o consumo humano. Dessa forma, 

obteve-se a frequência absoluta do IQAS em 2013 e 2015 (Figura 5). Para 2013, 73 

poços tiveram suas águas clas- sificadas na categoria “boa” (cor verde), 18 “regular” 

(amarelo) e nove “ruim” (vermelho). Já em 2015, 76 poços foram enquadrados na 

classe “boa”, 14 “regular” e, novamente, nove “ruim”. 
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Figura 5 - Quantidade de poços profundos enquadrados em cada classe do IQAS para a BH do 
Jacutinga, para as avaliações realizadas em (A) 2013 e (B) 2015. 

 
 

Esse resultado permitiu a elaboração de mapas de distribuição dos poços 

profundos em função da qualidade da água subterrânea usada no consumo humano 

para esta bacia em 2013 e 2015 (Figura 6 e Figura 7, respectivamente). Em ambos 

os cenários foi possível notar significativa recorrência dos resultados, principalmente 

no que se refere aos casos de águas de qualidade considerada “ruim”, com quatro 

poços enquadrados nessa classe tanto em 2013 quanto em 2015 (Tabela 4). 
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Figura 6 – Mapa de distribuição dos poços profundos avaliados em função do resultado do IQAS no território da BH Rio Jacutinga e áreas adjacentes em 
2013 
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Figura 7 - Mapa de distribuição dos poços profundos avaliados em função do resultado do IQAS no território da BH Rio Jacutinga e áreas adjacentes em 
2015 
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Tabela 4 - Lista de poços da BH do Jacutinga com IQAS considerado “ruim” (*) em 2013 e/ou 2015.  

Nº do poço Município 
Localidade 

(Comunidade) 
IQAS em 2013 IQAS em 2015 

01 Irani Lajeado Anta 84,68 79,68* 

06 Ipumirim Lajeado Lambedor 71,85* 93,24 

16 Vargem Bonita São José 59,05* 69,68* 

18 Vargem Bonita Coração 85,53 69,76* 

42 Alto Bela Vista Araraquara 92,60 56,46* 

64 Concórdia Santa Catarina 67,02* 46,10* 

65 Concórdia Santa Catarina 48,95* 62,91* 

72 Concórdia Barra Rancho Grande 0* 93,41 

77 Concórdia Três de Outubro 47,52* 95,47 

84 Concórdia Rui Barbosa 77,58* 88,10 

85 Concórdia São Luiz 65,28* 65,15* 

92 Arvoredo Santa Catarina 79,04* 96,10 

95 Seara Nova Teutônia 83,62 56,98* 

96 Seara São Rafael 89,10 0* 

Fontes: O autor (IQAS) e Comitê Jacutinga (localização dos poços). 

 

Estes poços, com recorrência de enquadramento na classe mais inferior de 

qualidade do IQAS (poços nº 16, 64, 65 e 85), foram os alvos prioritários das 

atividades de cam- po. Além disso, por se tratar do último cenário temporal, buscou-

se investigar também aqueles que apresentaram águas de qualidade considerada 

“ruim” apenas no ano de 2015 (poços nº 01, 18, 42, 95 e 96). 

Neste contexto, foi possível separar os poços em dois grandes grupos de 

acordo com os principais parâmetros limitantes da qualidade da água (Tabela 5): um 

vinculado às características bacteriológicas, com significativa presença de E. coli 

(poços nº 18, 42, 64, 65, 85, 96), e outro referente às elevadas concentrações dos 

elementos ferro e manganês (poços nº 01, 16, 42 e 95). Além disso, dentre outros 

fatores com valores elevados vincula- dos aos baixos índices registrados, destacam-

se o fluoreto, sulfato e pH. 
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Tabela 5 - Poços avaliados em campo e seus principais parâmetros limitantes (*) da qualidade da 
água.  

 
Fontes: O autor (IQAS) e Comitê Jacutinga (localização dos poços). 

 

Além da comparação das características construtivas observadas nas 

imagens fotográficas em campo, foi possível observar aspectos relacionados ao 

contexto espacial, relações entre oferta e demanda, principais usos, bem como 

outras fontes de abastecimento. 

De maneira geral, esses poços encontravam-se muito próximo das 

instalações agropecuárias e, muitas vezes, não possuíam toda estrutura de proteção 

recomendada. Essa situação, de baixa qualidade e vulnerabilidade à contaminação, 

agrava-se visto que os poços avaliados atendem a múltiplos usos. Além dos usos 

para as atividades de criação animal e agricultura, servem ao consumo humano, 

atendendo uma média de 18 famílias/ poço. 

Por outro lado, em praticamente todos locais visitados, constatou-se a 

potencialidade e funcionalidade de outras formas de captação de água dentro do 

contexto de cada comunidade, destacando-se tanto a utilização de fontes 

subsuperficiais quanto o uso de cisternas para armazenamento e aproveitamento de 

água da chuva. 

Como exemplo importante da utilização de outras fontes, podemos citar o 

caso registrado no interior do Município de Vargem Bonita. Na Comunidade de São 
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José, além do poço, existem fontes protegidas, semelhantes ao modelo Caxambu 

(Figura 8). Conforme relato dos moradores, a maioria dessas fontes são perenes, 

com poucas exceções de intermitência (durante fortes estiagens), suprindo a 

demanda para todos os usos. Outro exemplo fica na Linha Coração, onde os 

moradores fazem uso de três tipos de captação/ armazenamento (Figura 9): poço 

tubular (águas subterrâneas), fontes (águas subsuperfi- ciais) e cisternas (águas 

superficiais). 

 
Figura 8 - Fonte tipo Caxambu localizada próxima ao poço nº 16, na Comunidade São José, Vargem 
Bonita, SC.  

 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 9 - Propriedade da Linha Coração, Vargem Bonita, SC. (A) Poço nº 18; (B) fonte principal, em 
encosta; (C) cisterna loca- lizada entre as fontes e o poço e (D) instalações para criação de aves.  

 
Fontes: Acervo do autor e LAAm. 

 

DISCUSSÃO 

 

Ao avaliar os valores encontrados nas análises físico-químicas e 

bacteriológicas das águas subterrâneas, foi possível estabelecer uma relação entre 

os dois cenários temporais, mediante a comparação dos resultados obtidos com os 

descritos por Comasseto et al. (2014). Neste aspecto, observou-se uma redução da 

quantidade de poços com pelo menos uma variável em desacordo com a legislação, 

passando de 76 % em 2013 para 68,7 % em 2015. Da mesma forma, o número e a 

frequência de variáveis acima dos limites previstos também diminuíram. Em 2013, 

de todos os parâmetros, 10 extrapolaram os limites em pelo menos uma análise e, 

no total, foram registrados 117 casos de desconformidade. Já em 2015, apenas seis 

variáveis apresentaram valores acima dos VMPs, com um total de 103 

irregularidades. 
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Quanto aos parâmetros em desconformidade, coliformes totais e E. coli 

figuraram como os principais limitadores da qualidade das águas em ambos os anos. 

Os valores de pH aparecem em seguida, por conta de valores pouco acima do 

máximo permitido na portaria de potabilidade (BRASIL, 2017). Fe e Mn também 

apresentaram concentrações acima dos VMPs da portaria do MS nos dois anos, 

com aumento da incidência em 2015. Além disso, o excesso de amônia, apesar de 

pouco frequente, foi recorrente. Por fim, valores acima do permitido para flúor, 

alumínio, sulfato e nitrato foram obtidos somente em 2013, com baixa frequência 

relativa. 

Acerca da origem desses parâmetros, a Tabela 6 resume suas prováveis 

fontes, considerando o contexto hidrogeológico e socioeconômico da região. Os 

valores elevados de Fe e Mn podem ser considerados características intrínsecas ao 

SASG, com correspondência nas litologias que o compõem (CAMPOS, 2004; 

MANASSES et al., 2011; REGINATO et al., 2012; REGINATO; STRIEDER, 2007). 

Já as concentrações elevadas de sulfato e fluoreto, assim como pH alcalino, podem 

indicar mistura de águas oriundas do Siste- ma Aquífero Guarani (SAG), provável 

evidência da interconexão entre os aquíferos que constituem o Sistema Aquífero 

Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG) (FRAGA, 1992; MANASSES et al., 2011; 

NANNI, 2008; REGINATO; AHLERT; SCHNEIDER, 2013). 

Com relação aos fatores externos, destaca-se a presença da bactéria E. coli 

como um importante indicador de contaminação fecal a partir de animais 

endotérmicos (COLVA- RA; LIMA; SILVA, 2009; CUSTODIO; LLAMAS, 1983; 

MATTHIENSEN; OLIVEIRA, 2015), o que é de se esperar frente aos fortes impactos 

das atividades agropecuárias na região. Além disso, amônia e nitrato em 

concentrações elevadas podem indicar contami- nação orgânica por fertilizantes por 

exemplo (REGINATO et al., 2012; RESENDE, 2002). 
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Tabela 6 - Relação dos parâmetros em desacordo com a legislação (BRASIL, 2017) e suas possíveis 
origens. 

Parâmetros Provável origem 

Escherichia coli Contaminação fecal2,3,6 

Nitrato e amônia 

Contaminação por atividades agropecuárias8,11 Alteração e 

dissolução de minerais ferromagnesianos dos basaltos do 

Grupo Serra Geral (e. g. piroxênios, olivina, celadonita, 

jarosita, saponita)5,8,9 e/ou 

Ferro e manganês 
Contato com o revestimento do poço, conjunto moto-bomba e 

tubulação1 

Sulfato, fluoreto e pH 

alcalino 

Mistura de águas com o SAG4,5,7,10 

Fontes: Campos (2004)1, Colvara, Lima e Silva (2009)2, Custodio e Llamas (1983)3, Fraga (1992)4, 
Manasses et al. (2011)5, Matthiensen e Oliveira (2015)6, Nanni (2008)7, Reginato et al. (2012)8, 
Reginato e Strieder (2007)9, Reginato, Ahlert e Schneider (2013)10, Resende (2002)11. 

 

O IQAS desenvolvido neste trabalho mostrou que a maioria das águas 

subterrâneas dos poços comunitários ainda preserva uma boa qualidade para 

consumo humano. Com- parando os resultados para os dois anos avaliados, notou-

se uma diminuição da classe de qualidade regular e respectivo aumento da melhor 

classe em 2015, corroborando com a diminuição da quantidade e frequência de 

variáveis em desacordo com a portaria de potabilidade (BRASIL, 2017). 

Entretanto, a frequência de poços com IQAS considerado “ruim”, apesar de 

relativamente baixa, evidencia significativos problemas no abastecimento, visto que 

são poços comunitários que destinam suas águas para inúmeras famílias. Exemplo 

disso é o poço nº 95 da Comunidade de Nova Teutônia, do município de Seara, que 

abastece 49 famílias, e apresentou IQAS “ruim” na análise de 2015. A análise 

temporal do índice mostrou outro agravante: a recorrência do enquadramento na 

pior classe em quatro poços (nº 16, 64, 65 e 85), revelando a persistência da 

contaminação no aquífero e o contato habitual da população com água de baixa 

qualidade. 

Salienta-se que o reconhecimento de campo foi fundamental para 

compreender a realidade de cada comunidade, como as potenciais fontes de 

poluição que interferem na qualidade da água subterrânea. Observou-se que a 

maioria dos poços comunitários visitados estão situados próximos às instalações de 

criação de animais (suínos e aves, prin- cipalmente). Associada à essa proximidade, 

registrou-se, em boa parte, a ocorrência de concentrações elevadas de E. coli, por 

exemplo, nos poços nº 18, 64, 65 e 96. 
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Essa situação agrava-se tendo em vista a grande quantidade de problemas 

construtivos, como a falta de laje sanitária, que acompanhado do selo, é uma das 

principais barreiras para contaminantes superficiais. A condição extrema dessa 

problemática é o caso do poço nº 89, localizado no município de Xavantina, que foi 

abandonado e, como observado pelas fotografias, encontra-se totalmente aberto. 

Nesse aspecto, também foram relatadas queixas dos moradores por falta de 

instrução na construção dos poços, bem como da necessidade de arcarem com os 

custos de manutenção. 

Sabendo disso, eventuais problemas de saúde humana podem estar 

associados ao consumo continuado dessas águas. Os casos mais frequentes devem 

estar relacionados com a recorrência de concentrações elevadas de E. coli, que 

favorece o aparecimento de doenças de veiculação hídrica (disenteria bacilar, febre 

tifoide e paratifoide) (CARROLL, 2014; COLVARA; LIMA; SILVA, 2009; CUSTODIO; 

LLAMAS, 1983; FEITOSA et al., 2008). Já o consumo continuado e em excesso de 

Mn pode levar ao desenvolvimento de manganismo, uma doença com sintomas 

semelhantes ao Mal de Parkinson que afeta o sistema nervoso central (DIETER; 

BAYER; MULTHAUP, 2005). A amônia, segundo Custodio e Llamas (1983), 

dependendo de sua concentração e permanência, pode ser tóxica ao ser humano. 

Por outro lado, captações alternativas ao abastecimento por água subterrânea 

foram identificadas em campo. De modo geral, observou-se que as fontes 

provedoras de água subsuperficial, semelhantes ao modelo Caxambu, figuram como 

principais alternativas e são muito utilizadas ao longo de toda bacia, conjuntamente 

com as captações subterrâneas. Em vários locais, os moradores relataram que 

somente utilizam os poços por conveni- ência, visto que a vazão das fontes seria 

suficiente para suprir todas as demandas. Ressalta- se que esse tipo de fonte 

protegida, amplamente difundida na região, é considerada uma tecnologia social 

local, de boa relação custo-benefício, muito importante na preservação dos aspectos 

quantitativos e qualitativos dessas águas, conforme relatado por Comassetto (2013). 

Ainda, foi observado que, em poucas comunidades, os moradores possuem 

cisternas para armazenar águas de chuva. Se considerarmos que as taxas de 

precipitação anuais para a região apresentam uma média de 1.800 mm/ano, o 

aproveitamento das águas de chuva é subestimado (MARCHESAN; ALVES; 

MILANI, 2016; EPAGRI, 2002). Destaca-se que essa possibilidade de captação já 
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vem sendo recomendada, como prevê o Manual para Captação Emergencial e Uso 

Doméstico de Água de Chuva, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2015), 

onde demonstra que cada milímetro de chuva precipitado sobre um metro quadrado 

de telhado capta um litro de água. Considerando que a média de consumo total de 

uma família composta por 4 pessoas é de 360 L/dia, e que o valor reco- mendado 

para consumo humano, neste mesmo cenário, seria de 8 L/dia (WHO, 2011), e que 

exista a possibilidade de captação através de telhados de residências e instalações 

(com uma área média de telhado de 100 m² por família), a utilização das águas de 

chuva superaria a demanda total em mais de 60 vezes. 

Além disso, como observado por Comassetto et al. (2014), a alta demanda 

associada às baixas vazões registradas para o SASG na região revela a 

problemática da superexplotação desse sistema. Em relação à observação da 

presença de um “poço seco”, confor- me Rocha e Jorba (1982), isso geralmente 

acontece quando a vazão de explotação é mal dimensionada, levando a problemas 

como o rebaixamento do nível dinâmico e queda acentuada na produtividade do 

poço. Portanto, a utilização de outras fontes, valorizando as potencialidades das 

águas meteóricas e subsuperficiais, mostra-se fundamental na pre- servação dos 

volumes dos reservatórios subterrâneos. 

Por fim, ressalta-se a gestão integrada das águas como principal mecanismo 

de preservação de seus aspectos qualitativos e quantitativos, considerando o 

potencial dos diferentes reservatórios (superficiais, subsuperficiais e subterrâneos), 

bem como a contínua interação entre estes. Exemplo disso foi observado na visita 

aos poços nº 16 e 18, em Vargem Bonita, onde os moradores utilizam as nascentes 

e a água de chuva como complementação à captação subterrânea. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com o término deste trabalho, concluiu-se que, apesar da vulnerabilidade e 

do risco de contaminação eminente, os reservatórios subterrâneos ainda 

representam uma das fontes mais confiáveis, do ponto de vista qualitativo. Porém, 

os problemas aqui apontados indicam uma mudança desse panorama, 

principalmente devido às características intrín- secas aos aquíferos. 
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Aliado a isso, fatores externos como os impactos das atividades 

agropecuárias da região, aumento da demanda e prolongados períodos de 

estiagem, que vêm sendo registrados nas últimas décadas, levam as pessoas e 

gestores a buscarem os poços como solução de curto prazo. Este fato contrapõe-se 

ao incentivo no empoderamento das comunidades e à adoção de tecnologias sociais 

vinculadas à captação de águas subsuperficiais e de chuvas, dando assim mais 

autonomia local de gestão. 

Nesse contexto, a elaboração de um IQAS, exclusivo para esta bacia, foi 

fundamental para classificar a qualidade das suas águas subterrâneas destinadas 

ao consumo humano, a fim de localizar os cenários mais problemáticos e 

compreender as realidades locais, suas limitações e potencialidades. Enfatiza-se 

aqui o papel da gestão integrada das águas na manutenção do equilíbrio ambiental, 

uma vez que considera as particularidades de cada sistema, como os aspectos 

socioeconômicos, a disponibilidade hídrica e condicionantes atmosféricos, 

hidrológicos, geológicos e hidrogeológicos. Esses fatores, por sua vez, influenciam 

nos padrões de fluxo, na capacidade de armazenamento e nas interações entre as 

águas e os meios nos quais percolam, refletindo, consequentemente, na quantidade 

e qualidade das águas disponíveis no sistema. 

Portanto, entende-se que a utilização do IQAS comprovou sua relevância 

como importante ferramenta de gestão das águas. Este índice permite, por exemplo, 

que o comitê de BH estabeleça prioridades e concentre seus esforços nas áreas 

mais problemáticas. Além disso, possibilita sintetizar e transmitir as informações com 

mais clareza. Fato que garante aos moradores das comunidades rurais um melhor 

conhecimento da sua realida- de para que, a partir disso, possam gerir suas águas 

de forma autônoma, integrada e local, visto que estes são os principais atores da 

gestão das águas da bacia. 

Finalmente, destaca-se que esse índice, bem como, todos os resultados 

obtidos através deste trabalho, serão disponibilizados ao Comitê Jacutinga, para que 

sejam utilizados quando necessário, por exemplo, na realização de novas análises, 

a fim de constatar as condições atuais e estabelecer relações temporais. Esta ação 

reflete diretamente o compromisso da UFSC para com a sociedade que a mantém. 

Como proposta para pesquisas futuras, ressalta-se a importância da elaboração de 

trabalhos que integrem, para toda a bacia, as informações acerca das 
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potencialidades das diferentes formas de captação, a exemplo dos dados do Projeto 

Nascentes e do Projeto Cisternas, ambos de autoria do Comitê Jacutinga. 
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RESUMO 

Em busca de segurança hídrica, as unidades de produção de suínos e aves no 
Oeste Catarinense vêm ampliando a utilização de sistemas de aproveitamento de 
água da chuva. Além de minimizar o estresse hídrico causado pelos períodos de 
seca, essa tecnologia torna-se ferramenta para a sustentabilidade da produção, 
diminuindo a utilização das águas subterrâneas e superficiais. Apesar dos 
benefícios, a utilização destes sistemas no setor agrícola ainda é freada por 
incertezas quanto à sua potencialidade e qualidade da água armazenada, 
principalmente para utilização na dessedentação animal. Diante do apresentado, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial dos sistemas de 
aproveitamento de água da chuva utilizados na produção de suínos e aves, 
caracterizando-os e analisando a água armazenada nas cisternas, investigando os 
possíveis interferentes de sua qualidade. Trinta e oito propriedades rurais, 
localizadas na região de abrangência do Comitê de Gerenciamento de Bacia 
Hidrográfica do Rio Jacutinga e Bacias Contíguas, participaram do projeto. Os 
resultados indicaram alto potencial do aproveitamento de água da chuva nas 
unidades de produção animal onde, 49% dos sistemas mostraram-se capazes de 
suprir, pelo menos, metade da demanda hídrica da produção. Contudo, para se 
obter uma água armazenada de boa qualidade, a utilização de Sistemas 
Intermediários (dispositivo de retirada de sólidos grosseiros, dispositivo de descarte 
dos primeiros esco- amentos e filtro) bem dimensionados e a adoção de boas 
técnicas de manejo e limpeza se mostraram fundamentais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural de importância vital para todos os seres vivos e 

desempenha papel fundamental em praticamente todas as atividades econômicas 

existentes. O aumento do consumo de água, aliado à má gestão dos recursos 

hídricos, faz com que muitas regiões passem por períodos de estresse hídrico, onde 

a quantidade e/ou a qualidade de água não é suficiente para atender a todas as 

demandas. Atualmente, no mundo todo, cerca de 4 bilhões de pessoas vivem em 

áreas que passam por períodos de escassez de água em, pelo menos, um mês do 

ano. A atividade agrícola é responsável por cerca de 70% da demanda de água do 

mundo, e aproximadamente 80% das culturas agrícolas do mundo todo são 

mantidas pelas chuvas (WWDR, 2019). Na produção animal intensiva, a água é 

utilizada em grande quantidade, seja para a dessedentação animal ou para 

finalidades menos nobres, como a limpeza das instalações e conforto térmico do 

animal. Dessa forma, a água é fator limitante para o aumento do rebanho e sua 

produtividade (VIOLA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2012). 

O Estado de Santa Catarina é destaque nacional na produção e exportação 

de aves e suínos, concentrando quase 80% de sua produção na região do Oeste 

Catarinense (EPAGRI/CEPA, 2017), cuja área representa apenas 30% do território 

do Estado. A ocupação exploratória e a falta de cuidado na gestão dos recursos 

hídricos ocasionaram forte pressão na disponibilidade das águas superficiais, tanto 

em termos quantitativos quanto qualitativos. Neste contexto, as águas subterrâneas 

tornam-se indispensáveis no suprimento da população e das suas necessidades. 

Com a perfuração descontrolada de poços, atualmente, observa-se uma sobre-

explotação e casos de poluição destas águas (COMASSETTO et al., 2014). 

Agravando ainda mais o cenário hídrico, períodos cíclicos de estiagem costumam 

castigar a região do Oeste Catarinense, ameaçando o suprimento da produção 

agrícola, principal fonte de renda para muitas famílias que ali residem (FREITAS et 

al., 2002). 

Diante deste cenário, torna-se evidente a necessidade de uma boa gestão 

dos recursos hídricos e a utilização de fontes alternativas de captação e 

armazenamento de água. O aproveitamento de água da chuva é uma técnica 

milenar que teve, no entanto, seu uso reduzido com a chegada das redes de 
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abastecimento e as técnicas de perfuração de poços. No entanto, a utilização desta 

técnica tem sido impulsionada nas últimas décadas, frente à situação de 

insegurança hídrica. 

No Oeste Catarinense, a coleta e o armazenamento da água da chuva em 

cisternas auxiliam no suprimento da demanda da produção animal. No ano de 2017, 

apenas na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Bacias 

Contíguas, 177 sistemas de aproveitamento de água da chuva foram identificados, 

sendo que, na maioria dos casos, a água armazenada estava sendo utilizada para 

finalidades mais nobres, como a dessedentação animal. Embora a utilização destes 

sistemas na produção animal, na prática, seja uma realidade, a falta de estudos 

concretos sobre a adequabilidade da qualidade dessa água para tal finalidade, 

principalmente em âmbito microbiológico, vem gerando dúvidas aos técnicos e às 

agroindústrias quanto ao apoio ao seu uso (WASKIEWIC et al., 2017). 

Diante do apresentado, o Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do 

Rio Jacutinga e Bacias Contíguas, doravante denominado Comitê Jacutinga, em 

parceria com o Consórcio Lambari, a Embrapa e a Universidade Federal de Santa 

Catarina, selecionaram sistemas de aproveitamento de água da chuva, implantados 

na região da sua abrangência, para caracterizá-los, analisar a qualidade da água 

armazenada nas cisternas e avaliar o seu potencial para uso na produção animal. 

 

Os Sistemas de Aproveitamento de Água da Chuva 

 

Os sistemas de aproveitamento de água da chuva permitem captar a água 

pluvial que cai sobre uma superfície e escoá-la até um reservatório (cisterna), onde 

permanece até que seu uso seja feito. Na maioria dos casos, o telhado das 

edificações se torna a área de captação, pois possibilita que o sistema funcione a 

partir da gravidade, devido à altura do pé direito da instalação, por ser uma área sem 

trânsito de pessoas e baixo fluxo de animais, evitando possíveis contaminações 

cruzadas no sistema (ANDRADE et al., 2010; LISBOA, 2011). 

A água da chuva é coletada por meio de calhas instaladas no perímetro dos 

telhados e encaminhada até o reservatório por meio de condutores verticais e 

horizontais, constituídos de tubulação PVC. Antes da água chegar à cisterna, deve-

se prever dispositivos de retirada de sólidos grosseiros (galhos, folhas, insetos, etc.) 
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e de desvio das primeiras águas (ABNT, 2007). A retirada dos sólidos grosseiros é 

realizada a partir de telas, grades ou filtros com peneiras autolimpantes (LISBOA, 

2011). Esse dispositivo evita que o material entre e se acumule no interior do 

reservatório, contribuindo para a aceleração da deterioração da qualidade da água 

armazenada. 

As primeiras precipitações fazem a limpeza da atmosfera e da área de 

captação. À medida que a chuva faz essa lavagem, a qualidade da água captada 

melhora. Dessa forma, é extremamente recomendado que se faça o desvio dos 

primeiros milímetros de chuva captada, de forma a maximizar a qualidade da água a 

ser armazenada (ABNT, 2007; OLIVEIRA et al., 2012). Segundo Islam et al. (2010), 

a presença do sistema de descarte dos primeiros escoamentos, quando bem 

dimensionado e manejado, gera um decréscimo na concentração de coliformes 

fecais, podendo levar à ausência deste microrganismo, e reduz sensivelmente as 

concentrações de coliformes totais. A recomendação é de que, se não houver dados 

experimentais para o local de implantação, se descarte os primeiros 2 mm de chuva 

que caem sobre a área de captação (ABNT, 2007). 

Existem várias metodologias para desvio dos primeiros escoamentos. A mais 

comum é a utilização de um pequeno reservatório com boia plástica flutuante em 

seu interior, permitindo a passagem de água para a cisterna apenas quando este 

reservatório estiver cheio (ANDRADE et al., 2010), como ilustrado na Figura 1 - Esse 

método é também o mais utilizado em grandes sistemas de aproveitamento de água 

da chuva, como é o caso dos utilizados na produção animal no Oeste de Santa 

Catarina (OLIVEIRA et al., 2012). 
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Figura 1 - a) Desenho esquemático do dispositivo de desvio dos primeiros escoamentos; b) detalhe 
da boia de plás- tico flutuante.  

 
Fonte: a) Oliveira et al. (2012); b) Foto: Alexandre Matthiensen. 

 

Segundo Oliveira et al. (2012), a água da chuva deve passar, ainda, por um 

sistema de filtração antes da chegada à cisterna, com a finalidade de reter sólidos 

em suspensão que passaram pelo descarte de sólidos grosseiros. Nos casos de 

captação de água da chuva a partir de telhados, onde a vazão de entrada de água 

no sistema é alta, são recomendados filtros rápidos, com meio filtrante de pedra 

britada. O processo de filtração pode ser composto por uma caixa única, caixas em 

série, onde a granulometria da brita deve diminuir de uma caixa para outra, como 

ilustrado na Figura 2, ou em paralelo, onde a vazão de água captada é dividida 

antes de passar pelo filtro. 
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Figura 2 - a) Dispositivo de filtração rápida composta em série; b) filtração com granulometria mais 
fina (brita nº 1); c) filtração com granulometria mais grossa (brita nº 2). 

 
Fonte: Oliveira et al. (2012). 

 

O reservatório de armazenamento é a parte mais onerosa de um sistema de 

aproveitamento de água da chuva, podendo chegar a 85% do custo total. Dessa 

forma, a tecnologia de construção adotada e o dimensionamento do seu volume 

devem ser determinados com cautela, de modo a tornar o sistema mais viável do 

ponto de vista econômico (THOMAS, 2001). Quando a água da chuva armazenada 

for utilizada para fins mais nobres, como a dessedentação animal, as cisternas 

devem ser fechadas e feitas de material que não interfira na qualidade da água, 

além de contar com dispositivos de inspeção, esgotamento, extravasão e respiração 

(ABNT, 1994). 

O volume adotado para a cisterna deve levar em conta a quantidade de água 

que pode ser captada a partir da área de captação disponível, a eficiência do 

sistema e a demanda que deverá ser suprida pela água da chuva. Se a região onde 

for implantada a cisterna possuir um período de vulnerabilidade hídrica definido, 

recomenda-se que o volume da cisterna seja suficiente para atender à demanda 

durante este período. Na produção ani- mal, o volume da cisterna deve atender à 
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demanda da produção durante o período crítico de seca da região, sendo indicado 

para a região do Oeste Catarinense o período de 15 dias para cálculo (OLIVEIRA et 

al., 2012; TAVARES et al., 2014). Em unidades de produção avícola, onde o 

consumo animal é menor que na produção de suínos, a cisterna pode ter 

capacidade de suprir a demanda de um lote inteiro, gerando uma segurança hídrica 

ainda maior ao produtor. 

São muitas as técnicas e materiais que podem ser adotados na construção de 

cisternas, podendo ser enterradas, semienterradas, sobre o solo ou suspensas, 

constituídas de materiais como madeira, concreto armado, fibra de vidro, alvenaria, 

geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD), policloreto de vinila (PVC), 

entre outros. A escolha dependerá, principalmente, do custo dos materiais e do 

volume a ser armazenado (LISBOA, 2011; OLIVEIRA et al., 2012). As cisternas 

cadastradas na região de abrangência do Comitê Jacutinga são, de modo geral, 

semienterradas, em formato retangular, construídas em geomembrana PEAD e com 

cobertura sustentada por meio de estrutura de barras de aço galvanizado 

(WASKIEWIC et al., 2017), como ilustrado na Figura 3 - 

 

Figura 3 - Cisterna em geomembrana PEAD instalada em propriedade de produção animal no Oeste 
Catarinense. As caixas anexas em PVC são para a retenção da água de descarte dos primeiros 
escoamentos e do filtro. 

 
Fonte: Foto Caroline G. Hoss 
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Qualidade da água da chuva armazenada 

 

A água da chuva costuma apresentar boa qualidade, pois passa por uma 

“purificação natural” antes da precipitação. Esse processo faz parte do ciclo 

hidrológico, através dos fenômenos de evaporação e condensação (OLIVEIRA et al., 

2012). Porém, ao precipitar, as gotículas podem agregar poluentes que estejam 

presentes na atmosfera, modificando a sua qualidade. Além disso, ao entrar em 

contato com a área de captação, a água da chuva pode carrear detritos, poeiras e 

demais materiais que estiverem ali depositados (ANDRADE et al., 2010; LYE, 2009). 

O mesmo pode ser referido para as calhas e demais dispositivos do sistema de 

aproveitamento. Assim, a qualidade da água armazenada está diretamente 

relacionada com a limpeza dos componentes do sistema por onde ela percorre. 

Para melhorar a qualidade da água armazenada é aconselhável que se 

realize o manejo adequado do sistema, mantendo, inclusive, telhados e calhas 

limpas e, de preferência, longe de vegetação. O uso dos Sistemas Intermediários 

(dispositivo de retirada de sólidos grosseiros, dispositivo de descarte dos primeiros 

escoamentos, e filtro rápido) é indispensável para a melhoria da qualidade da água. 

Quando a água da cisterna for utilizada para a dessedentação animal, a água deve 

passar também por um processo de desinfecção. Esse processo é realizado para 

eliminar os microrganismos patogênicos que possam afetar a saúde dos animais. A 

desinfecção pode ser realizada por meio de processos físicos, como temperatura 

elevada e radiação ultravioleta, ou por processos químicos, como a halogenização, 

sendo o mais comum a utilização de cloro. A cloração é o método mais utilizado 

devido à sua simplicidade, eficiência e baixo custo (OLIVEIRA et al., 2012). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Caracterização pluviométrica da área de estudo 

 

O trabalho foi realizado na área de abrangência do Comitê Jacutinga, que 

compreende 19 municípios e envolve uma região com a economia baseada na 

agroindústria de alimentos, com ênfase na produção intensiva de suínos e aves. O 

estudo pluviométrico da região foi realizado a partir dos dados da estação 
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agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia – SC, a qual possui 

uma série histórica de mais de 30 anos de dados coletados. A Figura 4 apresenta a 

distribuição da precipitação média mensal (em mm) obtida a partir da série histórica 

de 1988 a 2018. 

 

Figura 4 - Distribuição da precipitação média mensal (mm), obtida da série histórica de 30 anos (1988 
a 2018) da Estação Agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves, Concórdia – SC. 

 
 

A precipitação média anual obtida a partir da série histórica foi de 1.914 mm, 

sendo a média mensal de 159 mm. No período avaliado (2017), as chuvas foram 

bem distribuídas durante o ano, onde a menor média mensal ficou acima de 125 

mm. Porém, é importante destacar a incidência de períodos cíclicos de estiagem na 

região, que podem ameaçar a produção agropecuária (FREITAS et al., 2002; 

LISBOA, 2011). 

 

Seleção das propriedades 

 

No ano de 2017 o Comitê Jacutinga realizou o cadastro de 135 cisternas 

instaladas em sua área de abrangência. Durante o cadastro foram levantadas 

informações sobre os sistemas implantados (WASKIEWIC et al., 2017). A partir do 

cadastro foi realizada a seleção de 38 propriedades para análise da qualidade da 

água de suas cisternas. As propriedades foram selecionadas a partir de critérios 

específicos: possuir abastecimento da cisterna apenas por água da chuva, área de 

captação em telhados de fibrocimento e coleta da água a partir de calhas 
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galvanizadas. Estes critérios representavam a maioria dos sistemas cadastrados e 

possibilitaram trabalhar com sistemas semelhantes, de modo a minimizar o número 

de intervenientes nos resultados da qualidade das águas. 

 

Avaliação do potencial dos sistemas de aproveitamento de água da chuva 

utilizados na produção animal 

 

Durante as visitas às propriedades, foram coletadas informações sobre o tipo 

de sistema de produção animal e número de animais existentes, de modo a 

possibilitar a estimativa da demanda de água na propriedade. Em contraponto, 

foram obtidos os dados de volume da cisterna e área de captação, sendo, assim, 

possível calcular o volume de água a ser captado em diferentes intervalos de tempo 

e avaliar se a cisterna existente é capaz de armazenar o volume da demanda para o 

período crítico, seguindo o indicado por Oliveira et al. (2012), que é de 15 dias. 

 

Avaliação do volume dos dispositivos de descarte dos primeiros escoamentos 

 

O cálculo do volume de água a ser desviada é realizado pelo produto da área 

de captação existente pela quantidade de chuva a ser descartada (0,002 m, 

segundo ABNT, 2007; OLIVEIRA et al., 2012): 

 

Vd = Ae x 0,002 

 

Onde: 

Vd: volume ideal do dispositivo de descarte dos primeiros escoamentos (m³);  

Ae: área de captação do sistema de aproveitamento de água da chuva (m²);  

0,002: volume de precipitação descartado (m). 

 

A avaliação foi realizada comparando os resultados calculados com o volume 

dos dispositivos encontrados em campo. Apenas 35 sistemas (dos 38 selecionados) 

participaram desta avaliação, pois em 3 sistemas não foi possível obter dados do 

volume da caixa utilizada como reservatório de descarte. 
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Coleta de amostras e determinação dos parâmetros indicadores de qualidade 

 

Em cada propriedade foram realizadas duas coletas: uma em período de 

chuva (água da cisterna renovada recentemente) e outra em período de estiagem 

(água armazenada a, pelo menos, 15 dias). Em todas as análises a água foi 

coletada antes de ser submetida ao processo de desinfecção por cloração. 

Os parâmetros analisados foram determinados previamente pelos membros 

do Comitê Jacutinga e compreenderam tanto físico-químicos quanto microbiológicos. 

Alguns parâmetros foram obtidos in loco, por meio de medidor multiparâmetros 

(Aquaread AP-2000), sendo eles: temperatura, pH, sólidos dissolvidos totais, 

condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido. Os demais parâmetros físico-

químicos (dureza, alcalinidade, sulfato, amônia, nitrato e nitrito) foram encaminhados 

para o Complexo de Laboratórios de Ciência e Tecnologia – CLCT, da Universidade 

do Contestado, para análise. Os indicadores microbiológicos: coliformes totais e 

Escherichia coli, foram analisados pelo Centro de Diagnósticos de Sanidade Animal 

– CEDISA. Todas as análises laboratoriais foram realizados de acordo com o 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). 

Como não há legislação nacional que aponte valores máximos para 

parâmetros indicadores de qualidade da água da chuva para dessedentação animal, 

foram utilizados, para interpretação dos resultados obtidos, o Anexo XX da Portaria 

de Consolidação Nº 5, do Ministério da Saúde, de 03 de outubro de 2017 (BRASIL, 

2017; antiga Portaria 2914/2011) e as Resoluções CONAMA Nº 357/2005 (BRASIL, 

2005) e Nº 396/2008 (BRASIL, 2008), que indicam a qualidade ambiental requerida 

para água superficial de classe 3 e água subterrânea para dessedentação animal, 

respectivamente. 

 

Influência dos sistemas intermediários na qualidade da água armazenada 

 

Durante as visitas in loco foram levantadas informações sobre a presença dos 

Sistemas Intermediários, suas dimensões e configurações. Para avaliar a influência 

destes sistemas na qualidade da água final, os resultados das análises foram 

classificados a partir das suas configurações em: completos (C): os que possuíam 

descarte de sólidos grosseiros, desvio dos primeiros escoamentos e filtro; e 
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incompletos (I): sem, pelo menos, um dos componentes dos Sistemas 

Intermediários. Os sistemas incompletos ainda foram divididos entre incompletos 

sem descarte de sólidos grosseiros e incompletos sem descarte dos primeiros 

escoamentos e/ou filtro. A divisão resultou em 20 sistemas completos e 18 

incompletos. Dos incompletos, 6 foram classificados como incompletos sem descarte 

de sólidos grosseiros e 12 em incompletos sem descarte dos primeiros escoamentos 

e/ou filtro. 

 

Influência da limpeza e manejo na qualidade da água armazenada 

 

Para ser possível verificar a influência das técnicas de manejo e limpeza na 

qualidade final das águas, as análises foram divididas segundo o manejo adotado 

em: manejo bom, regular e ruim. Para tal, foi aplicado um questionário aos 

proprietários nas visitas in loco, conforme se explica na Tabela 1 - As 

recomendações de manejo e limpeza considera- das boas seguem as indicações de 

Oliveira et al. (2012) e a normativa ABNT NBR 15527 (ABNT, 2007). 

 

Tabela 1 - Critério de classificação conforme as técnicas de manejo e limpeza adotadas para com os 
Sistemas Intermediários 

Classificação 

Esvaziamento da caixa de 

descarte dos primeiros 

escoamentos 

Limpeza do sistema de descarte 

dos primeiros escoamentos e filtro 

Manejo bom Após cada período de chuva A cada 6 meses ou menos  

Manejo regular Mensal Entre 6 meses e 1 ano 

Manejo ruim Nunca Mais de 1 ano 

 

Foi possível aplicar o questionário em 35 propriedades, de um total de 38, 

pois, em alguns casos, o responsável pelo manejo dos sistemas não se encontrava 

na propriedade no momento da visita técnica. Dessa forma, apenas estas (n=35) 

entraram nesta análise. Apenas o manejo e limpeza para com o Sistema 

Intermediário foram levados em conside- ração, já que, em geral, a lavagem do 

telhado e calhas, assim como a limpeza da cisterna, não é realizada. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Potencialidade dos sistemas 

 

A análise pluviométrica da região mostrou chuvas bem distribuídas ao longo 

do ano, com uma precipitação mensal mínima de 125 mm, obtida para o mês de 

agosto. Tal fato, favorece e agrega maior viabilidade ao aproveitamento de água da 

chuva, pois permite que o volume captado seja utilizado não apenas durante o 

período de escassez, mas também como uma fonte alternativa complementar 

(ANDRADE et al., 2010). 

A colocação de Andrade et al. (2010) foi comprovada a partir da análise, onde 

97% dos 35 dos sistemas avaliados possuíam cisternas com volume capaz de 

armazenar, pelo menos, a demanda de sua produção para o período crítico de 15 

dias. Adicionalmente, os extensos telhados dos edifícios apresentaram alto potencial 

de captação, assim como citam Perdomo et al. (2003). Em 77% dos casos, a área 

de captação existente na propriedade mostrou-se capaz de captar, a cada dois 

meses, a partir da média mensal, pelo menos a demanda referente aos 15 dias de 

produção. Em 49% dos casos, essa demanda poderia ser captada mensalmente, o 

que equivale a dizer que, se o sistema for corretamente dimensionado e utilizado, 

torna-se capaz de suprir ao menos metade de toda a água utilizada na produção 

animal. 

 

Dispositivo de desvio dos primeiros escoamentos 

 

Dentre os 35 sistemas analisados, quatro (n=4) não possuíam ou não 

utilizavam o dispositivo de desvio dos primeiros escoamentos e dezenove (n=19) 

possuíam volume de descarte inferior ao recomendado para lavagem de sua área de 

captação. A Figura 5 sintetiza a situação de uso deste dispositivo nas propriedades. 
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Figura 5 - Situação dos dispositivos de descarte dos primeiros escoamentos nos sistemas de 
aproveitamento de água da chuva nas propriedades avaliadas do Oeste Catarinense. 

 
 

Qualidade da água da chuva armazenada 

 

Em todas as propriedades selecionadas (n=38) as águas da chuva 

armazenadas nas cisternas foram analisadas. Para todas as análises, as médias dos 

valores dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos das amostras coletadas 

foram avaliadas conside- rando-se os valores mais restritivos dentre as normativas 

consultadas. 

Em apenas uma amostra (n=1), dentre todas as coletadas, a concentração de 

N-nitrato (N-NO3) excedeu o valor mais restritivo recomendado na Portaria do 

Ministério da Saúde para água de consumo humano (a saber, indica como valor 

máximo permitido – VMP – a concentração de 10,0 mg L-1 de N-NO3). A amostra 

apresentou 12,8 mg L-1 de N-NO3 e, apesar de não exceder os valores 

recomendados para os demais parâmetros físico-químicos, exibiu a maior 

condutividade e concentração de sólidos dissolvidos totais (característica de águas 

de outras fontes, como a subterrânea), o que indica algum tipo de contaminação. 

Este resultado também pode ser explicado pela presença de árvores próximas à 

área de captação, fator que favorece a entrada de matéria orgânica no sistema. 

Adicionalmente, a amostra também corresponde a um sistema sem dispositivo de 

desvio dos primeiros escoamentos, onde os primeiros litros de água que fazem a 

limpeza da atmosfera e do telhado não são desviados, sendo também direcionados 

para a cisterna, reduzindo a qualidade da água armazenada. 
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Em 100% das águas das cisternas, a média do pH entre as duas amostras 

coletadas (período chuvoso e período seco) apresentou-se dentro da faixa mais 

restritiva das normativas consultadas (entre 6,0 e 9,0). Em 97% dos casos a faixa de 

pH situou-se entre 6,5 e 8,5 e, em 89%, a faixa de valores foi ainda mais restrita, 

ficando entre 6,5 e 8,0. Esses valores se encaixam nas recomendações para águas 

de dessedentação animal, e do padrão da água utilizada para consumo humano, 

que é de 6,0 a 9,5. 

Os parâmetros microbiológicos foram os que, mais frequentemente, ficaram 

acima do VMP mais restritivo dentre as normativas consultadas, sendo a ausência 

de coliformes totais e E. coli, recomendado para água de consumo humano 

(BRASIL, 2017). Nas análises realizadas, foram identificados coliformes totais em 

97,4% das cisternas e Escherichia coli em 50%, considerando as duas amostragens 

realizadas. Porém, é importante ressaltar que as amostras foram coletadas em 

pontos anteriores ao processo de desinfecção (por cloração), cuja função é a de 

eliminar os microrganismos. Face ao exposto anteriormente, os resultados positivos 

nessas análises eram esperados, pois baixas contagens de coliformes são 

normalmente encontradas em qualquer tipo de águas naturais. 

Contudo, deve-se ressaltar que a contagem de microrganismos permite 

identificar possíveis contaminações. Uma baixa contagem de coliformes totais é 

normalmente encontrada em águas pouco contaminadas, enquanto a presença, 

principalmente, de coliformes fecais, indicam contaminação com fezes de animais de 

sangue quente, e estão ligados à incidência de doenças nos animais, como a 

diarreia. Os resultados das análises de contagem de coliformes variaram entre 0 e 

47 UFC mL-1 para coliformes totais e entre 0 e 10 UFC mL-1 para E. coli. 

 

Influência do Sistema Intermediário na qualidade da água armazenada 

 

A divisão das análises físico-químicas e microbiológicas demonstrou forte 

influência da utilização dos dispositivos do Sistema Intermediário na concentração 

de parâmetros relacionados à qualidade das águas. Os sistemas que não possuíam 

dispositivo de desvio dos primeiros escoamentos e/ou filtros apresentaram maiores 

concentrações em quase todos os parâmetros analisados (físico-químicos e 

microbiológicos), como condutividade, sólidos totais dissolvidos, dureza, nitrato, 
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coliformes totais e E. coli, o que evidencia a importâncias destes dispositivos na 

concepção dos sistemas de aproveitamento de água da chuva. 

Os parâmetros microbiológicos, por serem os únicos que, em média, 

excederam os valores das normativas consultadas e por serem ótimos indicadores 

de contaminação, merecem maior destaque. A Figura 6 exibe as médias obtidas 

para cada grupo formado a partir da configuração dos sistemas. 

 

Figura 6 - Valores médios de coliformes totais e Escherichia coli (UFC mL-1) das amostras coletadas 
de cisternas de diferentes concepções de sistemas de aproveitamento de água da chuva. 

 
 

Na média, a utilização do descarte da água da primeira chuva/filtro reduziu 

em cerca de 50% as concentrações de coliformes totais e em mais de 60% as 

concentrações de E. coli. Os sistemas que não possuíam somente o dispositivo de 

descarte de sólidos grosseiros apresentaram médias semelhantes aos sistemas 

completos em todos os parâmetros. No entanto, os desvios em relação à média 

foram maiores, principalmente para os parâmetros de condutividade e sólidos 

dissolvidos totais. Estes resultados podem ser explicados pela utilização do descarte 

dos primeiros escoamentos e filtro nestes sistemas, que também auxiliam no 

bloqueio de materiais grosseiros, não refletindo tanto no resultado da qualidade da 

água quando avaliados isoladamente. Porém, a maior variação nos resultados pode 

indicar vulnerabilidade do sistema à entrada de detritos, principalmente em locais 

com fortes ventos ou com presença de árvores próximas da área de captação, que 

sobrecarregam os outros componentes dos sistemas intermediários. Nestes casos, a 
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não utilização deste dispositivo pode acarretar entupimento do filtro e necessidade 

de aumento da frequência de limpeza dos demais componentes do sistema. 

 

Influência do manejo na qualidade da água armazenada 

 

De um total de 35 sistemas avaliados, 11 sistemas tiveram seu manejo 

enquadrado como bom, 14 como regular e 10 como ruim. Os resultados obtidos 

revelaram que a influência do manejo e limpeza na qualidade da água armazenada 

possui uma importância superior à utilização dos componentes do Sistema 

Intermediário. Em apenas 27% dos sistemas enquadrados com manejo bom, foram 

encontrados coliformes do tipo E. coli, em comparação a 64% e 60% dos casos de 

manejo razoável e ruim, respectivamente. As medias encontradas a partir dos 

grupos formados pelas características de manejo são apresentados na Figura 7 - 

 

Figura 7 - Valores médios de coliformes totais e Escherichia coli encontrados a partir de amostras de 
água de sistemas classificados de acordo com as características de manejo adotadas. 

 
 

Os sistemas enquadrados no manejo bom apresentaram contagem de 

coliformes totais 85% inferior aos sistemas com manejo ruim. A redução no 

parâmetro E. coli foi ain- da maior entre os dois grupos (92%). Além disso, o manejo 

adequado mostrou-se capaz de minimizar variações nos resultados de todos os 

demais parâmetros de qualidade da água analisados, evidenciando sua importância 

fundamental para evitar cominações na água armazenada. 
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CONCLUSÕES 

 

O aproveitamento de água da chuva na produção de suínos e aves vem 

sendo amplamente utilizado na região do Oeste Catarinense, contribuindo para a 

segurança hídrica das propriedades. Essa tecnologia é também ferramenta 

promissora na sustentabilidade dos recursos hídricos, ao gerar redução no consumo 

de água superficial e subterrânea. Os extensos telhados nas edificações de 

produção animal (suínos e aves), aliados aos índi- ces pluviométricos bem 

distribuídos durante o ano, tornam a água da chuva uma fonte alternativa com 

potencial para suprir grande parte ou, em alguns casos, a totalidade da demanda 

hídrica da produção. 

São muitos os interferentes que afetam a qualidade da água da chuva 

captada e armazenada nas cisternas. Contudo, a utilização de um sistema completo, 

contendo componentes intermediários bem dimensionados, assim como uma rotina 

de manejo e limpeza adequada, protegem significativamente todo o sistema de 

possíveis contaminações, resul- tando no armazenamento de uma água de ótima 

qualidade. 

Devido à carência de estudos e normas que conduzam o aproveitamento 

seguro desta fonte de água para usos nobres, como a dessedentação animal, a 

conclusão da compatibilidade dos resultados para tal finalidade fica prejudicada. 

Ressalta-se que a existência de um sistema completo e a adoção de um manejado 

adequado não excluem o processo de desinfecção da água antes do consumo 

animal, visto que o risco de contaminação, de qualquer fonte, não deve ser 

negligenciado. 
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MONITORAMENTO E DIAGNÓSTICO DO RIO DOS QUEIMADOS E ESTRATÉGIA 

DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS AMBIENTAIS PROJETO TSGA II 

 

Alexandre Matthiensen18 
Cláudio Rocha de Miranda19 

 

RESUMO 

O Rio dos Queimados, que corta a cidade de Concórdia, pode ser considerado como 
um rio urbano. Suas margens possui histórico de ocupação que reflete os problemas 
e conflitos resultantes da desorganização de um desenvolvimento não planejado. 
Entre 2014 e 2015 foi realizado um monitoramento e diagnóstico da qualidade da 
água do rio dos Queimados, como ação participativa de várias instituições, dentro do 
Projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água – TSGA. Os objetivos foram, 
principalmente, fortalecer a atuação e o trabalho em rede de entidades locais e 
avaliar e divulgar a qualidade da água do rio para a população de Concórdia. Neste 
estudo foi realizado um monitoramento mensal, entre março/2014 a fevereiro/2015, 
em 7 pontos de coleta, distribuídos desde a nascente até a foz. Os parâmetros 
analisados foram: temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos 
totais, condutividade, turbidez, nitrato, nitrito, fósforo total e coliformes. Os resultados 
foram utilizados para a determinação do Índice de Qualida- de da Água. A 
divulgação dos resultados foi disponibilizada para a população mediante a exposição 
de 3 outdoors em locais estratégicos do município. Foi possível constatar a 
variabilidade qualitativa das águas do Rio dos Queimados nos seus diferentes 
trechos e em função da sazonalidade e dos usos múltiplos de seu entorno. A 
divulgação dos dados por meio dos painéis, distribuídos em pontos estratégicos ao 
longo do rio, permitiu que a população ficasse ciente da qualidade do rio de uma 
forma simples e didática, contribuindo para ampliar o nível de participação da 
população nos processos decisórios. 

 

Palavras-chave: Rio dos Queimados, monitoramento, índice de qualidade da água, 
divulgação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Embrapa Suínos e Aves/Comitê Jacutinga. E-mail: alexandre.matthiensen@embrapa.br 
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INTRODUÇÃO 

 

No período de 2007 a 2010 Santa Catarina foi cenário da primeira edição do 

Projeto Tecnologias Sociais para a Gestão da Água – TSGA. Em 2013, iniciou-se 

novo ciclo, fru- to desta experiência de sucesso de fortalecimento do uso sustentável 

da água. O projeto foi uma ação conjunta entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina – EPAGRI e da unidade da Embrapa Suínos e Aves, localizada em 

Concórdia – SC. O objetivo geral do projeto era o de “fortalecer o uso sustentável da 

água através do apoio à capacidade de gestão local em bacias hidrográficas de 

Santa Catarina, integrado à disseminação e implementação de tecnologias sociais 

na produção de alimentos e saneamento básico do meio rural”. 

Por sua vez, os objetivos específicos eram: 1) disseminar tecnologias sociais 

para o uso eficiente da água em agroecossistemas; 2) consolidar tecnologias sociais 

para o saneamento básico rural; 3) promover a educação ambiental para o 

fortalecimento da consciência ecológica e da gestão ambiental; 4) implantar o centro 

de Centro de Tecnologias Sociais e Gestão da Água. 

Uma das linhas de atuação do projeto tratava da formação e capacitação de 

técnicos e atores sociais municipais para a gestão do recurso água, por meio 

da realização de ati- vidades relacionadas ao tema do uso eficiente da água e 

preservação dos recursos hídricos. Para tanto, no âmbito do município de 

Concórdia, o projeto TSGA elencou como uma de suas ações prioritárias o 

“monitoramento da qualidade da água do Rio dos Queimados”, pois a mesma 

permitiria a capacitação em temas tais como: “bacia hidrográfica”, “ciclo hidrológico”, 

“indicadores de qualidade da água” e “gestão participativa” (UFSC, 2014). 

Por sua vez, a bacia do Rio dos Queimados foi selecionada por ser 

densamente povoada, representativa da situação de muitos municípios catarinenses 

de médio porte e não dispor de dados consistentes que pudessem demonstrar, com 

segurança, a qualidade de suas águas, informação esta de grande importância para 

a definição de um plano de gestão da bacia, pois trata-se de uma informação 

fundamental para o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os 

usos preponderantes da água (BRASIL, 1997). 
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A atividade de monitoramento e diagnóstico da qualidade de água do Rio dos 

Queimados foi realizada no período compreendido entre os meses de março de 

2014 a fevereiro de 2015. Além da Embrapa Suíno e Aves (coordenadora local do 

projeto TSGA), foram envolvidos o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 

do Rio Jacutinga e Bacias Contíguas (Comitê Jacutinga), a Universidade do 

Contestado (UnC), a Equipe Co-gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann 

(ECOPEF) e a OSCIP Associação de Revitalização, Renaturalização e Preservação 

do Rio dos Queimados (Queimados-Vivo). 

Assim, por meio da atividade de monitoramento, buscavam-se dois grandes 

objetivos: fortalecer a atuação e o trabalho em rede de entidades locais que já 

possuíam ações de pesquisa ou proteção ambiental na região de abrangência da 

bacia; e avaliar e divulgar a qualidade da água do rio para a população do município 

de Concórdia. 

 

Rios urbanos 

 

Muitas das cidades brasileiras têm rios em suas paisagens urbanas, pois 

esses são elementos essenciais no processo de desenvolvimento dos agrupamentos 

humanos. Em um aglomerado humano em formação, um curso d’água possui 

funções de subsistência, locomoção e saúde. Cada cidade desenvolve seu núcleo 

urbano de forma específica, em função da geografia e do relevo locais, 

disponibilidade de recursos, particularidades cli- máticas e do aporte populacional, 

que traz sua cultura própria e forma a base desse povoado. Porém, via de regra, os 

processos de urbanização da maioria das cidades brasileiras nunca priorizaram os 

rios. 

Muitas vezes os rios urbanos passam desapercebidos pela população. Quase 

como que de forma obrigatória na história de qualquer cidade, os rios urbanos 

possuem trechos canalizados, que em alguma etapa do desenvolvimento da cidade 

passou a receber apor- tes de esgotos domésticos e, posteriormente, de efluentes 

de pequenas indústrias. Devido à ausência de sistemas de tratamento adequados 

de esgoto e de efluentes industriais, o lançamento dos mesmos na rede pluvial 

contribuem para o aumento das concentrações de poluentes no curso d’água, 

fazendo com que o trecho urbano do rio seja a primeira parte a ter sua fauna e flora 
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modificada, alterando e, na maioria das vezes, eliminando o fluxo de espécies 

nativas presentes, e selecionando as espécies mais tolerantes à nova realidade de 

qualidade ambiental. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a ONG 

SOS Mata Atlântica, a maioria dos rios urbanos tem qualidade de água classificada 

como “ruim” a “muito ruim”20. Ainda, os pulsos de inundação frequentemente não 

são percebidos a tempo, e suas margens são ocupadas com residências e 

condomínios, diminuindo as áreas de escape, aumentando a impermeabilização e 

favorecendo às enchentes nas situações de eventos climáticos intensos. O resultado 

são casas e ruas alagadas por água contaminada por esgoto, com danos sensíveis 

aos habitantes e suas propriedades, e prejuízos ao poder público. 

Rios e águas contaminados são reflexo da ausência de saneamento 

ambiental, gestão e governança. Porém, há exemplos na história de rios urbanos 

poluídos cuja ação conjunta do poder público e da conscientização da população 

resultaram em modelos de sucesso. Muitos trabalhos de despoluição de rios 

europeus foram iniciados nos anos 60. O Rio Sena é um exemplo: além do custo do 

programa de despoluição e revitalização do rio, há um incentivo financeiro de 

manutenção da qualidade para que agricultores que vivem às margens do rio não o 

poluam21. Outro exemplo é o Rio Tâmisa, considerado poluído des de 1610, e que 

apenas entre 1964 e 1984 as ações de revitalização surtiram efeitos22. Ainda, o Rio 

Tejo, o maior rio da Europa Ocidental, que passou a ser despoluído com a criação 

da Reserva Natural do Estuário do Tejo (RNET) em 197623. Em todos esses 

exemplos, houve a necessidade da construção de um desejo coletivo de mudar a 

situação de degradação, onde o acesso à informação foi uma das etapas 

fundamentais. Esse processo necessita da multiplicação de práticas sociais 

pautadas pela ampliação ao direito à informação e educa- ção ambiental numa 

perspectiva integradora, que permita ampliar o nível de participação da população 

nos processos decisórios, bem como de fortalecer a sua corresponsabilização e 

controle dos agentes responsáveis pela degradação socioambiental (JACOBI, 2002). 

 

 

                                                           
20 http://www.inea.rj.gov.br/; https://www.sosma.org.br/ 
21 http://www.eau-seine-normandie.fr/ 
22 http://www.bbc.com/earth/story/20151111-how-the-river-thames-was-brought-back-from-the-dea 
23 http://www2.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rnet 

http://www.inea.rj.gov.br/%3B
http://www.sosma.org.br/
http://www.sosma.org.br/
http://www.sosma.org.br/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.bbc.com/earth/story/20151111-how-the-river-thames-was-brought-back-from-the-dea
http://www2.icnf.pt/portal/ap/r-nat/rnet
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Rios urbanos em Santa Catarina 

 

Segundo reportagens recentes, Santa Catarina apresenta problemas em 

relação à quantidade e à qualidade de água de seus rios urbanos. Em dezembro de 

2018, rios que cortam 5 municípios catarinenses (Camboriú, São Martinho, São João 

Batista, José Boi- teux e Guaraciaba) estavam em situação de emergência devido à 

estiagem, pelos dados do CIRAM/EPAGRI24, e dois outros municípios (Canoinhas e 

Palhoça) estavam em estado de alerta. Essas situações de estiagem são comuns ao 

longo do ano, principalmente na Região Oeste de Santa Catarina, devido às chuvas 

mal distribuídas. Outros alertas de estiagens em anos recentes já abrangeram os 

municípios de Forquilhinha, Chapadão do Lajeado, Passos Maia, Rio Negrinho e 

Concórdia25. 

Em relação à qualidade da água, Santa Catarina iniciou, no ano de 2019, um 

grande programa de monitoramento em 23 diferentes pontos, localizados nas 

regiões do Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Norte e Sul do Estado (Figura 1), que 

irá permi- tir avaliar a qualidade da água dos rios dessas regiões. Segundo a 

Diretoria de Recursos Hídricos (DRH) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável (SDE), há previsão de ampliação desse serviço para as 

regiões Serrana, Meio-Oeste e Oes- te. Esta ação possibilitará a estruturação de 

uma base de dados que permita um melhor planejamento dos recursos hídricos 

catarinenses26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/12/19/rios-de-5-cidades-de-sc-estao-em-

situacao-de-emergencia-para-estiagem-segundo-epagriciram.ghtml 
25 https://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/meio-ambiente/seis-rios-estao-em-situacao-de-

emergencia-em-sc-por- conta-da-estiagem 
26 https://www.tratamentodeagua.com.br/santa-catarina-projeto-monitorar-rios/ 

http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/meio-ambiente/seis-rios-estao-em-situacao-de-emergencia-em-sc-por-
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/meio-ambiente/seis-rios-estao-em-situacao-de-emergencia-em-sc-por-
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/meio-ambiente/seis-rios-estao-em-situacao-de-emergencia-em-sc-por-
http://www.sc.gov.br/index.php/noticias/temas/meio-ambiente/seis-rios-estao-em-situacao-de-emergencia-em-sc-por-
http://www.tratamentodeagua.com.br/santa-catarina-projeto-monitorar-rios/
http://www.tratamentodeagua.com.br/santa-catarina-projeto-monitorar-rios/
http://www.tratamentodeagua.com.br/santa-catarina-projeto-monitorar-rios/
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Figura 1 - Pontos de coleta para monitoramento em rios – em azul, implantação das coletas em 2019; 
em laranja, a serem implanta- das em 2020. As regiões da Serra, Meio-Oeste e Oeste Catarinense 
ainda não estão contempladas no programa27 

 
 

Porém, é ainda patente a desarticulação entre as entidades governamentais 

(federal, estaduais e municipais) que tem contribuído, entre outros fatores, para a 

manutenção de uma série de dificuldades relacionadas à gestão dos recursos 

hídricos. Isto resulta em uma rede de monitoramento pouco densa e com baixa 

quantidade de dados disponíveis para análise, principalmente em termos de séries 

históricas (VALDATI et al., 2018). Tal realidade contribui para falhas na definição e 

implantação de políticas públicas integradas e de sistemas eficientes de gestão dos 

recursos hídricos, trazendo dificuldades para o planejamento, mesmo em nível de 

comitês de bacia. 

A contaminação superficial das águas dos rios catarinenses é bem diversa. 

Há dados de presença de metais tóxicos, elevadas concentrações de nutrientes 

(nitrogenados e fósforo), presença de pesticidas e de coliformes fecais distribuídos 

por todo o Estado. Por exemplo, na região das bacias do Rio do Peixe e do Rio 

Canoas, em decorrência das áreas extensas de plantio de Pinus e a presença da 

indústria papeleira, suas águas apresentam fenóis e sulfetos, que podem causar 

desregulação hormonal em organismos aquáticos, afetando a reprodução e 

                                                           
27 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AqI1Cv50xTvRQYEu7GLL-

D_ZJjRrmYMb&ll=22.216523156575164%2C-40.85277284912965&z=5  

http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AqI1Cv50xTvRQYEu7GLL-D_ZJjRrmYMb&ll
http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AqI1Cv50xTvRQYEu7GLL-D_ZJjRrmYMb&ll
http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AqI1Cv50xTvRQYEu7GLL-D_ZJjRrmYMb&ll


 

109 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

desenvolvimento dos embriões. Os esgotos domésticos, efluentes industriais e a 

aplicação de dejetos no solo, provenientes da produção animal da região do Alto 

Uruguai Catarinense, principalmente nos municípios de Concórdia, Seara e 

Xavantina, também são responsáveis por elevadas cargas de nutrientes. Esse fato 

pode resultar na formação de floração de microalgas, iniciando e estabelecendo todo 

um processo de eutrofização dos recursos hídricos, podendo levar à mortalidade de 

peixes e demais organismos aquáticos pela redução do oxigênio dissolvido da água 

ou produção de toxinas algais. Na Foz do Rio Chapecó e em Itá, altos índices de 

metais pesados (Pb, Cu, Zn, Cd e Mn) e pesticidas foram encontrados em 

sedimentos de fundo dos reservatórios28. 

O resumo da situação da qualidade das águas superficiais em Santa Catarina 

é o retrato de como o país trata suas águas. Na região de Mata Atlântica, sete em 

cada dez rios estão em situação “regular”, ou seja, são altamente sensíveis a 

qualquer aumento da entrada de poluentes orgânicos e inorgânicos, sejam de 

efluentes industriais, domésticos ou da produção agropecuária29. Em síntese, os rios 

seguem ameaçados pelo modelo de desenvolvimento econômico vigente e as 

consequências da má gestão das águas certa- mente resultarão em prejuízos 

ambientais, sociais e, ironicamente, econômicos. 

 

Rio dos Queimados 

 

Embora o Rio dos Queimados não seja totalmente urbano, as suas nascentes 

e todo o seu trecho superior e médio localizam-se em área classificada como urbana 

pelo Plano Diretor do Município de Concórdia. As nascentes desse rio estão 

localizadas na comunidade de Linha São José. O trajeto do rio cruza todo o 

perímetro urbano do muni- cípio no sentido nordeste-sudoeste, desaguando no Rio 

Uruguai, nas proximidades da comunidade de Linha Sede Brum, margeando a área 

do Parque Estadual Fritz Plaumann. O rio possui extensão aproximada de 30 Km, 

sendo 7,5 Km dentro da área urbana. A topografia da bacia do Rio dos Queimados é 

acidentada, e as áreas mais densamente ocu- padas estão situadas às margens do 

                                                           
28 http://www.fapesc.sc.gov.br/pesquisadores-alertam-para-contaminacao-da-agua-em-diversos -

pontos-do-estado/). 
29 https://www.sosma.org.br/107936/situacao-dos-rios-e-retrato-de-como-o-pais-trata-suas-aguas/  

http://www.fapesc.sc.gov.br/pesquisadores-alertam-para-contaminacao-da-agua-em-diversos
http://www.sosma.org.br/107936/situacao-dos-rios-e-retrato-de-como-o-pais-trata-suas-aguas/
http://www.sosma.org.br/107936/situacao-dos-rios-e-retrato-de-como-o-pais-trata-suas-aguas/
http://www.sosma.org.br/107936/situacao-dos-rios-e-retrato-de-como-o-pais-trata-suas-aguas/


 

110 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

rio. A bacia do rio caracteriza-se por encostas íngremes, existência de vários 

afluentes ao longo de seu curso, com zona rural permeada por florestas e culturas 

agropecuárias, e consequentes conflitos de usos múltiplos pelo recurso hídrico. 

Concórdia é um grande produtor de alimentos, sendo o município com o 

maior rebanho suinícola (451.714 cabeças), segundo em número de bovinos para a 

produção leiteira (30.750) e, também, segundo em aves de corte (4.253.000 

cabeças) do Estado de Santa Catarina (IBGE, 2019). Essa liderança na produção 

pecuária estadual, porém, representa um enorme desafio ambiental, que é o de 

assegurar a correta gestão dos resíduos da produção agropecuária intensiva, que é 

responsável pela geração de enormes quantidades de dejetos que são lançados ao 

solo, na maioria das vezes, sem tratamento prévio, transformando-se em potencial 

fonte contaminante dos mananciais de água. No entanto, a bacia do Rio dos 

Queimados, por ser a bacia mais urbanizada do município, além da con- taminação 

originada no setor agropecuário, também recebe expressiva pressão decorrente das 

águas residuais provenientes de efluentes industriais, esgoto sanitário, águas 

pluviais e da drenagem urbana. A situação do esgoto doméstico é outro aspecto 

especialmente preocupante, pois no momento da realização do presente 

diagnóstico, 93,7% dos esgotos domiciliar, hospitalar e efluentes industriais estavam 

sendo direcionados a sumidouros ou lançados nas redes de águas pluviais sem 

qualquer tratamento. No entanto, a previsão é de que, ainda no ano de 2020, a 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) coloque em 

funcionamento a rede coletora municipal e a nova estação de tratamento de esgoto 

urbano, permitindo assim que o município passe de um índice de 6,7% para 42% de 

cobertura com coleta e tratamento de esgoto, atendendo mais de 25 mil 

habitantes30. 

Em 2009, a sub-bacia do Rio dos Queimados foi alvo de um estudo de 

diagnóstico e caracterização. O trabalho envolveu a parceria do Comitê Jacutinga e 

do Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai 

Catarinense (Consórcio Lambari), com apoio do Instituto Sadia (LEITE, LEÃO, 

2009). Nessa pesquisa foram realizadas as caracterizações fisiográfica, geológica, 

geomorfológica, climática, da biota aquática e fauna terrestre, mata ciliar e uso do 

                                                           
30 https://www.casan.com.br/noticia/index/url/obras-da-estacao-de-tratamento-de-esgoto-de-

concordia-chegam-as-eta- pas-finais#0 

http://www.casan.com.br/noticia/index/url/obras-da-estacao-de-tratamento-de-esgoto-de-concordia-chegam-as-eta-
http://www.casan.com.br/noticia/index/url/obras-da-estacao-de-tratamento-de-esgoto-de-concordia-chegam-as-eta-
http://www.casan.com.br/noticia/index/url/obras-da-estacao-de-tratamento-de-esgoto-de-concordia-chegam-as-eta-


 

111 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

solo. A documentação do referido estudo é um marco no levantamento de 

informações organizadas sobre o Rio dos Queimados, porém a aquisição 

sistematizada de dados de qualidade de água não foi abordada pelo esforço desse 

diagnóstico. 

 

O Processo de monitoramento da qualidade de água 

 

A qualidade da água pode ser definida como a variação de um conjunto de 

parâme- tros intrínsecos que, por legislação, limita seu uso. Essa qualidade pode ser 

extremamente variável, tanto no tempo quanto no espaço, e requer monitoramentos 

de rotina para que possam ser detectadas suas alterações e seus padrões de 

variação. A gestão dos recursos hídricos no Brasil, encontra-se prevista na Lei 

Federal que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Esta 

lei apresenta, como um dos seus instrumentos, a implantação de um Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos, tendo como um dos seus objetivo: reunir, dar 

consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos no Brasil. No entanto, as dimensões continentais 

do país e a precariedade da rede de monitoramento da qualidade da água faz com 

que os rios de menor porte e localizados em áreas mais distantes dos grandes 

centros urbanos não sejam monitorados, impedindo assim a adequada implantação 

da referida lei. 

O diagnóstico da qualidade da água do Rio dos Queimados teve início em 

abril de 2014, quando foi realizada uma visita-piloto em toda a extensão do rio, 

visando identificar os pontos de amostragem que contemplassem tanto locais de 

referência (pontos com pouca interferência antrópica) e locais de impacto (pontos a 

jusante das fontes de poluição). Foram definidos 7 pontos de monitoramento (Figura 

2). A equipe da rede de monitoramento percorreu o rio no sentido nascente-foz, 

observando todos os aspectos ambientais da bacia que poderiam influenciar na 

qualidade da água, tais como o uso e ocupação do solo na área urbana e rural, 

presença de edificações, empreendimentos comerciais e industriais, locais de 

despejo de efluentes urbanos e industriais, presença ou não de vegetação ciliar, 

novas áreas de ocupação, fontes de despejos e captação de água. Esse 

“reconhecimento coletivo” do rio objetivou tanto identificar fontes de poluição pontual 
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e difusa, bem como promover uma visão interdisciplinar sobre a situação atual da 

bacia, uma vez que a equipe era constituída por pessoas com diferentes formações. 

As coletas de amostras de água e de parâmetros físico-químicos in situ 

tiveram periodicidade mensal, com início em março de 2014 e finalização em 

fevereiro de 2015. Os parâmetros analisados foram: temperatura da água, pH, 

oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos totais, condutividade (medições em campo), 

turbidez, concentrações de nitrato, nitrito, fósforo total e coliformes totais e fecais (E. 

coli) (ensaios de bancada). Os dados in situ foram coletados com medidor 

multiparâmetros (Hach®, HI9829) e as análises em laboratório seguirem protocolos 

da APHA (2005). 

 

Figura 2 - Mapa destacando o Estado de Santa Catarina, e sub-bacia hidrográfica do Rio dos 
Queimados, no município de Concórdia, com os 7 locais de amostragens: P1-Nascente; P2-Parque 
de Exposições; P3-Foz do Lajeado Curtume; P4-Ponte da Gruta; P5-Pós ETE; P6-Linha Sta. 
Catarina; P7-Foz do Rio dos Queimados. 

 
 

O Índice de Qualidade de Água (IQA) foi calculado de acordo com CETESB 

(2008), porém com adaptação. Para tanto, foram usados 8 dos 9 parâmetros 

recomenda- dos (variação de temperatura, pH, oxigênio dissolvido, turbidez, SDT, N-

nitrato, fósforo total e E.coli), sendo que os pesos de cada parâmetro foram 
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proporcionalmente redistribuídos. Para o enquadramento adotou-se um quadro 

classificatório dos valores de IQA mais restritivo para a Região Sul, de acordo com a 

Agência Nacional de Águas31. Esse resultado possibilitou a indexação ambiental da 

qualidade da água por trecho do rio, e permitiu avaliar sua evolução ao longo do 

espaço e do tempo (sazonalidade), além de realizar correlações de causa-

consequência a eventos climáticos específicos. 

 

Qualidade da Água 

 

Os resultados e a discussão do diagnóstico da qualidade da água serão aqui 

apre- sentados através do uso do IQA e da transformação dos números em uma 

interface mais amigável. Para tanto foi elaborado um mapa estilizado da área da 

sub-bacia do Rio dos Queimados, na forma de um painel externo (outdoor). Esse 

mapa inclui os principais usos do solo em seu entorno, e disponibiliza as 

informações de qualidade de água por estações do ano, ao longo dos pontos de 

controle no percurso do rio (Figura 3). Os resultados do diagnóstico, no formato 

científico tradicional, podem ser acessados na publicação de Matthiensen et al. 

(2015). 

Resultados na forma de índices ambientais são números que possibilitam a 

atribuição de um valor qualitativo ao ambiente. Eles traduzem um grande número de 

informações complexas em parâmetros mais simples de serem interpretados. A 

atribuição de uma classificação por escala de cores facilita a interpretação visual dos 

dados, podendo servir como ferramenta em processos decisórios de políticas 

públicas (MATTHIENSEN, 2014). Uma das principais vantagens do IQA é a 

facilidade de comunicação com o público, pois transforma dados ambientais 

complexos de parâmetros de um corpo d’água em uma linguagem mais didática e de 

fácil entendimento. 

 

 

 

 

                                                           
31 http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx 

http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
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Figura 3 - Disposição gráfica na forma de painel externo (outdoor) dos resultados do IQA para a ação 
de monitoramento e diagnóstico da qualidade da água do Rio dos Queimados. Também estão 
disponibilizados os logos das entidades parceiras do Projeto TSGA e da rede de interesse local. 

 
 

A apresentação dos dados no formato mais didático e acessível ao público foi 

realizada após uma transformação dos mesmos, integrando os valores do IQA, 

mensurados mensalmente, em valores médios de 3 meses, sendo que cada grupo 

representou uma estação do ano (abr, mai e jun [2014] = outono; jul, ago e set 

[2014] = inverno; out, nov e dez [2014] = primavera; jan, fev e mar [2015] = verão). 

Outra simplificação utilizada foi a remoção dos extremos do IQA (originalmente com 

5 níveis de qualidade: ótimo, bom, médio, ruim e péssimo), ficando apenas com 3 

níveis de qualidade (bom, médio e ruim). Isso foi definido em função do fato de não 

termos observado valores correspondentes às classificações “ótimo” e “péssimo” em 
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nenhum dos resultados integrados. A legenda do painel está descrita em detalhes 

na Figura 4 – 

 

Figura 4 - Simplificação visual dos dados do IQA por estações do ano, e exemplo do resultado da 
informação utilizado no painel. 

 
 

Em relação à qualidade da água, é possível observar diferentes classificações 

em função dos diferentes trechos do rio. Nos primeiros pontos de amostragem (P1 e 

P2), antes do Rio dos Queimados adentrar o perímetro urbano propriamente dito, o 

IQA geral foi considerado “bom” durante as quatro estações do ano. Nos pontos de 

coleta subsequentes há uma queda na classificação geral (P3, P4 e P5), sendo 

predominante um IQA “médio”, com estações do ano em que a classificação atinge 

qualidade “ruim” (inverno no P3 e primavera no P5). Nos últimos dois pontos (P6 e 

P7), novamente em área rural, pode ser observado uma melhora nos valores do 

IQA, com aumento do número de classificações “boas” ao longo do ano, sugerindo o 

papel da depuração ambiental natural em direção à foz (Figura 3). 

Os resultados dessa transformação didática do IQA foram divulgados por 

meio de 3 painéis ao longo do trecho do Rio dos Queimados (Figura 5), a saber: no 

Parque de Exposições da Cidade de Concórdia (próximo ao P2), no centro da 

cidade (próximo ao P3), e no Parque Estadual Fritz Plaumann (próximo ao P7), os 

quais são locais públicos e com grande acesso de pessoas (transeuntes e 

visitantes). 
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Figura 5 - Instalação e inauguração dos painéis no município de Concia – SC. A) Centro da cidade e 
B) trilha do Parque de Exposições 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa e o desenvolvimento científico são essenciais para fundamentar 

um processo consciente de tomada de decisões, porém ele deve vir acompanhado 

pela divulgação dos resultados científicos para a população em geral. As instituições 

que têm como finalidade gerar conhecimento a partir de pesquisas e diagnósticos 

ambientais não devem preterir a oportunidade de entregar esses conhecimentos 

gerados à população, transferindo essa importante missão social às mídias 

tradicionais que, além de serem, em muitos casos, deficientes, nem sempre 

possuem interesses transparentes. 

O trabalho de monitoramento atingiu o seu objetivo de fortalecer a rede de 

entidades diretamente envolvidas na gestão ambiental da sub-bacia do Rio dos 

Queimados. Outros trabalhos subsequentes também envolveram atividades de 

monitoramento em afluentes do Rio dos Queimados, como é o caso do 

monitoramento realizado pela OSCIP Queimados-Vivo (Projeto de recomposição de 

vegetação ciliar e renaturalização da sub-bacia do rio dos Queimados – 

contemplado com recursos do FRBL/MPF) e pela ECOPEF, em relação à qualidade 

da água do Lajeado Cruzeiro, curso d’água que cruza a área do Par- que Estadual 

Fritz Plaumann e deságua junto à foz do Rio dos Queimados. Além disso, pode-se 

constatar a variabilidade qualitativa das águas do Rio dos Queimados, nos seus 

diferentes trechos e em função dos usos múltiplos de seu entorno. 

Porém, talvez o resultado mais importante tenha sido a ampla divulgação dos 

dados gerados por meio dos painéis distribuídos em pontos estratégicos ao longo do 
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rio, os quais permitiram que a população ficasse ciente da qualidade do rio de uma 

forma simples e didática. Esse retorno social chamou atenção da população, e 

rendeu ainda maior divulgação ao chamar a atenção dos órgãos locais de imprensa, 

que assim potencializaram o trabalho de divulgação dos resultados. 

Espera-se que essas informações possam proporcionar subsídios para o 

desenvolvimento de ações direcionadas à mitigação ou minimização dos problemas 

advindo de um histórico de uso e ocupação da bacia sem maiores critérios. Em 

especial que, com o início da operação do sistema de tratamento do esgotamento 

sanitário na cidade de Concórdia, seja o começo um novo ciclo de planejamento da 

bacia, que respeite os limites ambientais dos ecossistemas. E que o monitoramento 

da qualidade da água do Rio dos Queimados sirva como um importante indicador 

em torno do qual a sociedade organizada (governos, iniciativa privada e demais 

cidadãos) se mobilize para alcançar, de fato, um modelo de desenvolvimento que 

seja, também, ambientalmente sustentável. 
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COMPOSIÇÃO, ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA DO RIO 

JACUTINGA EM ÁREA DE INFLUÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITÁ – 

SC, BRASIL 

 

Cristine Redecker32 
Jonatas Alves33 

 

RESUMO 
Este estudo teve como objetivo avaliar a composição, abundância e diversidade da 
ictiofauna do Rio Jacutinga, contribuinte da margem direita do rio Uruguai, região 
Oeste do Estado de Santa Catarina, comparando trechos do rio que não foram 
afetados pela inundação resultante da construção da Usina Hidrelétrica de Itá, com 
áreas diretamente influenciadas pelo represamento. Os resultados mostram que a 
ictiofauna residente no ambiente estudado é composta por peixes típicos da Bacia 
do Alto Rio Uruguai, princi- palmente caracídeos e ciclídeos, e que a diversidade 
segue os padrões de variação sazonal e espacial comumente observados nestes 
ambientes. Isto indica uma condição ambiental que, embora alterada pela 
construção da UHE de Itá, apresenta resiliência suficiente para manter a estrutura 
das assembleias de peixes de acordo com as características dos ecossis- temas 
aquáticos da região. 

 

Palavras-chave: Estrutura da assembleia. Biodiversidade. Neotrópico. Bacia do Rio 
Jacutinga. Reservatório de Itá. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os peixes são o grupo de animais vertebrados com maior diversidade do 

planeta, contando atualmente com mais de 33 mil espécies descritas (FROESE; 

PAULY, 2015), um número que excede a soma de todas as espécies de vertebrados 

terrestres atualmente viventes (POUGH et al., 2008). A maior diversidade de peixes 

é observada, proporcionalmente, nos ambientes de água doce, pois cerca de 40% 

(aproximadamente 13 mil) das espécies descritas ocorrem em menos de 1% da 

água disponível no mundo (HELFMAN, 2007; LÉVÊQUE et al., 2008; REID, 2013). 

Essa diversidade está, em parte, relacionada ao maior isolamento geográfico das 
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bacias hidrográficas, quando comparadas ao oceano, o que leva a uma maior taxa 

de especiação (BUCKUP, 1998). 

O termo ictiofauna refere-se ao conjunto das espécies de peixes que ocorrem 

em uma determinada região biogeográfica (LEITE; LEÃO, 2009). A ictiofauna da 

região Neotropical é reconhecidamente a mais diversa do mundo, principalmente, 

quando refere-se a espécies de peixes de água doce (LOWE-MCCONNELL, 1999). 

Com aproximadamente 4.400 espécies efetivamente descritas (FROESE; PAULY, 

2015), tal ictiofauna é representada, principalmente, por peixes pertencentes a 

Superordem Ostariophysi, série Otophysi (Cypriniformes, Characiformes, 

Siluriformes e Gymnotiformes) (NELSON, 2006), que englobam aproximadamente 

73% das espécies descritas, sendo as ordens Siluriformes e Characiformes as mais 

representativas (REIS et al., 2003). 

No Brasil, Froese e Pauly (2015) estimam a ocorrência de cerca de 3.332 

espécies pertencentes a famílias de peixes que ocorrem exclusivamente em 

ambientes de água doce, distribuídas em três classes, totalizando 517 gêneros, 39 

famílias e nove ordens. As ordens mais representativas, em número de espécies, 

são os Siluriformes (bagres e cascudos), com aproximadamente 1.056 espécies e 

Characiformes (lambaris, piabas, piranhas, piracanjuba, traíras, pacus, entre outros), 

com aproximadamente 948 espécies descritas até o momento (BUCKUP et al., 

2007). Essa diversidade é atribuída, principalmente, à presença de diversos grandes 

sistemas hidrográficos no território brasileiro, aliada a idade geológica da região, que 

resultou em um grande processo de irradiação evolutiva, baseada na alta 

diversidade de habitats e nichos ecológicos (BOHLKE et al., 1978). 

Na região Sul do Brasil, a Bacia Hidrográfica do Uruguai, caracteriza-se por 

ser um dos mais importantes corredores de biodiversidade do Cone Sul, 

apresentando em sua fauna diversas espécies endêmicas (PAIM; ORTIZ, 2006). O 

Rio Uruguai, principal rio da bacia, nasce na Serra Geral, da confluência dos Rios 

Canoas e Pelotas, a aproximadamente 1.200 metros acima do nível do mar e 

percorre um total de 2.200 km até a sua foz no estu- ário do Rio da Prata. A área 

total drenada pelo rio é de cerca de 385.000 km². Destes, 45% (ou seja, 174, 4 km²) 

estão situados em território nacional, abrangendo os estados do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina (ZANIBONI-FILHO; SCHULTZ, 2003). Neste último, o Rio Uruguai 

tem como principais contribuintes os Rios do Peixe, Jacutinga, Irani, Chapecó, das 
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Antas e Peperi-Guaçu (MAGRI et al., 2008). Nesta região hidrográfica, alguns 

trabalhos identificaram cerca de 250 espécies de peixes de água doce (HAHN; 

CÂMARA, 2000; ZANIBONI-FILHO et al., 2004). 

A bacia em questão encontra-se sob forte pressão antrópica, uma vez que 

vários empreendimentos hidrelétricos foram instalados na calha principal do Rio 

Uruguai (PAIM; ORTIZ, 2006), principalmente, em função da acentuada inclinação e 

consequente velocidade de corrente observadas neste curso d’água (SILVA, 2014). 

A instalação destes empreendimentos, dentre os quais a Usina Hidrelétrica de Itá, 

situada mais a jusante do rio, podem resultar em significativas alterações no habitat, 

na diversidade e na estrutura das comunidades de peixes desse ambiente 

(MEURER, 2010). 

O presente estudo teve como área de abrangência o Rio Jacutinga, 

subsistema hidrográfico (SUB4) pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e 

Bacias Contíguas, integrante da Região Hidrográfica do Vale do Rio do Peixe (RH3), 

localizada no Meio Oeste de Santa Catarina. O Rio Jacutinga, com área de 

drenagem aproximada de 1.002 km² e extensão de 160 km, é o maior subsistema 

hidrográfico da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Bacias Contíguas. Sua 

nascente encontra-se no Município de Água Doce e sua foz no Município de 

Concórdia, na área alagada pela implantação da Usina Hidrelé- trica de Itá. São 

contribuintes dessa bacia diversos cursos de água adjacentes, que banham os 

municípios catarinenses de Água Doce, Arabutã, Catanduvas, Concórdia, Ipumirim, 

Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul e Vargem Bonita (COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO JACUTINGA E CONTÍGUOS, 2012). 

Estudos sobre a diversidade, abundância, composição das assembleias e 

distribuição das espécies de peixes dos rios que compõe a Bacia Hidrográfica do Rio 

Uruguai, incluindo o Rio Jacutinga, limitam-se geralmente a breves inventários das 

principais espécies, realizados para licenciamento ambiental de pequenas usinas 

geradoras de energia. Em geral estes estudos são pontuais e privilegiam as 

informações das espécies nativas, com maior importância para a pesca e/ou 

piscicultura, retratando basicamente sua ecologia comportamental e ciclos de vida 

(AMARAL; BARP, 2010; SILVEIRA, 2012). Além disso, os estudos são conduzidos 

sem a continuidade necessária para a geração de dados confi- áveis, passiveis de 

serem utilizados em análises de sazonalidade e avaliação de impactos a longo 
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prazo. Karr (1981) ressalta que a composição da comunidade e o entendimento dos 

padrões de distribuição das espécies de peixes mostram-se bastante úteis na 

avaliação da integridade dos ecossistemas aquáticos. 

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a composição, 

abundância e diversidade da ictiofauna do Rio Jacutinga, comparando porções do 

rio que não foram afetadas pela inundação resultante da construção da Usina 

Hidrelétrica de Itá, com áreas diretamente influenciadas pelo alagamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado no Rio Jacutinga (SUB4), contribuinte da margem 

direita do rio Rio Uruguai, na região Oeste do Estado de Santa Catarina. O Rio 

Jacutinga nasce no município de Água Doce (51 35’ W 27 00’ S), a 

aproximadamente 1.289 metros de altitude, e deságua no Rio Uruguai (52 15’ W 27 

15’ S), no município de Concórdia, após percorrer 160 km e receber contribuição de 

rios dos municípios de Água Doce, Arabutã, Catandu- vas, Concórdia, Ipumirim, 

Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul e Vargem Bonita (FILIPINI, 2013). A bacia em 

questão possui área de drenagem de 1.002,9 km², estendendo-se sobre a Região 

Geomorfológica Planalto das Araucárias, na unidade geomorfológica do Rio Iguaçu-

Uruguai, na província hidrogeológica do Paraná, sobre o aquífero fissural da 

Formação da Serra Geral (SASG), na área de bioma de Mata Atlântica (EMBRAPA, 

2004). 

Segundo classificação de Köppen (1948), o clima da região é do tipo Cfa - 

subtropical úmido, apresenta temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC 

(mesotérmico) e temperatura média do mês mais quente acima de 22ºC, com verões 

quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos 

meses de verão, contudo sem estação seca definida. O regime de chuvas é bastante 

regular, com índices pluviométricos superiores a 1.300 mm anuais (SDS, 2007). 

Para este estudo foram determinados 10 pontos amostrais aleatoriamente 

distribuídos nas áreas alagada (5 pontos) e não alagada (5 pontos) do rio, 

abrangendo os municí- pios catarinenses de Arabutã, Concórdia e Itá (Figura 1). 
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Figura 1 - Localização dos pontos amostrados na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga, Santa Catarina 
(GEMA, 2015). 

 
 

COLETA DOS DADOS 

 

As coletas foram realizadas mensalmente, entre março de 2015 a fevereiro de 

2016, abrangendo todas as estações do ano. Para a captura dos exemplares foram 

utilizados anzóis, varas e linhas de espera, com esforço amostral padronizado de 60 

min em cada ponto de amostragem, simultaneamente para todas as metodologias 

de captura. 

Depois de capturados, os indivíduos foram submetidos a eutanásia ainda no 

local de coleta, através de submersão em solução de hidrocloreto de benzocaína 

(250 mg/ L), de acordo com a Resolução Nº 714, de julho de 2002, do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária (CFMV, 2002), e imediatamente acondicionados em 

caixas térmicas contendo gelo, para serem transportados até o Laboratório de 

Zoologia da UnC – Campus Concórdia. No laboratório, os peixes capturados foram 

fotografados, catalogados biometricamente (comprimento total (cm) e peso total (g)), 

fixados em solução de formol 10% e, após 24 horas, conservados em álcool 70%. 
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Os exemplares foram identificados até o nível de família, com base em 

catálogos e chaves de identificação específicas (REIS et al., 2003; ZANIBONI-FILHO 

et al., 2004; MENEZES et al., 2007; BAUMGARTNER et al., 2012; FROESE; 

PAULY, 2015). 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para cada família, em cada estação do ano e porção do rio amostrada, foram 

calcu- lados: 

a) Abundância total: número total de indivíduos amostrados; 

b) Frequência Relativa (FR%): proporção de indivíduos de uma família em 

relação ao total de indivíduos da amostra, estimado através da equação: 

FR% = ni/N, onde ni é o número de indivíduos da espécie e N é o número 

total de indivíduos amostrados; 

c) Índice de Importância Relativa (IR%), estimado a partir da porcentagem 

numérica (PN %) e da frequência de ocorrência (FO %) das famílias, onde 

PN % é a razão entre o número de indivíduos amostrados de uma família e 

o número total de indivíduos da amostra e FO % é a razão entre o número 

de coletas contendo a família estudada e o número total de coletas 

efetuadas no período considerado. Desta maneira, foi possível identificar 

as famílias como: 1) frequentes e abundantes (valores de PN % e FO % 

iguais ou superiores às médias amostrais), 2) frequentes e não abundantes 

(valores de PN % inferiores e valores de FO % superiores às médias 

amostrais) e ocasionais (valores de PN % e FO % inferiores às médias 

amostrais); 

d) Índice de Diversidade de Shannon-Wiener ajustado (eH’) (SHANNON; 

WEAVER, 1949), apropriado para o estudo de diversidade em amostras 

aleatórias de uma mesma comunidade ou sub-comunidade de interesse, 

estimado através da equação: H’ = -∑ pi. In (pi)², onde pi é a proporção de 

indivíduos da amostra em relação ao número total de indi- víduos 

amostrados. Os valores de H’ foram testados através do método de 

comparação de Behrens-Fisher, utilizando um nível de significância de 0,05 

(ZAR, 1998); e 
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e) Índice de Equitabilidade de Pielou (J): índice que avalia a uniformidade, 

isso é, o padrão de distribuição dos indivíduos entre os grupos taxonômicos 

estudados, sendo definido por: J = H’/In S, onde J é a equitabilidade 

(variando entre 0 e 1), H’ é o índice de Shannon-Wiener e S é o número 

total (riqueza) de grupos taxonômicos da amostra (PIELOU, 1974). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Estrutura da Ictiofauna 

 

Foram capturados um total de 1.507 exemplares, pertencentes a quatro 

ordens e cinco famílias. A ordem Characiformes foi a mais representativa, com 1.240 

indivíduos capturados (82,3%), seguida das ordens Perciformes (N = 175; 11,6%) e 

Siluriformes (N= 91; 6 %). Foi capturado ainda um único exemplar da ordem 

Synbranchiformes (Tabela 1; Figura 2A). A família mais abundante foi Characidae, 

com 1240 indivíduos capturados, representando 82,3% do total. Em seguida, 

aparecem as famílias Cichlidae (N = 175; 11,6%), Heptapteridae (N = 56; 3,7%), 

Pimelodidae (N = 35; 2,3%) e Synbranchidae, com apenas um indivíduo, 

representando 0,1% (Tabela 1; Figuras 2B e 3). 

 

Tabela 1 - Composição taxonômica, número total de indivíduos (N) e Frequência Relativa (FR%) dos 
peixes capturados na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga. 

Grupos taxonômicos Número total (N) Frequência relativa (FR%) 

Superordem Ostariophysi   

Ordem Characiformes 1240 82,3 

Família Characidae 1240 82,3 

Ordem Siluriformes 91 6,0 

Família Heptapteridae 56 3,7 

Família Pimelodidae 35 2,3 

Superordem Acanthopterygii   

Ordem Synbranchiformes 1 0,07 

Família Synbranchidae 1 0,07 

Ordem Perciformes 175 11,6 

Família Cichlidae 175 11,6 

 1507  
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Figura 2 - Frequência Relativa das ordens (A) e famílias (B) de peixes capturados na Bacia 
Hidrográfica do Rio Jacutinga 

 
 

Figura 3 - Famílias de peixes capturados na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga: a), b) e c) = 
Characi- dae; d) e e) = Cichlidae; f) = Heptapteridae; g) = Pimelodidae; e h) = Synbranchidae. 

 
 

Do total de exemplares amostrados, 938 (62,2%) foram capturados na porção 

do rio diretamente afetada pelo alagamento ocasionado pela implantação da UHE Itá 
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(área alagada), enquanto que 569 indivíduos (37,8%) foram capturados na porção 

não alagada do rio. A análise das frequências relativas dos grupos capturados 

mostra uma composição relativamente semelhante da ictiofauna nas diferentes 

porções do rio amostradas, sendo as famílias Characidae e Cichlidae as mais 

representativas em ambas as áreas (Figura 4). Da mesma forma, a análise do Índice 

de Importância Relativa (IR%) também mostra semelhanças na composição da 

ictiofauna nas diferentes porções do rio estudadas, com a família Characidae sendo 

frequente e abundante em ambas as áreas (Tabela 2). 

 

Figura 4 - Frequência relativa das famílias de peixes capturados em diferentes porções (áreas 
alagada e não alagada) na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga. 

 
 

Tabela 2 - Diagrama da composição das famílias de peixes amostradas em diferentes porções (áreas 
alagada e não alagada) na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga. 

Família 
Área de amostragem 

Não alagada Alagada 

Characidae   

Cichlidae   

Heptapteridae   

Pimelodidae   

Synbranchidae   

   

Ausente Ocasional Frequente e não abundante Frequente e abundante 
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A composição da ictiofauna também parece se manter estável ao longo do 

ano, com as famílias Characidae e Cichlidae sendo as mais representativas em 

todas as épocas amostradas (Figura 5). O Índice de Importância Relativa também 

mostra pouca variação na composição da ictiofauna ao longo do ano, sendo a 

família Characidae frequente e abundante em todas as estações, com as demais 

famílias (incluindo Synbranchidae) ocor- rendo de forma ocasional nas demais 

épocas (Tabela 3). 

 

Figura 5 - Frequência relativa das famílias de peixes capturados em diferentes épocas do ano na 
Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga 

 
 

Tabela 3 - Diagrama da composição da composição das famílias de peixes amostradas em diferentes 
épocas do ano na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga. 

Família 
Estações do Ano 

Verão Outono Inverno Primavera 

Characidae     

Cichlidae     

Heptapteridae     

Pimelodidae     

Synbranchidae     

   

Ausente Ocasional Frequente e não abundante Frequente e abundante 
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Os peixes capturados mediram entre 55 e 350 mm de comprimento total 

(Média = 124,3mm; DP = 3,55mm), e pesaram entre 2,1 e 526,7 gramas (Média = 

27,18 g; DP = 37,41g) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Comprimento Total (CT) e Peso (PT) das famílias de peixes amostradas na Bacia 
Hidrográfica do Rio Jacutinga. A família Synbranchidae (a qual apresentou um único indivíduo 
capturado) não é apresentada. 

Famílias 

CT (cm) P (gramas) 

Mim. Méd. Máx. 
Desvio 

padrão 
Mim. Méd. Máx. 

Desvio 

padrão 

Characidae 55 114,4 265 2,16 2,1 19,87 526,7 24,09 

Cichlidae 70 150,3 225 3,07 5,42 45,12 211,43 33,90 

Heptapteridae 128 221,4 350 5,73 16,19 116,18 473,71 102,38 

Pimelodidae 112 182,7 240 2,91 11,02 52,63 110,35 24,96 

 

Análise da Diversidade da Ictiofauna 

 

Os parâmetros de diversidade biológica (Índice de diversidade de Shannon-

Wiener e equitabilidade J) se mostraram significativamente mais elevados (Shannon-

Wiener p < 0,01) na área alagada, em comparação com a área não alagada do rio 

(Tabela 5; Figura 6). Da mesma forma, foram observadas diferenças significativas 

nos valores do Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (eH’) nas diferentes 

épocas do ano estudadas, com o verão sendo significativamente mais diverso que 

as demais estações (Shannon-Wiener p < 0,01; Tabela 6; Figura 7). 

 

Tabela 5 - Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (eH’), Equitabilidade de Pielou (J), Riqueza de 
famílias (S) e número total de indivíduos capturados (N) nas diferentes áreas de amostragem na 
Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga (a diferença entre as letras demonstra a significância estatística p 
< 0,01). 

Índices Área alagada Área não alagada 

eH’ 2,035a 1,527b 

J 0,512 0,305 

S 4 4 

N 938 569 

 

 

 

 

 



 

131 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

Figura 6 - Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (eH’) e Equitabilidade (J) nas diferentes áreas de 
amostragem na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga 

 
 

Tabela 6 - Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (eH’), Equitabilidade de Pielou (J), Riqueza de 
famílias (S) e número total de indivíduos capturados (N) nas diferentes épocas do ano estudadas na 
Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga (a diferença entre as letras demonstra a significância estatística p 
< 0,01). 

Índices Verão Outono Inverno Primavera 

eH' 2,139a 1,743b 1,844c 1,343d 

J 0,548 0,401 0,308 0,212 

S 4 4 5 4 

N 368 438 376 325 
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Figura 7 - Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (eH’) e Equitabilidade (J) nas diferentes épocas 
do ano estudadas na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga. 

 
 

Estrutura da Ictiofauna 

 

A composição da ictiofauna dos ambientes estudados na Bacia Hidrográfica 

do Rio Jacutinga mostrou elevada abundância de indivíduos pertencentes às ordens 

Characiformes e Perciformes, concordando com o padrão geral esperado para 

ambientes neo- tropicais de água doce (NELSON, 2006). Os resultados também 

estão de acordo com a composição da ictiofauna da região do Alto Rio Uruguai, 

segundo inventário realizado por Zaniboni-Filho et al. (2004), indicando uma 

condição que, embora alterada pela construção da UHE, apresenta uma ictiofauna 

semelhante àquela comumente encontrada nos ecossistemas aquáticos da região. 

No Rio Jacutinga, este padrão de composição pode estar relacionado com as 

recentes transformações do regime hídrico do rio, passando de um ambiente lótico 

(de água corrente) para lêntico (de água parada) (MARTINEZ et al., 1994) como 

resultado das alterações ambientais causadas pelo represamento da UHE de Itá. 

Estas transformações frequentemente levam à criação de novos hábitats, 

proporcionando condições favoráveis para a proliferação de grupos específicos, de 

acordo com as adaptações de cada espécie (AGOSTINHO et al., 2007). Neste caso, 

a criação de novos hábitats com características lênticas, com a consequente 

diminuição no número de hábitats com corredeiras, poderia explicar a dominância de 

pequenos caracídeos e ciclídeos nas áreas estudadas, especial- mente nas porções 
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do rio diretamente afetadas pelo represamento. Esta caracterização das espécies 

em função dos ambientes amostrados denota a premissa proposta por Cuni- co e 

Agostinho (2006) de que padrões morfológicos estão diretamente relacionados à 

hidrodinâmica de rios e reservatórios. Estes autores relatam que ambientes com 

menor hidrodinâmica (lênticos) apresentam espécies com corpo menos achatado 

ventralmente e com maior compressão lateral, tais como as espécies pertencentes 

as famílias observadas. Silva (2014) constatou que, após o represamento 

ocasionado pela construção da UHE de Itá, houve redução notória de cascudos do 

gênero Hyspostomus e aumento significa- tivo de várias espécies de oportunistas 

dentre elas o lambari Bryconamericus stramineus Eigenmann, 1908 (Characidae). 

Os estudos realizados pela Tractebel Energia (2013) na região de influência da UHE 

Itá relatam que, no período compreendido entre a formação do lago e os dias de 

hoje, verifica-se que além das grandes espécies migradoras, o cascudo Hypostomus 

regani Lhering, 1905 (Loricariidae), a boca-de-moça Leporinus amae Godoy, 1980 

(Anostomidae) e o peixe-cachorro Oligosarcus brevioris Menezes, 1987 (Characi- 

dae) continuam apresentando redução gradativa de suas populações. Por outro 

lado, o lambari Astyanax fasciatus Cuvier, 1819 (Characidae), o cascudo-chicote 

Loricariichthys anus Valenciennes, 1840 (Loricariidae), a voga Schizodon aff. 

nasutus Kner, 1858 (Anos- tomidae) e o peixe-cachorro Acestrorhynchus pantaneiro 

Menezes, 1992 (Characidae) continuam apresentando uma grande população, 

principalmente nos ambientes mais lên- ticos (TRACTEBEL ENERGIA, 2013). 

Meurer (2010) relata que as principais mudanças observadas na assembleia de 

peixes após a formação do reservatório da UHE Itá, estive- ram relacionadas ao 

aumento de algumas espécies pré-existentes e ao aparecimento de outras. 

Luiz et al. (2005) em estudo realizado em 31 reservatórios situados em seis 

sub-bacias hidrográficas e suas bacias limítrofes localizadas no Estado do Paraná, 

verificaram que a fauna desses reservatórios também é composta essencialmente 

por espécies sedentá- rias de pequeno porte, principalmente Characiformes (família 

Characidae) e Perciformes (família Cichlidae). 

Langeani et al. (2007) relatam resultados semelhantes para os ambientes 

lênticos, representados no Alto Paraná principalmente pelos reservatórios artificiais, 

destacando um aumento considerável de espécies alóctones ou exóticas de 

Perciformes, principalmente Cichlidae, que eventualmente podem mostrar 
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dominância, aliado a um decréscimo de espécies autóctones, principalmente de 

Siluriformes. 

No início da formação do reservatório, algumas espécies serão 

particularmente beneficiadas pela elevada produção biológica decorrente da grande 

liberação de nutrientes dissolvidos pela matéria orgânica submersa (PETRERE-

JÚNIOR, 1996). Posterior- mente, estas fontes deverão cessar, restando apenas as 

fontes aquáticas autóctones ou das áreas marginais mais próximas. Nesse contexto, 

supõe-se que a mudança das condições ambientais na porção à montante do 

represamento, sobretudo nas margens e na foz dos tributários, deverá acarretar 

mudanças na composição e estrutura das comunidades de peixes. Nesse caso, 

peixes típicos de fundo e de águas de fortes correntes, como os bagres 

(Pimelodidae), bodós (Loricariidae), bacus (Doradidae) ou os peixes-de escama, 

como pescadas (Sciaenidae), jacundás (Cichlidae), canivetes (Parodontidae e 

Characidiinae) e também os sarapós (Gymnotoidei) serão afetados negativamente, 

podendo até desapare- cer da área (SANTOS, 2008). 

Benedito-Cecílio e Agostinho (1997) salientam ainda que, durante o processo 

de colonização em grandes reservatórios, verifica-se a explosão de espécies de 

pequeno por- te, sedentárias, com alto potencial reprodutivo, plasticidade trófica, 

baixa longevidade e ampla tolerância a adversidades ambientais (comumente 

classificadas como restrategistas), as quais exibem maior facilidade na colonização 

desses ambientes. 

A abundância e composição da ictiofauna do Rio Jacutinga são relativamente 

semelhantes em ambas as áreas estudadas (alagada e não alagada), podendo 

indicar uma condição de equilíbrio dinâmico, em conformidade com os eventos 

naturais de estabilização do reservatório. Lemes e Garutti (2002) afirmam que a 

constância reflete a habilidade biológica que as espécies têm em explorar no biótopo 

os recursos ambientais disponí- veis num determinado momento. Esta manutenção 

na abundância e composição pode também estar associada ao incremento de 

espécies (repovoamento), através de progra- mas de monitoramento ambiental, 

realizadas pelo Consórcio Itá, ações estas que visam minimizar os impactos do 

represamento, como a alteração na composição e estrutura da ictiofauna local. 

Da mesma forma, não foram verificadas variações sazonais significativas na 

abundância e composição da ictiofauna, sugerindo que há pouca influência deste 
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fator (sazonalidade) sobre a ictiofauna local. No entanto, a maior frequência de 

ocorrência de determinadas famílias em algumas estações do ano pode indicar uma 

discreta sazonalidade na distribuição dessas espécies. Segundo Oliveira Neto et al. 

(2004), alguns peixes têm seus ciclos reprodutivos e migratórios sincronizados com 

as mudanças sazonais e parcialmente regulados por estas. 

É importante destacar também que o método de amostragem influencia 

fortemen te no resultado das capturas. Neste estudo, as amostragens foram 

realizadas com anzóis, varas e linhas de mão, adotadas para a amostragem dos 

peixes devido a facilidade de uso.  Contudo, cada apetrecho de pesca tem 

características técnicas específicas, direcionadas a áreas de atuação e espécies-

alvo diferentes. Assim, a utilização de tais técnicas nem sempre permite a captura de 

todas as espécies existentes no local, sendo que a proporção das espécies 

amostradas pode não refletir a sua real proporção no ambiente. Além da seletividade 

das técnicas adotadas, Lowe-McConnell (1999) comenta que os ciclídeos e 

caracídeos têm atividade diurna, escondendo-se nas margens ou restos de árvores 

durante a noite, enquanto os silurídeos escondem-se durante o dia, saindo a procura 

de alimentos ao entardecer e ao anoitecer. No presente estudo, foram realizadas 

incursões à campo somente no período diurno, o que também pode influenciar 

negativamente na seletividade de determinados grupos. Portanto, para trabalhos 

futuros, é aconselhável a padronização de métodos de amostragem que permitam 

minimizar as tendências associadas com as técnicas e períodos de captura dos 

peixes. 

 

Análise da Diversidade da Ictiofauna 

 

A maior diversidade e abundância de peixes na área alagada podem estar 

associadas à reintrodução de espécies (repovoamento) neste ambiente, fato que 

tem assegurado a manutenção da diversidade biológica das comunidades de peixes 

da região. A ação de repovoamento é uma estratégia de conservação da 

biodiversidade aquática que consis- te em restabelecer populações naturais a partir 

da liberação de juvenis provenientes de outros sistemas, em geral de pisciculturas 

próximas ao corpo de água a ser manejado (SIROL; BRITTO, 2006; LOPERA-

BARRERO et al., 2007). 
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Segundo o Relatório Anual da UHE Itá (TRACTEBEL ENERGIA, 2013), desde 

2004 vêm sendo desenvolvidos trabalhos de repovoamento dos rios que compõem a 

Bacia Hidrográfica do Alto Rio Uruguai. Considerando o período 2004-2013, um total 

de 5.537.590 alevinos foram soltos na área de abrangência do reservatório, 

contemplando algumas espécies que integram os principais níveis da cadeia trófica 

local, tais como os curimbatás (Prochilodus sp.), jundiás (Rhandia sp.), piavas 

(Leporinus sp.), lambaris (Astyanax sp.) e saicangas (Galeocharax sp.) 

(TRACTEBEL ENERGIA, 2013). 

Da mesma forma, o aumento da diversidade ao longo do rio (a partir da 

nascente em direção à foz) tem sido associado por vários autores a um aumento 

gradual da heteroge- neidade de habitats neste percurso, resultante principalmente 

do incremento na vazão e na disponibilidade de abrigos (GARUTTI, 1988; UIEDA; 

BARRETO, 1999; CASTRO et al., 2003; BRAGA; ANDRADE, 2005; CETRA; 

PETRERE-JÚNIOR, 2006). Os ambientes com alta heterogeneidade espacial 

tendem a apresentar uma maior riqueza e diversidade de espécies, por 

apresentarem uma grande quantidade de micro-hábitats, além de uma diversificada 

gama de microclimas, que possibilitam um aumento na disponibilidade de recursos 

nestas áreas (TOWNSEND et al., 2006; PERONI; HERNÁNDEZ, 2011). Além disso, 

MacArthur e Wilson (1967), sugerem que o número de espécies e a diversidade 

biológica das comunidades estão positivamente correlacionados com o tamanho da 

área, principalmente devido a fatores relacionados à área mínima necessária para a 

sobrevivên- cia das populações, grau das relações intra e interespecíficas e 

heterogeneidade do habitat. 

Ainda, de acordo com Tundisi (1996), reservatórios e represas, em particular, 

são ecossistemas artificiais com alto grau de heterogeneidade espacial e temporal. 

Em geral, a zona fluvial de um reservatório apresenta com frequência uma maior 

diversidade de espé- cies por incluir as espécies típicas de ambientes lóticos, além 

das espécies que ocorrem nas zonas de transição entre as áreas naturais do rio e o 

ambiente lacustre (AGOSTINHO et al., 1999). Hoffmann et al. (2005) relatam a 

extrema importância da presença dos tributários para a manutenção da diversidade 

das espécies em um reservatório, em função da preservação das características 

originais do sistema lótico naqueles trechos e consequente redução do impacto do 

represamento. 
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Neste caso, o aumento da diversidade na área alagada está relacionado 

possivelmente com a heterogeneidade ambiental deste ambiente, o qual, além de 

apresentar características ambientais completamente alteradas pelo represamento 

da UHE Itá, representa a porção final do rio, onde as condições ambientais naturais 

já se mostravam suficientes para favorecer a manutenção de uma fauna de peixes 

mais diversa, mesmo antes do represamento. 

A modificação sazonal dos fatores ambientais é um dos principais fatores que 

influenciam a ocorrência, distribuição e diversidade das espécies (GARUTTI, 1988). 

No presente estudo, os valores de diversidade e abundância foram maiores no 

verão, variação que pode ser atribuída às maiores temperaturas geralmente 

registradas nesta época do ano. O aumento das temperaturas favorece o 

deslocamento da maioria das espécies para alimentação e reprodução (ALVES et 

al., 2009). Como ectotérmicos, os peixes são geralmente mais ativos quando as 

temperaturas são mais altas e se encontram dentro dos limites de tolerância da 

espécie (LUCAS; BARAS, 2001), o que também explicaria as maiores captu- ras no 

verão. Além da influência direta da variação da temperatura na vida dos animais, há 

também a influências indireta, como na disponibilidade de alimento, especialmente 

de recursos alóctones oriundos vegetação ripária (frutos, sementes, insetos, etc.), 

comumen- te mais exuberante nas épocas mais quentes do ano (VISSER et al., 

2009; WASKIEWIC et al., 2015; CELANT; ALVES, 2015). 

Embora apresente algumas particularidades, as características estruturais da 

comunidade de peixes nas diferentes épocas do ano estudadas seguem o mesmo 

padrão já descrito para outras regiões neotropicais, com considerável influência da 

sazonalidade sobre o ambiente e em consequência sobre a diversidade da 

ictiofauna (LOWE-MCCONNELL, 1999). 

 

CONCLUSÕES 

 

1. A ictiofauna residente no ambiente estudado é composta por peixes típicos 

da bacia do Alto Rio Uruguai, principalmente caracídeos e ciclídeos, indicando uma 

con- dição ambiental que, embora alterada pela construção da UHE de Itá, 

apresenta grupos taxonômicos comumente encontrados nos ecossistemas aquáticos 

da região; 
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2. No geral, dado o caráter transitório das condições ambientais, os grupos 

generalistas (especialmente os caracídeos) aparentam ser os mais bem sucedidos 

no ambiente estu dado, visto que apresentam certa flexibilidade quanto às suas 

necessidades alimentares e reprodutivas, ajustando-se mais facilmente às variações 

na disponibilidade alimentar e à alternância nas condições ambientais; 

3. A abundância e composição da ictiofauna do rio Jacutinga são 

relativamente semelhantes nas diferentes porções do rio estudadas (áreas alagada 

e não alagada) e parecem sofrer pouca variação ao longo do ano, resultados que 

sugerem uma condição de equilíbrio dinâmico e estabilização do reservatório. Estas 

condições, por sua vez, permitem uma resposta adaptativa das comunidades 

aquáticas que vem de encontro aos padrões esperados para os ambientes desta 

região. 

4. A diversidade da fauna de peixes também segue os padrões de variação 

sazonal e espacial comumente observados na região, evidenciando a capacidade de 

resiliência do ecossistema, mesmo após as consideráveis perturbações ambientais 

resultantes da implantação da UHE Itá; 5. Tais resultados ainda são considerados 

preliminares, e outros estudos devem ser realizados para complementação deste 

levantamento, principalmente os que visem compreender o funcionamento das 

relações ecológicas nos ecossistemas aquáticos da região. 
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AVALIAÇÃO DA FAUNA PROTOZOOPLANTÔNICA DO RIO DOS QUEIMADOS, 

CONCÓRDIA – SC 

 

Eduardo Lando Bernardo34 
Elisete Ana Barp35 

Joni Stolberg36 
 

RESUMO 

A qualidade da água é um atributo que exige que sejam estabelecidas formas de 
acompanhamento da variação de indicadores de sua qualidade, permitindo avaliar 
as condições de poluição e alteração do corpo hídrico. Para tal acompanhamento, 
avaliou-se a comunidade protozooplanctônica que habita as águas do Rio dos 
Queimados, Concórdia – SC, relacionando os Índices de Diversidade, Abundância e 
Riqueza de gêneros de protozoários com os parâmetros físico-químicos de 
qualidade da água. Foram demarca- dos cinco pontos amostrais, divididos entre a 
nascente do rio, até a foz, em quatro coletas sazonais. Foram identificados 26 
gêneros de protozoários, sendo os de maior importân- cia: Paramecium sp. e Bodo 
sp., que contribuíram com 90% de ocorrência. Os Índices de Diversidade, 
Abundância e Riqueza de gêneros relacionaram-se positivamente com os 
parâmetros físico-químicos da água para cada ponto amostrado, indicando que o 
protozooplâncton é altamente exigente em relação ao habitat, possibilitando a 
utilização do grupo de protozoários como indicador da qualidade de água, 
notadamente para ambien- tes de água corrente. 
 
Palavras-chave: Qualidade da Água. Bioindicadores. Protozoários. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação de grandes aglomerados urbanos e industriais, com crescente 

necessidade de água para o abastecimento doméstico e industrial, além de irrigação 

e lazer, faz com que, hoje, a quase totalidade das atividades humanas seja cada vez 

mais dependente da disponibilidade das águas continentais. A dependência do 

homem moderno dos ecossistemas aquáticos é ainda mais evidente nas regiões 

altamente industrializadas, onde gran- de parte dos efluentes domésticos e 

industriais é lançada diretamente nos corpos d’água (ESTEVES, 1998). 

Segundo Souza e Sperling (1999) a maior parte dos corpos d’água está 

sujeito a usos múltiplos, por um lado, sendo que por outro deve-se preservá-los de 
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acordo com as exigências ecológicas da biota. Com relação às questões de 

planejamento que se referem ao gerenciamento dos recursos hídricos e à proteção 

da natureza, é imprescindível o conhecimento da qualidade da água. Para tanto, a 

gestão da qualidade da água exige que sejam estabelecidas formas de 

acompanhamento da variação de indicadores de qualidade, permitindo avaliar as 

condições de poluição e alteração de corpo hídrico. Deste modo, a avaliação das 

condições de vida do zooplâncton pode subsidiar o planejamento do uso da água, 

bem como ações de manejo para conservação e preservação dos ambientes 

aquáticos (SOUZA, SPERLING, 1999). 

A Bacia do Rio Uruguai possui uma área de 385.000 km², dos quais 174.612 

km² estão no Brasil, abrangendo 384 municípios dos estados do Rio Grande do Sul 

e de Santa Catarina. A bacia é formada pelo Rio Uruguai e por seus afluentes, 

sendo um deles o Rio dos Queimados (PORTAL, 2007). O Rio dos Queimados tem 

sua nascente na localidade de Linha São José, município de Concórdia – SC, passa 

pelo perímetro urbano da cidade e deságua no Rio Uruguai, na localidade de Barra 

dos Queimados, ainda no mesmo município, possuindo uma extensão de 32 km 

(LEITE; LEÃO, 2009). 

Devido à industrialização da cidade de Concórdia e a velocidade de 

crescimento, não acompanhando os cuidados ambientais e falhas no plano de 

ocupação de solo, foram construídas edificações sobre o leito do rio, com obstruções 

variadas que causam retenção do escoamento fluvial em diversos pontos da cidade. 

Atualmente, a cidade possui terri- tório de 297,2 km², e uma população aproximada 

de 70 mil habitantes. De todo efluente produzido, em média, 90% é lançado nas 

redes de águas pluviais sem qualquer tratamento e deságuam diretamente no Rio 

dos Queimados (PORTAL, 2007). 

O Rio dos Queimados nasce em uma área urbanizada da cidade de 

Concórdia e recebe altas descargas provenientes de curtumes, efluentes 

domiciliares e industriais, postos de combustíveis, lavagem e lubrificação, 

suinocultura, abatedouros e de atividades pecuárias, prejudicando gradativamente a 

qualidade de suas águas e dificultando a vida microbiana aquática. A realização de 

estudos enfocando protozoários constitui uma fase importante nas medidas que 

podem ser tomadas para o manejo sustentável do rio. 
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Esta pesquisa avaliou a composição da comunidade protozooplanctônica que 

habita as águas do Rio dos Queimados, através da identificação de protozoários em 

nível de gênero e relacionando-os com os Índices de Abundância, Diversidade e 

Riqueza. O estudo também objetivou avaliar os parâmetros físico-químicos da água, 

comparando os resultados entre os diferentes pontos amostrais nas quatro estações 

do ano, possibilitando avaliar a correlação das comunidades protozooplanctônicas 

como bioindicadoras da qualidade de água. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Rio do Queimados tem sua nascente localizada na Linha São José no 

município de Concórdia – SC, deságua no Rio Uruguai, na localidade Barra do 

Queimados ainda no município de Concórdia. O leito do rio cruza sinuosamente o 

perímetro urbano da cidade no sentido nordeste para sudeste, a parte mais 

urbanizada do município se localiza as margens do rio (LEITE, LEÃO, 2009). 

A coleta das amostras de água para análise físico-química (pH, oxigênio 

dissolvido, turbidez, fósforo total e temperatura da água e ar) e microbiológica 

(protozooplâncton) foram realizadas em cinco pontos amostrais, o primeiro ponto 

(P1) localizado próximo a nascente, na comunidade de Linha São José (S – 27°13’ 

53,4’’ e O – 51° 57’ 31,1’’); o segun- do (P2) no Bairro São Cristóvão (S – 27° 13’ 

37,3’’ e O – 51° 57’ 31,1’’); o terceiro (P3) no Bairro Flamengo (S – 27° 14’ 44,6’’ e O 

– 52° 3’ 3,9’’); o quarto (P4) em Linha Santa Cata- rina (S – 27° 15’ 36,4” e W – 52° 

5’ 41,8”); e o quinto (P5) localizado na linha Sede Brum, próximo a foz com o Rio 

Uruguai (S – 27° 17’ 2,6” e W – 52° 6’ 29,6”). Foram realizadas quatro coletas 

durante o ano de 2009, entre os meses de março e outubro, denominadas de acordo 

com a estação do ano. 

As coletas do protozooplâncton foram realizadas utilizando-se frascos de 

vidro (500 mL) com bocal grande, para não haver escolha de amostra, em 20 cm de 

profundidade, trazendo a amostra do fundo até a superfície. 

As análises físico-químicas realizadas in situ foram: pH, oxigênio dissolvido, 

turbidez e temperatura da água e do ar. As avaliações dos parâmetros oxigênio 

dissolvido e temperatura foram realizadas utilizando um oxímetro DM4 (DIGIMED); a 

turbidez foi determinada com o turbidímetro Turbiquanti 1000 IR (MERCK), utilizando 
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a escala nefelométrica. A determinação do pH foi realizada com o uso de pHmetro 

digital DM2 (DIGIMED). As coletas de amostras de água para análise de fósforo total 

foram realizadas com frascos de vidro (500 mL), e foram analisadas no Laboratório 

de Análises Ambientais da Universidade do Contestado, campus Concórdia. O 

fósforo total foi determinado através de uma digestão ácida da amostra de 10 mL 

com ácido nítrico e sulfúrico, com posterior reação de cor entre ortofosfato formado e 

o molibdato de amônio na presença de vanádio. Após uma reação de 10 min, foi 

medida a absorbância em um comprimento de onda de 400 nm e comparada a uma 

curva padrão previamente preparada nas mesmas condições da amostra (APHA, 

1998). Todas as medidas colorimétricas foram feitas no espectrofotômetro FEMTO 

700 Plus. No entorno dos pontos amostrais também foram avaliadas, 

subjetivamente, características como vegetação ciliar, substrato, coloração visu- al e 

correnteza da água. 

Amostras de água foram levadas ao laboratório de Análises Ambientais da 

Universidade do Contestado – UnC Concórdia - SC, onde foi realizada a análise 

quantitativa do protozooplâcton a “fresco”, poucos minutos após a coleta. Este 

procedimento permitiu observar a movimentação, coloração e características 

morfológicas naturais dos microrganismos, informações de grande valia na 

identificação. Para o preparo da amostra, com o auxílio de pipeta, foi transferido 0,1 

mL de amostra para lâminas de vidro (7,5 x 2,5 cm) e analisadas em microscópio 

ótico sob objetiva de 100x até 400x. 

A contagem dos gêneros de protozoários foi realizada em três lâminas 

preparadas com a amostra bruta, observadas em todo o campo ótico das lâminas. A 

literatura utilizada para identificação dos protozoários seguiu Barnes e Ruppert 

(1996); Brusca e Brusca (2007); Mackinnon e Hawes (1961); Cetesb (1997); Gerardi 

e Horsfall (1995); Storer e Tracy (2003). Os cálculos dos índices de riqueza, 

abundância e diversidade de gêneros utilizou-se o programa Divers (SMITH, 1993). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados 26 gêneros de protozoários em todos os pontos 

amostrados. Destes, 2 gêneros da classe Mastigophora e 2 da classe Ciliata não 

foram identificados. A maior densidade de táxons foi encontrada em P1, 
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decrescendo até P3 e, em seguida, voltando a aumentar até P5. O ponto de coleta 

P3 foi classificado como de maior impacto ambiental, onde a densidade de 

protozoários foi menor. 

De modo geral, os gêneros de maior importância foram os ciliados 

Paramecium sp., da classe Ciliata, e os flagelados Bodo sp., da classe 

Mastigophora, que contribuíram com 90% de ocorrência. Por outro lado, entre todos 

os táxons encontrados, as amebas Actinophrys sol e Diffugia sp., os flagelados 

Chlamydomonas sp., Euglena gracilis, Enchelyodon elegans e os ciliados Coleps 

hirtus, Lacrymaria olor, Metopus sp. e Trachelium ovum foram considerados raros, 

pois ocorreram em apenas uma amostra. 

Os demais gêneros apresentaram variação entre os pontos amostrais, sendo 

que em P1 foi onde se observou a maior composição de gêneros de protozoários. 

Tal variação pode ser explicada pela baixa influencia antrópica. 
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Tabela 1 - Relação taxonômica do protozooplâncton do Rio dos Queimados. P1 linha São José; P2 
bairro São Cristóvão; P3 bairro Flamengo; P4 linha Santa Catarina; P5 linha Sede Brum. 

Taxa / Classe P1 P2 P3 P4 P5 

Sarcodina 

Actinophrys sol X     

Amoeba sp. X  X X  

Diffugia sp.  X    

Mastigophora 

Bodo sp. X X X X X 

Chlamydomonas sp. X     

Euglena gracilis X     

Paranema trichophorum X X  X X 

Proterospongia X   X X 

Spiromonas sp.    X X 

Outros  X X  X 

Ciliata 

Amphileptus claparedei X X  X X 

Aspidisca costata X   X  

Blepharisma lateritum X X  X X 

Chilodonella sp. X X X  X 

Coleps hirtus  X    

Dileptus anser X  X  X X 

Enchelyodon elegans X     

Euplotes sp. X X  X  

Lacrymaria olor  X    

Metopus sp. X     

Paramecium sp. X X X X X 

Stentor coeruleus X X  X X 

Stylonichia mytilus X   X X 

Tetrahymena pyriformis X X    

Trachelium ovum X     

Uronema griseolum X X X X  

Vorticella sp. X X    

Outros X X   X 

 

O ponto de coleta P1 fica localizado próximo à nascente do rio, onde as 

características naturais são evidentes. Neste mesmo ponto foram realizados 

trabalhos de conscientização ambiental, isolamento para manutenção da mata ciliar 

e plantio de mudas nativas, desenvolvido pela OSCIP Queimados Vivo (Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público, de direito privado e sem fins lucrativos, que 

busca a revitalização, renaturalização e a preservação do Rio dos Queimados e 

afluentes). Para tanto, tal ponto apresentou alta composição de gêneros de 

protozoários devido à estabilidade ambiental do habitat. 

Para Brusca e Brusca (2007), os protozoários euglenóides (Euglena gracilis) 

são comumente encontrados em corpos de água com matéria orgânica em 
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decomposição, sendo considerados organismos indicadores da qualidade da água, 

e extremamente sensíveis em casos drásticos de cargas de origem antrópicas. 

Nos pontos de coleta P3, P4 e P5 a predominância de flagelados diminuiu 

severamente. Nestes pontos os grupos com maior representatividade foram os 

ciliados. Os pontos P1 e P2 mantiveram padrões similares de ocorrência de 

protozoários em relação aos demais pontos de coleta, pois as descargas de 

efluentes domésticos e industriais, que se iniciam no perímetro urbano da cidade, 

localizado a partir de P2, conferem forte carga de matéria orgânica e inorgânica ao 

rio. 

Os organismos da classe Sarcodina foram os protozoários de menor 

presença em todos os pontos de coleta. Notou-se formas corporais diferenciadas 

entre os organismos observados em P1 e os organismos encontrados nos demais 

pontos de coleta. Segundo CETESB (1997), os protozoários da classe Sarcodina 

como Amoeba sp., adotam formas corporais diferenciadas, por exemplo em forma 

de estrela, devido ao “stress” sofrido pelo ambiente desfavorável. 

 

Figura 1 - Composição percentual protozooplanctônica (classes) do Rio dos Queimados. P1 linha São 
José; P2 bairro São Cristóvão; P3 bairro Flamengo; P4 linha Santa Catarina; P5 linha Sede Brum. 

 
 

Os protozoários da classe Mastigophora foram os organismos que 

predominaram quantitativamente no Rio dos Queimados, com 51,9% da população 

total, seguidos por organismos da classe Ciliata, com 47,0% e Sarcodinas com 

1,0%. Segundo Storer e Tracy (2003), protozoários da classe Mastigophora 
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(flagelados), solitários e coloniais, abundam água doce, possuindo características 

sazonais e ocorrendo o encistamento devido a con- dições desfavoráveis. 

Observa-se na figura 1 que a frequência das classes do protozooplâncton 

manteve uma variação significativa, a distribuição trófica e a frequência de classes 

não manteve uma relação quantitativa, porém se mantiveram os padrões durante as 

coletas das amostras entre classes de protozoários, obedecendo a relação de 

quantidade de nutriente e número de organismos. Para Laybourn-Parry (1992) o 

comportamento sazonal dos ciliados tem um padrão de ocorrência com maior 

abundância entre a primavera e o começo do verão, coincidindo com o período de 

alimento abundante. 

 

Figura 2 - Número total de indivíduos (protozoários) por ponto de pesquisa do Rio dos Queimados. 
Pontos; P1 linha São José; P2 bairro São Cristóvão; P3 bairro Flamengo; P4 linha Santa Catarina; P5 
linha Sede Brum. 

 
 

Em relação ao número total de indivíduos (Figura 2) a comunidade 

protozooplanctônica, nos pontos de coleta P2 e P3, apresentaram picos de 

abundância, mudando sazonalmente conforme estudo semelhante apresentado por 

Souza e Sperling (1999), em que o aumento das populações de organismos 

planctônicos foi ocasionado pela entrada de nutrientes oriundos de efluentes, o que 

consequentemente, foi detectado pelo aumento dos valores dos parâmetros físico-

químicos da água, explicando a proliferação os protozoários em períodos em que os 

corpos d’água recebem cargas de resíduos orgânicos. Os pontos onde o ambiente 
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recebe a menor influência antrópica (efluentes domésticos e industriais) mantêm os 

mesmos padrões em relação ao número de indivíduos, estabelecendo um nível 

trófico natural. O número expressivo de indivíduos flagelados (Bodo sp.) e ciliados 

(Paramecium sp.) caracteriza ambientes com deficiência de oxigênio, com choques 

na sobrecarga de nutrientes e subprodutos de fermentação, juntamente com altas 

cargas de compostos de difícil degradação. 

De acordo com os índices das comunidades de protozoários, obtidos com a 

identificação e contagem dos organismos planctônicos desta pesquisa, observa-se 

que o índice de diversidade (figura 3) mostrou-se muito variável dentre as 

amostragens. 

 

Figura 3 - Índice de Diversidade de gêneros de protozoários entre os pontos amostrados do Rio dos 
Queimados. P1 linha São José; P2 bairro São Cristóvão; P3 bairro Flamengo; P4 linha Santa 
Catarina; P5 linha Sede Brum. 

 
 

A coleta de verão (março) apresentou os maiores valores em relação aos 

demais pontos de coleta. A diversidade de gêneros de protozoários caiu 

drasticamente do ponto de coleta P1 (div= 2,01) até P3 (div= 0,18) voltando a 

aumentar em P5 (div= 1,72), entre outono e primavera (maio e outubro). 

Em estudo semelhante apresentado por Ronqui (2004), onde é caracterizada 

diversidade do protozooplâncton em uma represa de mineração que apresenta 

valores máximos de diversidade (div= 0,26) e picos mínimos (div= 0,13), conclui-se 

que a influência da descarga de efluentes químicos, devido à mineração, restringem 

a diversidade dos microrganismos planctônicos, sendo assim também causado pela 
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concentração de substâncias que não conseguem ser depositadas corretamente 

pela bacia de sedimentação, depois da liberação do efluente da mineradora. Tais 

resultados corroboram os resultados encontra- dos no Rio dos Queimados, onde os 

pontos de coleta P4 e P5, que estão à jusante de P3, mostram uma maior 

turbulência de água devido a maior concentração de lançamento de efluentes. O 

Índice de Diversidade sofre influência da descarga de matéria orgânica e inorgânica, 

demonstrando que o tempo de residência da Bacia Hidrográfica do Rio dos 

Queimados auxilia na estabilização das comunidades de protozoários, no que diz 

respeito a cargas de nutrientes depois do ponto de impacto (P3). 

Os resultados obtidos pelo Índice de Abundância (Figura 4) dos gêneros de 

pro- tozoários apresentaram os maiores valores durante a coleta de verão (P1= 6,29; 

P2= 4,15, P3= 3,07; P4= 3,67 e P5= 3,87). Segundo o que relata Godinho e Regali-

Seleghim (1999), a composição e abundância de gêneros de protozoários em 

ambientes aquáticos são influenciadas pelas condições ambientais (físico-químicas, 

presença de tributários, impactos antrópicos) e por fatores biológicos (competição, 

predação, migração, etc.). Do balanço temporal das condições ambientais e bióticas, 

resultará a diversidade encontrada nos ambientes. 

 

Figura 4 - Índice de Abundância de gêneros de protozoários entre os pontos amostrados do Rio dos 
Queimados. P1 linha São José; P2 bairro São Cristóvão; P3 bairro Flamengo; P4 linha Santa 
Catarina; P5 linha Sede Brum 

 
 



 

156 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

Nos pontos de coleta à montante de P3 os valores de abundância do 

protozooplâncton não apresentaram variação sazonal e o padrão se manteve para 

todas as amostras, verificando que a diversidade e abundância de microorganismos 

planctônicos são afetadas pela carga de nutrientes. 

O Índice de Riqueza de gêneros de protozoários (Figura 5) apresentou uma 

variação significativa para a coleta de verão, entre os pontos de coleta P2 (riq= 1,41) 

e P3 (riq= 1,53), verificando-se que a riqueza de gêneros pode também estar 

associada ao nível trófico do ambiente aquático. Em tais pontos foi observado uma 

grande densidade de organismos carnívoros. 

 

Figura 5 - Índice de Riqueza de gêneros de protozoários entre os pontos amostrados do Rio dos 
Queimados. P1 linha São José; P2 bairro São Cristóvão; P3 bairro Flamengo; P4 linha Santa 
Catarina; P5 linha Sede Brum 

 
 

De acordo com Barnes e Ruppert (1996) o protozooplâncton apresenta vários 

tipos de hábitos alimentares, muitos são filtradores, coletando organismos 

provenientes de correntes ambientais, outros são carnívoros, alimentando-se de 

outros protozoários, rotíferos e gastróticos, podendo incluir em sua dieta bactérias e 

principalmente detritos. O elo microbiano dos protozoários e sua alimentação 

relaciona-se pela sucessão ecológica da comunidade, mudando drasticamente à 

medida que as condições ambientais mudam. 

Os picos de riqueza (P1= 2,91; P2= 2,00; P3=0,98; P4= 1,82; P5= 1,84) 

observados na coleta de inverno (agosto) apresentaram valores para os gêneros do 
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protozooplâncton normalmente superior aos demais períodos de coletas para esta 

pesquisa, mostrando que o elo microbiano sofre consideravelmente conforme a 

descarga de efluentes industriais e domésticos atinge os pontos amostrais. 

De acordo com os resultados obtidos através das análises físico-químicas no 

rio dos Queimados, durante o período de março a outubro de 2009, o ambiente 

aquático foi classificado como um ambiente eutrófico, altamente poluído. 

Considerando-se este corpo de água como Classe III (CONAMA, 2005), de acordo 

com as variáveis obtidas verificou-se que o Rio dos Queimados apresentou valores 

de fósforo total fora dos padrões estabele- cidos, pela legislação, para essa Classe. 

Os valores de pH, turbidez e oxigênio dissolvido apresentaram variações dentro dos 

limites máximos permitidos pelo CONAMA (2005), como mostra a Tabela 2 - 

 

Tabela 2 - Resultado das análises físico-químicas da água do Rio dos Queimados. Pontos; P1 linha 
São José; P2 bairro São Cristóvão; P3 bairro Flamengo; P4 linha Santa Catarina; P5 linha Sede 
Brum. * Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005). 

Data 
Ponto de 

Coleta 

Variáveis 

T(°C) da 

água 

OD 

(mg/L) 
pH 

Turbidez 

(NTU) 

Fósforo total 

(mg/L) 

verão 

P1 24 6,99 6,57 4,57 0,272 

P2 24 5,99 6,92 14,62 0,292 

P3 25 4,62 7,29 24,35 0,465 

P4 24 4,80 6,95 14,50 1,416 

P5 23 5,51 7,52 9,82 1,554 

Média  24 6,00 7,05 13,57 0,799 

outono 

P1 17 7,13 6,68 2,04 0,120 

P2 22 4,76 6,92 91,79 0,481 

P3 22 4,33 7,28 13,61 0,359 

P4 18 4,62 7,35 2,63 1,289 

P5 17 5,11 7,66 1,94 1,364 

Média  19 5,07 7,17 22,40 0,722 

inverno 

P1 18 7,02 7,55 7,75 0,540 

P2 19 5,22 7,30 19,01 0,655 

P3 19 4,13 7,24 36,57 1,118 

P4 16 5,30 7,32 13,19 1,764 

P5 14 6,33 7,11 17,72 1,822 

Média  17 5,60 7,30 18,84 1,179 

primavera 

P1 20 7,11 7,42 7,60 0,136 

P2 20 4,93 7,34 20,88 0,398 

P3 22 4,26 7,20 18,52 0,551 

P4 19 5,94 7,46 6,53 0,977 

P5 18 6,17 7,14 6,79 1,124 

Média  20 5,68 7,31 12,06 0,673 

CONAMA*  - > 4,00 6 - 9 < 100 < 0,075 
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Segundo Dias et al. (2008), os protozoários têm grande sensibilidade a 

fatores físicos e químicos, que pode ser explicado pelo fato de que muitos 

organismos têm demandas específicas em relação às características do meio em 

que vivem, como a quantidade de matéria orgânica, temperatura, pH e concentração 

de oxigênio dissolvido. 

Mesmo sendo um nutriente extremamente necessário para a sobrevivência de 

grande parte dos protozoários, os níveis de fósforo total obtidos durante a pesquisa 

mostram que a carga de fósforo total tem grande influência na distribuição do 

protozooplâncton, porém outras substâncias químicas, como metais pesados, 

podem estar restringindo grande parte dos protozoários. O ponto de coleta P3 

apresentou um menor Índice de Abundância, Riqueza e Diversidade de gêneros, 

mesmo apresentando valores mais baixos de concentração de fósforo total em 

relação aos pontos de coleta P4 e P5, onde a carga da variável química pode 

restringir muitos gêneros, tendo grande proliferação de apenas um grupo de 

protozoários. Os protozoários respondem a estímulos físico-químicos de maneira a 

permitir que evitem condições adversas, localizem alimento e achem parceiros. 

Neste sentido, cada protozoário torna-se vulnerável a impactos de efluentes e 

contaminantes, mudando sua forma corporal (encistamento), para que o indivíduo 

passe por condições ambientais desfavoráveis até a sua normalização ou 

locomoção do ambiente (BARNES, RUPPERT, 1996). 

As variáveis físico-químicas estudadas mantiveram uma relação positiva com 

a comunidade protozooplanctônica. Onde os índices mensurados (Abundância, 

Riqueza e Diversidade) apresentaram os menores valores, as variáveis físico-

químicas observadas também apresentaram valores para baixa qualidade da água. 

Como afirma Godinho e Regali-Seleghim (1999), os protozoários são usados como 

indicadores de qualidade de água e são essenciais nos processos de 

autopurificação em sistemas de tratamento biológico de águas residuárias. 

De modo geral pode-se afirmar que a comunidade protozooplanctônica não 

consegue estabelecer uma estabilidade trófica nos pontos de coleta desta pesquisa. 

Apesar de grande parte dos microrganismos alimentarem-se de matéria orgânica, a 

carga de efluentes domésticos e industriais é altamente contaminante e em grande 

quantidade, dificultando severamente qualquer forma de vida aquática, 

principalmente os protozoários, que é a base da cadeia alimentar para o 
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zooplâncton, dificultando também a estabilidade de outros grupos de organismos, 

como rotíferos, macroinvertebrados e peixes. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos durante o período de estudo, o Rio dos 

Queimados foi classificado como um ambiente eutrófico, altamente poluído. Os 

pontos de coleta P2, P3, P4 e P5, nas quatro estações do ano, apresentaram os 

maiores valores em relação as variáveis físico-químicas abordadas, sugerindo que 

lançamentos de efluentes domésticos e industriais são as principais fontes de 

poluição. 

O ponto de coleta P1 foi caracterizado como ponto controle, mesmo tendo 

sua nascente em área de produção agrícola, pois possui características naturais, 

como mata ciliar preservada e ausência de entrada efluentes, apresentado os 

maiores valores de diversidade, abundância e riqueza e variáveis físico-químicas 

que conferem maior qualidade da água para a microbiota aquática. 

Os dados obtidos permitem ressaltar a importância das avaliações 

taxonômicas dos gêneros do protozooplâncon, apontando indicações para validade 

do uso dos organismos planctônicos para caracterização de impactos ambientais e 

como indicadores da qualidade das águas, notadamente para ambientes de água 

corrente. 

A diversidade, abundância e riqueza de gêneros de protozoários parece estar 

diretamente influenciada pela qualidade de água. A diversidade de gêneros e 

quantidade natural de indivíduos caracteriza o ambiente aquático, mostrando nessa 

pesquisa que, nos pontos em que o impacto ambiental é maior, os índices das 

populações do protozooplâncton são menores, podendo causar descontrole no 

número de indivíduos de um único gênero e restringindo a permanência de outros, 

alterando os níveis tróficos naturais do local e dificultando a estabilidade biológica no 

Rio dos Queimados. 
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ESTUDO QUALI-QUANTITATIVO DA COMUNIDADE FITOPLANCTÔNICA DO 

RIO SURUVI, CONCÓRDIA – SC  

 

Marilete Maria Feruck37 
Celí T. Araldi-Favassa38 

Alexandre Matthiensen39 
 

RESUMO 

As microalgas são organismos microscópicos que fazem parte do fitoplâncton de 
ambiente aquáticos e a composição de sua comunidade funciona como 
bioindicadores da qualidade do ambiente. O estudo teve como objetivo avaliar a 
ocorrência e a diversidade da comunidade de microalgas, através de um 
levantamento quali-quantitativo dos princi- pais grupos, e monitorar os parâmetros 
físicos, químicos e microbiológicos do rio Suruvi, em Concórdia – SC. Foram 
definidas cinco estações amostrais ao longo do rio, e as coletas de campo foram 
realizadas de novembro de 2013 a setembro de 2014. Foram identificados seis 
grupos principais de microalgas: dinoflagelados, diatomáceas, clorofíceas, eugleno- 
fíceas, xantofíceas e cianobactérias, distribuídos em 43 gêneros, 19 famílias, 13 
ordens e 9 classes taxonômicas, sendo que a classe mais rica em número de 
gêneros foi a classe Bacillariophyceae, e as estações mais próximas da foz 
apresentaram a maior composição taxonômica. Os maiores valores dos Índices de 
Diversidade e Equidade foram encontra- dos na estação 4 e os menores na estação 
5, sendo que os meses com menores tempera- turas apresentaram maiores índices. 
Em relação ao Índice de Similaridade, os maiores valores foram observados entre as 
estações próximas à nascente (1 e 2) e os menores entre as estações mais 
distantes (1 e 5). A estação 4 apresentou os melhores resultados do Índice de 
Qualidade da Água; e os melhores resultados do Índice do Estado Trófico variaram 
de hiperoligotrófico a mesotrófico, com apenas dois episódios isolados que 
caracterizaram eutrofização elevada pelo elemento fósforo. Conclui-se que o rio 
Suruvi apresenta um ecossistema pouco impactado e a qualidade da água bruta 
para consumo humano está de acordo com os parâmetros previstos pela legislação 
brasileira para seu uso após trata- mento. 

 

Palavras-chave: Microalgas. Qualidade da água. Bioindicadores ambientais. 
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INTRODUÇÃO 

 

A quantidade de água no planeta é praticamente constante desde a sua 

formação. Porém, com um crescimento populacional cada vez maior, a 

disponibilidade de água, principalmente água doce, vêm tornando-se cada vez 

menor (BARROS, 2008). No período entre 1900 a 2000 a utilização de água no 

planeta Terra teve um aumento de 10 vezes, ou seja, de 500 km3/ano para 5.000 

km3/ano (TUNDISI, 2003). Considera-se que o desenvolvimento econômico é 

dependente dos recursos hídricos, pois a água é considerada um fator de 

desenvolvimento, sendo utilizada em diversas atividades relacionadas à econo- mia. 

Se o desenvolvimento econômico e a renda per capita aumentam, 

consequentemente aumenta a pressão sobre os recursos hídricos, tanto superficiais 

como subterrâneos. 

A população brasileira é abastecida tanto por águas superficiais como por 

águas subterrâneas. No entanto, a qualidade destas águas está se tornando cada 

vez mais crítica, e a falta de consciência da população em preservar este importante 

recurso é um dos principais motivos. Uma das metodologias para se acessar a 

qualidade das águas é o monitoramento contínuo destes ambientes. Para a 

avaliação da qualidade da água são utilizados diversos parâmetros ambientais que 

descrevem as principais características físicas, químicas e biológicas do ambiente. 

Ainda, para as águas superficiais, podem ser usados bioindicadores, que são 

organismos vivos capazes de responder às alterações ambientais, de forma rápida, 

informando a situação do ambiente de estudo (MERTEN; MINELLA, 2002; 

SPERLING, 2005). 

Um dos grupos de organismos indicadores que pode ser utilizado para avaliar 

a qualidade da água são as microalgas. As microalgas são organismos autotróficos, 

unicelulares ou pluricelulares, eucariontes ou procariontes, em sua maioria 

aquáticos, microscópicos e que fazem parte do fitoplâncton em ambientes aquáticos 

(RAVEN et al., 2007). 

Devido à carência de estudos sobre as microalgas na região do Meio-Oeste 

Catarinense, este estudo teve objetivo de avaliar a ocorrência e a diversidade das 

microalgas, através de um levantamento quantitativo e qualitativo durante um ciclo 

sazonal completo dos seus principais grupos, bem como o monitoramento de 
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parâmetros limnológicos físicos e químicos do rio Suruvi, um dos pontos de captação 

de água usada para consumo humano na cidade de Concórdia – SC. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Local de estudo 

 

O presente estudo foi realizado no rio Suruvi, uma sub-bacia pertencente à 

Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga, localizada completamente no município de 

Concórdia – SC. 

Foram determinadas cinco estações amostrais de coleta. A estação 

denominada “ponto 1” representa o local mais próximo à nascente do rio, 

caracterizado por apresentar vegetação de borda, água sem muita correnteza e 

atividades agrícolas em seu entor- no. A estação denominada “ponto 2” localiza-se a 

uma distância de 2 km do ponto 1, apresentando vegetação de borda significativa, 

água de correnteza e atividades agrícolas e industriais em seu entorno. A estação 

“ponto 3” está localizada no ponto de captação de água pela empresa de 

abastecimento público no município de Concórdia (Companhia Catarinense de 

Águas e Saneamento – CASAN), sendo caracterizada por apresentar águas lênticas, 

devido à existência de uma pequena barragem de contenção à montante, com 

vegetação de borda diversificada, sem atividade agrícola em seu entorno. A estação 

“ponto 4” apresenta águas com correnteza e vegetação de borda considerável. A 

última estação amostral, denominada “ponto 5” localiza-se na foz do rio Suruvi, 

caracterizada por apre- sentar águas lênticas e pouca vegetação (Figura 1). 
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Figura 1 - Mapa da Sub-bacia do Rio Suruvi, representando as estações de coleta. Fonte: GEMA 
(Grupo de Estudos do Meio Ambiente, UnC – Campus Concórdia). 

 
 

Técnicas e instrumento de coleta de dados 

 

Foram realizadas coletas mensais de dados in situ e de amostras de água 

subsuperficiais, entre os meses de novembro de 2013 a setembro de 2014. Para o 

estudo qualitativo e quantitativo da comunidade fitoplanctônica, as amostras foram 

coletadas com auxílio um balde de 20 L e, em seguida, passadas por uma rede de 

fitoplâncton com abertura de malha de 60 µm, sendo que a partir da coleta do mês 

de abril/2014 utilizou-se uma rede de fitoplâncton com abertura de malha de 20 µm. 

O volume de água passado pela rede variou de acordo com a observação visual da 

concentração da amostra nas diferentes estações de coleta ao longo do rio, 

oscilando normalmente entre 160 e 300 L. 

As amostras de água coletadas de cada uma das cinco estações foram 

acondicionadas em dois frascos âmbar de 250 mL distintos, sendo que em um dos 

frascos foi adicionado solução de formalina a 4% (na mesma proporção que a 

amostra de água, em torno de 55 ml) e no outro frasco foi adicionada solução de 

lugol (aprox. 10 gotas), substâncias fixadoras utilizadas para a preservação das 

microalgas para posterior identificação e contagem em microscopia. Depois de 
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adicionada as soluções fixadoras, as amostras ficaram armazenadas em geladeira a 

uma temperatura aproximada de 4 ºC até sua análise. 

Os parâmetros físico-químicos do ambiente foram obtidos através dos níveis 

de sólidos dissolvidos totais (SDT), oxigênio dissolvido (OD), potencial de 

oxidação/redução (ORP), transparência da água por disco de Secchi, condutividade, 

pH e temperatura da água. Esses parâmetros, com exceção da transparência da 

água, foram medidos com a utilização de um medidor multiparâmetros (Hanna, HI 

9828). Análises das concentrações de nitrito, nitrato, fósforo total e turbidez foram 

realizadas no Laboratório de Análises Físico-Químicas da Embrapa Suínos e Aves, 

Concórdia – SC. A turbidez foi mensura- da por turbidímetro, pela técnica de 

determinação nefelométrica; as análises de nitrato, nitrito e fósforo total foram 

realizadas segundo protocolos metodológicos do Standard Methods for the 

Examination of Water and Waste Water (APHA, 2005). Análises de coliformes totais 

e Escherichia coli foram realizados no laboratório de microbiologia do CEDISA 

(Centro de Diagnóstico em Saúde Animal, Concórdia – SC), utilizando-se o método 

rápido de contagens de colônias por meio de contagem de placas Petrifilm 3MTM 

(SWANSON et al., 2001). 

 

PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

As análises qualitativas e quantitativas do fitoplâncton foram realizadas no 

laboratório do GEMA (Grupo de Estudos do Meio Ambiente) da Universidade do 

Contestado – UnC, Campus Concórdia, com auxílio de um microscópio óptico 

acoplado a uma câmara fotográfica (NIKON, TNB-04T-PL). A identificação dos 

grupos foi realizada baseada na classificação de Bicudo e Menezes (2006). A 

contagem dos organismos foi realizada com a utilização de uma câmara de 

Sedgewick-Rafter, cuja capacidade é de 1 mL de amostra. 

Os índices ecológicos da comunidade fitoplanctônica foram calculados 

mensurando-se a Riqueza (R) e Diversidade de gêneros, através do Índice de 

Simpson (D) e do Índice de Shannon (H), Equitabilidade (E) e Similaridade de 

gêneros, por meio do método de Jaccard (J) e de Sørensen (QS). O Índice de 

Diversidade de Simpson (D) é calcula- do expressando, para cada espécie, a 

proporção de indivíduos que contribui para o total da amostra (RÖRIG, 2014). O 
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Índice de Diversidade de Shannon (H) é utilizado para representar amostras 

aleatórias de espécies relacionando-se à variedade ou diversidade de indivíduos de 

um ecossistema. O Índice de Equitabilidade (E) expressa a forma pelo qual o 

número de indivíduos encontra-se distribuído entre as espécies (RODRIGUES, 

2007). O Índice de Similaridade é um índice utilizado para comparar o grau de 

semelhança entre duas amostras diferentes (RÖRIG, 2014). 

Foi calculado o Índice do Estado Trófico (IET) da água, tendo como base as 

concentrações de fósforo total quantificadas no ambiente. Utilizou-se a classificação 

segundo o Índice de Clearson, que caracteriza o estado trófico em ultraoligotrófico, 

oligotrófico, mesotrófico, eutrófico, supereutrófico, hipereutrófico. Também foi 

calculado o Índice de Qualidade da Água (IQA), que baseou-se em oito parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos: oxigênio dissolvido, pH, variação da temperatura, 

nitrato, fósforo, turbidez, coliformes totais e sólidos dissolvidos totais, que foram 

calculados utilizando o WQI Calculator, do site Water Research Center (https://water-

research.net/index.php/water-treat- ment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-

surfacewaters). 

Os dados relacionados ao clima da região foram obtidos na estação 

agrometeoroló- gica da Embrapa Suínos e Aves. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados seis grupos principais de microalgas no rio Suruvi: 

dinoflagelados, diatomáceas, clorofíceas, euglenofíceas, xantofíceas e 

cianobactérias. A comunidade fitoplanctônica foi constituída por 43 gêneros 

distribuídos em 19 famílias, 13 ordens e 9 classes taxonômicas, sendo elas: 

Chlorophyceae, Zygnemaphyceae, Bacillariophyceae, Dinophyceae, 

Euglenophyceae, Cyanophyceae, Xanthophyceae, Trebouxiophyceae e 

Clamidophyceae (Figura 2). 

Os pontos de coleta 4 e 5 apresentaram a maior composição taxonômica, 

com 28 gêneros identificados em cada um deles, seguidos do ponto 2 com 25 

gêneros, ponto 1 com 24 gêneros e ponto 3 com 20 gêneros. Do total de gêneros 

identificados, 12 foram encontrados em todos os pontos de coleta, entre eles: 

Ceratium, Hydrosera, Phacus, Pediastrum, Melosira, Surirella, Cyclotella, Closterium, 



 

169 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

Navicula, Eunotia, Pinnularia e Cymbella; o gênero Entetramorus foi encontrado 

somente no ponto 1; o gênero Coelosphaerium foi encontrado somente no ponto 2; o 

gênero Lemnicola no ponto 3; os gêneros Aulacosira, Goniochloris, Sellaphora, 

Gyrosigma foram encontrados no ponto 4; e os gêneros Trebouxia, Haplotaenium, 

Roya, Amphypleura e Microspora foram encontrados no ponto 5. 

 

Figura 2 - Descrição do número (A) e do percentual (B) de gêneros pertencentes a cada classe nos 
cinco pontos amostrais do Rio Suruvi entre o período de nov 2013 a set 2014 
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A classe Bacillariophyceae foi a mais representativa em nível de riqueza 

específica com 10 gêneros identificados nos pontos 1 e 3, 12 gêneros encontrados 

nos pontos 2 e 5, 15 gêneros identificados no ponto 4 (Figura 3). Destes gêneros, 8 

foram encontrados em todos os pontos de coleta, entre eles: Hydrosera, Melosira, 

Surirella, Cyclotella, Navicula, Eunotia, Pinnularia e Cymbella; 3 gêneros foram 

exclusivos do ponto 4, entre eles: Sellaphora, Aulacosira e Gyrosigma; 1 gênero 

exclusivo do ponto 3, Lemnicola e, 1 gênero exclusivo do ponto 5, Amphypleura. 

Entretanto, ao contrário deste estudo, Andrade (2008) constatou em seu estudo 

desenvolvido na Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá, que a classe mais 

representativa em nível de riqueza específica foi a Chlorophyceae, confirmando que 

esta classe é predominantemente encontrada em lagos tropicais e temperados. 

Além disso, outros gêneros pertencentes às classes Chlorophyceae e 

Zignematophyceae também apresentaram porcentagens expressivas nos cinco 

pontos de coleta. A classe Xanthophyceae foi encontrada no ponto 4, com 1 gênero, 

Goniochloris e a classe Trebouxiophyceae no ponto 5, com 1 gênero, Trebouxia. A 

diferente composição taxonômica nas estações amostrais, que encontram-se 

relativamente próximas, podem estar relacionados com as variações em seus 

determinantes físico-químicos (ANDRADE, 2008). 

A maior abundância de clorofíceas foi observada no ponto 1. Os 

dinoflagelados e as diatomáceas apresentaram maior abundância no ponto 5. Em 

relação aos dinoflagelados, ainda não se conhece muito sobre os fatores que 

influenciam a sua ocorrência em ambien- tes de água doce (OLIVEIRA et al., 2008). 

A maior abundância de diatomáceas no ponto 5 relaciona-se a uma maior 

disponibilidade de nutrientes e mistura de águas. Em um estudo desenvolvido por 

Masuda et al. (2011) em um sistema estuarino de Santos (SP), as diatomáceas 

penadas e cêntricas também constituíram o grupo mais abundante. 

A maior abundância de cianobactérias observou-se no ponto 4, o grupo das 

euglenofíceas esteve mais presente no ponto 2 e as xantofíceas foram encontradas 

apenas no ponto 4. As cianobactérias possuem capacidade de crescimento nos 

mais diferenciados ambientes e isso é uma característica marcante do grupo. 

Entretanto, a ocorrência de florações de cianobactérias é desfavorável, podendo 

ocorrer em virtude do enriquecimento artificial do ambiente (OLIVEIRA et al., 2008). 

De acordo com Borges e Train (2009), as eugle- nofíceas representam um grupo 
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importante que é encontrado comumente em ambientes orgânicos e que contribui 

significativamente para a diversidade fitoplanctônica. Um trabalho desenvolvido por 

Bovo-Scomparin et al. (2005), na planície de inundação do Alto Rio Paraná, 

constatou que as xantofíceas ocorreram em 61% dos biótopos, destacando que a 

maior frequência foi registrada na região litorânea. As comunidades fitoplanctônicas 

de ambientes lóticos devem adaptar-se à alta turbulência, além de tolerar grande 

variação na intensidade luminosa, sendo submetidas a essa situação à medida que 

são transportadas ao longo do rio. Geralmente, esses organismos são pequenos e 

apresentam uma velocidade de reprodução elevada (WETZEL, 2001). 

São poucos os mananciais utilizados para abastecimento público que 

apresentam água de boa qualidade, e por isso é importante monitorar a comunidade 

fitoplanctônica, destacando as cianobactérias. Para que esse monitoramento seja 

eficiente é necessário utilizar métodos adequados de análise e a confiabilidade do 

resultado inicia na análise qualitativa e termina na análise quantitativa (MÜLLER; 

CYBIS; RAYA-RODRIGUEZ, 2012). 
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Figura 3 - Gêneros de microalgas identificadas no rio Suruvi durante o período de estudo. 

 
 

A característica de variação no número de gêneros nas diferentes 

comunidades é denominada “diversidade” e é calculada utilizando variáveis 

quantitativas. A estrutura e a dinâmica da comunidade fitoplanctônica caracteriza-se 

a partir dos seus Índices de Diversidade, que são determinados pela quantidade de 

gêneros existentes, suas proprieda des fisiológicas, seu potencial genético, bem 

como fatores ambientais, parasitismo e ação de pastoreio (LOPES, 1999). 

Observando os Índices de Diversidade de Shannon (H), de Simpson (D) e de 

Equitabilidade (E) distribuídos espacialmente e calculados por ponto de coleta, 

conclui-se que o ponto 4 apresentou os maiores valores de Índice de Diversidade e 

Equitabilidade e o ponto 5 os menores. O ponto 4 apresenta água de correnteza, 

vegetação de borda considerável, além de ser o local aparentemente melhor 

preservado. Os menores valores do Índice de Diversidade do ponto 5 podem estar 

relacionados com a mistura de diferentes águas neste local, considerando que o Rio 
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Uruguai possui uma dinâmica completamente diferente do Rio Suruvi, além de 

apresentar águas lênticas. A média dos índices de H, D e E entre os cinco pontos 

amostrais do rio foi 1,130, 0,491 e 0,354, respectivamente. 

A análise temporal dos índices de H, D e E foi realizada dividindo-se as 

coletas em meses com temperaturas quentes (nov/2013 a abr/2014) e meses com 

temperaturas frias (mai/2014 a set/2014), utilizando como critério de classificação os 

dados de temperatura obtidos ao longo das coletas. Os resultados obtidos 

demonstraram que esses índices foram maiores nos meses com temperaturas frias 

e menores nos meses com temperaturas quentes. 

A Hipótese do Distúrbio Intermediário destaca que a diversidade tem relação 

direta com as respostas da comunidade fitoplanctônica às perturbações ambientais, 

sendo que as comunidades que não sofrem perturbações ou que são muito 

perturbadas apresentam uma diversidade baixa, enquanto que frequentes 

perturbações e de intensidade intermediária são necessárias para que a diversidade 

se mantenha (CONNEL, 1978). Neste sentido, pode-se associar que os aumentos 

observados nos meses com temperaturas frias, também foram os mais chuvosos. 

Segundo Andrade (2008), períodos chuvosos desfavorecem a dominância de alguns 

gêneros, aumentando a equitabilidade da comunidade fitoplanctônica. 

Em relação ao Índice de Similaridade distribuído espacialmente entre os 

pontos, verifica-se que os maiores valores foram observados entre os pontos 1 e 2 e 

os menores foram observados entre os pontos 1 e 5. Em relação ao Índice de 

Similaridade analisado temporalmente, os maiores valores foram observados entre 

os pontos 1 e 2, nos meses com temperaturas quentes, e entre os pontos 3 e 4, nos 

meses com temperaturas frias. E os menores valores foram observados entre os 

pontos 1 e 5, tanto nos meses com tempe- raturas quentes como também nos 

meses com temperaturas frias. Os Índices de Similaridade entre os pontos 1 e 2, e 3 

e 4, podem ser explicados pelo fato de que esses locais encontram-se relativamente 

próximos uns dos outros, apresentando assim, uma dinâmica muito semelhante. O 

menor valor do Índice de Similaridade foi entre os pontos1 e 5, as estações 

geograficamente mais distantes, e apresentam características completamente 

distintas, com uma dinâmica muito diferente. 

Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos do Rio Suruvi totalizaram 

dez meses de coleta, compreendendo o período de dez/2013 a set/2014. A 
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condutividade do Rio Suruvi variou entre 0 e 104 µS/cm2; a temperatura da água 

variou entre 13,33 e 29,22 ºC; o pH ficou entre 5,4 e 8,85; o oxigênio dissolvido 

variou entre 2,85 mg/L (=35,3%) e 14,4 mg/L (=168,9%); os sólidos dissolvidos totais 

variaram entre 8 e 63 mg/L; os resul- tados relacionados a E. coli variaram entre 0 e 

138 NMP/100 mL; os valores de turbidez variaram de 3,78 a 102,5 UNT; as 

concentrações de fósforo total ficaram entre 0 e 0,379 mg/L; as concentrações de 

nitrato variaram de 0,022 a 3,409 mg/L; e de nitrito ficaram entre 0 e 0,161 mg/L. Os 

resultados médios de cada ponto amostral estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores médios dos parâmetros analisados, com seus respectivos desvios-padrão 

Pontos de 

coleta 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

Temp. da 

água ºC 
18,74 ± 2,48 18,00 ± 2,81 18,45 ± 2,37 19,15 ± 3,38 22,79 ± 4,43 

pH 7,16 ±0,48 7,01 ±0,50 7,06 ±0,83 7,2 ±0,35 7,37 ±0,91 

Condut. 

µs/cm2 
59,7 ± 4,40 67,9 ± 14,02 50,5 ± 5,80 62,2 ± 13,97 27,35 ± 14,13 

OD (mg/L) 5,95 ± 1,12 7,28 ± 1,75 6,44 ± 3,55 7,48 ± 1,43 4,88 ± 1,87 

SDT (ml/L) 34,4 ± 2,37 39,9 ± 8,41 28,9 ± 3,31 34,8 ± 6,05 17,4 ± 8,25 

Turbidez 

(UNT) 
19,23 ± 9,69 16,93 ± 12,38 19,74 ± 29,31 10,78 ± 9,37 10,51 ± 6,37 

Nitrato (ml/L) 2,33 ± 0,72 2,65 ± 0,58 1,99 ± 0,39 2,28 ± 0,42 0,72 ± 0,49 

Nitrito (ml/L) 0,05 ± 0,03 0,061 ± 0,04 0,04 ± 0,03 0,04 ± 0,03 0,05 ± 0,03 

P- Total 

(mg/L) 
0,05 ± 0,03 0,09 ± 0,10 0,05 ± 0,03 0,11 ± 0,25 0,04 ± 0,03 

E. coli 10,1 ± 4,86 25,9 ± 39,72 9,1 ± 12,56 14,7 ± 22,39 1,9 ± 2,85 

 

No ponto 2, no mês de ago/2014, foi observado um aumento significativo nos 

valores de condutividade, SDT, E. coli, fósforo e nitrito (dados não mostrados), que 

pode estar relacionado a um lançamento de dejetos ou esgotos próximo ao ponto da 

coleta. Importante lembrar que o ponto de coleta 2 fica à jusante do ponto de 

captação de água para abastecimento público da CASAN (ponto 3). 

Os resultados de condutividade, SDT e nitrato encontrados no ponto 5 foram, 

geralmente, inferiores em relação aos demais parâmetros e aos outros pontos de 

coleta. Isso provavelmente pode estar relacionado ao fato de que o ponto 5 sofre 
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muita influência das águas provenientes do Rio Uruguai, apresentando 

características de outra massa de água e outra dinâmica hídrica. 

O IQA foi desenvolvido com o objetivo de sintetizar as variáveis analisadas 

em um único valor numérico relacionado a um conceito de qualidade, demonstrando 

a evolução da qualidade da água no tempo e no espaço (CETESB, 2006). O IQA do 

Rio Suruvi foi calculado por ponto e por mês de coleta. No geral, a qualidade da 

água do rio foi classifi- cada entre “boa” e “ótima”, com exceção do mês de dez/2013 

no ponto 5, onde a água foi classificada como regular. O ponto 4 foi o que 

apresentou o melhor índice de qualidade, sendo que nos meses de fevereiro e 

agosto de 2014 a água ficou classificada como “ótima” e, nos demais meses, como 

“boa” (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Classificação do IQA do Rio Suruvi nos 5 pontos de coleta durante o período do estudo 

Meses Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

dez/13 BOA BOA BOA BOA REGULAR 

jan/14 BOA BOA BOA BOA BOA 

fev/14 BOA BOA BOA ÓTIMA BOA 

mar/14 BOA ÓTIMA BOA BOA BOA 

abr/14 BOA BOA BOA BOA BOA 

mai/14 BOA BOA BOA BOA BOA 

jun/14 BOA BOA ÓTIMA BOA BOA 

jul/14 BOA BOA BOA BOA BOA 

ago/14 BOA BOA BOA ÓTIMA BOA 

set/14 BOA BOA BOA BOA BOA 

 

O uso do IQA funciona como um acompanhamento das tendências do status 

da qualidade dos recursos hídricos ao longo da bacia hidrográfica ou no decorrer do 

tempo (TOLEDO; NICOLELLA, 2002). A partir dos dados apresentados para o IQA 

no Rio Suruvi, observa-se que o rio apresenta-se em condições satisfatórias para 

uso no abastecimento público. Um estudo desenvolvido por Filipini (2013), no Rio 

Jacutinga, na Região Oeste de Santa Catarina, analisou o IQA em 11 pontos de 

coleta e concluiu que 10 deles foram classificados como “ruins”, e apenas um ponto 

apresentou o seu IQA numa classifi- cação aceitável, evidenciando restrições ao uso 

deste manancial no abastecimento público. 
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O IET da água do Rio Suruvi também foi calculado para cada mês e ponto de 

coleta. O índice com os melhores resultados foi verificado no ponto 5, em que a 

água foi classificada como ultraoligotrófica e mesotrófica. O IET mais preocupante foi 

observado no ponto 2, na coleta do mês de ago/2014, onde a água foi classificada, 

com base nos teores de fósforo total, como supereutrófica e, no ponto 4, na coleta 

de dez/2013, que foi classificada como hipereutrófica (Tabela 3). Como esses dados 

foram isolados no tempo e no espaço, esses valores elevados podem indicar que 

essas estações sofreram enriquecimento desse nutriente, resultando em eventos de 

eutrofizações pontuais. É importante ressaltar que o ponto 4 apresentou um 

significativo “salto” no seu grau de classificação trófica, passando de hipereutrófico 

no mês de dez/13 para oligotrófico no mês de jan/14, corroborando com uma 

suposta contaminação local pontual e um rápido e dinâmico sistema de renovação 

de água, com possível depuração biológica. 

 

Tabela 3 - Classificação do IET com base nos valores de P-Total do Rio Suruvi nos 5 pontos de 
coleta durante o período do estudo. 

Meses Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 

dez/13 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Hipereutrófico Mesotrófico 

jan/14 Ultraoligotrófico Mesotrófico Mesotrófico Oligotrófico Ultraoligotrófico 

fev/14 Mesotrófico Mesotrófico Oligotrófico Mesotrófico Ultraoligotrófico 

mar/14 Oligotrófico Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Ultraoligotrófico 

abr/14 Mesotrófico Oligotrófico Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico 

mai/14 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico 

jun/14 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico 

jul/14 Mesotrófico Mesotrófico Mesotrófico Oligotrófico Mesotrófico 

ago/14 Ultraoligotrófico Supereutrófico Ultraoligotrófico Ultraoligotrófico Ultraoligotrófico 

set/14 Mesotrófico Mesotrófico Oligotrófico Mesotrófico Mesotrófico 

 

Um estudo desenvolvido por Carvalho (2003), em seis reservatórios no 

Estado de São Paulo, concluiu que possuíam classificação variando de oligotrófico a 

hipereutrófico. Ambientes eutrofizados normalmente causam alguns efeitos 

indesejáveis, como proliferação excessiva do fitoplâncton, liberação de compostos 

tóxicos por cianobactérias, problemas recreacionais e estéticos em função das 

florações algais, proliferação de insetos, exalação de odores, mortandade de peixes 

e aumento nos custos para tratamento da água (MÜLLER; CYBIS; RAYA-
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RODRIGUEZ, 2012). Em decorrência da variabilidade sazonal dos processos 

ambientais que influenciam no grau de eutrofização de um corpo hídrico, este 

processo pode apresentar-se também variável ao longo do ano, com épocas em que 

se desenvolve de maneira mais intensa e épocas em que é mais limitado. Na 

primavera, com o aumento da temperatura da água, maior disponibilidade de 

nutrientes e condições favoráveis à penetração de luz na água, verifica-se 

comumente um incremento do processo e, após o inverno, se mostra menos intenso 

(CETESB, 2014). 

No geral, o IET do Rio Suruvi não é uma situação preocupante no momento, 

no entanto, é interessante trabalhar com medidas preventivas na busca de melhoria 

constante na qualidade das águas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Considerando as microalgas, principalmente a abundância de cianobactérias, 

como um dos parâmetros biológicos utilizados em diagnóstico da qualidade da água, 

a partir dos resultados apresentados neste estudo, conclui-se que a qualidade da 

água do Rio Suruvi encontra-se dentro dos parâmetros previstos pela legislação 

brasileira para uso humano, após tratamento adequado. Vale destacar que o Rio 

Suruvi é um dos pontos de captação de água para abastecimento público de cerca 

de 30% da população do município de Concórdia. Acrescenta-se, ainda, que o Rio 

Suruvi possui um número relevante de gêneros de microalgas, destacando como 

classe dominante as Bacillariophyceae, que apresenta uma grande variabilidade 

morfométrica. 

Por se tratar de um manancial utilizado na captação de água para 

abastecimento público, ações de monitoramento são fundamentais e necessárias 

para acompanhar a situação do rio ao longo do tempo. Entretanto, um estudo 

isolado não é capaz de fornecer resultados suficientes para compreender a real 

situação do ambiente. Torna-se imprescindível que sejam continuados os trabalhos 

com ações de monitoramento contínuo, tanto no Suruvi como em outros rios da 

região, para a realização de diagnósticos e conhecimento dos grupos e da dinâmica 

da comunidade de microalgas existentes, auxiliando, assim, na caracterização da 

situação ambiental destes mananciais. 
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RESUMO 

O cenário de sobre explotação e contaminação das águas subterrâneas nas regiões 
Oeste e Meio Oeste do Estado de Santa Catarina é preocupante. As fontes de 
contaminação podem ser associadas à inúmeros fatores, como o manejo 
inadequado de poços tubulares profundos, abandono de poços secos, infiltração de 
poluentes nos aquíferos por problemas estruturais de construção, além de outras 
fontes de poluição menos óbvias, como a proximidade de cemitérios. Neste sentido, 
e tendo em vista a atual preocupação ambiental com a saúde dos aquíferos e das 
pessoas que se utilizam destas águas, este capí- tulo apresenta um estudo sobre a 
presença de poços profundos utilizados para abasteci- mento humano, perfurados 
próximos a cemitérios comunitários no município de Con- córdia – SC. No Brasil, não 
há uma legislação que estabeleça a distância adequada entre cemitérios e poços 
profundos. Porém, é sugerido uma distância de 250 m entre cemitérios e qualquer 
poço ou nascente de abastecimento de água potável. No total, foram cadas- trados 
686 poços profundos e identificada a presença de 61 cemitérios para o município. 
Foram observados 17 poços profundos localizados no entorno de 14 cemitérios, com 
dis- tâncias inferiores a 250 m. Desses poços, 47% ainda estavam em uso no 
momento de seu cadastramento. Na região de Concórdia predominam poços 
tubulares do Aquíferos Serra Geral, mais vulnerável por se tratar de um aquífero 
fraturado e não tão profundo. Assim, esse cenário, associado à problemas técnicos 
de construção e manutenção dos poços, tor- nam o risco de contaminação 
extremamente relevante em decorrência da possibilidade de comunicação de 
contaminantes por meio das fraturas do aquífero. 

 

Palavras-chave: Água subterrânea. Cemitérios. Necrochorume. Aquífero Serra 
Geral. Poluição ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cenário de contaminação das águas subterrâneas na região Oeste e Meio 

Oeste do Estado de Santa Catarina é preocupante. A necessidade hídrica para o 

desenvolvimento do setor agropecuário e para o abastecimento humano nessa 

região levou ao aumento considerável na perfuração de poços profundos nos últimos 

anos. Foram identificados um total de 2.477 poços tubulares profundos cadastrados 

para o território do Alto Uruguai Catarinense, que compreende cerca de 19 

municípios (COMASSETTO et al., 2014). O uso de águas subterrâneas surgiu 

naturalmente, como uma grande alternativa para abastecimento humano e 

dessedentação de animais, uma vez que o comprometimento das águas superficiais 

atingiu índices de qualidade insatisfatórios (FREITAS et al., 2011). Por sua vez, 

estudos recentes apontaram resultados de contaminação das águas subterrâneas 

em todo o território, desmistificando a segurança da qualidade hídrica da água de 

profundidade (MATTHIENSEN et al., 2014). Na zona rural, os principais problemas 

de qualidade da água encontrados, relacionados à potabilidade para consumo 

humano, são a presença de coliformes totais e fecais, altas concentrações de Fe e 

Mn, e pH alcalino (MATTHIENSEN; OLIVEIRA, 2015). 

As fontes de contaminação da água subterrânea na região podem ser 

associadas à operação inadequada de poços tubulares profundos, à falta de 

cuidados com seu entorno e aspectos construtivos, a ausência de manutenção 

preventiva nos poços já em uso, além do abandono de poços secos e/ou com vazão 

insuficiente, sem o tamponamento adequado, que aumenta consideravelmente o 

risco de exposição dos aquíferos (MATTHIENSEN et al., 2014). Além disso, outras 

fontes de poluição ambiental menos óbvias, decorrente do processo de colonização 

e desenvolvimento da região, podem estar atuando no compro- metimento da 

qualidade da água subterrânea na região. 

A cidade de Concórdia, na região Meio Oeste de Santa Catarina, foi fundada 

por colonizadores, provenientes do Rio Grande do Sul, principalmente descendentes 

de italianos e alemães que haviam emigrado para o Brasil no início do século XIX, e 

que adquiriram terras de pequenas extensões às margens do rio Uruguai e demais 

rios da região. Os novos habitantes da região trouxeram seus costumes e sua 

cultura, bem distinta dos caboclos e povos indígenas já residentes. Logo, a 
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economia do município, assim como de toda a região, se concentrou na agricultura e 

pecuária, particularmente na criação de suínos e aves (ONGHERO, 2013). A 

distribuição espacial na região se desenvolveu, então, na formação de pequenas 

localidades rurais com poucas famílias próximas, conhecidas como “Linhas”. Hoje, 

além da área urbana do município e 4 Distritos, Concórdia conta com 96 Linhas, 

distribuídas por um território de quase 800 Km2. Essas localidades rurais 

normalmente contam com, via de regra, um centro comunitário, uma capela e um 

cemitério. 

Já é bem estabelecido na literatura o potencial de poluição de águas 

subterrâneas pelo necrochorume oriundo de cemitérios, especialmente quando há 

perfuração de poços em locais próximos (SILVA et al., 2017; KEMERICH et al., 

2010; LEITE, 2009). Durante a decomposição dos cadáveres, ocorrem processos 

físicos e químicos que causam alterações na integridade e estrutura física dos 

mesmos, com transformações na natureza da matéria orgânica, resultando na 

origem de novas substâncias e em percolação de líquidos, que podem carrear 

consigo bactérias e vírus para o solo e lençóis freáticos (PACHECO, 2012). 

A localização e as características do solo no qual está instalado o cemitério é 

de extrema importância, uma vez que o solo pode apresentar características 

mineralógicas inadequadas, como elevada granulometria, aspecto arenoso e 

incidência de cascalhos, condições essas propensas à alta percolação de líquidos. 

Caso a base do cemitério não tenha sido recoberta por manta isoladora, acentuam-

se as possibilidades dos compostos oriundos da putrefação dos corpos afetarem 

rapidamente os lençóis freáticos, resultando em sérios problemas relacionados à 

saúde pública e ao bem comum (WHO, 1998). Neste caso, há uma preocupação de 

saúde pública quando a água subterrânea, no entorno dessas localidades, é 

utilizada para abastecimento humano, pois pode estar contaminada com compostos 

químicos ou microrganismos patogênicos. 

Desde 2003 o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) implantou 

normativas referente ao licenciamento ambiental e adequações aos cemitérios que 

encontram-se em desacordo com a legislação, uma vez que os subprodutos gerados 

nesses locais são altamente nocivos ao bem comum (BALSAN, 2016). No Brasil, as 

Resoluções CONAMA n° 335/2003 e 368/2006, normatizam os procedimentos para 

implantação e operação de cemitérios, com intuito de reduzir os riscos de poluição 
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ambiental. A Resolução CONAMA nº 335/2003 remete ao órgão ambiental 

competente a verificação dos critérios de exi- gibilidade, bem como a definição de 

especificações e detalhes quanto aos riscos ambien- tais, bem como outros 

aspectos do empreendimento, tendo em vista à obtenção da licença ambiental 

(BRASIL, 2003). A Resolução CONAMA nº 368/2006 altera alguns dispositivos da 

Resolução n° 335/2003, e estabelece critérios para o licenciamento ambiental (BRA- 

SIL, 2006). Ainda, a Resolução CONAMA nº 402/2008 aponta que, quanto aos 

cemitérios já existentes operando inadequadamente, compete aos órgãos 

ambientais municipais ou estaduais fiscalizarem e solicitarem adequações caso 

necessário, com data limite de dezembro de 2010 (BRASIL, 2008). 

No estado de Santa Catarina, a Instrução Normativa nº 52, do Instituto de 

Meio Ambiente (antiga FATMA), orienta os procedimentos para licenciamento 

ambiental de cemitérios. O processo de licenciamento ambiental constitui alguns 

instrumentos técnicos, sendo eles: estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), estudo ambiental simplificado (EAS), 

relatório ambiental prévio (RAP), estudo de conformidade ambiental (ECA), projetos 

de controle ambiental, planos e programas ambientais, plano de recuperação de 

áreas degradadas (PRAD), estudo de análise de riscos e plano de ação emergencial 

(SANTA CATARINA, 2012). 

Tendo em vista a atual preocupação ambiental com a saúde dos aquíferos e 

das pessoas que se utilizam destas águas, este capítulo busca aprofundar o 

conhecimento no estudo sobre a presença de poços profundos utilizados para 

abastecimento humano perfurados próximos de cemitérios comunitários no 

município de Concórdia – SC. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

 

O município de Concórdia localiza-se no Meio Oeste de Santa Catarina 

(Figura 1) e possui área territorial de 797,2 km2, divididos em 771,8 km² de área 

rural e 25,4 km² de área urbana. A população é estimada em 74.106 habitantes e 
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uma das principais atividades econômicas do município envolve a agroindústria de 

proteína animal de base familiar (IBGE, 2019; MARCHESAN et al., 2017). 

 

Figura 1 - Localização geográfica e delimitação da área urbana do município de Concórdia – SC. 

 
 

Levantamento documental para avaliação 

 

Em 2016, um Procedimento Preparatório foi instaurado pelo Ministério Público 

Federal/Procuradoria da República no Município de Concórdia visando um 

diagnóstico para apurar as informações e/ou irregularidades da situação dos 

cemitérios em Concórdia (PP nº 133.010.000088/2016-10, MPF/PRM/Concórdia – 

SC). Assim, foi realizado o cru- zamento dos dados de distribuição geográfica da 

base de cadastros dos usuários de água do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Jacutinga e Bacias Contíguas, especificamente dos poços 

tubulares profundos, com as coordenadas dos cemitérios do município, levantadas 

pelo mapeamento da localização por imagem de satélite e informações do 

Departamento de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Obras (SEMURB) da Prefeitura Municipal de Concórdia. 
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No Brasil não há uma legislação federal ou estadual que estabeleça a 

distância adequada entre cemitérios e poços profundos, porém o Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Concórdia (CONCÓRDIA, 2012) sugere uma distância de 

250 metros entre cemitérios e qualquer poço de abastecimento de água potável 

destinado ao consumo humano, e pelo menos 30 m de distância do limite do 

cemitério de qualquer nascente ou curso d’água. Esses valores são adotados de 

sugestões de literatura internacional, particularmente de um relatório da Organização 

Mundial da Saúde específico sobre os impactos de cemitérios para o ambiente e a 

saúde pública (WHO, 1998). 

Para avaliar a conformidade da distância mínima sugerida entre os cemitérios 

e os poços tubulares profundos destinados ao abastecimento humano, foi utilizado o 

software QuantunGis, versão 3.18, tendo como base os fundamentos de Sistemas 

de Informação Geográfica (SIG) e geoprocessamento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o trabalho de Comasseto et al. (2014), no município de 

Concórdia foram cadastrados pelo Comitê Jacutinga, junto à entidades parceiras, um 

total de 686 poços tubulares profundos (espacializados na Figura 2). No Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Concórdia (CONCÓRDIA, 2012) consta 

informações referentes ao levantamento do número de cemitérios existentes (n = 

45), além de algumas irregularidades apontadas. Além disso, o plano relata a 

ausência dos órgãos fiscalizadores no município em relação aos cemitérios. 

Segundo informações coletadas junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras, 

da Prefeitura Municipal de Concórdia, existem atualmente 61 cemitérios registrados 

no território do município (espacializados na Figura 3), 16 a mais do que está 

descrito no Plano Municipal de Saneamento de Concórdia. Desse total, 60 são 

municipais e 1 particular, sendo que existem diferentes tipos de cemitérios com 

diferentes capacidades. Existem ainda situações estranhas, como, por exemplo, o 

cemitério da Linha 24 de Fevereiro que, apesar de ser um cemitério cadastrado, não 

há nenhuma sepultura no local. 
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Figura 2 - Espacialização do poços tubulares profundos cadastrados para o município de Concórdia – 
SC 

 
 

Figura 3 - Espacialização dos cemitérios do município de Concórdia-SC. 
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A Figura 4 apresenta o resultado do cruzamento dos dados dos mapas 

anteriores, onde foram espacializadas as áreas com raios de 250 m a partir do 

centro dos 61 cemitérios, e disponibilizadas a localização dos poços que ficaram 

dentro desses perímetros. Pode-se observar um total de 17 poços profundos 

localizados dentro das áreas de entorno (menos de 250 m) de 14 cemitérios. Do total 

de poços enquadrados na área do entorno, 47% (8 poços) estavam em uso no 

momento do cadastramento, com ano base 2013. 

Não devem ser descartados equívocos de coordenadas geográficas e 

omissão de informações no momento do cadastramento, podendo haver mais poços 

perfurados (não cadastrados) em áreas próximas aos cemitérios. Cabe ressaltar que 

os dados aqui tratados referem-se ao ano de 2013. 

 

Figura 4 - Espacialização dos poços tubulares profundos perfurados dentro do perí- metro de 250m 
de distância do centro de um cemitério. 

 
 

Quanto ao atendimento dos cemitérios às normas vigentes, foi observado o 

seguinte: de acordo com o Ofício SEMURB nº 322/2016, em resposta ao PP nº 

133.010.000088/2016- 10 do MPF/PRM/Concórdia – SC: 
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Em todos os cemitérios municipais vistoriados, nenhuma se apresentou 
adequado aos padrões exigidos pela Res. CONA- MA nº 335/03 (alterada 
pela Res. CONAMA nº 368/06), visto que em apenas um deles existe 
licenciamento (cemitério par- ticular), e outros 59 funcionando sem o devido 
licenciamento e 1 desativado. Verificou-se, durante as vistorias, em todos os 
cemitérios municipais, um inadequado sistema de drenagem superficial (não 
implicando necessariamente em alagamentos dos mesmos) e também falta 
de medidas/projetos de controle ambiental, especialmente no que se refere 
ao produto da coli- quação/necrochorume. 

 

Ainda, pode-se destacar do mesmo ofício: 

 

Não existe nenhum plano de monitoramento da qualidade da água 
superficial sob a área de influência e nem dos poços localizados próximos 
aos cemitérios. Verificou-se também que, na maioria dos cemitérios, a 
proximidade destes com os poços é superior a 500m. Ressalta-se que 
existem aproximadamente treze cemitérios que estão localizados a uma 
distância inferior a 250m de poços artesianos. Com relação a cursos d’água, 
também foi verificado que a grande maioria apresenta distância superior a 
30m. 

 

A composição elementar de um corpo humano adulto masculino (~70kg) 

contém aproximadamente 16.000 g de C, 1.800 g N, 1.100 g Ca, 500 g P, 140 g S, 

140 g K, 100 g Na, 95 g Cl-, 19 g Mg, e 4,2 g Fe, além de cerca de 70–74% de sua 

massa em água. Um corpo humano feminino contém entre 2/3 a 3/4 dessa relação 

(WHO, 1998). A composição do necrochorume pode ser dividida em 60% de água, 

30% de sais minerais e 10% de subs- tâncias orgânicas. Esta composição é muito 

rica em bactérias degradadoras de matéria orgânica, como por exemplo, a 

Escherichia coli (XAVIER et al., 2014), além de poderem produzir quantidades 

significantes de amônia, que assume um papel importante de indicador de poluição. 

Os principais gases oriundos da decomposição dos corpos são: amônia, gás 

sulfídrico, dióxido de carbono, fosfina e metano. O odor desagradável é proveniente 

de alguns desses gases, e pode ser acentuado quando ocorre a elevação das 

temperaturas e após precipitações (PACHECO, 2012). Assim, os cemitérios são 

considerados como fontes pontuais de poluição, uma vez que o necrochorume é 

liberado dos corpos até 2,5 anos após o sepultamento (CASTRO, 2008). 

De acordo com Silva e Malagutti Filho (2008), os órgãos ambientais 

brasileiros normalmente não incluem os cemitérios como fontes potenciais de 

poluição ambiental, mesmo com constatações advindas de outros países como 

França e Alemanha. Na década de 70, esses países sofriam com a febre tifoide, e 
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estudos posteriores relacioanaram esses problemas à localização de cemitérios 

próximos aos recursos hídricos, aquíferos, e poços profundos que abasteciam as 

cidades (SILVA et al., 2008). Na costa leste dos EUA foram localizados poços 

profundos altamente contaminados por arsênio, e sua presença foi correlacionada à 

proximidade de um antigo cemitério, onde foram enterradas vítimas da Guerra da 

Secessão (1861-1865). O arsênio era uma substância utilizada em grandes 

quantidades, na época, para embalsamar os corpos antes do enterro. Apesar dessa 

substância não ser mais uma fonte de risco nesses casos específicos, o estudo 

exemplifica bem o potencial de percolação do material resultante da decomposição 

de corpos em cemitérios. 

O município de Concórdia possui um dos mais altos índices de perfurações 

de poços por área da região do Alto Uruguai Catarinense, que, em termos 

ambientais, já é um fato preocupante. Contabilizando-se apenas os poços 

cadastrados, Concórdia possui cerca de 0,857 poço/km2. O município com mais 

poços por área é Seara, com índice de 1,094 poço/km2. Outros municípios com 

índices elevados são Jaborá, Ouro e Xavantina (com 0,832; 0,809 e 0,808 

poço/km2, respectivamente). Para complicar ainda mais esse cenário, estima-se que 

o número de poços cadastrados na região represente, na melhor das hipóteses, 

apenas 25% do número real de poços existentes. 

Outro dado que impressiona é o elevado número de cemitérios no município, 

de forma que a preocupação ambiental aumenta à medida que aumenta o potencial 

de risco. 

Uma vez que 98,4% não dispõem de licenciamento ambiental e, 

consequentemente, não possuem fiscalização, sistemas de drenagem adequados 

ou qualquer tipo de planejamento de controle ambiental. É necessário que se tenha 

consciência de que um cemitério, por mais simples que seja, representa uma área 

de vulnerabilidade ambiental, podendo comprometer as fontes de água para 

consumo humano e animal, bem como para a biota em geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na região do Alto Uruguai Catarinense predominam poços tubulares do 

Aquíferos Serra Geral, reconhecido como mais vulnerável, pois é um aquífero 
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fraturado e não tão profundo. Assim, esse quadro pulverizado de cemitérios e poços 

profundos, associado à problemas técnicos de construção, operação e manutenção 

dos poços, tornam o risco de contaminação extremamente relevante em decorrência 

da possibilidade de comunicação de contaminantes por meio dos lineamentos e 

fraturas do aquífero (BALSAN, 2016). 

Sugere-se estudos geológicos que possam caracterizar a dinâmica dos fluxos 

subterrâneos da água na região, que poderão confirmar ou descartar os riscos 

potenciais da poluição pela pluma do necrochorume de cemitérios no município de 

Concórdia e região. 
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PROGRAMA MÃOS EM AÇÃO: COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

NA ILHA DO PARQUE ESTADUAL FRITZ PLAUMANN, CONCÓRDIA – SC 

 

Rafael Leão43 
Murilo Anzanello Nichele44 

 

RESUMO 

O Programa “Mãos em ação – Coleta e Triagem de Resíduos Sólidos da Ilha do 
Parque Estadual Fritz Plaumann” foi criado a partir da demanda crescente de ações 
educa- cionais e de sensibilização ambiental que visa diminuir os impactos gerados 
pelo descarte incorreto de resíduos pela população de Concórdia. Além de 
ocasionar a poluição das águas na unidade de conservação, a Ilha do Parque 
Estadual Fritz Plaumann encontra-se na foz do Rio dos Queimados, acumulando os 
resíduos carreados pelo curso d’água e, por conseguinte, degradando o 
ecossistema local. A atividade coordenada pela ECOPEF con- siste em realizar 
coleta, triagem, pesagem e destinação adequada aos resíduos depositados na ilha 
da unidade de conservação. Foram realizadas 5 edições do programa, de 2015 a 
2019, envolvendo mais de 300 pessoas, entre técnicos, representantes e voluntários 
de 21 entidades parceiras, públicas e privadas, resultando em aproximadamente 
3.430 kg de resíduos sólidos retirados do ambiente e destinados de forma correta. 
As ações cumprem importante papel socioambiental junto à comunidade, 
promovendo não apenas a retirada de resíduos sólidos de uma unidade de 
conservação e de cursos d’água, mas mobilizando a sociedade e sensibilizando os 
participantes e demais envolvidos quanto a importância do descarte correto dos 
resíduos, contribuindo efetivamente com a conservação dos recursos naturais. 

 

Palavras-chave: Resíduos. Unidade de Conservação; Rio dos Queimados. 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção demasiada de resíduos é uma problemática mundial e no 

município de Concórdia, Oeste de Santa Catarina, as questões seguem essa 

tendência. Com população de aproximadamente 75.000 mil habitantes (IBGE, 2020) 

e considerando dados de 2017, fornecidos pela Fundação Municipal do Meio 

Ambiente de Concórdia (FUMDEMA), a cidade destina ao aterro sanitário, em 

média, 1,2 mil ton de resíduos sólidos ao mês. Destes, estima-se que 400 ton são 

materiais recicláveis misturados aos resíduos orgânicos. 

Conforme dados extraídos do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PIGIRS, elaborado pela Associação dos Municípios do Alto 

Uruguai Catarinense (AMAUC, 2015), na projeção estimada para o ano de 2018, o 

município de Concórdia gera anualmente, em média, cerca de 476 ton de aço e 

alumínio, 1.495 ton de papel, papelão e tetra pak, 290 ton de plásticos, 289 ton de 

vidro, 9.256 ton de orgânicos, 3.239 ton de inorgânicos, baterias e lâmpadas, 60 ton 

de resíduos sólidos de saúde e 14.970 ton de resíduos da construção civil, 

totalizando cerca de 30.000 ton de resíduos sólidos anuais (Figura 1). 

Considerando a porcentagem de aproximadamente 20% do descarte indevido 

de material reciclável juntamente com resíduo orgânico para coleta convencional, 

existe ainda a problemática do descarte de resíduos próximos a vias de circulação e 

ao longo dos cursos d’água, fato evidenciado no curso principal e afluentes do Rio 

dos Queimados. 
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Figura 1 - Percentual da composição dos resíduos sólidos do município de Concórdia SC, no ano de 
2018. 

 
Fonte: AMAUC (2015). 

 

A bacia hidrográfica do Rio dos Queimados tem suas nascentes principais na 

comunidade rural de São José, percorrendo a área urbana e central da cidade, 

tendo sua foz no Rio Uruguai, reservatório da Usina Hidrelétrica Itá (UHE Itá), na 

divisa com a área do Parque Estadual Fritz Plaumann. 

A Bacia do Rio dos Queimados está integralmente localizada nos limites 

administrativos políticos do Município de Concórdia, entre os paralelos 27º14’03” de 

latitude sul e 52º14’40” longitude oeste (FUNEZ et al., 2008). De acordo com a 

Portaria Estadual nº 024/79, o Rio dos Queimados e seus afluentes são 

enquadrados na Classe 3 e, segundo a classificação dada pela Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambien- te (SDM, 1997), o estado de 

conservação deste rio é considerado de grave situação apa- rente e extremamente 

poluído. 

De acordo com Leite e Leão (2009), a Bacia do Rio dos Queimados tem uma 

área de drenagem de aproximadamente 90,2 km², com a nascente na comunidade 

de Linha São José e a foz desaguando no rio Uruguai, junto a unidade de 

conservação, o Parque Estadual Fritz Plaumann, próximo à comunidade de Linha 

Sede Brum. 

 

 

 

 

49,9%

30,8%

10,8%

5,0%
1,6% 1,0% 0,9%

0,2%

resíduos da construção civil

orgânicos

inorgânicos, baterias e
lâmpadas
papel, papelão, tetrapk

aço e alumínio

plástico

vidro

resíduos sólidos de saúde



 

199 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

Iniciativas de Combate ao Problema 

 

Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO-92), através de sua assembleia, declarou o dia 22 de março 

como Dia Mundial da Água por meio da Resolução 47/193. Anualmente a ONU lança 

campanhas e temas para cada edição. 

Em nível regional, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 

Jacutinga e Bacias Contíguas, em alusão ao Dia Mundial da Água, tradicionalmente 

mobiliza instituições e organiza e promove iniciativas voltadas ao tema. A ação é 

nominada de Semana da Água do Alto Uruguai Catarinense, pois engloba 

municípios desta região hidrográfica. 

Dentre as atividades da Semana da Água, a ECOPEF realiza ações em 

parcerias para sensibilizar a comunidade e preservar os recursos naturais. Por sua 

vez, a ECOPEF atua em parceria com importantes entidades governamentais e não-

governamentais para desenvolver suas atividades. Desta forma, no ano de 2015, em 

parceria com o IMA e o LEO Clube Concórdia, surgiu a iniciativa do “Mãos em Ação 

– Coleta e Triagem de Resí- duos Sólidos na Ilha do Parque Estadual Fritz 

Plaumann”. 

 

Contextualizando: o Parque Estadual Fritz Plaumann 

 

O Parque Estadual Fritz Plaumann, criado através do Decreto Estadual nº 

797, de 24 de setembro de 2003, é a primeira e única Unidade de Conservação de 

proteção integral do Estado de Santa Catarina a preservar remanescentes da 

formação mais ameaçada de extinção no Estado, a Floresta Estacional Decidual – 

Floresta do Alto Uruguai, pertencente à Zona Núcleo da Reserva da Biosfera de 

Domínio da Mata Atlântica. 

Situado no município de Concórdia, o Parque possui uma área de 741,6 ha, 

dividido em duas glebas, sendo uma delas, uma ilha com 264,1 ha localizada às 

margens do reservatório da UHE Itá, entre o Rio Uruguai e a foz do Rio dos 

Queimados. Na figura 2 é apresentado o mapa de localização com a indicação dos 

principais cursos d’água da região. 
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Figura 2 - Mapa dos Cursos d’água.  

 
Fonte: Plano de Manejo PEFP (FATMA, 2014). 

 

O Parque é uma Unidade de Conservação de proteção integral, destinada à 

proteção da natureza, à pesquisa científica, à educação ambiental e ao turismo 

ecológico. A criação do Parque é fruto da compensação ambiental pela instalação 

da usina hidrelétrica no Rio Uruguai no estado catarinense. 

O nome do Parque é uma homenagem ao ilustre naturalista e entomólogo 

Fritz Plaumann (1902 – 1994), que ao longo de 70 anos de muito empenho e 

dedicação reuniu uma coleção com mais de 80 mil exemplares de insetos, que estão 

expostos no Museu Entomológico Fritz Plaumann, localizado no município de Seara, 

Distrito de Nova Teutônia, considerado o maior da América Latina e um dos maiores 

do mundo. 

O Instituto do Meio Ambiente (IMA) é o órgão ambiental da esfera estadual do 

Governo de Santa Catarina, o qual tem como uma de suas atribuições administrar as 

Unidades de Conservação Estaduais, incluindo o Parque Estadual Fritz Plaumann. 
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Contextualizando: A ECOPEF 

 

A ECOPEF é uma associação, qualificada como organização da sociedade 

civil de interesse público (OSCIP), pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

econômicos, com duração indeterminada, com sede e foro no município de 

Concórdia. A sua missão é promover a preservação do meio ambiente em parceria 

com instituições públicas e privadas através de projetos de sustentabilidade, gestão 

de bacias hidrográficas e de Unidades de Conservação. 

Constituída em 23 de janeiro de 2007, a ECOPEF é atualmente composta por 

profissionais das áreas da Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Química de Alimentos, Direito, Administração e Comunicação. Na época, teve como 

principal objetivo a formalização de uma parceria com a Fundação do Meio Ambiente 

– FATMA, hoje, IMA do Estado de Santa Catarina, para implementação e 

administração da Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Parque Estadual 

Fritz Plaumann, a qual perdurou por mais de 12 anos. 

No ano de 2017 foi a entidade credenciada através do edital de chamamento 

público lançado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDE) de Santa Catarina, sendo que em novembro de 2018 firmou 

Termo de Colaboração para assessoria técnica aos comitês de gerenciamento de 

bacia hidrográfica da região Oeste do Estado, compreendendo o Comitê Antas e 

Peperiguaçú, Chapecó e Irani, Jacutinga e Peixe. 

 

Planejamento Da Atividade 

 

A Coleta e Triagem de Resíduos Sólidos na Ilha do Parque Estadual Fritz 

Plaumann é uma das ações que integram a Semana da Água do Alto Uruguai 

Catarinense, sendo esta considerada como uma das atividades-âncora da 

programação. A ação coordenada pela ECOPEF sob anuência e participação do 

IMA conta com a parceria de importantes instituições públicas e privadas. A ação 

visa mobilizar o público para coleta e triagem de resíduos sólidos às margens da Ilha 

do Parque, junto ao reservatório da UHE Itá e foz do Rio dos Queimados. 

Primeiramente a coordenação convoca reuniões de planejamento com as 

instituições parceiras e interessadas, definindo data para realização da ação, 
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número de colaboradores e voluntários envolvidos, materiais e equipamentos 

necessários e a logística de deslocamento do público da cidade até as proximidades 

da Ilha do Parque, na comunidade de Linha Laudelino, situada na zona de 

amortecimento da unidade de conservação. 

A atividade é realizada no período matutino, com duração média de três 

horas. A ação compreende diferentes etapas, inicialmente o grande grupo é 

subdivido em três equipes. As equipes são designadas para suas funções e 

orientadas e supervisionadas pelos técnicos da ECOPEF. Parte do grupo, 

aproximadamente 60% dos participantes, são conduzidos das margens do lago, na 

comunidade de Linha Laudelino até a Ilha do Parque, para realizar a coleta dos 

resíduos sólidos. O translado desta equipe ocorre por meio de pequenas 

embarcações de instituições públicas e privadas ou de voluntários. Cerca de 30% do 

grupo permanece nas margens do lago, junto à comunidade de Linha Laudelino para 

realizar a triagem dos resíduos sólidos coletados e por fim cerca de 10% dos 

participantes compõem a equipe que realiza a pesagem dos resíduos sólidos triados 

e registro dos resultados obtidos. 

Na figura 3 é possível observar a área de triagem e o local de coleta dos 

resíduos sólidos, assim como os demais locais já supracitados. 

 
Figura 3 - Identificação dos locais acessados.  

 
Fonte: Autores, adaptado de Google Earth. 
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A área de coleta na Ilha do Parque é definida pela coordenação do evento, a 

partir da análise in loco prévia, levando em consideração a acessibilidade, 

quantidade de resíduos sólidos presentes nas margens e a segurança do público 

para desempenhar a atividade. A equipe que atua neste local é responsável por 

coletar os resíduos sólidos encontrados nas margens e acondicionar em bolsas 

próprias para o transporte. Todos os participantes desta equipe são orientados a 

fazer uso de equipamentos de proteção individual, a exemplo de botas, óculos de 

proteção e luvas. Os resíduos coletados são dispostos nas bolsas de forma 

aleatória, neste momento não considerando suas características por tipos de 

resíduos. Conforme o andamento da coleta, inicia-se o transporte de embarcação 

destas embalagens com os resíduos sólidos. A figura 4 ilustra o momento da coleta 

nas margens do lago, na Ilha do Parque. 

 

Figura 4 - Coleta de Resíduos Sólidos na Ilha do Parque. Fonte: ECOPEF 

 
 

A partir do recebimento das embalagens com os resíduos sólidos coletados, a 

equipe de triagem espalha-os sobre uma lona e manualmente separa os resíduos, 

acondicionando-os novamente em bolsas específicas conforme suas características: 

plásticos, isopor, não recicláveis (roupas, calçados e tecidos), embalagens de 

agrotóxicos, vidro, alumínio, metal, borracha e materiais com diversos agregados 

(Figura 5). 



 

204 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

Figura 5 - Triagem dos Resíduos Sólidos. Fonte: ECOPEF 

 
 

Após a triagem as bolsas, contendo os resíduos devidamente separados, são 

pesadas próximo ao local (Figura 6) utilizando balança mecânica. A equipe de 

pesagem é respon- sável por este procedimento e os dados são devidamente 

anotados em planilha de campo específica, conforme suas características. Por 

conseguinte, os resíduos recicláveis são destinados, por intermédio da empresa de 

coleta contratada pelo município, para a usina de reciclagem. Já os resíduos que 

não possuem propriedades para reciclagem seguem para o aterro sanitário 

municipal. 
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Figura 6 - Pesagem dos Resíduos Sólidos. Fonte: ECOPEF 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira edição realizada em 21 de março 2015, a ação realizada pelo 

LEO Clube Concórdia Vila São Miguel – Renovação e ECOPEF teve o apoio da JCI 

– Câmara Junior de Concórdia, Grupo de Escoteiros de Concórdia, Cursos de 

Graduação de Engenharia Ambiental e Sanitária e Ciências Biológicas da 

Universidade do Contestado – UnC, LEO Clube Itá, Polícia Militar Ambiental, Projeto 

TSGA – Tecnologias Sociais para Gestão da Água, Corpo de Bombeiros Voluntários 

de Concórdia, IMA e moradores da Comunidade de Linha Laudelino. Na primeira 

edição do evento a atividade contou com a participação de 40 pessoas das 11 

instituições envolvidas. 

Na ocasião foram contabilizando mais de 301,2 kg de resíduos entre PET 

(polietileno tereftalato), demais plásticos, isopor, metal, embalagens de agrotóxicos, 

vidro e materiais não recicláveis (calçados, tecidos, entre outros), conforme 

apresentado no gráfico da Figura 7 - 
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Figura 8 - Composição da coleta de resíduos na Ilha do PEFP – edição 2015. 

 
 

Em que pese PET ser um tipo de plástico, nas coletas estes foram triados e 

pesados separadamente haja visto a grande quantidade encontrada durante a 

coleta. Desta forma, seguiu-se a mesma metodologia para os anos subsequentes. 

Em 2016, a segunda edição da atividade aconteceu no dia 19 de março, com 

a realização do LEO Clube Concórdia e ECOPEF, contando com a participação e 

apoio da Celesc Concórdia, UnC campus Concórdia, Polícia Militar Ambiental, 

Bombeiros Voluntários Concórdia, Comitê Jacutinga, FUMDEMA, moradores de 

Linha Laudelino e IMA. Nessa edição houve a participação de 50 voluntários e a 

coleta total de resíduos resultou em 721 kg, sendo que a maior quantia foi de 

garrafas PET (29%), seguido pelos materiais não recicláveis (calçados, tecidos) com 

22% e resíduos plásticos em geral, com 15%. Além disso, foram coletadas amostras 

significativas de isopor, ferro, embalagens de agrotóxicos, vidro e borracha (Figura 

8). 
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Figura 8 - Composição da coleta de resíduos na Ilha do PEFP – edição 2016. 

 
 

A terceira edição, realizada no ano de 2017, fora coordenada pela ECOPEF, 

IMA e Comitê Jacutinga. Na ocasião houve a participação e apoio do Leo Clube 

Concórdia, Celesc, UnC Campus Concórdia, Polícia Militar Ambiental, Bombeiros 

Voluntários de Concórdia, FUMDEMA, Empresa Gelnex, SESI de Concórdia, 

Empresa JBS, Senai de Concórdia, Escoteiros de Concórdia e moradores de Linha 

Laudelino. 

A atividade mobilizou mais de 80 voluntários que participaram ativamente das 

tarefas de coleta, triagem, caracterização e pesagem dos resíduos sólidos. Dos 

1.085,3 kg de resíduos sólidos coletados, a maior quantidade foi garrafas PET 

(34%), seguido de plásticos variados (20%), rejeitos não recicláveis (29%). Além 

destes, foram coletadas amostras significativas de resíduos tóxicos (embalagens de 

agrotóxico, tintas, remédios) (6%), vidro (7%), isopor (2%), ferro (1%) e alumínio 

(1%) (Figura 9). 
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Figura 9 - Composição da coleta de resíduos na Ilha do PEFP – edição 2017. 

 
 

A edição de 2018 da Coleta e Triagem de Resíduos Sólidos da Ilha do Parque 

Estadual Fritz Plaumann ocorreu no dia 10 de março. A ação mais uma vez foi 

desenvolvida pela ECOPEF, IMA, Leo Clube Concórdia, Comitê Jacutinga, Celesc, 

UnC campus Concórdia, Polícia Militar Ambiental, Bombeiros Voluntários de 

Concórdia, FUMDEMA e moradores de Linha Laudelino, mobilizando mais de 50 

voluntários nessa ação. Dos 623,2 kg de resíduos sólidos coletados, a maior 

quantidade foi garrafas PET (38%). A figura 10 apresenta as porcentagens relativas 

aos resíduos coletados. 
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Figura 10 - Composição da coleta de resíduos na Ilha do PEFP – edição 2018. 

 
 

A ação da Coleta e Triagem de Resíduos Sólidos da Ilha do Parque Estadual 

Fritz Plaumann do ano de 2019, realizada em 23 de março, resultou na coleta de 

700 kg de resíduos, sendo aproximadamente 250kg composto por garrafas PET. A 

edição de 2019 contou com a organização da ECOPEF e IMA com a participação do 

CDA, UnC, Sicoob Transcredi, Leo Clube Ômega Concórdia, Celesc, FUMDEMA, 

Bombeiros Voluntários, Polícia Militar Ambiental e Compretudo Supermercado, 

envolvendo 75 voluntários. Na figura 11 é apresentado os resultados desta edição. 

 

Figura 11 - Composição da coleta de resíduos na Ilha do PEFP – edição 2019. 
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Nas cinco edições realizadas participaram 305 pessoas, entre técnicos, 

representantes e voluntários de 21 entidades parceiras, públicas e privadas. A coleta 

de 3.430,7 kg de resíduos sólidos é apresentada na Tabela 1 - 

 

Tabela 1 - Resultado quantitativo (em Kg) da composição das coletas e triagens dos resíduos sólidos 
da Ilha do PEFP – 2015 a 2019. 

MATERIAIS/ RESIDUOS 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

PET 96,4 207 374,5 241,6 228 1147,5 
Demais plásticos 87,1 105 216,5 82,6 183 674,2 
Isopor 9,1 55 27,7 29,5 28 149,3 
Ferro 5 45 8,5 5,5 30 94 
Não recilável (calçados, tecidos) 70,1 9 310 150,1 150 689,2 
Embalagens de agrotóxicos 9,5 162 66,3 70,7 37 345,5 
Vidro 18 39 73,8 33,5 30 194,3 
Aluminio   8 9,7 4 21,7 
Metal 6 49   10 65 
Borracha  50    50 
TOTAL 301,2 721 1085,3 623,2 700 3430,7 

 

O gráfico da figura 12 ilustra o total acumulado em quilogramas (2015-2019) 

de resíduos sólidos coletados, triados e pesados, divididos de acordo com a sua 

composição, e o percentual final de cada categoria. 

 

Figura 12 - Quantificação do total de resíduos sólidos coletados, triados e pesados nos anos de 2015 
a 2019, divididos de acordo com a sua composição, e o percentual final de cada categoria 

 
 

Observa-se que a maior quantidade de resíduos sólidos foram as garrafas 

PET, com 33% do total coletado, triado e pesado, o que representa 1.147,5 kg. Os 

plásticos em geral também pontuaram significativamente, com 20%. Expressivo 

ainda a grande quantidade de embalagens de agrotóxicos e medicamentos 
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encontrados, totalizando 345,5 kg ou 10% do peso total. Garrafas e frascos de vidro 

também pontuaram significativamente com qua- se 6% do total, ou 194,3 kg. 

Resíduos de ferro pontuam com 2,7%, enquanto borracha e alumínio com 1,5% e 

0,6%, respectivamente. Todos estes materiais encontrados e descritos neste 

parágrafo apresentavam características e propriedades recicláveis e somaram 

2.592,2 kg, ou 75,6% do total (excluindo-se as categorias “não reciclável” e “isopor”). 

Estes, em cada edição, foram destinados para a central de reciclagem do município 

de Concórdia. 

Os materiais coletados que não apresentavam características para reciclagem 

totalizaram cerca de 24% do total das 5 edições. Estes resíduos foram 

caracterizados por calçados e tecidos em geral, além de isopor. O destaque com 

relação ao isopor é a grande quantidade e, consequentemente, volume que este 

representa, atingindo aproximadamente 150 kg do total. 

 

CONCLUSÕES 

 

O programa “Mãos em Ação – Coleta e Triagem de Resíduos Sólidos na Ilha 

do Parque Estadual Fritz Plaumann” evidenciou que há grande falta de consciência 

ambien- tal e desrespeito aos recursos naturais por parte dos moradores de 

Concórdia quanto ao descarte inapropriado de resíduos sólidos. 

As características dos resíduos encontrados evidenciam que o desrespeito 

ocorre tanto no perímetro urbano, quanto no rural. Em que pese grande parte dos 

resíduos serem gerados em locais de maior aglomeração humana, como por 

exemplo as garrafas PET, embalagens de agrotóxico, que tem o uso permitido 

exclusivamente em propriedades rurais, logo evidenciam a ocorrência do descarte 

no perímetro rural. Merece também ressalva que a disposição e características dos 

resíduos encontrados e coletados são, em suma, materiais flutuantes, sendo 

possível afirmar que uma grande e incontável quantidade encontram-se submersos 

ao longo do canal do recurso hídrico. 

Conforme apresentado nos resultados e ilustrados nos gráficos de cada 

edição, é possível concluir que a maioria dos resíduos sólidos poderia ter sido 

direcionado a reciclagem (75%). Assim, cabe aos governantes e suas equipes de 

trabalho desenvolver ações concretas junto a todos os munícipes de Concórdia. 
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Ressalta-se que todos os resultados da coleta e triagem são compilados e 

publicados através das redes sociais e sítios eletrônicos das instituições parceiras, 

além de ganhar destaque em alguns jornais de circulação local e matérias em 

rádios. Ademais, entre os anos de 2015 a 2019, as ações cumpriram importante 

papel socioambiental junto à comunidade, promovendo não apenas a retirada de 

resíduos sólidos de uma unidade de conser- vação e de cursos d’água, mas 

sensibilizando os participantes e demais envolvidos quanto a importância do 

descarte correto dos resíduos sólidos, contribuindo efetivamente com a conservação 

do meio ambiente. 
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CONHECER E INTERAGIR COM E NA BACIA HIDROGRÁFICA: UMA 

PERSPECTIVA ECOLÓGICA PARA O CURRÍCULO ESCOLAR 

 

Jairo Marchesan45 
Elcio Oliveira da Silva46 

 

RESUMO 

O projeto Conhecer e interagir com e na bacia hidrográfica da escola foi desenvolvi- 
do na Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, localizada no 
município de Concórdia (SC), durante o ano de 2016. Seu principal objetivo foi 
produzir material didático voltado à educação ambiental. A proposta era atingir esse 
objetivo adotando uma metodologia na qual o próprio projeto fosse objeto de uma 
construção coletiva que envol- vesse a maior parte possível da comunidade escolar 
num movimento ativo e reflexivo, com o intuito de promover uma mudança na 
perspectiva curricular. Buscou-se a direção da ruptura com, pelo menos, alguns dos 
elementos que compõem a manutenção da esco- la tradicional burocratizada. Nesse 
sentido, o projeto adotou como elemento norteador da mudança curricular o tema 
água e, especialmente, o conceito de bacia hidrográfica, buscando explorá-los como 
concepções inspiradoras para o desenvolvimento de ações curriculares mais 
criativas. 

 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica. Educação ambiental. Material didático. 
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Uma Perspectiva Ecológica para o Currículo: Fundamentos 

 

Mudança curricular: uma construção coletiva 

 

A escola, por ser uma instituição social, é um espaço privilegiado para pensar, 

propor e agir na perspectiva da troca de experiências e da construção e aplicação de 

conhecimentos. Constitui assim, ao menos em potencial, um ambiente 

especialmente propício ao desenvolvimento da, assim denominada, inteligência 

coletiva. Por outro lado, uma ênfase curricular posta na educação ambiental (EA) 

favorece, ainda mais, experiências pedagó- gicas voltadas a esse fim. Isso pode ser 

explicado se levarmos em conta algumas características da EA. Primeiramente, seja 

ela formal ou informal, sempre envolverá a transversalidade do conhecimento, dada 

a complexidade da problemática relativa ao equilíbrio ambiental e à sustentabilidade. 

Essa complexidade, por sua vez, se justifica pelo fato de ter sempre que considerar, 

na compreensão das questões ambientais, o papel representado pela influência dos 

sujeitos sociais sobre o meio. Sujeitos esses constituintes (e instituin- tes) de uma 

sociedade que caminha para níveis de complexidade cada vez mais elevados. 

Sendo assim, a EA - se bem estudada, refletida e praticada com intensidade - 

sempre irá convergir para a reflexão sobre atitudes e valores, os quais, em sua 

dimensão ecológica (de interação entre seres humanos e ambiente), condicionam as 

experiências e práticas individuais e coletivas. 

Assim considerada, a EA pode representar um elemento fundamental à 

mudança social pela educação. Nessa direção, a mediação do processo educativo 

pelo professor, ou professora, representa um dos principais determinantes, visto 

que: 

“O papel do professor é ajudar as crianças [educandos] a: ver, compreender a 

realidade; expressar a realidade, expressar-se; descobrir, assumir a 

responsabilidade de ser elemento de mudança na realidade” (NIDELCOFF, 1986, p. 

06). 

Os professores e professoras, mais do que quaisquer outros atores da 

situação educativa, têm ao seu encargo a tarefa de estimular em seus estudantes a 

reflexão sobre as relações e contradições da sociedade humana na interação com o 

ambiente natural, nas dimensões temporal e espacial. Daí a importância estratégica 
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da EA como ênfase curricular mediadora da mudança pedagógica no contexto 

escolar. 

A Política Nacional de Educação Ambiental, nos termos da legislação 

educacional, assim caracteriza essa modalidade de ação educativa: 

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente - bem de uso comum do povo – e essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, art.1). 

 

Na contemporaneidade, a conservação ambiental mostra-se uma demanda 

social extremamente complexa, e, como um componente dessa complexidade, o uso 

da água pelos seres humanos merece destaque. Isso porque a conservação em 

geral – e especial- mente a “questão da água” - se encontra, de modo inapelável, 

vinculada às questões cul- turais, políticas e, principalmente, econômicas, as quais - 

vale a pena reforçar - resultam de um longo processo histórico. Por isso há a 

importância de criar espaços na escola, para que se possa refletir e desvelar as 

múltiplas determinações da condição social contempo- rânea no que se refere à 

temática em foco. 

Diante de tudo isso, a construção de relações sociais mais sustentáveis com 

as águas exige mobilização social e gestão descentralizada e participativa, que 

envolva ativamente as comunidades. Tal perspectiva é explicitada também por parte 

dos fundamentos da “Lei das Águas” (BRASIL, 1997). Os comitês de bacia47, 

instituídos por essa lei, representam um elo importante entre a escola e a 

comunidade na qual ela se insere. 

 

 

                                                           
47 O comitê de bacia, em conformidade com a legislação, busca o envolvimento e o compromisso 

social de todas as instâncias do poder político (municipal, estadual e federal), dos segmentos 
sociais, sejam eles públicos, privados ou civis, na perspectiva de que desenvolvam coletivamente 
relações e ações concretas na área das bacias hidrográficas, a fim de gerir, da melhor maneira 
possível, os bens naturais e especialmente a água, de modo a oferecê-la em quantidade e 
qualidade para todos. 
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Assim sendo, no projeto aqui focalizado, Conhecer e interagir com e na bacia 

hidrográfica da escola48, o relacionamento com o Comitê Regional49 muito favoreceu 

a viabilização dessa uma proposta pedagógica criada com ambição de ampliar - 

incluindo a dimensão informal - a EA formal/tradicional já praticada na escola. Ainda 

assim, construir coletivamente um projeto pedagógico escolar que contemplasse a 

EA em suas dimensões teóricas e práticas, em uma perspectiva de intensificação do 

relacionamento entre escola e comunidade, representou um razoável desafio, face à 

demanda de desenvolver habilidades mediadoras, capacitar os envolvidos para a 

reorganização de práticas pedagógicas há muito consolidadas e abrir espaço à 

possibilidade de inserir, pedagogicamente, a escola na bacia hidrográfica à qual 

pertence. Em certo sentido, isso significa reformular as con- cepções tradicionais do 

que é considerado “conhecimento escolar”, abrindo espaço a uma outra perspectiva 

que permita ser o conceito apropriado pelos aprendentes nos seguintes termos: 

 

O conhecimento escolar presente no currículo deve ser significati- vo e 
relevante, para que os alunos por ele se interessem e o apreendam. 
Questionar o conhecimento poderoso, valorizar as experiências coti- dianas 
e as vivências dos alunos, assim como considerar as diversas culturas na 
escola, pode ajudar a introduzir novos discursos e novas perspectivas em 
relação à sala de aula. Pode, talvez, favorecer aos alu- nos conhecer e 
respeitar as diferentes lutas travadas durante o processo de constituição e 
produção desse conhecimento. Pode, ainda, desafiar o discurso 
hegemônico, tornando evidente que não há um conheci- mento apenas, 
mas diversos discursos, proferidos por diversas vozes que contribuem para 
essa construção (MOREIRA; SILVA JÚNIOR, 2017, p. 498).50 

 

Com o conhecimento escolar considerado sob essa nova perspectiva, os 

desafios aos quais nos referimos, bem como as habilidades demandadas por eles, 

seriam: a) ampliar e aprofundar o entendimento das questões socioambientais a 

partir das condições locais (o que exige reflexões e práticas educativas mediadas 

                                                           
48O projeto foi financiado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por meio do Edital nº 18/2015 e desenvolvido na microbacia 
do Lajeado Sabão, em Concórdia, Santa Catari- na, Brasil. O objetivo desse edital era que os 
projetos inscritos produzissem materiais didáticos para a Educação Básica brasileira. Este projeto 
contou com a participação de professores da própria escola, da Universidade do Contestado (UnC) 
e de voluntários dispostos a contribuir com o debate e a produção do material didático. Além disso, 
houve a participação especial de duas turmas de estudantes do Ensino Médio (“201 Inovador” e 
“304 Ensino Médio”). 

49Especificamente, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Bacias 
Contíguas. Diversos mem- bros da equipe coordenadora do projeto participavam, também, das 
atividades normalmente realizadas pelo comitê (no âmbito extraescolar), um fator que contribuiu 
para fortalecer esse relacionamento entre a entidade e a escola. 

50 Os grifos são nossos 
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pelo diálogo, que respeitem a auto- nomia dos sujeitos envolvidos), e b) eleger, 

coletivamente, conteúdos significativos, enfatizando as temáticas mais diretamente 

relacionadas ao cotidiano das pessoas. O investimento pedagógico é feito na 

constatação da realidade e na sensibilização e interpretação das pessoas a respeito 

dos conhecimentos, sob uma perspectiva crítica que, obviamente, deve ser 

construída no diálogo educacional. 

Esse encaminhamento pode fortalecer de modo significativo os processos de 

ensino, pesquisa e aprendizagem no contexto escolar, pois representa, em sua 

essência, uma forma diferente de considerar a constituição do conhecimento escolar 

- em uma nova perspectiva do currículo, como já foi dito aqui. 

Ainda que essa perspectiva idealizada de conhecimento escolar faça sentido 

para muitos, a realidade da escola atual não corresponde a tal anseio. De maneira 

geral, a estrutura e o funcionamento das instituições escolares continuam seguindo 

um forte esquema de regramento burocrático, com ênfase - normalmente excessiva - 

em normas, horários e padrões pré-estabelecidos e pouco flexíveis para as rotinas 

de utilização de tempo e espaço, e para o comportamento, de modo geral, dos 

participantes do processo. Tal esquema tem como baluarte principal as noções de 

aula e sala de aula tradicionais, associadas ao desempenho igualmente ortodoxo 

dos papéis de professores e alunos. Assim, esse processo é frequentemente 

traduzido na máxima “o professor é aquele que ensina; o aluno é aquele que 

aprende”, que determina uma relação pedagógica verticalizada, caracteri- zada pela 

dominação de um sujeito pelo outro, esse último tomado como mero objeto da 

intervenção educativa. Além disso, tal “modo de ser” da escola é aceito, chancelado 

e reforçado pelos pais dos estudantes, cujas expectativas em relação às atividades 

escolares normalmente correspondem ao modelo dominador burocrático51. 

                                                           
51Uma das maiores dificuldades encontradas na operacionalização do projeto foi, justamente, 

deslocar os estudantes, e também outros sujeitos do contexto escolar, dessa condição de atores 
submissos às determinações do sistema para se inserirem num processo participativo, de 
construção coletiva – por meio do diálogo franco -, de uma alternativa curricular à própria 
organização escolar tradicional. A título de exemplo, o simples fato de retirar alunos da sala de aula 
normal para participarem de uma trilha ecológica pelas circunvizinhanças da bacia hidrográfica pode 
representar, para o professor(a) coordenador(a), um sério incômodo com os pais desses 
adolescentes - e, consequentemente, com a própria direção escolar -, justificada pelos riscos 
oferecidos à segurança dos envolvidos, riscos esses supostamente induzidos pela iniciativa de 
abandonar, mesmo que tempora- riamente e em direção à própria localidade, a escola e a sala de 
aula formais. 
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Esse modelo escolar, dentre outros mecanismos dos quais lança mão, tende 

a inibir fortemente iniciativas pedagógicas diferenciadas ou inovadoras. Por isso, são 

raras, no meio escolar, as propostas de desenvolvimento de atividades curriculares 

que promovam algum grau de afastamento ou ruptura, por exemplo, com as noções 

ortodoxas de aula e sala de aula vigentes, tais como a abordagem do entorno 

sociogeográfico da escola como ferramenta pedagógica para a educação 

ambiental52. Nesse sentido, o projeto menciona- do procurou suprir essa lacuna 

curricular, tomando como uma de suas principais ações as passeatas e “trilhas 

ecológicas” realizadas por alunos e demais pessoas envolvidas no programa. Os 

percursos foram planejados para conhecer in loco a bacia hidrográfica, em especial, 

os processos de ocupação e transformação do espaço pela sociedade. Além disso, 

essas saídas a campo estimularam a reflexão, contemplação, sensibilização e 

apropriação de conceitos (ambientais, geográficos, biológicos e históricos) e práticas 

ambientais, de forma concreta e interativa. Não obstante, percorrer, observar, 

reconhecer, conhecer e refletir sobre a bacia foram atividades pedagógicas 

diferenciadas na vida escolar dos estudantes, oportunizadas pelo projeto53. 

 

 

 

 

 

                                                           
52Na verdade, alcançar essa condição propícia à inovação curricular pode depender, muitas vezes, da 

existência, na própria história escolar, de outras experiências voltadas a esse anseio de renovação. 
Faz parte da tradição pedagógica da E. E. B. Olavo Cecco Rigon a preocupação com a problemática 
ambiental, tendo essa sido objeto de ações pedagógicas em diferentes momen- tos de sua história, 
sob distintas formas de abordagem. No caso do projeto “Conhecer e interagir...”, ao menos parte 
dos seus coordenadores participaram dessa história e, por ela inspirados, contribuíram para 
estabelecer algumas bases para as iniciativas pedagógicas atuais, dando, por exemplo, 
aprofundamento teórico e conferindo aplicabilidade a tais experiências (como é possí- vel verificar 
em Marchesan e Funez (2017) e Silva (2018). 

53É importante reforçar a compreensão de que a ruptura pretendida pelo projeto sempre esteve 
apoiada na ideia de oportu- nizar certo “distanciamento” da realidade cotidiana, tanto em termos 
físicos, com as trilhas e passeatas, quanto em termos crítico-reflexivos, com os encontros do 
coletivo para avaliação e revisão das ações do projeto, bem como para uma tomada de consciên- 
cia das limitações curriculares da escola. Assim, as saídas a campo e os encontros reflexivos 
complementaram-se continuamente, concretizando ciclos nos quais ação e reflexão caminharam 
sempre de mãos dadas. No decorrer do projeto foram realizadas duas saídas a campo com os 
estudantes das duas turmas já citadas, que estavam mais diretamente envolvidas na proposta. 
Percorreu- se desde as partes mais altas (interflúvios) da bacia até as partes mais baixas ao longo 
do rio. Além disso, foi realizada, no ano de 2016, a Primeira Caminhada pelas Águas na microbacia 
do lajeado do Sabão, a qual teve duas outras edições até o presente. 
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Figura 1 - Flagrantes do projeto (reflexão, planejamento e ação) 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

A questão da água: uma bandeira ecológica para o currículo escolar 

 

As águas são determinantes para a vida e as diferentes atividades 

(econômicas, sociais, culturais...) da sociedade humana. Os rios, por exemplo, 

marcaram os caminhos seguidos por homens e mulheres, pois muitos povos se 

estabeleceram junto, ou próximo, aos cursos d’água. Contribuíram, assim, para a 

formação e conformação sócio-histórica dos seres humanos. A escassez e poluição 

das águas superficiais e subterrâneas pode implicar direta e negativamente na 

qualidade de vida da população humana e, até mesmo, dificultar o desempenho das 

atividades econômicas, comprometendo a sustentabilidade em todos os aspectos. 

Os problemas referentes à quantidade e qualidade das águas são crescentes 

e perceptíveis em muitos locais do planeta. Isso ocorre, principalmente, devido ao 

modo como as sociedades humanas estão organizadas política e economicamente. 

Predominantemente, as formas atuais de viver, expressas nos diversos modelos de 

mobilização dos bens naturais e nas relações que promovem sua transformação e 

consumo, impactam significativamente o ambiente e promovem seu desequilíbrio, o 

que, obviamente, repercute no comprometimento da sobrevivência humana. 
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Reconhecer tal situação, estudar e agir em prol de ações de preservação e 

cuidado com as águas é uma demanda estratégica inadiável da educação em geral 

e, em especial, da educação escolar no âmbito da educação básica. Daí a 

necessidade imperiosa de que se contemple, nos currículos escolares, a abordagem 

dessa questão crítica para a sobrevivência humana sobre a Terra. Esse é o 

fundamento principal do projeto aqui relatado. Durante o seu desenvolvimento 

estimulou-se a promoção de boas práticas de preservação ambiental, a adoção de 

tecnologias sociais de gestão dos recursos hídricos, a criação de um espaço de 

diálogo entre os diferentes atores, saberes e práticas ambientais que acontecem na 

escola, ou que sobre ela exercem influência, direta ou indiretamente. O projeto 

também fomentou novas pesquisas e tecnologias inovadoras na área de 

conservação de recursos hídricos, além de produzir material didático54 para a 

socialização e divulgação de conhecimentos escolares e técnicos vinculados à 

gestão da água, não apenas no âmbito regional, mas em todo o território nacional. 

Considerando que não há modelos cognitivos adequados à abordagem de 

todas as situações na promoção de ações educativas socioambientais - tendo em 

vista que a sociedade e o ambiente físico mudam constantemente, com aumento 

sempre mais acelerado de sua complexidade - incentivou-se, no projeto, o 

planejamento de atividades que tomassem sempre por objeto a realidade presente e 

que suscitassem a participação ativa da comunidade na resolução de seus próprios 

problemas. Procurou-se, desse modo, assegurar a relevância social do processo, 

intervindo na perspectiva de subsidiar, mediar e operacionalizar propostas que 

atendessem às necessidades dos educadores, educandos e da sociedade em geral 

envolvida. 

 

 

                                                           
54 Faz-se importante esclarecer os leitores(as) a respeito da concepção de material didático que 

permeou todo o processo de execução do projeto. Tal perspectiva considera material didático todo e 
qualquer objeto material, ou ação materialmente ex- pressa pelas pessoas, que é resultante de um 
movimento pedagógico e curricular fundamentado nas intenções do projeto, como descrito neste 
texto. Neste sentido, uma reunião realizada com o objetivo de avaliar e refletir sobre as atividades 
desenvolvidas também é considerada material didático. Partindo dessa premissa, será possível 
compreender também o sentido de enquadra- rem nessa mesma categoria, por exemplo, artefatos 
tecnológicos em sentido estrito (como o dreno) e obras voltadas à expressão artística (como o livro 
“Bacia do Sabão” e as cartas produzidas pelos alunos). Mais adiante, nesta produção, alguns 
desses exem- plos mais “palpáveis” de produção didática são descritos de modo mais detalhado. 
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Bacia hidrográfica: interessante referencial teórico 

 

Como parte integrante da questão do uso da água, o conceito de bacia 

hidrográfica mostra-se um instrumento pedagógico especialmente interessante no 

âmbito de propostas como a do projeto que vem sendo descrito neste texto. Tal 

conceito é apresentado na “Lei das Águas” (já referida aqui), sendo utilizado por 

várias áreas do conhecimento como ferramenta para estudo, planejamento e gestão 

das águas e dos bens naturais de um modo geral. 

Bacia hidrográfica (Figura 2) é uma determinada área de terra dividida 

topograficamente pelas partes mais altas do relevo, denominadas divisores de água 

ou interflúvios. Todas as águas do referido espaço convergem direta ou 

indiretamente para as partes mais baixas e para um rio principal. A bacia é uma 

composição geográfica produtora e armazenadora de água que funciona como uma 

área de drenagem, ou seja, como um espaço para o escoamento das águas em 

direção aos rios. 

 

Figura 2 - Esquema representativo de uma bacia hidrográfica. 

 
Fonte: Retirado do Blog Formula Geo55. 

                                                           
55Disponível em: http://formulageo.blogspot.com.br/2012/05/bacia-hidrografica-em-desenho.html. 

Acesso em: 5 maio 2012. 

http://formulageo.blogspot.com.br/2012/05/bacia-hidrografica-em-desenho.html
http://formulageo.blogspot.com.br/2012/05/bacia-hidrografica-em-desenho.html
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Em sua dimensão física, a bacia hidrográfica pode ser entendida como um 

sistema composto pelas inter-relações dos subsistemas de canais, córregos e rios56. 

Além desses corredores de água, pode também abrigar lagoas e banhados em que 

a água represada pode propiciar o desenvolvimento de ecossistemas peculiares, 

com vegetação e fauna típicas57. Porém, na bacia, ocorrem também as relações que 

configuram os sistemas sociais, de um modo geral, em termos biofísicos, 

demográficos, econômicos, políticos e culturais. Todos nós sempre vivemos e nos 

desenvolvemos socialmente em uma bacia hidrográfica, sendo o meio físico 

elemento indissociável desse processo58. Sendo assim, torna-se impor- tante que 

cada um perceba e reconheça essa condição, identificando-se e familiarizando- se 

com os processos ecológicos básicos que determinam o funcionamento hídrico e, de 

um modo geral, a manutenção da vida na bacia hidrográfica. Mais do que isto, é 

indispensável conhecer as formas múltiplas e diversificadas de interação entre o 

físico e o social, como condição para a apreensão da complexidade inerente ao 

próprio conceito de bacia hidrográfica no sentido em que propomos aqui. Mesmo 

considerada exclusivamente em termos físicos (materiais), a bacia hidrográfica - com 

sua trama de canais de escoamento e drenagem da água que adapta-se às 

condições geográficas locais e alimenta a vida em suas diferentes expressões - 

representa, metaforicamente, um modelo ilustrativo interessante da importância da 

conectividade em rede para a manutenção do equilíbrio nos sistemas de qualquer 

natureza. Neste sentido, o conceito pode servir como uma ferramenta curricular para 

a mudança escolar sugerida neste texto em diferentes contextos59. 

 

                                                           
56 Na microbacia do Lajeado Sabão (Figura 3), o rio - com mesmo nome - nasce à montante da Escola de 

Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon - mais precisamente no Bairro Liberdade - e passa pelo terreno 
da escola. Possui, aproximadamente, 1.300 m de extensão. É um afluente do Rio dos Queimados, que 
desemboca no centro da cidade de Concórdia - SC. 

57 Na bacia do Lajeado Sabão os banhados são extremamente ameaçados pela urbanização intensiva, sendo 
possível afirmar que se encontram em processo de extinção. As excursões feitas a essas áreas durante a 
execução do projeto podem ter permitido que as pessoas envolvidas testemunhassem a derradeira destruição 
dos banhados remanescentes na bacia. 

58 Esta concepção pode, de um modo talvez simplista, ser resumida a uma forma de expressão comumente 
aplicada a outras situações: “nós somos a bacia hidrográfica”.  

59A reflexão coletiva oportunizada pelo projeto pôde evidenciar o modo fragmentário como normalmente agimos, 
condi- cionados que somos pela já referida “alienação” promovida pela escola (e pelo sistema social em geral). 
Exemplo disso pode ser observado na ausência de interação - também no decorrer do desenvolvimento do 
projeto - entre escolas pertencentes a uma mesma rede de ensino, que se situam próximas entre si, integrando, 
inclusive, uma mesma bacia hidrográfica (como já foi dito, a microbacia do Lajeado Sabão - onde se situa a E. 
E. B. Olavo C. Rigon - integra a bacia do Rio dos Queimados. Nessa está situada a E. E. B. Deodoro, a poucos 
metros da foz do Lajeado Sabão). Por isso, a metáfora integradora/conectiva da bacia hidrográfica pode ser 
também uma fonte inspiradora para a melhoria da conectividade da rede escolar (na dimensão social da bacia), 
em termos de inovação curricular (escolas em rede, “conhecendo e interagindo com e na bacia hidrográfica”...). 
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Figura 3 - Microbacia hidrográfica do Lajeado Sabão (Concórdia - SC). 

 
Fonte: Waskiewic (2018). 

 

Podemos, assim, dar-nos conta da riqueza do conceito de bacia hidrográfica 

como um componente curricular. Tal riqueza se vislumbra quando a compreensão 

que abrange sua conotação como representação geográfica é ampliada até sua 

implicação para a vida das sociedades. Essa é a percepção que consideramos “uma 

perspectiva ecológica para o currículo”. Foi a partir da ampliação do conceito de 

bacia hidrográfica que convergiram os esforços de parte da comunidade escolar, 

desenvolvidos em torno da reflexão e da ação das pessoas inspiradas por essa nova 

perspectiva do currículo durante o decorrer do pro- jeto, para aprender a “conhecer e 

interagir com e na bacia hidrográfica da escola”. 

Desse modo, buscou-se envolver e atingir, mesmo que parcialmente, os 

moradores da microbacia do Lajeado Sabão e produzir material pedagógico que 

estimule a reflexão dos que tenham contato com ele, propiciando condições para 

que as pessoas possam conhecer e refletir sobre o tema e, quiçá, agir positivamente 

em prol do cuidado com as questões que envolvem água e ambiente. A expectativa 

é de oportunizar aos que tiverem acesso aos materiais didáticos sentimento de 

protagonistas e corresponsáveis pelo espaço onde vivem, especialmente com o 

cuidado com as águas. 
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À parte toda essa idealização que serviu como base ao projeto, como 

sabemos, a organização escolar burocratizada tende a induzir as pessoas - a ela 

submetidas - a se alienarem60 no seu relacionamento com o ambiente (seja ele o 

ambiente interno da própria escola, ou o meio extraescolar). Essa alienação pode 

chegar ao ponto extremo de alguém “desligar-se” de algum desequilíbrio ambiental 

que esteja ocorrendo diante de seus próprios olhos61, deixando de perceber quando 

o delicado equilíbrio ambiental se rompe. Por isso, a ideia de que todos vivemos 

numa bacia hidrográfica, ou melhor, de que “somos a bacia”, foi uma das 

concepções básicas que moveu o projeto. Assim, todas as ações empreendidas, em 

especial as reuniões e oficinas reflexivas, tiveram como objeto um questio- namento 

da realidade local - sempre sob um olhar holístico62 - que tornou possível a 

atualização das pessoas quanto às informações de interesse ecológico sobre aquele 

ambiente específico (em termos técnicos, sociais e históricos e com foco nos 

recursos hídricos63). 

 

                                                           
60 Na perspectiva filosófica marxista, a alienação é entendida como a situação em que o indivíduo se 

torna alheio de si e da natureza - não mais se pertence ou se reconhece. Consequentemente, não 
possui mais autonomia, pois está privado dos seus direitos - coisificado. 

61 De modo quase literalmente coerente com essa expressão, o simples fato de chamar a atenção da 
comunidade escolar para a existência do rio - o qual, dada a intensa urbanização local, atravessa o 
terreno da própria escola por meio de uma canalização subterrânea - representa uma etapa do 
processo de “desalienação” em relação à vida que se vive na bacia hidrográfica. A própria condição 
de ser ele um rio subterrâneo, em boa parte do seu percurso, representa um desequilíbrio ambiental 
que passa desper- cebido pela maioria das pessoas, envolvidas - e alienadas - em seu cotidiano. 

62 Entendemos por “olhar holístico” aquele que sempre vê a parte em sua relação com o todo; o local 
e específico em relação ao global e geral; que não permite alienar-se pela ideia de “cuidar do próprio 
cantinho”. 

63 A “alienação ambiental” à qual nos referimos aqui não se restringe aos membros da comunidade 
escolar. Numa das trilhas feitas com os alunos e alunas foi possível constatar, por exemplo, que há 
moradores da bacia que, dada sua localização geográfica, nem sequer estavam informados da 
existência do rio em seu bairro(!). De forma semelhante, constatou-se, entre os alunos e alunas 
envolvidos no projeto, que muitos ignoravam aspectos referentes à bacia considerados 
“elementares” ou “óbvios”. Por isso, os questionamentos reflexivos que foram desenvolvidos nas 
diversas reuniões do projeto tomaram como base perguntas supos- tamente banais, mas que 
permitiram um “diagnóstico cognitivo” da comunidade, o qual, posteriormente, foi objeto de análise 
no avanço da reflexão coletiva. Questionou-se, por exemplo, “Para onde vai a água da chuva que 
cai no telhado da nossa casa, ou escola?”, “O que é um rio?”, “O que é uma bacia hidrográfica?”, 
“Qual o nome do rio que passa mais perto da sua casa, da sua escola? Para que é usado? Qual a 
sua largura? Para onde ele segue?”, “Qual o nome do rio principal ou maior que você conhece? 
Sabe da sua história? Como ele era e como é? Como eram suas margens? Para que era usado e 
como é hoje?”, dentre tantas outras perguntas. À medida que a reflexão evoluía, o grau de 
complexidade do questionamento aumentava. O esclarecimento (ou “de- salienação”) oportunizado 
por esse processo serviu como base para a elaboração do material didático, alvo do projeto (o 
folheto distribuído à comunidade externa (Figura 6) durante as saídas a campo evidencia a 
concepção investigativa do projeto, voltada às questões mais básicas para o conhecimento da bacia 
hidrográfica local). 



 

227 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

O MATERIAL DIDÁTICO 

 

Um dos resultados de toda essa mobilização, como já havia sido previsto no 

projeto, foi a produção de material didático. Esse - também como o projeto previa – 

voltou-se à temática da educação ambiental, com foco nos recursos hídricos. O 

material, ao final da execução do projeto, foi disponibilizado para as agências 

financiadoras64, para todos os habitantes da microbacia do Lajeado Sabão e 

também - em formato digital - na internet, por meio das redes sociais. Uma amostra 

desse material, evidenciando os principais produtos, juntamente com uma breve 

síntese que caracteriza cada um deles, é descrita a seguir. 

 

Documentário “Conhecendo e Interagindo com e na Bacia Hidrográfica da 

Escola” 

 

A partir do depoimento de professores e estudantes envolvidos, o vídeo - com 

duração de 11 minutos aproximadamente - descreve o processo de implementação 

do projeto, detalha as ações desenvolvidas, faz uma síntese descritiva do material 

didático produzido, assim como apresenta algumas reflexões sobre o tema bacia 

hidrográfica65. 

 

Caderno “Nossas bacias, nossas vidas” 

 

O caderno possui dimensões de 74 cm x 54 cm e sua face anterior possui 

conteúdo organizado de modo a representar uma só página, já a face posterior se 

divide em oito páginas. Essas últimas foram delimitadas entre si por dobraduras 

(vincos) feitas no papel. O material, em seu modo de apresentação fechado 

(totalmente dobrado), tem como capa as páginas nas quais aparecem os títulos 

“Nossas bacias, nossas vidas...” e “O que fazemos à bacia afeta nossas vidas”, 

respectivamente. 

                                                           
64 Agência Nacional de Águas (ANA) e Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 

Superior (CAPES).  
65 O vídeo encontra-se disponível também na internet (YouTube), no endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=S2kl-LEphmNI&feature=youtu.be&ab_channel=JairoMarchesan. 

http://www.youtube.com/watch?v=S2kl-
http://www.youtube.com/watch?v=S2kl-
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Diversos aspectos da temática da bacia hidrográfica são abordados e 

devidamente contextualizados em relação à bacia do Lajeado Sabão. O título 

apresentado na capa (Nos sas Bacias, nossas vidas) traz a sugestão da mensagem 

fundamental do projeto, a de que nossas vidas ocorrem sempre dentro de uma bacia 

hidrográfica; de que a vida da bacia, em sua essência, é a nossa própria vida. 

 

Figura 4 - Caderno didático “Nossas bacias, nossas vidas” 

 
Fonte: Marchesan (2016). 
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Figura 5 - Caderno didático “Nossas bacias, nossas vidas” (face em página única) 

 
Fonte: Marchesan (2016) 
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Figura 6 - Folheto distribuído à comunidade local. 

 
Fonte: Marchesan (2016). 

 

Livro “Bacia do Sabão” 

 

O livro tem dimensões de 30 cm x 10 cm. Escrito em linguagem poética, de 

modo a permitir a interação com o leitor por meio de informações complementares 

ao texto, relata, em forma simplificada e breve, a história da colonização do Brasil, 

do Estado de Santa Catarina, do Município de Concórdia e da microbacia do 

Lajeado Sabão. Integra a mensagem o convite à percepção de que o leitor também 

faz parte da construção dessa história (como é sugerido, por exemplo, nas páginas 

78 e 79 do livro, mostradas na Figura 7). Considerou-se que as pessoas mostradas 
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na foto estiveram envolvidas, direta ou indiretamente, a partir “de dentro, ou de fora 

da bacia”, com a temática-foco do projeto. 

Note-se que algumas delas - como Leonardo Boff, Milton Santos e Ailton 

Krenák66 - representam o amplo saber produzido até aqui sobre essa temática, 

constituindo um referencial teórico-reflexivo para os envolvidos. 

 

Figura 7: páginas 78 e 79 (na versão impressa) do livro Bacia do Sabão  

 
Fonte: Gaertner; Marchesan (2016). Dreno (drenagem pluvial) 

 

As observações focalizadas na gestão da água - que foram incentivadas pelo 

projeto - permitiram constatar a ocorrência, na área do pátio da escola, de um 

processo erosivo causado pela precária infiltração da água das chuvas no solo. Isso 

provocava, periodicamente, transbordamentos pela área do pátio e também erosão 

que arrastava consigo o solo. Diante de tal constatação, e após a reflexão 

oportunizada no desenvolvimento do projeto, emergiu do grupo a ideia de construir 

                                                           
66 Fotos da Figura 7 acima/centro, centro/à direita e abaixo/canto esquerdo. 
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um dreno. Os estudantes, orientados e acompanhados pelos professores vinculados 

ao projeto, ajudaram a concretizar a obra. 

 

Figura 8 - Construção do dreno no pátio da escola por alunos e professor coordena- dor (diferentes 
estágios da operação). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

O dreno67 é constituído, basicamente, pela escavação de uma parte da área 

de solo sobre a qual são colocadas rochas - em tamanho apropriado para a função 

específica do dreno. Essas têm a função de favorecer a infiltração da água que corre 

pela superfície (oriunda, principalmente, das chuvas) até uma maior profundidade no 

solo, ou mesmo no leito rochoso que lhe é subjacente. 

A drenagem contribui para a melhoria ambiental, pois auxilia o abastecimento 

dos aquíferos subterrâneos, assim, aumenta a perenidade dos rios (constância do 

                                                           
67 No contexto do projeto, por cumprir uma função didática e curricular, o dreno representa uma 

unidade didática demons- trativa. A ideia foi e é oportunizar aos educandos do presente e do futuro 
o contato com uma tecnologia social ambientalmente relevante, que pode representar um 
instrumento presente no cotidiano escolar e que está a serviço do agir pedagógico, retoman- do, 
assim, a atenção de todos para o fato da escola estar inserida numa bacia hidrográfica. Por esse 
motivo, o dreno aparece em destaque no Caderno “Nossas bacias, nossas vidas” (face em página 
única, à direita) (ver Figura 5) e também no livro “Bacia do Sabão” (p. 70-71) (Figura 7), no qual 
enfatiza-se o cuidado que se deve ter com os recursos hídricos. 
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volume de água que flui); evita ou contém a erosão; previne o assoreamento dos rios 

(ocupação do seu leito com solo deslocado das encostas); e contribui também para 

a prevenção de enchentes. De maneira geral, a drenagem qualifica e quantifica as 

águas dos córregos e rios, além de favorecer, em quantidade e qualidade, as 

nascentes ou olhos d’água. 

 

“Cartas do rio” 

 

Os estudantes da escola, sob a orientação dos professores, escreveram 

cartas nas quais se apresentaram como se fossem o próprio rio se manifestando. Os 

textos produzidos, de maneira geral, expressam o descontentamento, o desconforto, 

a angústia e a mágoa do rio em relação à forma como é tratado pelas pessoas, as 

quais o menosprezam e abandonam. 

Cópias dessas cartas foram entregues aos habitantes da microbacia do 

Lajeado Sabão. A intenção foi oportunizar maior conscientização da população da 

bacia a respeito da realidade local quanto aos aspectos focalizados pelo projeto68. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o que salientamos até aqui, podemos ter deixado evidente para 

o leitor(a) que uma inovação pedagógica, como o projeto descrito, fatalmente terá 

potencial para promover a mudança restringida pela inércia estrutural e funcional na 

qual se encontra mergulhada a maioria das instituições educacionais públicas do 

nosso país. Essa compreensão pode favorecer também o entendimento de que os 

projetos da mesma natureza, porventura empreendidos pelos sujeitos mais 

                                                           
68 Um número considerável de cartas foi escrito pelos estudantes. Destacamos aqui o texto de uma 

delas, a título de ilustra- ção: “Tock, tock, tock… (título da carta). Bom dia, vizinho (a)! Aos meus 
olhos e também aos teus, estou agonizando. Sempre te ajudei, contribuindo com águas em 
quantidade e qualidade. Minha forma natural foi-se junto com todos os resíduos e dejetos em mim 
jogados. O desespero é sentido logo quando é tirado algo de mais importante na vida de alguém: o 
seu amor. Minha vontade de viver e me mostrar saudável acabou a partir do momento em que 
passei a ser tratado como objeto. Esquecido e maltratado, atualmente, sou lixeira humana. Meu grito 
é por socorro! Como chegamos a essa situação? Diante disso, peço ajuda. Não me maltrate, não 
jogue teus lixos em mim. Já não consigo respirar. Preciso de ti para voltar às minhas condições 
naturais. Somente com ações coletivas poderei ter vida novamente. Assinado: Lajeado Sabão. 20. 
semestre de 2016. Escola de Educação Básica Prof. Olavo Cecco Rigon”. 
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conscientes dessa condição da escola, deverão levar em conta, enfaticamente, a 

dimensão estratégica na sua implementação. 

Esse é o motivo pelo qual se elegeram, como produto prioritário do projeto, os 

materiais didáticos aqui apresentados. Dada a acentuada alienação da escola em 

relação ao próprio meio físico circundante e, mais ainda, à comunidade na qual se 

insere, o material didático disponível acompanha essa tendência, apresentando-se 

sob a forma de artefatos cujo conteúdo informativo pouco tem a dizer sobre a 

realidade ecossocial local. 

Sendo assim, a produção de material alternativo idealizado de modo a 

focalizar essa realidade local poderá assegurar a sustentabilidade da própria 

mudança que se pretende, já que o que foi produzido fica na escola (e também pode 

ser divulgado para além de suas fronteiras) e pode ser utilizado em momentos 

pedagógicos futuros, dando maior perenidade às propostas que, em muitos casos, 

emergem aleatoriamente na dinâ- mica escolar, mas que tendem a ser depreciadas 

pela desvalorização, pelo esquecimento e, finalmente, pela supressão da vida 

escolar. 

Ainda em termos estratégicos, é importante evidenciar a necessidade de um 

constante acompanhamento do destino que é dado ao material didático produzido, 

em termos de sua divulgação na comunidade escolar, da frequência com que venha 

a ser utilizado e do modo como isso será feito. Somente esse acompanhamento, 

tendo como parâmetro básico uma avaliação constante da sua influência na 

comunidade, poderá prevenir o esquecimento natural ao qual está fadada qualquer 

iniciativa inovadora no contexto atual das instituições públicas de ensino. 

A ameaça desse esquecimento fica evidente quando voltamos nossa atenção 

para os acontecimentos que se deram no tempo decorrido desde o início do projeto 

aqui descrito até o presente. Inúmeros fatores, os quais se interpenetram e 

influenciam, contribuem para que se vá, paulatinamente, apagando da memória 

escolar aquele ânimo, o qual, num primeiro momento, contaminou a todos com a 

possibilidade de uma mudança real no currículo escolar. Destaca-se aqui o fluxo dos 

próprios estudantes em sua trajetória escolar: as turmas que, originalmente, 

participaram na idealização do projeto e também em sua implementação naquele 

início, deixam a escola. O mesmo ocorreu, tendo em vista as características próprias 

e o próprio ritmo, com os profissionais que atuam na escola ou fora dela, e que 
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também atuaram no projeto. Como bem se sabe, aquele que não participa de um 

processo, preferencialmente em todas as suas fases (idealização, implementação e 

avaliação), dele se encontra, em maior ou menor grau, alienado e, sendo assim, com 

ele descomprometido. Isso representa, para os idealizadores remanescentes (os que 

perma- necem na escola), a imperiosa necessidade de estar atualizando a 

informação a respeito do projeto e de seus produtos, sob pena de deixar a ideia 

original cair no esquecimento, sufocada pela rotina escolar burocratizada. Mais do 

que isso, se lhes impõe a necessidade de também agirem como (re)animadores, 

frente aos novos sujeitos que passam a constituir a comunidade, de um processo 

que já tende a se apagar da memória escolar69. 

Tudo isso nos leva a crer que, talvez mais do que investir “todas as fichas” no 

alcance dos objetivos imediatos de um projeto desse tipo, seja importante elaborar 

um plano estratégico (o qual, obviamente, deve contar com o apoio da direção 

escolar) volta- do à sustentabilidade, à garantia da perenidade da mudança 

empreendida. Nessa direção, certamente a produção de material didático favorece, 

de modo especial, a viabilização de tal planejamento, como um registro da inovação 

escolar (algo que passa a integrar o patri- mônio pedagógico institucional). 

Representa, entretanto, apenas o passo inicial de um longo trabalho 

político/estratégico a ser realizado com foco nas dimensões pedagógica e curricular 

da instituição, já que apenas dá conta, em certa medida, de alguns aspectos da 

ordem do “conteúdo a ser ensinado”. Esse, porém, não esgota a 

multidimensionalidade do que poderíamos chamar de “conhecimento escolar” (o 

modo próprio de uma comuni- dade/escola específica aprender com a experiência e 

elaborar/reelaborar seus saberes), o qual se constitui (e institui) atuação dos sujeitos 

do processo (professores, alunos, funcio- nários e outros). 

O projeto oportunizou a intensificação, durante um certo período, dessa 

atuação, em termos de enfatizar a reflexão individual e coletiva sobre diferentes 

elementos da organização escolar e também sobre os aspectos determinantes da 

inserção ecológica da escola na bacia hidrográfica a qual integra-se. Essa reflexão 

possibilitou reconhecer os avanços e os limites que a proposta trouxe e, assim, 

                                                           
69 São inúmeros – e, frequentemente, muito sutis – os mecanismos pelos quais a cultura escolar 

ortodoxa reproduz a si mesma, com o sistema neutralizando e “absorvendo” a inovação, no entanto, 
não coube a este texto uma análise mais refinada desses processos. 
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estimar suas possibilidades. Serviu, dessa forma, como importante parâmetro para o 

desenvolvimento de futuras proposições e projetos pedagógicos70. 

Parte de toda essa reflexão foi concretizada sob a forma de intervenções 

efetivas sobre o entorno ambiental, as quais consideramos produtos evidentes 

(“palpáveis”) do projeto, representando, em parte, o sucesso alcançado. Entretanto, 

uma porção significa- tiva dessa produção “imaterial” - os produtos da reflexão 

individual e coletiva - não pôde ser “materializada” sob a forma de artefatos técnicos 

de um tipo ou de outro71. Isso talvez possa ser atribuído a um condicionamento 

social que induz os sujeitos a não considerarem essa uma possibilidade estratégica 

(metabolizar reflexão em ação concreta) sufi- cientemente relevante, ou mesmo a 

não se habilitarem na tradução do pensamento em realizações materialmente 

evidentes e sustentáveis. 

A tradução e registro dessa produção “imaterial” poderia representar uma 

outra modalidade de “material didático”, cujo conteúdo informativo focalizaria, 

prioritariamen- te, o processo de idealização e operacionalização de uma proposta 

didático-curricular no nível interno da instituição, com suas nuances, avanços, 

obstáculos, enfim, tudo o que fosse considerado relevante pela comunidade escolar. 

O intuito seria incorporar também ao patrimônio bibliográfico escolar à reflexão 

oportunizada por uma construção coletiva, de modo que essa – como ocorreu com o 

material didático “palpável” – pudesse também agregar-se ao registro histórico da 

trajetória pedagógica institucional. 

Reiterando o que foi dito, houve certa dificuldade de contemplar essa 

possibilidade durante o período em que o projeto foi implementado na escola, frente 

                                                           
70 Em termos epistemológicos e no que diz respeito à interdisciplinaridade, por exemplo, é razoável 

afirmar que as ênfases metodológicas do projeto favoreceram uma certa potencialização do 
relacionamento entre as diferentes áreas do conhecimento escolar, se levarmos em conta a sua 
normal precariedade naquele contexto. Devido a uma configuração relativamente complexa de 
diferentes fatores, em seu conjunto, algumas disciplinas curriculares, por exemplo, se prestaram 
mais a interagirem entre si, com destaque para Geografia, Artes, Biologia, Educação Física e 
História, listadas aqui numa ordem decrescente da intensidade e relevância da interação para o 
projeto. 

71 A título de exemplo, podemos nos referir a ações que resultaram como um desdobramento do 
próprio projeto em sua conexão com iniciativas semelhantes, desenvolvidas em outras instituições, 
inclusive escolares. É o caso do Instituto Federal Catarinense - Campus de Concórdia: a troca de 
experiências entre o projeto Conhecer e interagir... e o projeto Ambientalmente (coordenado pela 
Profa. Claudia Bertucini, do IFC, voltado à bacia hidrográfica do Rio Fragosos) vem mostrando que a 
ênfase na bacia hidrográfica, como conceito orientador da mudança curricular - como foi descrito 
neste texto – representa um referen- cial promissor no sentido de favorecer a mudança e a 
integração curricular, também em nível interinstitucional. 
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aos condicionantes institucionais inerciais já descritos aqui. Em meio a essa 

dificuldade geral, não custa destacar, novamente, o especial esforço que é 

necessário, numa proposta como a que descrevemos aqui, para deslocar os atores 

do processo - em especial, os estudantes - de sua condição passiva de 

consumidores de informação, para um posicionamento crítico, a começar pela difícil 

estimulação de sua própria capacidade e habilidade para se expres- sarem e, mais 

ainda, assumirem-se como autores de uma iniciativa curricular alternativa. 

Mudanças dessa natureza dificilmente se consolidam em curto prazo, pois 

requerem muita persistência e organização para se incorporarem à cultura escolar. 

Desse modo, não foi no tempo dedicado à operacionalização do projeto que tal 

demanda foi satisfeita. Neste sentido, o material didático produzido representa 

apenas uma semente que se plantou para uma colheita futura. 

O presente artigo representa, dessa maneira, apenas uma das modalidades 

pos- síveis dentre as formas de expressar a produção pedagógica escolar, a qual 

viria cumprir a função de minimizar o prejuízo oriundo das lacunas do projeto até 

aqui descritas. A expectativa é a de que, incorporado ao presente livro - idealizado e 

editado por um dos principais parceiros do projeto72 - o texto possa representar um 

artefato didático a mais, levando a realidade ecossocial local até aos meandros do 

currículo escolar. 
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PRODUÇÃO LEITEIRA NA AGRICULTURA FAMILIAR 
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RESUMO 

O presente texto se constitui em um Relato de Experiência sobre melhorias em 
sistemas produtivos de leite a base de pasto em propriedades que desenvolvem 
suas atividades em modelo de agricultura familiar, por meio de estratégia de 
extensão rural e com uso da política pública “Santa Catarina Rural” (SC Rural) como 
ferramenta catalisadora. Destaca-se a Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) como a instituição pela qual as políticas 
públicas voltadas para agropecuária são operacio- nalizadas de forma oficial no 
Estado e, mais especificamente, no município de Concórdia, locus deste relato. Faz-
se um resgate teórico sobre a importância das políticas públicas, discutem-se dados 
desde uma perspectiva histórica de produção, além de quantitativos agropecuários 
apresentados por órgãos oficiais. Neste contexto, são descritos a impor- tância e o 
enlace de diferentes frentes para que os resultados apresentados pudessem se 
reverter em desenvolvimento sustentável para as propriedades rurais no caso a que 
se refere o relato. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Desenvolvimento Sustentável. Políticas 
Públicas. Extensão Rural. Programa Santa Catarina Rural (SC Rural). 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS E AGRICULTURA FAMILIAR 

 

As políticas públicas são entendidas como programas e/ou ações 

desenvolvidas pelos governos que viabilizam direitos cidadãos a diferentes grupos 

da sociedade. Segundo Teixeira (2002), são praticadas por meio de documentos 

que orientam ações e, nor- malmente, envolvem aplicações de recursos públicos em 

setores de maior vulnerabilidade social, objetivando promover o desenvolvimento. 

Nesse contexto, destaca-se como centro de interesse as políticas públicas voltadas 

à agricultura e, em especial, a agricultura familiar. 
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A produção agrícola no Brasil é uma das principais responsáveis pelos 

valores da balança comercial positiva do país. Segundo a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (2018), nos últimos 40 anos o Brasil saiu da 

condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o 

mundo. 

De acordo com série histórica das safras registradas pela Companhia 

Nacional de Abastecimento - CONAB (2019), antes da década de 1990 a ampliação 

da produção agropecuária brasileira aconteceu através da expansão da área de 

cultivo. Porém, a partir da década de 1990 houve uma significativa ampliação da 

produção total, alicerçada em aumento de produtividade dada pelo uso de 

tecnologias, como pode ser visto na figura 1, que descreve, resumidamente, a 

evolução da produção de grãos brasileira. 

 

Figura 1 - Histórico de área cultivada, produção total e produtividade de grãos no Brasil. 

 
Fonte: CONAB (2019). 

 

A partir do gráfico apresentado na figura 1 é possível verificar que o fator que 

mais influenciou na evolução de produção total de grãos no Brasil foi o aumento da 

produtividade agropecuária, aspecto importante para a preservação dos recursos 

naturais, pois foi possível ampliar a produção total em um ritmo maior que a abertura 

de novas áreas. Esta conjuntura se construiu através de investimentos públicos em 

pesquisa, extensão rural e políticas públicas para setores estratégicos da produção 

agropecuária, como o exemplo da agricultura familiar. 
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A expressão “agricultura familiar” veio a substituir na década de 1990 no 

Brasil, termos como “pequena produção” e “produção de subsistência”, vinculados a 

noções de baixa produtividade e tecnologia, ineficiência e distanciamento de 

mercado (PAULA, 2012; SAUER, 2008). Segundo o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - MAPA (2016), “a agricultura familiar tem dinâmica e 

características distintas em comparação à agricultura não familiar’’. Nela, a gestão 

da propriedade é compartilhada pelos integrantes da família e a atividade produtiva 

agropecuária é a principal fonte geradora de renda”. O MAPA destaca ainda dados 

oficiais que remetem a importância social e econômica da agricultura familiar para a 

sociedade brasileira, pois esta absorve cerca de 40% da popu- lação 

economicamente ativa e responde por cerca de 35% do Produto Interno Bruto - PIB 

nacional, com atividades produtivas que se caracterizam por uma ampla diversidade. 

É nesse eixo que se sustenta a importância das políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento da agricultura familiar. 

No Brasil o marco das políticas públicas para a agricultura familiar foi criado 

em 1995, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRO- NAF (BRASIL, 2017), o qual objetiva “estimular a geração de renda e melhorar 

o uso da mão de obra familiar, por meio de financiamentos de atividades e serviços” 

(BCE, 2017, s/n). O PRONAF, hoje, representa a mais importante fonte de captação 

de recursos para custeio e investimento nas atividades desenvolvidas nas 

propriedades de agricultura fami- liar. Após a criação desta política pública, vieram 

outras, tais como o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

A agricultura familiar em Santa Catarina tem importante representatividade, 

sendo um dos Estados com maior porcentagem do total de estabelecimentos 

agropecuários nesta modalidade no país: 87%, segundo o Centro de Socioeconomia 

e Planejamento Agrícola – CEPA. Mesmo ocupando somente 1,12% do território 

nacional, Santa Catarina se posiciona entre os dez maiores na produção de 

alimentos e exportações do Brasil, com a característica marcante de ter uma 

produção diversificada (CEPA/EPAGRI, 2015). O panorama agrícola confere ao 

Estado de Santa Catarina os maiores índices do país em produção de cebola e 

maçã, o segundo lugar em produção de arroz e palmito e, na pecu- ária, o estado 
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ocupa a primeira posição em produção de suínos, segundo maior em aves e o 

quarto maior em produção de leite. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR EM SANTA 

CATARINA 

 

Santa Catarina tem histórico de políticas públicas voltadas à agricultura 

familiar à frente da esfera federal, datadas da década de 1980, época em que já 

havia a concepção de que o desenvolvimento deste modelo de agricultura seria de 

fundamental importância para sustentabilidade social como um todo. Nesse mesmo 

período, episódios de enchentes, especialmente no Vale do Rio Itajaí-Açú, levaram a 

uma estratégia de se planejar o trabalho no âmbito das microbacias hidrográficas, 

como já acontecia no Estado do Paraná. Surge, então, as políticas públicas 

denominadas Microbacias. O Programa Microbacias 1 se desenvolveu na década de 

1990 e teve foco principal no uso de recursos advindos do Estado e do Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD - na área de 

recuperação, conservação e manejo dos recursos naturais75. 

Os resultados do Microbacias 1 subsidiaram as bases de uma agricultura 

mais sustentável, isso porque os esforços iniciais se deram na frente ambiental, o 

que levou a per- cepção de que havia a necessidade de alargar as ações para as 

questões sociais e econômicas, dando espaço para o planejamento de um segundo 

programa, o Microbacias 2, operacionalizado na década de 2000. Esse segundo 

programa visou amenizar as carências na esfera rural por meio de ações de 

desenvolvimento econômico, ambiental e social, tendo abrangência maior do que o 

primeiro programa e envolvendo 289 municípios e 936 microbacias. Os recursos 

desse segundo programa foram aplicados na melhoria de renda, na conservação de 

recursos naturais e meio ambiente e também na habitação, ou seja, o trabalho se 

desenvolveu desde um conceito mais complexo de sustentabilidade do que o 

programa inicial. Por necessidade do desenvolvimento das ações previstas no 

Microbacias 2, foram criados grupos de trabalho que, ao longo do processo, foram 

capacitados por uma equipe de extensão rural oficial (Empresa de Pesquisa 

                                                           
75 Fonte de dados “SC Rural” (www.scrural.sc.gov.br). 
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Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI) e receberam estímulo 

para criação de suas próprias lideranças, o que gerou a consolidação destes grupos 

mesmo após o término do programa. Dando continuidade aos programas anteriores, 

surge o Programa Santa Catarina Rural – SC Rural, por iniciativa do governo do 

Estado e recursos do BIRD. 

A visão do Programa SC Rural foi se consolidar como uma política pública 

para o desenvolvimento sustentável do meio rural catarinense, apoiando planos e 

projetos com o objetivo de aumentar a competitividade das organizações da 

agricultura familiar, fortalecendo e estruturando cadeias produtivas. 

O Programa SC Rural esteve ativo do ano de 2011 até o ano de 2015 

recebendo manifestações de interesse e até o ano de 2017 liberando recursos. 

Neste período, apoiou projetos de duas categorias: individuais e grupais. Os projetos 

individuais eram bastante específicos, pois somente puderam ser apoiados projetos 

de Unidade de Referência Técnica (URT), que são propriedades nas quais a 

extensão rural tem um trabalho mais intensivo e, em contrapartida, a mesma se 

torna vitrine do trabalho, constituindo-se em peça central das estratégias de 

extensão. Também puderam ser apoiados projetos individuais de jovens que 

participavam do curso de capacitação em Gestão, Liderança e Empreendedorismo, 

promovidos pela EPAGRI nos treze centros de treinamentos distribuídos pelo 

Estado. Os projetos grupais eram elaborados em forma de projeto estruturante, que 

era composto por planos de negócio de cada integrante do grupo. Por exemplo, uma 

cooperativa de agroindústrias formatava um projeto estruturante, no qual cada um 

dos empreendimentos montava o seu plano de negócio. Na Tabela 1 está uma 

descrição das condições exigidas para cada categoria ser apoiada pelo SC Rural e 

como pode ser visualizado, além dos grupos formais (cooperativa ou associação), 

também poderiam ser apoiados grupos informais e nesta última categoria que se 

enquadraram os grupos formados pelos Programas Microbacias, que seguiram em 

atividade mesmo após o término dos programas e foram usados como componente 

de estratégia de extensão rural. 
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Tabela 1 - Condições exigidas para encaminhamento de projetos estruturantes e respectivo apoio do 
Programa SC Rural para cada categoria proponente.  

Categoria proponente 

da política SC Rural 

Condições exigidas para 

encaminhar projeto estruturante 

(PE) 

Apoio do SC Rural – Recurso não 

reembolsável 

Grupo Formal 

 Existir a mais de um ano; 

 Ser acompanhado 

sistematicamente pela EPAGRI; 

 90% dos integrantes devem ser 

agricultores familiares; 

50% de apoio do total do (PE), 

limitado a R$ 400 mil, e a R$ 30 mil 

por integrante do grupo 

Grupo Informal 

 Existir a mais de um ano; 

 Ser acompanhado 

sistematicamente pela EPAGRI; 

 90% dos integrantes devem ser 

agricultores familiares 

50% de apoio do total do PE, 

limitado a R$ 300 mil, e a R$ 30 mil 

por integrante do grupo. No mínimo 

10% do valor do PE deve ser 

investimento coletivo 

Jovens Agricultores 

 Concluir o curso de Gestão, 

Liderança e Jovens Agricultores 

Empreendedorismo oferecido pelos 

treze Centros de Treinamento da 

EPAGRI. 

80% de apoio do total do PE, 

limitado a R$ 10 mil para cada 

jovem 

Unidades de referência 

Técnica (URT) 

 Ser oficialmente uma URT 

acompanhada pelas equipes da 

EPAGRI 

80% de apoio do total do PE, 

limitado a R$ 4 mil para cada URT 

Fonte: Manual operativo do Programa Santa Catarina Rural, edição revisada, (2014). 

 

Na Tabela 2 é possível avaliar os resultados alcançados pelo Programa SC 

Rural. Foram apoiados 129 projetos estruturantes, compostos por 711 planos de 

negócios das mais diversas atividades da agricultura familiar, desde uma 

agroindústria de produção de geleias até melhorias no sistema produtivo de leite. 

Estes projetos movimentaram mais de R$ 102 milhões com apoio de mais de R$ 43 

milhões, de origem da política pública, de recurso não reembolsável, assim 

beneficiando 15.607 agricultores familiares. 
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Tabela 2 - Resultados finais do Programa SC Rural.  

Ano 
Total de 

Beneficiados 

Projeto 

Estruturante 

Plano de 

Negócio 

Valor Total dos 

Projetos (R$) 

Valor do Apoio do 

SC Rural (R$) 

2011 935 10 63 12.120.371,73 1.589.909,67 

2012 1.639 21 125 13.137.947,43 121.500,00 

2013 1.779 20 170 11.841.451,21 3.414.452,87 

2014 1.984 14 43 19.035.769,99 5.178.436,38 

2015 4.599 64 310 46.697.888,59 6.361.615,86 

2016 - - - 117.633,23 15.211.893,82 

2017 4.671 - - - 11.899.248,07 

TOTAL 15.607 129 711 102.951.062,18 43.777.056,67 

Fonte: Análise Econômico-finan- ceira do Programa SC Rural, 2017. 

 

Desde o ano de 2017 Santa Catarina não dispõe de programas do porte do 

Microbacias e do SC Rural, que eram em parte financiados com recursos externos 

do BIRD. Porém, como é possível verificar na Tabela 3, o Estado disponibiliza aos 

seus produtores rurais políticas públicas em forma de programa com subsídio em 

áreas estratégicas, como produção de grãos para alimentação animal, 

melhoramento genético do rebanho leiteiro e de corte, apoio a jovens agricultores, 

sistemas de irrigação e armazenamento, entre outros. 

 
Tabela 3 - Políticas públicas para setor agropecuário catarinense76 

Política Pública do Estado 
de Santa Catarina 

Objetivo da política pública 

Programa Irrigar 
Armazenamento de água em tanques escavados ou pequenos 

barramentos para irrigação 
Programa Cobertura de pomar Incentivar a cobertura dos pomares e telas anti-granizo 

Fomento Geral – FDR 
Investimentos agropecuários, melhorando o processo produtivo, 
agregação de valor, desenvolvimento da pesca e da aquicultura. 

Kit informática 
Financia a aquisição de kit de informática para adolescentes e 

jovens com faixa etária de 16 a 29 anos, residentes no meio rural. 

Programa Menos Juros 
Aumentar produção de milho com aquisição de calcário e sementes 
de milho. O programa disponibiliza kit forrageira para pecuaristas e o 
kit api- cultura, para aquisição de equipamentos e abelhas rainhas. 

Projeto de Vida – Jovens 
Produção agropecuária, para jovens egressos dos cursos de 

capacitação em Gestão e empreendedorismo na EPAGRI 
Reprodutores bovinos de 

corte 
Melhoramento genético Bovinos de corte, através da aquisição de 

animais, estando estes expostos em feiras. 
Ovinos e caprinos - Em feiras 

e fora de feira 
Melhoramento genético na ovinocultura e caprinocultura. Aquisição 

de animais, estando expostos em feiras ou exposições. 
Matrizes leiteiras – Em feiras 

e fora de feira 
Melhoramento genético Bovinos de leite, através da aquisição de 

animais, estando estes expostos ou não em feiras 

Fomento à piscicultura 
Kit 's compostos de equipamentos necessários para 

desenvolvimento da piscicultura, para aumento da produção de 
peixes 

                                                           
76 Resoluções 55 a 66/2019/SAR/Cederural, 2019. 



 

248 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA 

CATARINA 

 

A EPAGRI é uma empresa pública, vinculada ao Governo do Estado de Santa 

Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Foi criada na 

década de 1990 através da fusão de empresas estatais da área agropecuária: a 

Acaresc, empresa que desenvolvia o trabalho de extensão rural; a Empasc, empresa 

de pesquisa agropecuária; a Acarpesc, responsável pela área pesqueira e; o 

Instituto de Apicultura, Iasc. A EPAGRI está presente em todos os municípios 

catarinenses com escritórios de extensão rural, treze centros de treinamentos, nove 

centros de pesquisa e quatro centros especializados distribuídos pelo território 

catarinense. São, atualmente, 1.736 colaboradores em todas as unidades descritas, 

com atividades de pesquisa e extensão para o desenvolvimento sustentável do meio 

rural em benefício da sociedade catarinense. 

Como já mencionado, a EPAGRI é a empresa oficial de extensão rural para o 

Estado de Santa Catarina. Isso faz com que a operacionalização da maioria das 

políticas públicas direcionadas à agricultura familiar seja atribuição dos escritórios 

municipais de extensão. 

Na Tabela 3 pode-se ver a variedade de políticas públicas em andamento 

durante o ano agrícola de 2019 na esfera estadual, e além destas, há outras nas 

esferas federal e muncipal. Estas políticas públicas apresentam diferentes 

características, mas de uma forma geral, elas podem ser utilizadas como 

ferramentas dentro da estratégia de extensão dos escritórios municipais, como o 

exemplo tema principal deste relato de experiência, que foi o uso do Programa SC 

Rural como uma ferramenta dentro da estratégia de extensão para alavancar os 

resultados das propriedades produtoras de leite, através de melhorias nos sistemas 

produtivos. 

Segundo Peixoto (2008) a extensão rural tem importância fundamental no 

processo de comunicação de novas tecnologias geradas pela pesquisa e de 

conhecimentos diversos, essenciais ao desenvolvimento rural no sentido amplo e, 

especificamente, ao desenvolvimento das atividades agropecuária, florestal e 

pesqueira. Por ser uma empresa que une pesquisa e extensão, as tecnologias 

desenvolvidas pela EPAGRI têm o diferencial de estar diretamente ligadas às 
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necessidades dos produtores, pois a extensão rural age como elo entre a pesquisa e 

o produtor rural, tanto levando a inovação até o agricultor quanto às demandas do 

agricultor até a pesquisa. 

A EPAGRI apresenta os resultados de suas ações para a sociedade através 

de seu balanço social, que é uma metodologia que transforma resultados, não só 

econômicos, mas também sociais e ambientais, em valores monetários. De acordo 

com o Balanço Social de 2018 (EPAGRI, 2019), a cada R $1,00 investido na 

empresa houve um retorno de R $6,20 para a sociedade catarinense em benefícios 

oriundos das tecnologias desenvolvidas e pelo trabalho de extensão. Com 

resultados expressivos como este, a EPAGRI se consolidou em nível de Brasil e de 

América Latina como uma empresa de excelência em pesquisa e extensão rural. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA – Desenvolvimento sustentável da produção de 

leite do município de Concórdia com uso de política pública como ferramenta de 

extensão rural. 

 

Contexto 

 

A experiência aqui relatada se desenvolveu no município de Concórdia, que 

está localizado na região Meio Oeste do Estado de Santa Catarina e tem sua 

economia bastante concentrada na área agroindustrial, com empresas de renome 

internacional, como, por exemplo, a Brasil Foods (BRF). O município está entre os 

líderes nacionais em produção de suínos e aves e possui a maior bacia leiteira do 

estado de Santa Catarina (CONCÓRDIA, 2019). 

O município de Concórdia possui 2.772 estabelecimentos agropecuários com 

área total média de 20 ha, o que classifica a propriedade média de Concórdia como 

Pequena Propriedade (de 1 a 4 módulos fiscais), de acordo com a lei Lei 8.629, de 

25 de fevereiro de 1993, e com mais de 80% da mão de obra vinda de integrantes 

da família (IBGE, 2019), mostrando que há predominância de propriedades em 

regime de agricultura familiar no município. 

O setor agropecuário de Concórdia conjuga a presença de fortes 

agroindústrias de transformação de proteína animal com área rural composta de 

pequenas propriedades conduzidas, em sua maioria, em regime de agricultura 
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familiar. Esta conjuntura resultou na consolidação de sistemas produtivos de alta 

densidade econômica, que são atividades que geram grande rentabilidade por área 

utilizada, como são os casos da suinocultura e a avicultura integradas e da 

bovinocultura de leite, esta última com aumento de importância mais tardia, 

promovida principalmente pela exclusão de famílias das anteriores, em época em 

que houve exigência, por parte das integradoras, de ampliação de estrutura para 

concentrar produção. 

O início da década de 1980 no Estado de Santa Catarina foi marcado pela 

migração dos agricultores integrados da suinocultura para a bovinocultura de leite. 

Nessa época a atividade de produção de leite era realizada apenas para o 

autoconsumo, passando em pouco tempo a ser a principal fonte de renda das 

propriedades (JOCHINS, 2014). Isso pode ser observado com a frequência em que 

se encontram salas de ordenha adaptadas a partir de instalações desativadas de 

suinocultura nas propriedades de Concórdia. 

Segundo os dados preliminares do Censo 2017 (IBGE, 2019), a bovinocultura 

está presente em 2.266 propriedades de Concórdia (81,7%) e, mais 

especificamente, a bovinocultura de leite em 1.686 propriedades (60,8%). 

Diferentemente das atividades de suinocultura e avicultura, que têm um pacote 

tecnológico bastante consolidado, a atividade leiteira é desenvolvida de muitas 

formas. 

Segundo Fernandes et al. (2014), a pecuária catarinense é caracterizada por 

sistemas produtivos de pequena escala, com mão de obra familiar, baseados em 

gramíneas de baixo potencial produtivo - o que pode levar a uma baixa capacidade 

de lotação - e, em menor número, por sistemas especializados de produção, 

caracterizados pelo confinamento dos animais - o que exige grandes investimentos e 

aumento considerável de mão de obra, alta dependência de insumos externos à 

propriedade e, portanto, um aumento significativo dos custos de produção e redução 

da resiliência do sistema produtivo frente às oscilações do mercado. 

 

O SISTEMA PRODUTIVO DE LEITE A BASE DE PASTO - SPLBP 

 

A EPAGRI, ao perceber esse cenário de grande amplitude de tecnologia na 

produção de leite e verificar a existência de significativo número de sistemas 
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produtivos com baixa rentabilidade, iniciou um trabalho integrando os centros de 

pesquisa e a extensão para desenvolver um sistema produtivo mais sustentável e 

adaptado com estrutura fundiária e social do Estado. A partir disso, se consolidou o 

Sistema de Produção de Leite a Base de Pasto - SPLBP. 

A capacidade de suporte expressa o número máximo de animais suportados 

pela pastagem, sem causar degradação (Embrapa)77. O SPLBP tem potencial de 

capacidade de suporte de mais de cinco unidades animais por hectare (UA/ha ou 

450 kg/ha), frente à média nacional que é de menos de 1,00 unidade animal por 

hectare (CARVALHO et al., 2009). Para alcançar este potencial, o produtor incorpora 

os componentes do SPLBP na sua propriedade, que se constituem em: pastagens 

perenes de alto potencial produtivo; sistema de cerca elétrica para manejo das 

pastagens e do rebanho; sistema de dessedentação animal e sombra nas 

pastagens; rebanho de vacas com genética adaptada para o sistema produtivo; 

sistema de criação de terneiras para melhoramento genético do rebanho e; 

instalações simples e funcionais. 

O SPLBP dá ao produtor a oportunidade de desenvolver em sua propriedade 

a atividade leiteira com sustentabilidade e rentabilidade, pois com a implementação 

dos componentes de forma planejada e racional, os resultados vêm na forma de: 

aumento da capacidade de suporte; aumento do potencial produtivo; redução da 

demanda de mão de obra e do esforço necessário para realizar os manejos; 

aumento do bem-estar animal; redução dos custos de produção e; ampliação da 

rentabilidade da propriedade. 

Além dos fatores técnicos, econômicos e sociais mencionados, ocorrem 

ganhos ambientais, tais como: proteção das Áreas de Preservação Permanentes - 

APP, através do isolamento destas áreas pelo sistema de piqueteamento; redução 

significativa da degradação do solo devido a diminuição da erosão e do aumento da 

capacidade de infiltração de água pelo cultivo das pastagens perenes; diminuição do 

desperdício de água com a insta- lação do sistema de dessedentação do rebanho 

nas pastagens e; a redução da necessidade de aplicação de agrotóxicos pela 

dominância exercida pela pastagem perene. Resumindo, o desenvolvimento 

sustentável acontece, a qualidade de vida das pessoas melhora e a propriedade se 

                                                           
77 http://old.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/ct/ct01/10capacidade.html 

http://old.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/ct/ct01/10capacidade.html
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torna mais atrativa para a sucessão, dando continuidade ao modelo de produção da 

agricultura familiar. 

 

AS METODOLOGIAS E A ESTRATÉGIA DE EXTENSÃO RURAL 

 

Ramos et al. (2013) descrevem a metodologia de extensão rural como 

“adaptação de métodos de ensino no processo educativo, respaldada nos princípios 

da participação, dialogicidade, respeito aos saberes pré-existentes, exercício da 

cidadania e inclusão social” e, nessa linha, o extensionista rural deverá demonstrar 

seu conhecimento sobre estas metodologias e sua habilidade de selecioná-los para 

montar sua estratégia de trabalho. 

Após a consolidação do sistema produtivo para desenvolvimento da 

bovinocultura de leite, cada escritório municipal da EPAGRI passou a desenvolver 

sua estratégia de extensão rural de acordo com as particularidades regionais, 

combinando dois fatores principais: abrangência - referente ao número de 

propriedades que se deseja atingir - e profundidade - referente à intensidade de 

ações se deseja trabalhar em cada propriedade. O que se busca é um equilíbrio 

entre estes fatores, pois uma estratégia abrangente demais resultará em um grupo 

grande de produtores capacitados superficialmente e que não alcançará mudanças 

significativas nos sistemas produtivos. Ao contrário, uma estratégia muito profunda, 

capacitará muito bem um grupo pequeno de produtores em detrimento ao total de 

propriedades. A estratégia de extensão rural adotada pela equipe da EPAGRI no 

município de Concórdia tem como peça central as URTs. É importante ressaltar que 

existe um perfil para um produtor se tornar uma URT, isto é, além da posição 

geográfica da propriedade, o produtor deve exercer liderança na comunidade e na 

região, deve estar receptivo à adoção de novas tecnologias, demonstrar 

predisposição para se manifestar e não ser avesso à controles financeiros e 

anotações. Nessas propriedades, o SPLBP é implantado e existe um 

acompanhamento técnico e econômico da atividade leiteira, o que gera informação 

para o produtor administrar melhor sua atividade e para o extensionista utilizar nas 

demais metodologias que compõem a estratégia (Figura 2). 

Após a definição e implantação da URT, através das melhorias necessárias 

no sistema produtivo, o próximo passo é criar grupos de produtores de leite na 



 

253 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

região na qual está localizada a propriedade. Estes grupos representam a forma de 

ampliar a abrangência da estratégia, ou seja, quanto maior os grupos mais pessoas 

terão contato com a mensagem que se quer passar. Como o município de Concórdia 

foi trabalhado na época dos Programas Microbacias, havia bons grupos 

remanescentes destes programas, com significativo número de produtores de leite 

neles inseridos. 

Com o público alvo definido, a equipe passou a promover métodos de 

extensão atra- vés de eventos grupais, normalmente utilizando as dependências das 

propriedades URT, com dois objetivos: motivação e capacitação. As principais 

metodologias de capacitação são o “Dia de Campo” e a “Reunião com demonstração 

de método”, já as principais meto- dologias de motivação são as “Excursões” e os 

“Seminários”. 

A estratégia é desenvolvida de forma que o produtor se sinta motivado a fazer 

melhorias no seu sistema produtivo e capacitado a ponto de operacionalizar as 

melhorias por si só ou com apoio da equipe de extensionistas do município. Porém, 

mesmo que a equipe seja muito eficiente nas metodologias capacitadoras, de uma 

forma geral, os eventos grupais têm que ser complementados com visitas nas 

propriedades para se alcançar a profundidade esperada da estratégia. Existem 

vanços que somente são alcançados através de visitas, como, por exemplo, o 

diagnóstico e planejamento da propriedade. 

A metodologia de visita isoladamente gera pouco resultado de 

desenvolvimento da família visitada, mas se estiver inserida em uma estratégia é 

uma ação imprescindível. Após os integrantes de uma família terem passado por 

ações grupais de motivação e capacitação, é de se esperar que queira promover 

mudanças no sistema produtivo e isso será melhor operacionalizado após uma visita 

de diagnóstico e planejamento de propriedade. Então, após a iniciativa da família, a 

visita é realizada e todos os componentes do sistema produtivo existentes são 

analisados: área disponível para desenvolver a atividade, declividade das áreas, uso 

das terras atual, pastagens presentes, uso de alimentos concentrados e 

conservados, existência de divisão das pastagens, disponibilidade de água e sombra 

para o rebanho, o rebanho existente, as instalações, número de pessoas para o 

desenvolvimento das atividades, equipamentos existentes, situação das áreas de 
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APP, entre outros. Em posse dessas informações, que formam o diagnóstico, é 

possível traçar o planejamento do sistema produtivo de leite para a propriedade. 

 

Figura 2 - Esquematização da estratégia de extensão rural para desenvolvimento da bovinocultura de 
leite no município de Concórdia 

 
 

A primeira decisão a ser tomada é o tamanho do rebanho futuro, pois esta 

decisão é chave e irá dimensionar todos os demais componentes do sistema 

produtivo. As informações de área disponíveis para desenvolver a atividade e 

espécies de pastagens que se deseja cultivar definem o rebanho máximo da 

propriedade, mas a decisão do dimensionamento do rebanho é da família. Após esta 

definição, se traça um planejamento dos demais componentes, que seguem uma 

lógica mostrada na figura 3, onde, por exemplo, não se amplia o rebanho sem 

ampliar primeiro a produção de pastagem. 

Após o planejamento definido, a operacionalização ocorre de acordo com a 

disponibilidade de mão de obra e de recursos que a família dispõe e é neste 
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momento que se cogi- ta a possibilidade das políticas públicas serem utilizadas 

como ferramenta para acelerar o processo de operacionalização. 

 

Figura 3 - Prioridades dos investimentos de melhorias no SPLBP 

 
 

Uso do Programa SC Rural como ferramenta para impulsionar o 

desenvolvimento da produção leiteira no município de Concórdia. 

Desde sua criação no ano de 2010 até o ano de 2014, o Programa SC Rural 

foi mais utilizado para apoiar grupos formais - associações e cooperativas (em sua 

maioria cooperativas de pequenos empreendimentos da agricultura familiar), como 

agroindústrias de geleias, de queijos, de sucos, de embutidos, entre outros. A partir 

do final de 2014, os coordenadores do projeto disponibilizaram a possibilidade de 

apoio a projetos estruturantes, com finalidade de melhorar de sistemas produtivos de 

grupos não formais, como, por exemplo, os grupos de produtores de leite, desde que 

estes existissem oficialmente a mais de um ano e fossem capacitados 

sistematicamente pela extensão rural oficial. 

Em Concórdia a estratégia de extensão rural para a produção de leite a base 

de pasto estava em andamento com quatro URTs, dois grupos com mais de um ano 
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de formação e um com menos de um ano de formação, ou seja, haviam dois grupos 

com possibilidade de apresentar a manifestação de interesse, quatro propriedades 

URT, que podiam acessar com projeto individual, além de dezessete jovens 

agricultores concordienses que estavam participando, ou já haviam participado, do 

curso de Gestão Liderança e Empreendedorismo promovido pelo Centro de 

Treinamento da EPAGRI de Concórdia, o CETREDIA. 

Os dois grupos de produtores de leite de Concórdia que foram beneficiados 

pela política pública SC Rural, estão localizados estrategicamente nos extremos do 

município. O primeiro, localizado a norte, tem o nome de Grupo de Produtores de 

Leite da Região de Cachimbo (grupo Cachimbo) e o segundo, localizado ao sul, tem 

o nome de Grupo de Produtores de Leite da Região de São Luiz (grupo São Luiz). 

Ambos levam estas denominações devido às linhas Cachimbo e São Luiz serem as 

comunidades onde ocorreram as reuniões para formação dos grupos na década de 

2000, durante o Programa Microbacias 2. Como os grupos são informais e as 

atividades desenvolvidas nunca restringiram a participação de nenhuma família, não 

há um número fixo de integrantes dos grupos. 

Desde as suas formações na época do Programa Microbacias 2, os grupos 

Cachimbo e São Luiz alternam períodos de maior e menor atividade, sendo que no 

ano de 2014 as atividades foram intensificadas devido ao acréscimo de um 

extensionista à equipe do escritório municipal da EPAGRI de Concórdia, que pôde 

dedicar-se ao projeto pecuária. Com esta intensificação do trabalho em pecuária, 

através da estratégia de extensão rural, descrita na Figura 1, a maioria das famílias 

que participavam dos eventos grupais já haviam recebido a visita da equipe da 

EPAGRI para a realização do diagnóstico e planejamento dos seus sistemas 

produtivos. Esta condição foi essencial para o resultado positivo dos projetos 

estruturantes dos grupos São Luiz e Cachimbo junto ao Programa SC Rural, pois 

cada uma das propriedades já sabia os pontos a evoluir para chegar a uma situação 

mais sustentável e baseado nas prioridades mostradas na Figura 2, cada plano de 

propriedade foi desenvolvido. 

Nem todos os integrantes dos grupos escolheram participar do projeto 

estruturante. Com isso, o projeto estruturante do grupo Cachimbo foi encaminhado 

com dezoito participantes e o projeto estruturante do grupo São Luiz foi 

encaminhado com dezesseis participantes. Paralelamente aos projetos estruturantes 
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coletivos, foram encaminhadas quatro propostas individuais de apoio para as URTs 

do município e dezessete propostas individuais de apoio para jovens agricultores 

concordienses que haviam concluído o curso de Gestão, Liderança e 

Empreendedorismo no centro de treinamento de Concórdia nas edições de 2013, 

2014 e 2015, totalizando 55 planos de negócio para melhoramento de sistema 

produtivo de leite, investimentos de mais que R$ 1,1 milhão e apoio da política 

pública SC Rural de mais de R$ 625 mil em recursos não reembolsáveis, como pode 

ser visto na Tabela 4 - 

 

Tabela 4 - Projetos estruturantes encaminhados, valor total das propostas e apoio do Programa SC 
Rural em Concórdia 

Projeto Estruturante Planos de negócio Total proposta (R$) Apoio SC Rural (R$) 

Grupo Cachimbo 18 547.200,00 273.100,00 

Grupo São Luiz 16 333.000,00 166.500,00 

Jovens agricultores 17 213.719,17 169.911,08 

URTs 4 20.483,63 15.521,20 

Total 55 1.114.402,80 625.032,28 

 

De acordo com Bresser-Pereira (2018) “existe uma intrínseca relação entre o 

Estado democrático, a burocracia e as políticas públicas” e isso é refletido nas 

dinâmicas internas e nos processos de produção e implementação de políticas 

públicas. 

Como é característico das políticas públicas como o Programa SC Rural, que 

envolvem subsídios com recurso público, o processo entre a manifestação de 

interesse e o relatório de conclusão do último plano de negócio, envolveu muitos 

documentos, aprovações e vistorias, como pode ser visto na tabela 5, e ocupou um 

período desde o segundo semestre de 2015 até segundo semestre de 2016. 
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Tabela 5 - Processos operacionais da política pública Santa Catarina Rural 

1- Manifestação de 

interesse 

2- Elaboração do 

projeto estruturante 

(PE) 

3- Aplicação dos 

recursos 
4- Fiscalização 

Aprovação 

beneficiários; 

Aprovação do CMDR; 

Aprovação da 

secretaria regional SC 

Rural; 

Aprovação da 

secretaria estadual SC 

Rural. 

Desenvolvimento PE; 

Aprovação 

beneficiários; 

Aprovação da 

secretaria regio- nal SC 

Rural; 

Aprovação da 

secretaria esta- dual 

SC Rural. 

Aprovação da 

secretaria regional SC 

Rural; 

Aprovação da 

secretaria estadual SC 

Rural; 

Tesouro do estado; 

Pagamento 

fornecedores; 

Operacionalização 

60 dias após liberação 

recursos; 

Vistoria comissão com 

quatro entidades; 

Relatório de conclusão 

Fonte: Manual operativo do Programa SC Rural, edição revisada, 2014. 

 

Na tabela 6 pode-se verificar como foi a distribuição dos recursos investidos 

nos sistemas produtivos de produção de leite das propriedades apoiadas, mostrando 

uma relação direta do realizado com as prioridades de investimento mostrados na 

Figura 3. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos investimentos do Programa SC Rural, nos componentes do sistema 
produtivo e nas propriedades apoiadas do município de Concórdia 

Comprovante do Sistema Produtivo 

que recebeu o investimento 

Investimento Total Propriedades Apoiadas 

R$ % Número % 

Sistema de Piqueteamento 161.611,49 15% 43 78% 

Sistema Água nos Piquetes 81.999,92 7% 32 58% 

Implantação de Pastagens 68.784,40 6% 13 24% 

Reforma/ Construção Instalações 426.240,36 38% 21 38% 

Equipamentos Exploração Leiteira 351.883,15 32% 19 35% 

Compra de Animais 23.883,47 2% 1 2% 

Total investimentos 1.114.402,80 100% 55 - 

 

As famílias beneficiadas incorporaram as recomendações da equipe de 

extensionistas das visitas de diagnóstico e planejamento nos seus planos de 

negócio, levando em consideração a coerência na ordem dos investimentos e este 

fato se reverteu em desenvolvimento sustentável das famílias envolvidas na 

experiência. 

A tabela 7 mostra a evolução de alguns componentes produtivos cerca de três 

anos após a operacionalização das melhorias previstas nos planos de negócio. Os 

resultados foram coletados ao longo do primeiro semestre do ano de 2019, através 
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do acompanhamento que estas propriedades recebem através da estratégia de 

extensão rural. 

 

Tabela 7 - Evolução de componentes produtivos das 55 propriedades do município de Concórdia 
apoiadas pelo Programa SC Rural 

Fator avaliado Unidade Antes SC Rural 1º semestre/2019 Variação 

Pastagem Perene Hectare 191 268 40,3% 

Matrizes leiteiras Cabeça 847 1.285 51,7% 

Produção leite Litro 2.752.300 5.011.500 82,1% 

Salas de ordenha em 

boas condições 
Unidade 18 39 116,7% 

Salas de ordenha em 

boas condições 
Unidade 21 55 161,9% 

 

É de se esperar que a evolução relatada na tabela 7 aconteceria de forma 

total, ou em parte, nas propriedades apoiadas através dos projetos estruturantes, 

pois estas faziam parte de uma estratégia de extensão rural bastante consolidada. 

Porém, a política pública SC Rural serviu como uma ferramenta catalisadora, 

promovendo as melhorias nos sistemas produtivos de uma forma eficaz e eficiente, 

pois como os integrantes dos grupos eram de propriedades próximas e todos tinham 

prazos para operacionalizar as ações, muito trabalho executado foi realizado de 

forma grupal, fortalecendo ainda mais a coletividade. 

Os números da tabela 7 mostram claramente o desenvolvimento 

técnico/produtivo das propriedades, mas também indicam que houve 

desenvolvimento sustentável, pois, o aumento do rebanho e da produção de leite, 

combinada com a redução de custos esperada com a implantação do SPLBP, indica 

aumento significativo de resultados financeiros da propriedade. Já, o aumento da 

área de pastagens perenes e dos sistemas de piqueteamento, indicam ganhos 

significativos nos fatores ambientais, como a redução de erosão, aumento da 

infiltração da água no solo e isolamento das áreas de APP do trânsito dos animais. E 

a evolução do número de instalações em boas condições indica melhora significativa 

na demanda de esforço para realizar os manejos, melhora na qualidade do leite e no 

bem-estar animal. Ou seja, o desenvolvimento sustentável resultando em aumento 

da qualidade de vida dos integrantes da família e tornando a propriedade mais 



 

260 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

atrativa ao processo de sucessão, o que tende a continuidade ao modelo de 

produção da agricultura familiar. 
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RESUMO 

O Centro de Divulgação Ambiental – CDA do Consórcio Itá tem como finalidade 
promover ações de educação ambiental, divulgar e disponibilizar as informações 
referentes aos estudos socioambientais, bem como as informações técnicas sobre 
os processos construtivos e operacionais da Usina Hidrelétrica de Itá. Os trabalhos 
são direcionados para os 11 municípios lindeiros ao reservatório da UHE Itá. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental, UHE Itá, municípios lindeiros, socioambiental 
e divulgação 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Consórcio Itá é o responsável pela concessão da Usina Hidroelétrica de Itá 

(UHE Itá), de 1.450 MW de potência instalada. Localizada no rio Uruguai, entre os 

municípios de Itá (SC) e Aratiba (RS), possui um reservatório com 141 km² que 

banha 11 municípios ao longo de mais de 800 km, nos estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 

A interação do empreendimento com a comunidade do entorno e o meio 

ambiente é avaliada continuamente por meio de 13 programas sócio ambientais 

listados da licença operacional do empreendimento. Além disto, são mantidos outros 

programas específicos de atendimento à população pelo Consórcio Itá. A 

consolidação e exposição de todos estes programas, em um formato que seja de 
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fácil compreensão para os diversos públicos envolvidos nos temas relativos ao 

empreendimento, é função do Centro de Divulgação Ambiental – CDA. 

Criado pelo Consórcio Itá, em 2001, o CDA da UHE Itá tem como finalidade 

promover educação ambiental, divulgar e disponibilizar as informações referentes 

aos estudos socioambientais, bem como as informações técnicas referentes aos 

processos construtivos e operacionais da usina. 

Os trabalhos do CDA são direcionados especialmente para os 11 municípios 

lin- deiros ao reservatório da UHE Itá. O CDA realiza palestras, visita às estruturas 

da usina e ao Horto Botânico, auxilia pesquisas e desenvolve projetos de extensão 

em educação ambiental, fornecendo subsídios para a preservação ambiental, 

direcionados às instituições educacionais, comunidades e público em geral. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA E RESULTADOS 

 

Ao longo de sua trajetória o CDA desenvolveu sete projetos de extensão 

envolvendo meio ambiente e sociedade. Alguns desses projetos foram pontuais e 

outros são perma nentes. 

 

Projeto 1 - Faixa de Vegetação Ciliar 

 

O objetivo do Projeto Faixa de Vegetação Ciliar é sensibilizar a comunidade e 

contribuir para a conservação da faixa de vegetação ciliar de nascentes, rios, riachos 

e do lago da UHE Itá. Foi aplicado em 2003, com a participação de 60 escolas da 

rede municipal e esta- dual dos municípios lindeiros. Na tabela 1 são apresentados 

os resultados deste projeto. 

 
Tabela 1 - Resultados do Projeto Faixa de Vegetação Ciliar 

Atividade Quantidade 

Palestras de capacitação para a comunidade escolar 65 

Alunos participantes nas palestras de capacitação 869 

Plantio de mudas de espécies nativas 10.363 

 

Foram conferidos certificados aos participantes e realizados vistoria e registro 

fotográfico dos locais onde as mudas foram plantadas. Atualmente, a cada visita às 

escolas que participaram do projeto, os locais de plantios das mudas são avaliados. 
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Projeto 2 – Nossas Águas Nossas Vidas 

 

O Projeto Nossas Águas Nossas Vidas objetivou promover ações de 

educação ambiental e possibilitar que informações relacionadas ao tema água 

beneficiem as comunidades da área de abrangência do reservatório da UHE Itá. Foi 

aplicado em 2004, com a participação de 79 escolas das redes municipal e estadual 

dos municípios lindeiros ao reservatório da usina. Para isso, foram realizadas as 

seguintes etapas apresentadas na Tabela 2 - 

 

Tabela 2 - Resultados do Projeto Nossas Águas Nossas Vidas 

Etapas Atividade Quantidade 

1º Etapa 

Palestras de sensibilização sobre recursos hídricos 59 

Alunos participantes nas palestras de sensibiliza 

ção 
12.328 

Distribuição de material gráfico na forma de Gibi: A 

importância da água para os alunos 
7.770 

Distribuição de manuais para as escolas 90 

Coleta e análise da água (nascente ou afluente) 

usando Ecokit 
52 

2º Etapa 

Participação dos alunos na coleta e análise da água 1.369 

Apresentação dos resultados dos parâmetros físico-

químicos obtidos. 

90 planilhas gerais e 90 

específicas por município 

 

Projeto 3 – Ictiofauna – Pontos de Monitoramento 

 

O Projeto Ictiofauna - Pontos de Monitoramento objetivou divulgar e contribuir 

para a preservação dos pontos de desova e monitoramento dos peixes na área da 

UHE Itá. Foram distribuídas mais de 4.500 agendas com marcador de texto para 

alunos de 4ª a 6ª séries. Foi realizado treinamento para 80 professores e entregue 

para cada um: agenda, régua (marcador de texto), cartilha informativa, calendário, 

panfletos do projeto e do CDA, e régua de peixes em tamanho A4. Essa régua 

apresenta os maiores representantes de 90 espécies de peixes nativas encontradas 

na região do Alto Uruguai, conforme pesqui- sa realizada pela Universidade Federal 

de Santa Catarina, desde 1995. Cada escola recebeu ainda esta mesma régua de 

peixe em tamanho A3. 
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Tabela 3 - Resultados do Projeto Ictiofauna 

Atividade Quantidade 

Treinamento com professores 80 

Distribuição de agendas e marcador de texto para os alunos 12.186 

Distribuição da Régua de Peixes 895 

Alunos participantes nas palestras sobre Ictiofauna 2.679 

Calendários sobre o tema 3.727 

Cartilha informativa 177 

 

Foi montado o Espaço Cultural da Ictiofauna nas dependências do CDA, no 

município de Itá, com painéis informativos e uma coleção de peixes taxidermizados. 

Esse foi um espaço permanente que, em oito meses, foi visitado por mais de 13.600 

pessoas. Foram inauguradas nove placas informativas em cada ponto de 

monitoramento e pesquisa dos peixes, com a participação de 161 pessoas, dentre 

elas Prefeitos Municipais, Secretários de Educação e de Agricultura, pescadores, 

professores e alunos. Foi realizado um passeio de barco com 60 professores para 

conhecer três placas fixadas nos pontos de monitoramento. 

O projeto foi aplicado em 2005 e 2006, com a participação de 81 escolas das 

redes municipal e estadual dos municípios lindeiros ao reservatório da UHE Itá, 

envolvendo um total de 16.488 alunos. 

 

Projeto 4 – Bosque de Espécies Arbóreas Nativas do Alto Uruguai 

 

O Projeto Bosque de Espécies Arbóreas Nativas do Alto Uruguai tem como 

objetivo contribuir para a sensibilização das novas gerações para a importância de 

conhecer e preservar as espécies arbóreas nativas da região. 

Esse Projeto, criado em 2003 e divulgado para as escolas em 2005, tem 

caráter permanente. É voltado especialmente às escolas das redes municipal e 

estadual dos municípios lindeiros ao reservatório da UHE Itá. Todas as mudas 

utilizadas para a implantação de cada bosque foram originárias do Horto Botânico da 

UHE Itá. O objetivo é implantar bosques com espécies arbóreas nativas da região, 

próximos às escolas, onde atividades multidisciplinares possam ser desenvolvidas, 

em um projeto estilo “sala aberta”. Mediante solicitação da escola, o bosque é 

implantado, e são realizados encontros com os alunos e professores responsáveis 
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pela implantação do bosque na escola. Com a participação de alunos, professores e 

pais e sob a orientação de um profissional do CDA, a área é medida e as estacas 

são fixadas nos locais escolhidos (Figura 1). Após o plantio (Figura 2), inicia-se a 

aplicação de uma série de atividades de cartilhas multidisciplinares junto aos alunos, 

com o apoio dos professores e equipe do CDA. 

O projeto envolve duas etapas: a implantação e o monitoramento. Até o 

momen- to foram confeccionadas 40 cartilhas de atividades e implantados 41 

bosques, distribuídos nos municípios de: Alto Bela Vista/SC; Aratiba/RS; 

Concórdia/SC; Ipira/SC; Itá/SC; Piratuba/SC; Peritiba/SC; Severiano de Almeida/RS; 

Três Arroios/RS, Itatiba do Sul/RS, Xanxerê/SC e Seara/SC. Estes quatro últimos 

municípios, embora não sendo lindeiros, solicitaram participar do projeto e foram 

incluídos. 

 
Tabela 4 - Resultados do Projeto Bosque 

Atividade Quantidade 

Bosques implantados 41 

Alunos envolvidos 4.045 

Cartilhas de atividades distribuídas 3.600 

Plantio de mudas de espécies nativas 3.639 

 

Figura 1 - Atividade no Bosque. Fonte: Acervo CDA 
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Figura 2 - Plantio de mudas no Bosque. Fonte: Acervo CDA 

 
 

Projeto 5 - As Aventuras de Leo e Juju 

 

A experiência do CDA, desenvolvida junto às comunidades lindeiras ao 

reservatório da UHE Itá, resultou em um levantamento de quais seriam os principais 

temas relacionados ao meio ambiente e ao patrimônio. Do estudo inicial foram 

escolhidos 13 temas, que envolvem diferentes áreas de conhecimento e que 

possibilitam maior compreensão em relação ao meio ambiente. Posteriormente, 

alguns dos temas foram subdivididos para facilitar a didática e deles resultaram 

diferentes palestras/atividades teórico-práticas. 

Como ferramenta de apoio para as palestras desenvolvidas foram criados 

vídeos e gibis ilustrativos, a título de atividades complementares. Isto permitiu que, 

em uma ani- mação, o aluno pudesse ter contato com os principais conceitos 

abordados e, em outros momentos, reforçar o aprendizado, com a leitura do gibi e 

com as atividades nele propostas. 

Foram criados 12 personagens para o Projeto As Aventuras de Leo e Juju, 

que retratam realidade e os costumes da região. A ideia é que Leo e Juju, por meio 
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de uma linguagem lúdica, façam com que as crianças desenvolvam conceitos e 

conhecimentos referentes a temas relacionados à geração e economia de energia, 

ao uso racional da água e dos recursos naturais, ao respeito à natureza, ao manejo 

adequado dos resíduos e à valorização da cultura e do patrimônio histórico (Figura 

3). 

O Projeto foi iniciado no ano de 2008 e tem caráter permanente. É voltado às 

escolas das redes municipal e estadual dos municípios lindeiros ao reservatório da 

UHE Itá. Os materiais distribuídos para as escolas são apresentados na Tabela 5 - 

 

Tabela 5 - Projeto “As Aventuras de Leo e Juju” 

Ano Tema Palestra Vídeo 
Quantida- 
de Alunos 

Material apoio 
alunos (Gibis) 

Material apoio 
escola 

2008 

Apresentação 
Turma Leo e Juju 

Bolinhos de Chuva 

52.943 185.280 gibis 

614 camisetas 
7.072 marcadores 

de páginas 
2.469 jogos 
62 pôsteres 

Arqueologia 
Vamos Brincar de 

Índio 

Faixa Ciliar A vaca foi pro brejo 

2009 Água 
A torneira esta 

pingando 

2010 

Solo 
Minhocas: arados 

da terra 
9.269 

8.124 gibis 331 
camisetas 
(sorteadas 

alunos) 

120 pôsteres 

Flora 
Antes que tudo vire 

fumaça 
8.719 

216 camisetas 
(sorteadas 

alunos) 
834 jogos 

2011 Fauna 
Não atucana o 

tucano 
8.266 

53.951 gibis 
774 Camisetas 

(sorteadas 
alunos) 

1.069 jogos 
60 pôsteres 

2012 

Interação 
A árvore da 
montanha 

8.897 17.684 gibis 1.400 jogos 

Resíduo (lixo) 
Afina, quem é o 

porco aqui? 
   

2013 

Resíduo (lixo) 
(Concluído o tema 
iniciado em 2012) 

Afina, quem é o 
porco aqui? 

1.983 1.983 gibis * 

Peixes S.O.S. Peixinhos 8.449 15.995 gibis 

992 Régua peixes 
1.523 jogos 
97 pôsteres 
88 amostras 
didáticas do 

Mexilhão Dourado 

2014 Saneamento 
Vovô, para onde vai 

o cocô? 
7.703 

7.792 marcado- 
res de páginas 

230 sacolas eco- 
lógicas (sorteadas 

alunos) 

1.809 jogos 
203 cami- setas 

2015 

Agrotóxicos 
O espanto do 

espantalho 
5.099 

199 sacolas eco- 
lógicas (sorteadas 

alunos) 

1.895 jogos 
372 pôsteres 

Água 
A torneira esta 

pingando 
1.334 1.145 gibis  
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Ano Tema Palestra Vídeo 
Quantida- 
de Alunos 

Material apoio 
alunos (Gibis) 

Material apoio 
escola 

2016 

Sucessão 
Ecológica 

O incêndio na 
floresta 

3.323 26.004 gibis 339 pôsteres 

Dengue O grande combate 5.355   

Água 
A torneira esta 

pingando 
720 465 gibis * 

2017 

Importância da 
Energia Elétrica 

Medo do Escuro 3.086 

21.550 gibis 
122 pôsteres 
171 sacolas 
ecológicas 

Geração de 
Energia Elétrica 

De onde vem tanta 
Energia? 

1.855 

Refletindo Susten- 
tabilidade 

* 6.464 

2019 

Unidades de 
Conservação 

* 197 78 gibis * 

Interação 
A árvore da 
montanha 

88 71 Livros * 

Água 
A torneira está 

pingando 
921 * 4 pôsteres 

Resíduos 
Afina, quem é o 

porco aqui? 
479 499 gibis * 

Dengue O grande com- bate 970 * 26 pôsteres 

Agrotóxicos 
O espanto do 

espantalho 
154 * * 

Refletindo Susten 
tabilidade 

* 860 * 1 pôsteres 

Faixa Ciliar A vaca foi pro brejo 157 * * 

Flora 
Antes que tudo vire 

fumaça 
556 * 2 pôsteres 

 

Projeto 6 - Programa de Formação de Educadores(as) Ambientais - PFEA 

 

Desenvolvido para os professores dos municípios da área de abrangência da 

UHE Itá, o Programa de Formação de Educadores(as) Ambientais (PFEA) foi 

estruturado para que os educadores aprimorem seus conhecimentos na área de 

educação ambiental e, desta forma, possam identificar e analisar práticas 

pedagógicas específicas e aplicá-las ao seu cotidiano. O diferencial do PFEA está 

em providenciar subsídios aos educadores, no sentido de adaptarem o 

conhecimento adquirido no Programa às suas vidas cotidianas. 
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Figura 3 - Palestra sobre Unidade de Conservação.  

 
Fonte: Acervo CDA 

 

O Programa foi iniciado no ano de 2009, já foram concluídas sete turmas com 

a participação de 177 educadores. Estes educadores desenvolveram em seus 

municípios projetos/ações de educação ambiental, essas resultaram em ações que 

são apresentadas na Tabela 6 - 

 

Tabela 6 - Programa de Formação de Educadores Ambientais – PFEA. 

Turma Ano 
Projetos/ 

ações 

Alunos en- 

volvidos 

nas 

atividades 

em escolas 

Pessoas 

envol- 

vidas nas 

ativi- dades 

Municípios 

envolvidos 

Escolas e 

instituições 

envolvidas 

1º 2009 5 130 460 10 13 

2º 2010 10 376 189 12 29 

3 º 2011 4 115 11 3 4 

4 º 
2013 

2013 
10 183 94 11 17 

5 º 
2013 

2014 
12 451 60 12 20 

6 º 2015 14 788 44 13 30 

7 º 2018 11 643 380 7 20 

TOTAL  66 2.686 1.238 68 133 

 

Para manter a rede de educadores ativa, após a conclusão do PFEA os ex-

alunos passam a participar do ALUMNI, sendo um encontro anual de atualização 
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com o objetivo de debater com os participantes suas experiências relacionadas com 

a educação ambiental (Figura 4). 

 

Figura 4 - Participantes do Alumni 2018.  

 
Fonte: Acervo CDA 

 

Projeto 7 - Diagnóstico Socioambiental Participativo - DSAP 

 

Com intuito de ajustar o Programa de Educação Ambiental (PEA) 

desenvolvido pelo Consorcio Itá por intermédio do CDA na área de abrangência do 

reservatório da UHE Itá foi realizado o Diagnostico Socioambiental Participativo 

(DSAP). 

O DSAP foi executado em etapas nos 11 municípios lindeiros ao reservatório 

da UHE Itá, considerando as comunidades lindeiras ao reservatório. O público alvo 

foi gestores públicos municipais, gestores das Unidades de Conservação, líderes 

comunitários e uma parcela de moradores lindeiros das comunidades do entorno do 

reservatório da UHE Itá. A primeira etapa foi o levantamento de informações 

principalmente a identificação das comunidades que residem no entorno do 

reservatório. Para isso foi utilizado o banco de dados do Vizinhos do Lago - VL, do 

CDA e da Central de Manutenção – CM da UHE Itá. 

Na segunda etapa foram realizadas as entrevistas estruturadas, sendo que os 

instrumentos utilizados para o levantamento das informações foram os formulários 
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impressos, que foram aplicados aos gestores municipais, para coletar as 

informações gerais sobre os municípios lindeiros, e para os líderes comunitários 

diretamente ou, na ausência deste, um membro da comunidade, e para os 

moradores das comunidades (totalizando 5 pessoas por comunidade). Foram 

envolvidas nesta etapa 504 pessoas de 92 comunidades lindeiras. 

A terceira etapa constituiu de rodas de conversa (RC). Esse momento foi 

organizado conjuntamente com as Secretarias e/ou Gerências Municipais de Ação 

e/ou Assistência Social, Emater e Epagri dos municípios linderios. O intuito das 

rodas de conversa foi validar os temas/assuntos citados nas entrevistas 

estruturadas. Os grupos comunitários definidos variaram de clube de mães, 

mulheres e idosos já constituídos nos municípios lindeiros, que se reúnem 

mensalmente para atividades. Foram envolvidas 313 pessoas de 45 comunidades 

lindeiras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O CDA, tendo como premissa a realização de atividades de educação 

ambiental, reafirma o compromisso do Consórcio Itá com a importância da 

preservação ambiental, da compreensão das interações entre o homem e o 

ambiente, fortalecendo também o seu relacionamento com a comunidade lindeira. 

 
REFERÊNCIAS 

 
CONSÓRCIO ITÁ. Case: Programa de Formação de Educadores Ambientais. 
Categoria: Educação Ambiental. 16º Prêmio Fritz Müller, 2016. 
 
CONSÓRCIO ITÁ. Case: Bosque de Espécies Arbóreas Nativas do Alto Uruguai. 
Categoria: Educação Ambiental. 20º Prêmio Fritz Müller, 2018. 
 
Consórcio Itá. Case: Centro de Divulgação Ambiental da Usina Hidrelétrica Itá 
Categoria: Educação Ambiental. 21º Prêmio Fritz Müller, 2019. 
 
MIRANDA, C.R. Meio ambiente e sustentabilidade no alto Uruguai catarinense: 
Relato de experiências, C.R. Miranda, Editor Técnico, Concórdia: Embrapa Suínos e 
Aves, 2011. 
 
USINA HIDRELÉTRICA ITÁ. Relatório para processo de Renovação da LO nº 
68/99 (2º Renovação). Consórcio Itá, 2016.  



 

274 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise dos Desastres Registrados na Associação dos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC) 

 
  



 

275 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

ANÁLISE DOS DESASTRES REGISTRADOS NA ASSOCIAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE (AMAUC) 

Patrique Savi84 
Aline Schuck Rech85 
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Fabiane Andressa Tasca87 
Jakcemara Caprario88 

Alexandra Rodrigues Finotti89 
 

RESUMO 

Frequentemente são registrados desastres naturais no mundo, ocasionando perdas 
econômicas, ambientais e sociais, além da completa vulnerabilidade do ambiente 
remanescente. No Brasil, não diferentemente, ocorre estes registros, os quais estão 
também são associados às mudanças climáticas, crescimento populacional e 
ocupação de áreas susceptíveis a esses acontecimentos. Santa Catarina por sua 
vez, esta em terceiro lugar em ocorrência de desastres perante o cenário nacional, e 
apresenta 08 entre os 10 municípios com maior frequência entre 1991 a 2012. Neste 
contexto, esta pesquisa apresentará informações sobre os desastres naturais 
ocorridos nos municípios da AMAUC no período de 1980 a 2015. Essa região 
localizada no Meio-Oeste Catarinense possui alguns fatores que favorecem a 
ocorrência alguns desastres naturais, como relevo acidentado, desenvolvimento das 
cidades próximas aos rios e impermeabilização de áreas urbanas. Os desastres 
naturais investigados são: movimento de massa, inundação, enxurrada, alagamento, 
granizo, vendaval, estiagem e geada. Os dados foram obtidos através do acesso ao 
Atlas Brasileiro de Desastres Naturais – volume de Santa Catarina e o Sistema 
Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). Os resultados evidenciaram a 
ocorrência total de 465 desastres para o período analisado de 1980 - 2015. Os 
desastres mais frequentes são estiagem, enxurradas e inundações, representando 
82% dos desastres. A estiagem é o desastre com maior número de ocorrência (205) 
e perdas econômicas (197 milhões reais). Todos os municípios apresentaram ao 
menos um registro de desastres, o que evidência a susceptibilidade da região e a 
necessidade de medidas mitigadoras para a ocorrência de alguns desastres. 
Destaca-se que a minimização dos efeitos ou tempo de exposição de um desastre 
poderá evitar perdas econômicas para região, visto seu alto potencial 
agroeconômico. 
 
Palavras-chave: Estiagem. Gestão municipal. Planejamento. Urbanização. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desastres são definidos como uma séria perturbação do funcionamento de 

uma comunidade ou sociedade, em qualquer escala, devido a eventos perigosos 

que interagem com condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade, levando 

a um ou mais dos seguintes aspectos: perdas e impactos humanos, materiais, 

econômicos e ambientais (UNISDR, 2018). São eventos destrutivos que impactam 

as comunidades ou áreas vulneráveis, ocasionando uma ruptura temporária nos 

sistemas vitais (BENSON e CLAY, 2003). Quanto mais vulnerável é a sociedade, 

maior será o potencial (dano) do evento físico sobre ela incidente (CARDONA, 

1993). 

Na última década, a ocorrência de registros de desastres tem aumentado 

consideravelmente em todo o mundo, acompanhando o crescimento populacional e 

os impactos inerentes à urbanização (TASCA et al., 2017), com prejuízos estimados 

em US$ 1,5 trilhão (UNISDR, 2016). As perdas econômicas com os desastres 

variam, atualmente, entre US$ 250 bilhões e 300 bilhões a cada ano (UNISDR, 

2015). Esta tendência deve se manter enquanto a exposição aos riscos cresce mais 

que a redução da vulnerabilidade. No Brasil, quinto país mais populoso do mundo, 

essa situação é crescente. Foram registrados 39 mil desastres em um período de 22 

anos (1991 a 2012), com aproximadamente 127 milhões de indivíduos afetados 

(TASCA et al., 2017). As regiões Nordeste e Sul são as mais atingidas, 

concentrando 73% de todos os desastres (BRASIL, 2013a). 

Dentre a região Sul, destaca-se o Estado de Santa Catarina (SC), que é o 3º 

Estado brasileiro em que mais são registrados desastres naturais, precedido apenas 

do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Dos dez municípios mais afetados no Brasil, 

oito são catarinenses. Dentre os desastres que ocorreram com mais frequência 

durante um período de 22 anos (1991-2012) em SC destacam-se os desastres 

hidrológicos (inundações, enxurradas e alagamentos) e climáticos (estiagem/seca), 

com 44% (2.183) e 30% (1.515) dos registros, respectivamente (BRASIL, 2013b). Na 

sequência tem-se os desastres causados por vendavais (13%) e geadas (11%), 

sendo que os demais desastres (erosões, geadas, incêndios e tornados) totalizam 

apenas 2% dos registros, conforme se infere a partir de Brasil (2013b). 
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O estudo das características físicas e socioeconômicas em nível local ou 

regional adquire grande importância, pois possibilita identificar os fatores que podem 

contribuir na ocorrência de desastres. Isto permite que os gestores públicos possam 

tomar medidas para a redução tanto dos desastres como os danos relacionados. A 

fim de avaliar algumas características físicas e socioeconômicas que possam 

contribuir na ocorrência de desastres, o presente estudo analisou os registros e 

frequências de desastres que ocorreram na Associação dos Municípios do Alto 

Uruguai Catarinense (AMAUC) no período de 1980 a 2015. Esta associação é 

composta por 14 municípios situados na região do Meio-Oeste Catarinense, onde os 

desastres são constantemente noticiados, gerando consideráveis prejuízos 

humanos, materiais, econômicos e ambientais. Contudo, observa-se pouca 

discussão sobre suas causas, atribuindo-as popularmente às “forças da natureza” e 

negligenciando o papel do homem neste cenário. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A AMAUC é composta por 14 municípios situados na região do Meio-Oeste 

de Santa Catarina (Figura 1): Alta Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Ipumirim, 

Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, 

Seara e Xavantina. 
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Figura 1 - Localização dos Municípios da AMAUC. 

 
 

Este grupo de municípios abrange uma população aproximada de 147.000 

habitantes, a maioria de pequeno porte (até 20.000 habitantes), integrando uma área 

de 3.220 km². O bioma predominante é da Mata Atlântica, com cobertura vegetal 

representada pela Floresta Ombrófila Mista. De acordo com a classificação climática 

de Köppen-Geiger, a região da AMAUC abrange dois tipos climáticos distintos, o Cfa 
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(clima subtropical) e o Cfb (clima temperado), sendo que a temperatura média anual 

varia entre 16°C e 18°C.  

A região é severamente castigada pelas adversidades atmosféricas, 

caracterizadas por elevados índices pluviométricos, resultando em deslizamentos de 

encostas, inundações e enxurradas (HERRMANN et al., 2007). Os rios apresentam 

um tempo rápido de resposta em relação às precipitações, são sinuosos e estão 

presentes em vales, apresentando ao longo do seu curso, corredeiras, saltos, 

quedas e ilhas (CPRM, 2018), o que contribui para as inundações e enxurradas. Por 

outro lado, também há a ocorrência de prolongados períodos de estiagens, que 

prejudicam a agricultura e a pecuária, atividades econômicas predominantes na 

região, além de tempestades severas que frequentemente ocasionam vendavais, 

granizos ou tornados, prejudicando significativamente as plantações e a 

infraestrutura pública dos municípios. 

 

Características dos municípios 

 

Algumas características físicas e socioeconômicas dos municípios que 

compõem a AMAUC são apresentadas na Tabela 1. O município mais populoso é 

Concórdia, cidade que possui também a maior extensão territorial e o maior Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), considerado muito alto (0,800), enquanto todas 

demais cidades possuem um IDH considerado alto (0,700 - 0,799). O IDH considera 

três dimensões básicas (renda, longevidade e educação) e é um importante índice 

para avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico da população. Em 

uma abordagem simplista, poderia ser considerado que quanto maior é o IDH de 

uma população, menor é a vulnerabilidade aos desastres, apesar de que outros 

índices sociais também deveriam ser analisados.  

Quanto ao Produto Interno Bruto (PIB), índice que avalia o grau de 

desenvolvimento econômico das cidades e, na prática, mede o conjunto de riquezas 

gerado, pode-se afirmar, também de modo simplista, que quanto maior é o seu valor, 

maior são os recursos que o município possui para se recuperar de um desastre. 

Quanto maior a intensidade do desastre e a vulnerabilidade do município, maior será 

o impacto no PIB municipal. 

 



 

280 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

Tabela 1 – Dados gerais sobre os municípios da AMAUC. 

Município 
População em 

2010 (hab.) 

Área 

(km²) 

Precipitação 

média anual 

(mm) 

Altitude 

(m) 
IDH PIB R$ (x1000) 

Alto Bela Vista 2.005 104 

1413 a 2000 

395 0,755 48.314,55 

Arabutã 4.193 133 408 0,733 105.299,11 

Concórdia 68.621 797 550 0,800 2.165.405,31 

Ipira 4.752 153 409 0,736 74.132,78 

Ipumirim 7.220 247 550 0,738 316.074,52 

Irani 9.531 322 1047 0,742 190.182,91 

Itá 6.426 165 385 0,771 215.573,06 

Jaborá 4.041 192 674 0,732 116.619,62 

Lindóia do Sul 4.642 190 643 0,732 158.828,41 

Peritiba 2.988 97 450 0,766 72.624,42 

Piratuba 4.786 146 430 0,758 718.057,35 

Presidente 

Castelo Branco 
4.784 65 650 0,770 

43.265,38 

Seara 16.936 312 550 0,779 787.600,88 

Xavantina 4.142 215,1 561 0,749 175.328,17 

Fonte: IBGE (2018). 

 

Além dos aspectos sociais, os aspectos físicos também podem contribuir na 

indução de desastres. A região oeste, por exemplo, concentra os maiores totais 

pluviométricos anuais do Estado, variando de 2.400 mm a 1.600 mm, sendo que a 

máxima precipitação na AMAUC chega a 2.000mm. Esses valores mais altos do 

oeste catarinense são originados a partir da interação de todas as massas de ar que 

atuam no Estado; além da interferência do relevo (Brasil, 2013b). Segundo 

Marcelino, Nunes e Kobiyama (2006), a Mesorregião Oeste Catarinense é 

fortemente afetada pelas tempestades severas que desencadeiam elevadas taxas 

de precipitação, o que favorece a ocorrência de enxurradas, bem como eventos de 

vendaval, granizo e tornado. 

 

Base de Dados  

 

Foram pesquisados 8 tipos de desastres pertencentes a 5 grupos distintos 

(Tabela 2), os quais integram quase a totalidade dos tipos de desastres observados 

no Estado de SC. 
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Tabela 2 – Descrição dos desastres pesquisados para a AMAUC 

Grupo 
Tipo de 

Evento 
Descrição 

Geológico 
Movimento de 

Massa 

Deslocamentos rápidos de solo e rocha. São subclassificados em: 

Quedas, tombamentos e rolamentos, deslizamentos, Corridas de 

massa e Subsidências e colapsos. 

Hidrológico 

Inundações 
Transbordamento gradual de um curso de água, geralmente 

ocasionado por chuvas prolongadas em áreas de planície. 

Enxurrada 

Caracterizada pela elevação súbita das vazões de determinada 

drenagem e transbordamento brusco da calha 

Fluvial, provocadas por chuvas intensas e concentradas, 

normalmente em pequenas bacias com relevo acidentado.  

Apresenta grande poder destrutivo. 

Alagamento 

Extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de 

drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, 

calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em decorrência de 

precipitações intensas. 

Meteorológico 
Granizo Precipitação de pedaços irregulares de gelo. 

Vendaval Forte deslocamento de uma massa de ar em uma região. 

Climatológico 

Estiagem 
Período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, em que a 

perda de umidade do solo é superior à sua reposição. 

Geada 
Formação de uma camada de cristais de gelo na superfície ou na 

folhagem exposta. 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2018). 

 

Foram analisados os registros em um período de 36 anos (1980-2015). Para 

o período de 1991 a 2012 foi utilizado o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais - 

volume Santa Catarina (BRASIL, 2013b), enquanto os registros dos períodos 

restantes (1980- 1990; 2013-2015) foram analisados a partir do Sistema Integrado 

de Informações sobre Desastres (S2ID), disponíveis na seguinte plataforma online:  

https://s2id.mi.gov.br/paginas/series/. Essa plataforma tornou públicas as 

informações oficiais sobre desastres no Brasil e possibilitou, entre outras funções, a 

construção de um banco de dados sobre desastres no país, cujos documentos se 

apresentam na forma de Relatórios de Danos, Decretos, Portarias, AVADANs 

(Avaliações de Danos), NOPREDs (Notificações Preliminares de Desastres) e FIDEs 

(Formulários de Informações de Desastres). 

As duas bases de dados guardam coerência metodológica entre si, ou seja, 

ambas levam em consideração os mesmos parâmetros para definir se um evento foi 

caracterizado como um desastre (10 ou mais óbitos; 100 ou mais pessoas afetadas; 

declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública; ou pedido 

de auxílio internacional). Os documentos foram analisados um a um, extraindo-se as 
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informações que quantificaram os impactos, como o total de pessoas afetadas e os 

danos materiais registrados. Os parâmetros utilizados para evidenciar o número de 

pessoas afetadas por desastres naturais nos municípios da AMAUC foram divididos 

conforme ilustrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Descrição dos danos humanos causados por desastres. 

PESSOAS 

AFETADAS 
DESCRIÇÃO 

Óbito Número de pessoas confirmadas mortas; 

Feridos 
Número de pessoas que sofreram lesões físicas ou traumas, as quais requereram 

tratamento médico imediato. 

Enfermos 
Número de pessoas que adquiriram qualquer doença que requereu tratamento 

médico imediato. 

Desabrigados 
Número de pessoas desalojadas ou cuja habitação foi afetada por dano ou 

ameaça de dano e necessitou de abrigo provido pelo sistema. 

Desalojados 

Número de pessoas obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente suas 

habitações, em função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, e 

que não necessariamente careceram de abrigo provido pelo sistema. 

Desaparecidos  
Número de pessoas não localizadas ou de destino desconhecido, em 

circunstância do desastre 

Outros 

Pessoas que indiretamente sofreram as ações de um desastre como a interrupção 

dos serviços básicos de coleta de esgoto sanitário, abastecimento de água 

potável, limpeza urbana, transporte, distribuição e coleta de insumos e produtos 

agrícolas e agropecuários e, distribuição de energia elétrica. 

Fonte: Defesa Civil Nacional (2018). 

 

Os resultados foram apresentados em forma de mapa temáticos elaborados 

por intermédio do QGIS, versão 2.14.11 ESSEN, um software de livre acesso. É 

importante ressaltar que toda a base de dados possui acesso gratuito, o que 

possibilita que esse trabalho possa ser reaplicado por diferentes associações de 

municípios. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram registrados 465 desastres na AMAUC no período de 1980-2015 

(Tabela 4 e Figura 2). Os desastres mais frequentes referem-se à estiagem, 

enxurrada e inundações, representando 82% dos desastres. A estiagem é o 

desastre com maior número de ocorrências, o que pode estar relacionado ao 

fenômeno La Niña no sul do Brasil, que reduz os totais pluviométricos sobre a região 

(Brasil, 2013b). A estiagem também é o desastre com maiores perdas econômicas 
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(197 milhões de reais), o que está relacionado às diversas atividades agroindustriais 

realizadas na região e que demandam grandes volumes de água para manutenção. 

Dependendo do tamanho das culturas, da necessidade de irrigação e da importância 

destas na economia do município, os danos podem apresentar magnitudes 

economicamente catastróficas (Brasil, 2013b). 

 

Tabela 4 - Ocorrências, frequências e perdas econômicas dos desastres para a AMAUC 1980-2015. 

Tipo de desastre Ocorrências  Frequência (%) Perdas econômicas 

Estiagem  205 44,0 R$197.132.274,00 

Enxurrada  124 27,0 R$113.420.831,00 

Inundação  50 11,0 R$13.243.103,00 

Granizo 38 8,0 R$5.795.898,00 

Vendaval  36 8,0 R$7.524.074,00 

Alagamento 6 1,0 R$5.440.699,00 

Movimento de Massa  5 0,8 R$2.732.985,00 

Geada 1 0,2 Sem informação disponível 

 

Figura 2 - Total de registro de desastres ocorridos na região da AMAUC. 
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As enxurradas totalizam 27% dos desastres registrados, o que pode estar 

relacionado, além do excesso de precipitação, ao relevo acidentado de algumas 

cidades. Os vales encaixados (em V) e vertentes com altas declividades predispõem 

as águas a atingirem grandes velocidades em curto tempo, causando inundações 

bruscas e mais destrutivas. Atualmente, a redução da capacidade de infiltração 

devido à impermeabilização do solo associada à urbanização irregular ou sem 

planejamento, tem feito com que as enxurradas se tornem mais frequentes nas 

áreas urbanas (Brasil, 2013b). Seguido às enxurradas, tem-se as inundações como 

o 3º desastre de maior incidência na AMAUC. As causas deste tipo de desastre 

estão relacionadas às precipitações prolongadas durante o período chuvoso e a 

respectiva elevação dos níveis dos rios da região, que encontram uma população 

suscetível a este tipo de fenômeno, dando origem ao desastre. 

Os municípios de Concórdia e Seara são as cidades que possuem a maior 

frequência de desastres, com 46 registros em cada. Ressalta-se que estas cidades 

são as mais populosas da AMAUC e o alto registro de eventos adversos é coerente 

quando se analisa o próprio conceito de desastres, em que fenômenos naturais 

encontram condições de exposição e vulnerabilidade, nas quais é necessária a 

presença do homem para que existam os danos e prejuízos. Ambos municípios se 

desenvolveram em torno de rios, o rio Queimados, em Concórdia, e o rio Caçador, 

em Seara, contribuindo na vulnerabilidade destas populações. O total de desastres 

ocorridos em cada munícipio pode ser observado na figura 3.  
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Figura 3 - Total de desastres registrados por munícipio.  

 
 

Estiagem 

Entre os anos de 1980 a 2015, ocorreram 205 registros de estiagens na 

região da AMAUC (Figura 4), sendo registrados pelo menos onze vezes em todos os 

municípios. Os meses de maiores incidências destes registros foram janeiro (57), 

fevereiro (23), março (31) e dezembro (28), caracterizando a estação do verão, em 

que ocorrem os menores índices pluviométricos. Os municípios com mais registros 

de estiagens foram Jaborá e Itá, com 18 e 17 ocorrências respectivamente. Já os 

municípios em que mais pessoas foram afetadas por estiagens foi Concórdia, com 

um total de 194.737 pessoas, seguido de Seara, com 36.600 pessoas, ambos 

municípios mais populosos da AMAUC, seguido por Ipumirim, com 32.544 pessoas. 

Os principais prejuízos descritos referem-se às perdas do setor de agricultura 

e pecuária: perdas na produção de leite, suínos, aves e de gêneros agrícolas 

diversos, principalmente pastagens, milho, trigo, feijão e soja. Além disso, este tipo 

de desastre também trouxe riscos à vida humana em virtude da população ter que 

consumir água de pior qualidade. Diversas menções de problemas de saúde pública 

por este motivo foram citados nos registros.  
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Figura 4 - Mapa de desastres, ocorrência de estiagem, entre 1980 a 2015. 

 
 

Enxurradas 

No período analisado foram registrados 124 desastres envolvendo enxurradas 

na região da AMAUC, sendo o segundo desastre que mais causou perda econômica 

na região. Todos os municípios possuem este tipo de registro. Os meses de maiores 

incidências foram abril (17), setembro (24), maio, junho e outubro (com 15 

ocorrências em cada um). Os municípios com mais registros de enxurradas foram 

Seara e Xavantina, ambas com 15 ocorrências, Ipumirim, com 14 ocorrências e, Itá, 

com 12 ocorrências (figura 5). O município que mais teve pessoas afetadas por 

enxurradas foi Seara, com um total de 36.552 pessoas, seguido de Xavantina, com 

26.575 pessoas e, Ipumirim, com 19.139 pessoas.  
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Figura 5 - Mapa de desastres, ocorrência de enxurrada, 1980 a 2015. 

 
 

Inundação  

No período analisado foram registrados 50 desastres envolvendo inundações 

na região da AMAUC, em que todos os municípios apresentaram registros dessa 

tipologia de desastre (Figura 6). Os meses de maior incidência foram maio (21), 

junho (8) e julho (12).   

 

Figura 6 – Mapa de desastres causados por inundações entre 1980 a 2015. 
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Os municípios de Seara e Xavantina apresentaram 05 ocorrências de 

inundações. O município de Seara teve o maior número de atingidos, com um total 

de 7.500 pessoas, seguido de Xavantina, com 5.065 pessoas e, Peritiba, com 3.200 

pessoas. O município de Ipumirim está na primeira posição quando se trata de 

prejuízos materiais causados por inundação, com valores chegando a R$ 

10.837.772,00. Logo em seguida vêm Concórdia com R$ 947.731,00 e, Xavantina, 

com R$ 400.000,00. Os prejuízos principais foram: interrupções no fornecimento de 

energia em função de caídas de postes, assoreamento de lavouras próximas aos 

cursos d'água, contaminação de fontes superficiais e subterrâneas de abastecimento 

de água e, acúmulo de material (entulho, folhas e lixo) trazido pela água, tanto em 

áreas rurais, quanto na zona urbana dos municípios afetados. 

 

Alagamentos  

Foram identificados apenas 6 registros de desastres por alagamentos na 

região da AMAUC (1980 – 2015), os quais ocorreram em maio e Julho (2 registros 

cada) e, outubro e novembro (1 registro cada). O município que mais teve registro 

deste desastre foi Concórdia, com 03 eventos, o que deve estar relacionado à alta 

impermeabilização da área urbana, que reduz a infiltração das águas pluviais. As 

cidades de Ipumirim, Lindóia do Sul e Seara registraram uma vez este evento 

adverso (Figura 7). 
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Figura 7 - Mapa de desastres causados por alagamentos entre 1980 a 2015.  

 
 

O município que mais teve pessoas afetadas por alagamentos foi Seara, com 

um total de 5.000 pessoas, seguido de Concórdia, com 2.500 pessoas e, Ipumirim, 

com 720 pessoas. Já o município de Concórdia figura na primeira posição quando se 

trata de prejuízos materiais causados por alagamentos, com cifras chegando a R$ 

3.004.620,00. Logo em seguida vêm Seara com R$ 2.000.000,00 e, Lindóia do Sul, 

com R$ 325.000,00. Os prejuízos principais estiveram relacionados com a perda de 

bens materiais da população, como mesas, cadeiras, camas, colchões e 

eletroeletrônicos. Os alagamentos também provocaram o acúmulo de muita sujeira 

nas vias urbanas, devido ao arraste de sólidos (terra e lixo) pela água. 

 

Vendaval  

Entre os anos de 1980 a 2015 ocorreram 36 registros de desastres 

envolvendo vendavais na região da AMAUC. Este evento ocorre possivelmente 

devido à entrada de sistemas frontais na região Oeste, com maior ocorrência de 

rajadas e ventos iguais ou superiores a 22m/s nos meses de inverno e primavera, 

bem como as primeiras semanas do verão (Brasil, 2013b). Na AMAUC, os meses 

que tiveram maior registros foram setembro (10), junho (6) e, agosto (5). Os 

municípios que registraram mais desastres por vendaval foram Concórdia, com 8 

eventos, Irani com 6 registros e, Seara, com 4 registros. Os municípios de Arabutã e 



 

290 
Ações e pesquisas em recursos hídricos na bacia do rio Jacutinga e bacias contíguas  
(ISBN: 978-65-88712-43-6) 

Peritiba foram os únicos da região que não registraram desastres por vendaval 

(figura 8). 

 

Figura 8 - Mapa de desastres causados por vendaval entre 1980 a 2015. 

 
 

O município que mais teve pessoas afetadas por vendavais foi Xavantina, 

com um total de 4.546 pessoas, seguido de Presidente Castello Branco, com 2.172 

pessoas e, Ipira, com 1.100 pessoas. O município de Irani está na primeira posição 

quando se trata de prejuízos materiais causados por vendavais, com cifras 

chegando a R$ 3.662.698,00. Logo em seguida vêm Ipira com R$ 1.720.000,00 e, 

Presidente Castello Branco, com R$ 825.650,00. Os prejuízos principais estiveram 

relacionados com quedas de árvores, danos às plantações (principalmente o 

"acamamento" do milho), queda de postes da rede elétrica, destelhamento de 

galpões, quadras esportivas, aviários, chiqueirões, estábulos e residências. Também 

foram registrados danos humanos, onde a força dos vendavais causou traumatismo 

em diversas pessoas devido ao arraste de objetos, principalmente telhas de 

fibrocimento e galhos de árvores. 

 

Granizo  

Entre os anos de 1980 a 2015 ocorreram 38 registros de desastres 

envolvendo granizos na região da AMAUC (Figura 9). Os meses do ano que mais 
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tiveram registros foram setembro (17), novembro (7) e, fevereiro, agosto e dezembro 

(com 3 registros em cada). Os meses mais propícios para a ocorrência de 

tempestades tornados, vendavais e granizos são os da primavera e verão, 

associados às intensas instabilidades atmosféricas (Brasil, 2013b). 

 

Figura 9 - Mapa de desastres causados por granizo entre 1980 a 2015. 

 
 

Os municípios mais atingidos por granizo foram Concórdia, Itá e Seara, com 6 

eventos cada, Irani com 5 registros e, Xavantina, com 4 registros. Os municípios de 

Ipira, Lindóia do Sul, Peritiba e Piratuba foram os únicos da região onde não 

houveram desastres ocasionados por granizo. 

 

Movimento de Massa 

Entre os anos de 1980 a 2015, ocorreram apenas 5 registros de desastres 

envolvendo movimentos de massa na região da AMAUC (Figura 10). Os desastres 

foram registrados nos meses de abril (1), julho (1), agosto (1) e, setembro (2), 

provavelmente relacionados a chuvas intensas. O município de Arabutã registrou 2 

ocorrências e os municípios de Itá, Lindóia do Sul e Piratuba registraram apenas 1 

desastre envolvendo movimentação de massa. 

O município que mais teve pessoas afetadas por movimentações de massa 

foi Itá, com um total de 700 pessoas, seguido de Lindóia do Sul, com 625 pessoas e, 
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Piratuba, com 180 pessoas. O município de Arabutã está na primeira posição 

quando se trata de prejuízos materiais causados por movimentos de massa, com 

cifras chegando a R$ 2.026.000,00. Logo em seguida vêm Itá com R$ 340.652,00 e, 

Lindóia do Sul, com R$ 200.000,00.  

 

Figura 10 - Mapa de desastres causados por movimentos de massa entre 1980 a 2015. 

 
 

Os prejuízos principais estiveram relacionados principalmente com o 

isolamento parcial de famílias, já que a maioria dos eventos ocorreu perto de vias de 

circulação rurais. Isto gerou também prejuízos econômicos já que o acesso de 

caminhões para distribuição de ração para aves e suínos e para recolhimento do 

leite foi prejudicado. Também houve destruição de alguns pontos asfaltados, que 

impediu o tráfego de veículos. No município de Arabutã, no dia 30/04/2014, um 

movimento de massa ocorreu muito próximo a uma residência, deixando duas 

pessoas desalojadas. Em outro ponto do município, também em função de 

movimentação de massa, uma pessoa idosa ficou desalojada em virtude de sua 

residência ter sido diretamente atingida pela lama, deslocando sua estrutura. 

 

Geada 

Entre os anos de 1980 a 2015, houve apenas 1 registro de desastre 

envolvendo geada na região da AMAUC. Esse fenômeno foi registrado no município 
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de Ipumirim, no dia 01/07/2000, sendo declarada Situação de Emergência. Não há 

descrição do total de pessoas afetadas, mas há menção aos danos econômicos 

ocasionados no setor agrícola e agropecuário: 

 - Redução na produção de laranja (60% sobre a produção de 100 ha, ou 

seja, uma produção que era estimada em 300 toneladas, baixando para 120 

toneladas), resultando em um prejuízo de R$ 20.000,00; 

 - Perdas na suinocultura e avicultura (muitos suínos e aves recém-nascidos 

ou, recém-alojados em pocilgas e aviários acabaram morrendo de frio) e, 

redução de 30% na produção de leite (cerca de 150.000 litros por dia de um 

montante de 500.000 litros). Isso aconteceu em função da morte 

("queimada") das pastagens, que é um alimento indispensável para que os 

animais deem/mantenham um bom volume de leite nas ordenhadas diárias. 

Essas duas situações causaram um prejuízo de R$ 30.000,00. 

 

CONCLUSÕES 

 

Observou-se que a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense 

(AMAUC) registrou 465 desastres em um período de 30 anos, considerando 8 tipos 

de desastres. Além dos aspectos sociais (ocupação de áreas de risco como terrenos 

íngremes e margens de rios, impermeabilização das áreas urbanas) os aspectos 

físicos também podem contribuir na indução de desastres. A Mesorregião Oeste 

Catarinense é fortemente afetada pelas tempestades severas que desencadeiam 

elevadas taxas de precipitação, o que favorece a ocorrência de enxurradas, eventos 

de vendaval, granizo e tornado.  

Estiagens, enxurradas e inundações responderam por 82% de todos os 

registros de desastres, requerendo assim uma maior atenção. A estiagem é o 

desastre com maior ocorrência (205) e maior perda econômica (197 milhões de 

reais) para a AMAUC, sua ocorrência está relacionada à redução da precipitação 

associada à ausência de planejamento/resposta a este evento. A base econômica 

da região (agricultura e pecuária) demanda uma grande quantidade de água e, 

durante a estiagem o setor é fortemente atingido. Como a situação é recorrente, 

medidas de planejamento de longo prazo podem ser tomadas para que os prejuízos 

ao setor sejam menores. 
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Com a elaboração deste documento, foi possível produzir um banco de dados 

a partir de documentos oficiais para a região estudada, culminando no Atlas de 

Desastres da AMAUC. Este compêndio de desastres permite analisar as cidades 

mais afetadas e propicia a tomada de decisões e planejamentos no âmbito 

municipal, permitindo a prevenção e redução dos danos causados por estes 

desastres.  
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