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APRESENTAÇÃO 

 
 Este livro, ÁGUA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL: análises e 

propostas para a gestão das águas no território do Alto Uruguai Catarinense, 

sintetiza algumas reflexões e debates sobre as relações da sociedade humana 

com as águas desde o contexto global até o regional. Todo dia precisamos de 

água em quantidade e qualidade. Primeiramente para consumo próprio o que 

garante nossa vida. Posteriormente, demandamos água em quantidade que tam-

bém precisa ser de qualidade para diferentes usos e funções. Por enquanto, re-

gionalmente, ou no território do Alto Uruguai Catarinense, ainda temos águas 

superficiais, porém, muitas delas já comprometidas qualitativamente. Em rela-

ção a quantidade de águas superficiais, dispomos, com exceção dos períodos de 

estiagem. De maneira geral, dispomos de água em quantidade suficiente para 

sua utilização tanto pessoal como na produção e bem-estar. O regime pluviomé-

trico regional é expressivo, ou seja, chove o equivalente a 1800 mm/ano. Isso, 

garante, disponibilidade de água.  

A disponibilidade e qualidade de água no território do Alto Uruguai Ca-

tarinense também é uma decisão política da própria sociedade. Afinal, é no âm-

bito da polis e da política que os seres humanos pensam, refletem e decidem. A 

quantidade e qualidade das águas regionais também são decorrentes de deci-

sões e ações da própria sociedade. Nesta perspectiva e para o futuro é a socie-

dade que decidirá querer ou não água com regularidade e qualidade.  

A Universidade e as Escolas são espaços privilegiados da sociedade para 

pensar, refletir, propor e produzir conhecimentos. Nesta perspectiva, a Universi-

dade do Contestado por meio dos Programas de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional e Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental juntamente com a Escola de 

Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon, localizados no município de Con-

córdia-SC, promoveram o IV Seminário sobre Água e Desenvolvimento Regional: 

análises e propostas para a gestão das águas no território do Alto Uruguai Catari-

nense. Esse Evento foi realizado com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). 

Este evento, é uma decisão política da Universidade e dos Programas de 

Mestrado. A Universidade e a Escola na condição de vanguardas no debate, da pro-

dução e reprodução do conhecimento, assumem o desafio de promover sistemáti-

cos debates sobre a temática água. Isto por que é um dos temas emergentes, urgen-

tes e necessários. Afinal, trata-se de um bem natural fundamental à vida dos seres 

humanos e de todas as formas de vida. 
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A opção de promover mais uma vez um evento contemplando um ciclo 

de palestras com especialistas da área ambiental na Escola de Educação Básica 

Professor Olavo Cecco Rigon situada no centro de Concórdia-SC, é uma das for-

mas da ciência ter alcance social, especialmente, entre os Estudantes do Ensino 

Médio. O evento tornou-se uma oportunidade do encontro, do ouvir e interagir 

com especialistas da área, do estímulo ao debate, condições interessantes aos 

jovens, principalmente. Nesta direção, espera-se que as sementes plantadas so-

bre o tema água possam multiplicar-se na consciência e nas práticas de forma 

intensiva e extensiva pelo nosso território local e nacional.  

Além do debate, espera-se que iniciativas de cuidado e de inovação na 

gestão das águas possam emergir e se constituir nas práticas sociais e cotidianas 

dos habitantes do referido território.  

Neste sentido, desde já, a gratidão a esta Agência Financiadora deste 

evento. Gratidão, também, a Universidade do Contestado, especialmente, a Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão pelo apoio e acompanhamento.  

  De modo geral, a Escola de Educação Básica Professor Olavo Cecco Rigon 

situada no centro de Concórdia-SC, foi o palco privilegiado por oportunizar o espaço 

favorável de aproximar a pesquisa, os conhecimentos, os resultados das 

intervenções sobre a quantidade e qualidade da água no território. Ao se aproximar 

dos estudantes com estes debates, promove-se subsídios à consciência crítica 

necessária ao posicionamento humano perante a vida, a realidade social e o meio 

ambiente. 

Os palestrantes foram convidados a escrever um artigo sobre o tema 

relacionado ou abordado em suas palestras. Posteriormente, tais artigos foram 

inseridos neste trabalho. Além dos palestrantes, foram aceitos outros artigos de 

pessoas do território do Alto Uruguai que discutem a temática água ou temas 

correlatos ou que participaram do Evento. De igual modo, os estudantes da es-

cola também foram convidados a escrever uma redação sobre o tema água. 

Deste modo, de cada turma foram escolhidas as cinco melhores redações. Foi 

uma das formas de valorizar os estudantes pela participação do evento, bem 

como, estimulá-los a escrever e ainda a iniciá-los na atividade acadêmica. Pes-

quisar, pensar e escrever. Deste modo, as melhores redações também estão con-

templadas nesta publicação. 

Com esse compromisso ético e profissional que pesquisadores, 

estudiosos e profissionais que lidam com o assunto água, participaram do 

evento, no período de 10 a 14 de junho de 2019. 

Por fim, oferecemos aos nossos leitores uma das melhores e das mais 

belas músicas que abordam o tema água. 
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ÁGUA 

 

 

 

Tudo que se passa aqui 

Não passa de um naufrágio 

 

 

Eu me criei no mar e 

Foi lá que eu aprendi 

A nadar 

Pra nada 

Eu aprendi pra nada 

A maré subiu demasiada 

E tudo aqui está que é água 

Que é água 

Água pra encher 

Água pra manchar 

Água pra vazar a vida 

Água pra reter 

Água pra arrasar 

Água na minha comida 

Água 

Aguaceiro 

Aguadouro 

Água que limpa o couro 

Ou até mata 

 

Compositores: Djavan, Caetano, Viana 

 

 

 
 
 
 
 
 
Concórdia (SC), verão de 2020. 
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A SAÚDE DA ÁGUA MEDIADA PELA REDUÇÃO 
DE CONTAMINANTES DO AMBIENTE  

AQUÁTICO E RECIRCULAÇÃO HÍDRICA 

  

RAFAEL DORIGHELLO CADAMURO1, PAULA ROGOVSKI1, CHARLINE BONATTO2,3, 
ESTÊVÃO BRASILIENSE DE SOUZA1, RAPHAEL DA SILVA1, MICHELLY ALVES DA 

SILVA1, DORIS SOBRAL MARQUES SOUZA1, WILLIAM MICHELON4, ALINE VIAN-

CELLI4, MARIA CÉLIA DA SILVA LANNA5, HELEN TREICHEL3 E GISLAINE FONGARO1 

  

1. A água, seus usos e aspectos relacionados à saúde 

  

A água é um dos principais recursos na qualidade de vida e desenvolvi-

mento socioeconômico de um país (UNESCO, 2019). Através de um levanta-

mento mundial realizado pela World Health Organization em 2015, se constatou 

que 2.1 bilhões de pessoas ainda não possuíam acesso à água potável e que 4.5 

bilhões não possuíam saneamento básico (WHO/UNICEF, 2017). Além disso, é 

previsto que o consumo de água aumente significativamente nas próximas dé-

cadas (UNESCO, 2019). 

O Brasil detém cerca de 12 % das reservas de água doce do planeta, 

sendo 53 % do total dos recursos hídricos na América Latina (BRASIL, 2019). 

Embora com tamanho estoque, seu consumo aumentou em cerca de 80% nas 

últimas duas décadas e a previsão é que ela aumente em 24 % até 2030 no país 

(BRASIL, 2018). Sendo assim, é esperado um aumento de crise nesse setor.  

A crescente demanda por água requer o aprimoramento de medidas que 

garantam seu reuso de forma segura, sem o risco de veiculação de patógenos ou 

 
1 Laboratório de Virologia Aplicada, Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC, Brasil. 
2  Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis-SC, Brasil.  
3 Laboratório de Microbiologia e Bioprocessos, Universidade Federal da Fronteira Sul, Erechim-RS, 
Brasil. 
4 Programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental, Universidade do 
Contestado, Concórdia-SC, Brasil. 
5 Laboratório de Microbiologia e Biotecnologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto-
MG, Brasil. 
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substâncias nocivas à saúde. A reutilização da água é essencial para a manutenção 

das gerações futuras, assim como de todos os seres vivos do planeta. 

   

1.1 Contaminantes de corpos d'água 

  

Muitos agentes patogênicos podem contaminar os corpos d’água e por 

consequência, produzirem doenças nos animais, nos humanos ou em ambos (zo-

onóticos). Estudos revelam que dentre estes contaminantes podem estar: hel-

mintos, protozoários, bactérias e vírus (MARSHALL et al., 1997; SURESH et al., 

2012; CARTER, 2005).  A veiculação destes patógenos podem ocorrer no con-

sumo direto da água, durante as atividades de recreação ou na produção de ali-

mentos (irrigação, criação de animais e cultivo de moluscos bivalves) (RODRÍ-

GUEZ-LÁZARO et al., 2012; GOULD et al., 2013). A contaminação dos mananciais 

afeta não só a saúde, mas a economia. Provoca perdas no agronegócio e desva-

loriza os produtos gerados através da utilização de água contaminada. O Brasil 

é um grande exportador de alimentos. Em 2017 ocupou o primeiro lugar na ex-

portação de frangos e o quarto na exportação de suínos (ASSOCIAÇÃO BRASI-

LEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL, 2018). Além disso, possui uma vasta faixa litorâ-

nea e muitos corpos d’água, tendo grande potencial de expansão na aquicul-

tura.    

Há diversas formas de se classificar patógenos relacionados às vias hí-

dricas, como por exemplo, de acordo com sua periculosidade à saúde pública, 

podendo-se considerar o número de casos registrados assim como o índice de 

mortalidade (CARDOEN et al., 2009). Uma outra classificação é a fornecida por 

CRAUN et al. (2010) e SURESH et al. (2012) que classificam tais patógenos em 

dois níveis, de acordo com a taxa de mortalidade, infecciosidade e resistência à 

tratamentos comuns de desinfecção da água. O Nível 1 se refere àqueles com 

capacidade de levar os indivíduos infectados à quadros graves de saúde, po-

dendo levar à morte. Estes organismos infectam também indivíduos saudáveis 

e podem apresentam resistência aos processos usuais de tratamento de água, 

como o cloro. Já no nível 2, encontram-se todos aqueles que atendem aos quesi-

tos do nível 1, mas que em contrapartida podem ser inativados por processos 

de tratamento padrão, como por exemplo a cloritização (CRAUN et al., 2010; SU-

RESH et al., 2012). 

A seguir, abordaremos alguns destes patógenos: 

 

1. Helmintos 

 

A presença de helmintos intestinais nos mananciais de água, é na mai-

oria das vezes, associada à pobreza, falta de saneamento básico e aos hábitos de 

higiene deficitários (MUÑOZ; FERNANDES, 2013). Teníase é um exemplo de pa-

tologia causada por helmintos. É causada pela ingestão de água ou alimentos 
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contaminados com ovos de uma das três espécies da família Taenidae: T. sagi-

nata, T. asiatica e T. solium (CDC, 2012). O homem é o hospedeiro definitivo des-

sas três espécies de tênia e o ciclo da teníase se inicia com a ingestão dos ovos 

do parasita. Após ingeridos, ocorre sua eclosão e a fixação do verme no intestino 

delgado humano. Quando chega à idade adulta, os ovos da tênia, ou as suas pro-

glotes gravídicas repletas de ovos, são excretados através das fezes humanas, 

possibilitando a contaminação de outras pessoas ou de algumas espécies de ani-

mais susceptíveis a uma das espécies da tênia. No meio ambiente, seus ovos po-

dem permanecer viáveis por meses (CDC, 2012). Outra patologia causada pela 

tênia é a cisticercose que ocorre quando há ingestão da carne de um animal con-

tendo larvas de T. solium. Ao serem ingeridas, as larvas podem migrar para o 

Sistema Nervoso Central humano ocasionando a neurocisticercose. Estudos so-

bre a cisticercose bovina realizados no Brasil demonstraram que ela está pre-

sente em rebanhos de todas as regiões do país, sendo endêmica em algumas lo-

calidades (ROSSI et al., 2014). A cisticercose humana foi adicionada na lista de 

Doenças Tropicais Negligenciadas (Neglected Tropical Disease - NTDs) em 2009 

(ALAN FENWICK, 2009).  Em uma pesquisa feita com pacientes catarinenses 

submetidos à tomografia computadorizada da cabeça, no período de 2002 a 

2004, constatou-se que 23,85% dos 5.775 laudos relataram a presença de cisti-

cerco (MARQUES et al., 2010). A notificação compulsória de teníase/cisticercose 

é recomendada pelo Ministério da Saúde desde 1996, contudo, apenas alguns 

estados desenvolveram programas de combate, dentre esses, Santa Catarina 

(AGAPEJEV, 2003). 

A esquistossomose é outro exemplo clássico de bioindicador de conta-

minação de corpos d'água, sendo o agente etiológico pertencente ao gênero 

Schistosoma, que compreende 17 espécies, cinco delas causam esquistossomose 

em humanos: S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi, S. intercalatum e S. haemato-

bium (WHO, 2016). As principais espécies causadoras da doença em humanos 

são S. mansoni e S. intercalatum.  

O S. mansoni possui dois hospedeiros em seu ciclo de vida: um intermediário que 

inclui espécies de gastrópodes pertencentes ao gênero Biomphalaria e, outro de-

finitivo, o homem. Os ovos do parasita são eliminados através das fezes dos hu-

manos infectados e após eclodirem em meio aquático, liberam larvas denomi-

nadas miracídios, que infectam os caramujos do gênero Biomphalaria. Após al-

gumas semanas as larvas se desenvolvem em cercárias e migram para o corpo 

d’água, podendo acometer indivíduos que entrarem em contato a água contami-

nada (WHO, 2016). O número de casos está interligado intrinsecamente com a 

situação socioeconômica/densidade populacional/controle de qualidade sani-

tária da região em questão, inferindo níveis de desenvolvimento social do país e 

sua relação com doenças negligenciadas (AMARAL et al., 2006; LINDOSO; LIN-

DOSO, 2009). No Brasil, dados de 1997 apontaram 25 milhões de pessoas vi-

vendo em regiões endêmicas de S. mansoni e 3 milhões de casos confirmados, 
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sendo o país dentre as Américas mais afetado. Tal situação se dá pela densidade 

populacional do mesmo, extensão territorial e carência de estratégias públicas 

visando saneamento básico. Em 2008, 19 estados foram destacados por apre-

sentar casos endêmicos, em Santa Catarina foram registrados casos locais, atin-

gindo áreas pequenas (BRASIL, 2014). 

       

2. Protozoários 

 

Classificados no Nível 1, o Cryptosporidium sp. e a Giardia sp. são dois 

protozoários contaminantes de águas e estão associados a quadros gastrointes-

tinais graves. Possuem grande variedade de hospedeiros, inclusive o homem. 

Seus oocistos, podem ocasionar doença mesmo em pequenos números (CRAUN 

et al., 2010). A transmissão ocorre com a ingestão de água ou alimentos conta-

minados, produzindo quadros diarreicos com diferentes intensidades. Podem 

ocasionar doenças mais graves em indivíduos imunocomprometidos. São bas-

tante resistentes à cloração e ao aumento da temperatura, podendo se mante-

rem infecciosos mesmo após tratamento da água. Persistem viáveis no ambiente 

por longos períodos (FREGONESI et al., 2012). Estudos realizados em creches, 

um em Salvador e outro em Florianópolis, relataram a presença de Giardia duo-

denalis em 13,6% de 694 e em 27,5% de 137 crianças, respectivamente (PRADO 

et al., 2003; SOUZA et al., 2003). Em outro, realizado em corpos d’água do estado 

de São Paulo, foi verificado a presença de 102 amostras contaminadas com Gi-

ardia sp., das 206 amostras coletadas, sendo que 19 também continham conta-

minação com Cryptosporidium sp. (SATO et al., 2013). Relatos da presença de 

Cryptosporidium contaminando ostras, também são encontrados (SOUZA et al., 

2012; LEAL DIEGO et al., 2013). 

  

3. Bactérias  

 

No Nível 2 foram classificadas Escherichia coli, Salmonella spp., 

Campylobacter spp., Leptospira spp., e bactérias resistentes aos antibióticos em 

geral (SURESH et al., 2012). Tais organismos citados, excluindo os resistentes, 

usualmente são contraídos a partir de água e alimentos contaminados, sendo 

conhecidos por ocasionar disenteria e febre podendo chegar a estados mais gra-

ves. Estas são conhecidamente as bactérias que causam o maior número de hos-

pitalizações e mortes nos Estados Unidos (CENTERS FOR DISEASE CONTROL, 

2018). Para classificar a qualidade da água o Conselho Nacional do Meio Ambi-

ente (CONAMA) determina obrigatório apenas a avaliação de enterobactérias, 

como enterococos e E. coli, sendo necessário para qualificar como satisfatória 

haver até 800 E. coli ou 100 enterococos por 100 mililitros de água. A avaliação 

de vírus entéricos, porém, é apenas realizada em caso de surtos (BRASIL, 2001; 

BRASIL, 2011). 
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Coliformes fecais ou bactérias termotolerantes, se referem a bactérias 

agrupadas nos gêneros Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella (NO-

GUEIRA et al., 2003) as quais conseguem sobreviver a altas temperaturas, se distin-

guindo assim de outros coliformes (AMERICAN, 1970; AMERICAN, 1995). Essas 

bactérias habitam o sistema gastrointestinal de animais endotérmicos, incluindo o 

homem, sendo essas excretadas junto com as fezes (HARWOOD et al., 1999).  

         A presença dessas bactérias, porém, não necessariamente indica que há 

presença de material fecal na água (NOGUEIRA et al., 2003), assim como tal mé-

todo de detecção de bactérias também não identifica todos os potenciais pató-

genos que podem estar presentes nela, sendo esse método não confiável na pre-

visão da presença de outros organismos como vírus entéricos e protozoários 

(GRIFFIN et al., 1999;  HÖRMAN et al., 2004).  

 

4. Vírus entéricos 

 

Outros patógenos além dos descritos pelo nível 1 podem ocasionar da-

nos à saúde humana, assim como apresentar resistência aos métodos de desin-

fecção, como cloração, tratamento com luz ultravioleta e filtração, como é o caso, 

por exemplo, dos vírus entéricos (USEPA, 2006; BOSCH; PINTÓ, 2010). Tais ví-

rus também têm como característica uma sobrevivência em corpos d'água que 

pode se estender de dias a semanas (MENG; GERBA, 1996; BOSCH; ABAD; 

PINTÓ, 2005), podendo alcançar períodos de até 100 a 130 dias, permanecendo 

ativos em ambientes aquáticos (WETZ et al., 2004). 

         Vírus entéricos são partículas que utilizam a via fecal-oral, definidos por 

possuírem capacidade de replicação em enterócitos, células presentes no intes-

tino, por isto são excretados nas fezes dos indivíduos contaminados, podendo 

liberar até 108 partículas (CARTER, 2005; COSTAFREDA; BOSCH; PINTÓ, 2006). 

Vírus entéricos, como os adenovírus e os enterovírus, infectam tanto humanos 

quanto outros animais (JIMÉNEZ-CLAVERO et al., 2005; HAMZA et al., 2011; DU-

FOUR, 2015). Alguns deles, têm potencial zoonótico, transpondo a barreira en-

tre as espécies, como os rotavírus e o vírus da hepatite E (DUFOUR, 2015; KROG, 

2013).  

         Rotavírus A (RVA), adenovírus (HAdV) e vírus da hepatite A (HAV) fre-

quentemente se acumulam em tecidos de organismos filtradores, como ostras, 

independente de baixos níveis de bactérias entéricas (SOUZA et al., 2012; LEAL 

DIEGO et al., 2013; BAGORDO et al., 2013). Os adenovírus se destacam, por se-

rem marcadores de contaminação ambiental em águas, delimitando parâmetros 

para avaliação ambiental (USEPA, 2016). Exibem grande capacidade de persis-

tência no ambiente, são mais resistentes a de irradiação UV (USEPA, 2016). Po-

dem produzir diversos tipos de doenças respiratórias, conjuntivites e gastroen-

terites (MENA; GERBA, 2008). Diversos estudos realizados por pesquisadores 

no Brasil, demonstraram que os HAdV são bastante prevalentes em nossas 
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amostras ambientais (águas, moluscos bivalves, resíduos suínos, hortaliças e 

etc.) (MORESCO et al., 2012; SOUZA et al., 2012; FONGARO et al., 2015; MARTI; 

BARARDI, 2016; GIRARDI et al., 2019).  Assim a água pode ser uma fonte de 

transmissão de patógenos, acarretando em doenças de veiculação hídrica.   

           

2. Enfrentamentos descentralizados para redução de contaminação hí-

drica 

 

2.1 Tratamentos descentralizados de efluentes humanos e animais 

 

Os processos agrícolas demandam grandes quantidades de água. Esta, 

não pode ser reutilizada sem um tratamento para a remoção, ou inativação, 

de patógenos de animais e/ou humanos, que podem estar presentes.. As reali-

dades das regiões agrícolas do Brasil são bastante distintas, sendo necessários 

sistemas de tratamento que se adequem às particularidades destes locais (am-

plitude das temperaturas, tempo de irradiação solar, maior ou menor disponi-

bilidade de água, etc.) e as composições dos resíduos que necessitarão serem 

descontaminados. A cobertura do tratamento hídrico no país ainda é baixa nas 

áreas rurais, sendo por isso de grande interesse medidas de baixo custo que 

atendam à demanda rural (BRASIL, 2018). Neste sentido, mostra-se interes-

sante a utilização de sistemas de tratamento descentralizados nas comunidades, 

visto que estes são mais efetivos economicamente, podendo ser adaptados a di-

ferentes locais, além de possuírem eficiência de tratamento equivalente aos tra-

tamentos centralizados (USEPA, 2005). As estações descentralizadas são comu-

mente empregadas em comunidades pequenas, as quais também devem se en-

volver nos processos de construção e operação dos sistemas (GALBÁN RODRÍ-

GUEZ, 2009; ORTUSTE, 2012). Estes aspectos vão de encontro ao cenário que 

pode ser encontrado no âmbito da agricultura familiar e das pequenas comuni-

dades produtoras do interior do estado de Santa Catarina, por exemplo (BRASIL, 

2019). 

Exemplos de tecnologias descentralizadas para tratamentos de dejetos ani-

mais, fezes e esgoto humano: 

  

• Wetlands construídos 

 

Dentre os diferentes sistemas de tratamento descentralizados, pode-

mos citar os filtros plantados, também conhecidos como wetlands construídos. 

Os wetlands construídos são sistemas de tratamento de água que utilizam pro-

cessos naturais da degradação de matéria orgânica e a filtração biologicamente 

ativa no meio filtrante através do uso de macrófitas, possibilitando reações de 

alta eficiência, mesmo sob condições variáveis (PLATZER; HOFFMANN; MIGLIO, 

2016). Além de poder contribuir para o enriquecimento das paisagens, os 
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wetlands tendem a minimizar ou em alguns casos até mesmo eliminar os maus 

odores do efluente, tornando este um sistema de tratamento bastante agradável 

à comunidade (BENASSI et al., 2018). Outra vantagem apresentada por este tra-

tamento pode ser vista na sua baixa demanda energética, devido ao uso de pro-

cessos naturais. 

Nestes sistemas, os coliformes são removidos pela associação de dife-

rentes mecanismos, sendo eles: (i) físicos, por filtração e sedimentação; (ii) quí-

micos, como a adsorção pela matéria orgânica, a oxidação, ação biocida das ma-

crófitas e a oxidação do meio; e (iii) biológicos, como a retenção no biofilme, a 

predação por outros organismos (nematóides e protozoários) ou morte natural 

(INTERNATICIONAL WATER ASSOCIATION, 2000). Entretanto, ainda não está 

totalmente esclarecido quais destes fatores possui maior influência na remoção 

dos coliformes e outros patógenos (STEFANAKIS; AKRATOS; TSIHRINTZIS, 

2014). Além disso, os wetlands se mostraram muito eficiente na remoção de 

bacteriófagos, com redução de até 99% das partículas presentes na água tratada 

(GERSBERG et al., 1987). 

Os sistemas de wetlands podem apresentar diferentes modelos, entre-

tanto, os mais utilizados são os sistemas horizontais e os sistemas verticais. Nos 

wetlands construídos de escoamento subsuperficial de fluxo horizontal 

(WCFH), o efluente a ser tratado é disposto na porção inicial do leito, denomi-

nada zona de entrada, geralmente composta por brita, de onde irá percorrer va-

garosamente através do material filtrante até atingir a porção final, também 

composta por brita e chamada de zona de saída (Figura 1). Essa passagem tende 

a seguir na horizontal e é impulsionada por uma declividade de fundo (PLAT-

ZER; HOFFMANN; MIGLIO, 2016). 

Durante a passagem do afluente, o esgoto entrará em contato com regi-

ões aeróbias, anóxicas e anaeróbias. A camada aeróbia é mais evidente ao redor 

das raízes das macrófitas, pois estas tendem a transportar oxigênio da parte aé-

rea para as raízes e, sobretudo, nessa porção do leito filtrante ocorre uma signi-

ficativa convecção e difusão de oxigênio atmosférico. Durante a passagem do 

efluente na rizosfera, ocorre uma purificação através de processos físicos e quí-

micos e, mais efetivamente, devido à degradação microbiológica (COOPER, 

1996; BRIX, 1997). 

Os sistemas de wetlands verticais podem ser construídos a cima ou 

abaixo do solo, possuindo impermeabilização lateral e inferior, para impedir a 

saída do efluente presente no sistema. Além disso, as macrófitas são plantadas 

diretamente no material filtrante (areia ou brita), pelo qual o efluente percola 

através de todo o perfil vertical (RODRIGUES, 2016). A aplicação intermitente 

do efluente promove grande arraste de ar para o interior da camada filtrante, 

em quantidades que podem ser suficientes para a remoção da matéria orgânica 

e nitrificação (COOPER, 1996). O dimensionamento destes sistemas depende 

das cargas orgânicas e das taxas hídricas aplicadas sobre a área superficial, 
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sendo que estas taxas podem variar em função do clima (SEZERINO et al., 2012; 

TREIN et al., 2015). 

 

 
 

Figura 1: Esquema representativo do perfil longitudinal de wetlands construídos (i) de escoa-
mento horizontal subsuperficial (ii) de escoamento vertical. 

Fonte: adaptado (VON SPERLING; SEZERINO, 2018). 

  

• Banheiros secos 

 

Outra alternativa para a redução de consumo hídrico, os banheiros se-

cos, podem ser aplicadas em escala descentralizada no tratamento de fezes e 

urina humana. A média de consumo diário de água nas zonas rurais varia de 90 

a 140 litros por pessoa (VON SPERLING, 2005), sendo que desta, estima-se que 

27% deste consumo seja utilizado apenas para descarga, além disso, 20% da 

água potável pode ser perdida nos processos de transporte da mesma até os lo-

cais de uso devido a problemas como vazamentos (MAYER; DEOREO, 1999; 

GLEICK, 1996). 

Os banheiros secos são sistemas altamente eficientes na economia hí-

drica, e na reutilização de matéria orgânica. Estes sistemas são favoráveis ao 

meio ambiente, visto que não liberam dejetos que poderiam contaminar o solo 

e as águas, em adição, após o período de compostagem, os resíduos podem ser 

utilizados como fertilizantes jardins e árvores frutíferas, por exemplo (USEPA, 

2005). 

Nestes sistemas, os patógenos podem ser reduzidos por dissecação, bio-

degradação, ou ainda pela associação de ambos (ESREY et al., 1998). A disseca-

ção se mostrou o principal método de inativação de coliformes fecais em siste-

mas com irradiação solar direta, sendo que esta ação pode ocorrer devido à 

baixa umidade (REDLINGER et al., 2001).  
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 Apesar das vantagens apresentadas pelos banheiros secos, ainda exis-

tem grandes preconceitos com a sua utilização. Para contornar esta situação no-

vos modelos de sanitários estão surgindo, com estruturas semelhantes aos de 

banheiros convencionais e com diferentes sistemas de separação de urina, por 

exemplo (HENNIGS et al., 2019). Além disso, diversos modelos baseados em va-

riações desta técnica já estão disponíveis no mercado, como por exemplo 

Loowatt, Dry Flush e o Vacum Toilet. Estes modelos podem ser aplicados em 

diferentes contextos, como habitações, eventos e até mesmo em veículos como 

ônibus ou trailers.  

Desde o início da história humana, o desenvolvimento das civilizações es-

teve diretamente relacionado à disponibilidade de água e sua potabilidade, 

sendo este um fator determinante para a qualidade de vida das populações. As 

contaminações por patógenos são uma grande dificuldade na oferta de água de 

qualidade, podendo infligir danos tanto à saúde humana quanto animal, devido, 

por exemplo, a algumas doenças, as quais podem ser causa de um grande nú-

mero de óbitos. Os indivíduos infectados também podem atuar como reservató-

rios para tais patógenos, sendo por isso essencial a prévia identificação de tais 

contaminantes biológicos. Neste sentido, várias alternativas apresentadas neste 

capítulo poderiam ser aplicadas ao tratamento e à economia hídrica na reali-

dade brasileira, assim como no estado de Santa Catarina. Entretanto as maiores 

dificuldades se encontram na implementação das técnicas e principalmente na 

conscientização da população em geral quanto à importância do tratamento e 

da economia da água. 

  

• Biodigestores 

 

Outro sistema de tratamento descentralizado são os biodigestores ana-

eróbios, estes são estruturas que podem realizar o tratamento de dejetos biode-

gradáveis, dejetos de fazendas ou água de esgoto, através de processos anaeró-

bios que envolvem vários passos e diversos grupos de microrganismos. Estes 

reatores podem estar nas fazendas para fazer o tratamento do dejeto no próprio 

local. Em alguns países desenvolvidos, os resíduos (biodigestatos) depois de 

passarem por processos de higienização, são usados como fertilizantes, a diges-

tão anaeróbia produz também gases que podem ser usados para produção de 

energia (biogás) (VINNERÅS; SCHÖNNING, 2011; MAGRÍ; BÉLINE; DABERT, 

2013). 

A digestão anaeróbia ocorre em quatro etapas, hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese. A hidrólise se baseia na despolimerização de po-

límeros insolúveis como lipídios, proteínas, carboidratos e celulose em monô-

meros, através de reações catalisadas por enzimas de diversos tipos de micror-

ganismos (YATAWARA, 2015).  
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Na acidogênese, descrita na Figura 2, os produtos da hidrólise são con-

vertidos por bactérias fermentativas (acidogênicas). Os açúcares, aminoácidos, 

ácidos graxos são degradados em gás carbônico, hidrogênio, ácido lático, amô-

nia, bem como álcoois e ácidos graxos voláteis, estes são os substratos metano-

gênicos. Na acetogênese os ácidos graxos e os álcoois serão convertidos em hi-

drogênio, acetato e dióxido de carbono, para serem posteriormente convertidos 

em metano na metanogênese (SEADI et al., 2008).  A figura 2 resume as etapas 

da digestão anaeróbica. 

Há diferentes tipos de biodigestores. Considerando a temperatura de 

funcionamento, podem ser mesófilos (de 30 a 40ºC) e termofílicos (mais de 

40ºC). Podem variar também quanto o tipo de matéria prima que são capazes 

de processar, enquanto uns processam apenas uma outros podem processar vá-

rias, alguns biodigestores podem processar os dejetos com menos de 15% de 

conteúdo sólido (wet digester), outros processam dejetos com mais de 15% de 

conteúdo sólido, estes são chamados de dry digester. Em relação a forma como 

o resíduo entra no digestor, eles podem ser de carga ou de fluxo contínuo, nos 

primeiros o resíduo é manualmente colocado e retirado, no segundo tipo o resí-

duo entra e sai automaticamente (USEPA, 2019).   

Para o posterior uso dos biodigestatos como fertilizantes em planta-

ções, é importante respeitar os padrões de higienização destes. A maioria dos 

biodigestores são do tipo mesofílico que não chegam a temperaturas tão eleva-

das a ponto de matar todos os microrganismos patogênicos ali presentes, vários 

também trabalham com pH neutro, neste ambiente poucas substâncias que po-

deriam funcionar como toxinas para estes microrganismos são produzidas 

(VINNERÅS; SCHÖNNING, 2011). 

 

 
 

Figura 2: Resumo esquemático dos caminhos para a produção de biogás.  
Fonte: YATAWARA (2015) apud DILTZ; PULLAMMANAPPALLIL (2013). 
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As estações de tratamento mais avançadas fazem pré-tratamentos que 

ajudam a eliminar os patógenos dessas amostras, normalmente são feitos com 

temperaturas de pelo menos 70°C por 1hr, assim, com exceção de alguns vírus, 

a grande maioria dos patógenos intestinais são eliminados, os tratamentos que 

envolvem altas temperaturas (a pasteurização) são os mais efetivos, porém até 

mesmo assim, alguns vírus podem permanecer viáveis. A utilização da amônia 

nesses processos tem se mostrado como uma alternativa eficiente, a medida que 

com esse agente higienizante os patógenos vão sendo reduzidos, enquanto as 

populações de microrganismos metanogênicos crescem (VINNERÅS; SCHÖN-

NING, 2011). 

Quando mantidos na temperatura e tempo adequados uma considerá-

vel redução de patógenos pode ser observada, estudos demonstraram que pode 

chegar a 90, 99, 99.99 e 99.99% para HAV, Salmonella sp., Escherichia coli e 

HAdV, respectivamente (LANNA et al., 2019; GALLIA et al., 2015). Essa redução 

traz impactos positivos para o ambiente, para a saúde dos animais e das pessoas, 

demonstrando a importância da utilização dos biodigestores como um método 

de tratamento descentralizado.  

         Para as áreas economicamente vulneráveis e desamparadas pelo Es-

tado em questão de saneamento básico, os biodigestores podem ser uma alter-

nativa real e eficiente como uma forma de tratamento descentralizado, visto que 

promovem uma considerável redução de patógenos entéricos presentes nos de-

jetos, possuem baixo custo de instalação e demandam pouco espaço, isso pode 

garantir a saúde do ambiente, dos animais e do ser humano (LANNA et al., 

2019).  

  

3. Integração de Sistemas, Produção Nutricional e Energético baseado em 

Reúso e Reciclo de Hídrico 

 

A situação relativa à disponibilidade de água no mundo é um fator pre-

ocupante devido ao consumo desenfreado deste recurso natural. Além disso, os 

diversos contaminantes tornam a situação ainda mais crítica devido à baixa co-

bertura dos sistemas de tratamento no país. Sendo assim, mostra-se necessária 

a utilização de alternativas para otimização do uso da água a fim de sua preser-

vação e manejo racional (ESTEVES, 2011). 

O aumento populacional está associado com o aumento da demanda 

por água e alimentos, o que impõe novas práticas de reaproveitamento da água 

em setores envolvidos na produção de alimentos, através de sistemas integra-

dos (CASTRO; AZEVEDO; BARBOSA, 2005; HUNDLEY; NAVARRO, 2013). 

De acordo com CASTRO; AZEVEDO; BARBOSA (2005), a integração dos 

sistemas proporciona uma otimização dos recursos hídricos reduzindo os cus-

tos de captação de água, além de evitar o descarte inadequado dos efluentes pro-

duzidos em ambientes naturais. 
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Abaixo são abordados exemplos de produções e reciclo hídrico e de nu-

trientes para fins alimentares e energéticos, visando saneamento e proteção am-

biental. 

  

Exemplo 1) Aquicultura e reciclos 

  

Na China a 2.000 anos a.C. se deu o início da aquicultura com o mono-

cultivo de carpas, entretanto, os chineses já utilizavam as macroalgas como 

fonte de alimento. No decorrer dos séculos outros povos como Antiga Roma, In-

donésia, entre outros, também demonstraram interesse em produzir o peixe 

como fonte de proteína, segundo VINATEA (1995). 

O desenvolvimento da aquicultura tem sido acompanhado de um au-

mento dos impactos ambientais gerados por essa atividade, sendo que atual-

mente há um acréscimo no interesse em reduzir tais impactos negativos visando 

uma aquicultura sustentável (CORSO, 2010).    

Segundo TIMPONE (2009), no Brasil a aquicultura começou a se desen-

volver na década de 50 com a introdução de espécies exóticas como a tilápia, 

carpa e truta. O país possui um enorme potencial de desenvolvimento devido a 

sua extensa disponibilidade tanto de água doce como salina, segundo dados da 

FAO (2016) o Estado Mundial da Pesca e Aquicultura 2016 estima que haverá 

um aumento de 104% na produção da pesca e aquicultura no ano de 2025, 

sendo que será o maior registro no país, devido aos investimentos feitos no setor 

nos últimos anos.    

No estado de Santa Catarina a piscicultura teve início também no século 

XX nas cidades de Blumenau, Joinville, entre outras cidades, segundo SOUZA FI-

LHO et al. (2004). O estado possui um ótimo desenvolvimento na área da aqui-

cultura, conhecido nacionalmente por ser a maior produção de mexilhão Perna 

perna e ostras Crassostrea gigas, sendo que a cidade de Florianópolis é referên-

cia, e também um dos maiores produtores de peixe de água doce, segundo Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. As principais regiões atualmente 

produtoras de peixes de água doce com foco na produção de Oreochromis niloti-

cus conhecida popularmente como Tilápia do Nilo são o Alto Vale do Itajaí, oeste 

e sul do estado (SOUZA FILHO et al., 2004).    

A aquicultura pode ser considerada como um fator de poluição no meio 

ambiente circundante devido ao descarte inadequado dos efluentes na maioria 

dos empreendimentos, pois tudo que entra nas unidades de cultivo como a ra-

ção, fertilizantes, medicamentos, patógenos entre outros são direcionados aos 

ambientes naturais, tais como rios, lagos e oceanos (ARANA, 2010). O descarte 

incorreto dos efluentes produzidos nos cultivos podem ocasionar a eutrofização 

dos ambientes naturais devido ao aumento das comunidades de fitoplâncton, 

que por sua vez diminuem a disponibilidade de oxigênio dissolvido. O cresci-

mento dessas comunidades é induzido pelas grandes concentrações de matérias 
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orgânicas e nutrientes tais como o nitrogênio e fósforo que provém da alimen-

tação dos organismos cultivados (ARANA, 2010; NOGUEIRA, 2008). Além de im-

pactos ambientais segundo NOGUEIRA (2008), geralmente há predominância 

de cianobactérias nos ambientes eutrofizados. Estas microalgas em determina-

das situações podem produzir toxinas que são prejudiciais à saúde pública, po-

rém, a bioacumulção desses nutrientes não apenas podem causar a eutrofização 

de ambientes naturais como também o aumento da concentração de compostos 

nitrogenados como o nitrato. Este composto, quando em quantidades elevadas 

na água pode induzir a ocorrência de metahemoglobinemia em recém-nascidos. 

         Os efluentes podem interferir no próprio sistema de produção através 

da alta estocagem de animais, que pode influenciar na qualidade da água pre-

sente nesse cultivo. O estresse ocasionado pela alteração da qualidade da água 

pode levar o animal ao estresse desencadeando a imunossupressão aumen-

tando o risco de contrair infecções bacterianas (URBINATI; CARNEIRO; AQUÁ-

TICA, 2004; REZENDE, 2012).  A utilização de medicamentos tais como antibió-

ticos podem selecionar bactérias resistentes, além de representar riscos à saúde 

pública devido a toxidade (REZENDE, 2012) e causar problemas nos corpos de 

água como a persistência por longos períodos nos sedimentos marinhos 

(ARANA, 2010). 

Neste sentido, estudos sobre os sistemas de recirculação de água (SRA) 

tornam-se importantes, sendo frequentes desde a década de 80 em alguns paí-

ses como Japão, Estados Unidos e Israel, porém, no Brasil o interesse nesse tipo 

de cultivo se intensificou na última década (KUBITZA, 2006). 

A utilização de sistemas de recirculação de água permite que se obtenha 

um aumento na produção com aproveitamento da água, com uma baixa taxa de 

liberação de efluentes, permitindo o controle do ambiente interno. A pequena 

concentração liberada de efluentes é favorável pela presença de biofiltros no 

qual há presença de microrganismos benéficos que auxiliam o tratamento da 

água contaminada por material orgânico e compostos nitrogenados (SILVA, 

2016; SILVA, M.S.G.; LOSEKANN, M.E.; HISANO, 2013; CREPALDI et al., 2007).  

         Os tipos de sistemas de recirculação de água vão do mais sofisticados 

que apresenta uma alta tecnologia através de usos de sensores e comandos por 

computador e os mais simples no qual é necessário realizar todas as operações. 

Independentemente do tipo de SRA escolhido, a garantia do funcionamento se 

dá no uso eficiente dos componentes de tratamento de água e boas práticas no 

manejo (KUBITZA, 2006; LIMA; KEBUS, 2008).  Na Figura 3 podemos ver um 

exemplo de SRA de um tanque com sistema individual de tratamento e recircu-

lação de água.  

         Os principais pontos para se obter um bom funcionamento no SRA con-

sistem no bem-estar do animal cultivado, sendo fundamental uso de uma ração 

de alta qualidade, condições adequadas de qualidade da água para evitar o es-

tresse do animal e estabilidade de sua saúde. Para que a água apresente uma boa 
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qualidade é necessário o monitoramento de resíduos sólidos, gerados através 

das fezes e restos de alimentos, pois consomem o oxigênio para a transformação 

da amônia, gerando resíduos nitrogenados que dependendo da concentração 

podem ser tóxicas aos organismos presentes. Os demais monitoramentos são os 

mesmos já realizados em cultivos em tanques, como a manutenção do pH, alca-

linidade e gases dissolvidos (KUBITZA, 2006; LIMA; KEBUS, 2008). 

  

 
 
Figura 3: Tanque com sistema individual de tratamento e recirculação de água 1. Filtro biológico 2. 

Registro – retorno de parte da água bombeada e aeração 3. Bomba submersa 4. Dreno central 5. 
Coletor de sólidos e retorno da sobra de água.  

Fonte: KUBITZA (2006).        

 

  A irrigação de plantações com o reuso da água dos tanques de piscicul-

tura, proporcionam a biofertilização do solo, devido às concentrações de com-

postos nitrogenados e fósforo, porém, para determinadas espécies de plantas os 

níveis de nutrientes presentes nos efluentes são baixos necessitando a utilização 

de algum fertilizante químico, sendo assim, essencial o estudo antecipado das 

espécies a serem integradas. Contudo é necessário que haja cuidados com a qua-

lidade da água que será utilizada devido aos níveis de coliformes totais presen-

tes na água (CASTRO; AZEVEDO; BARBOSA, 2005; CHAVES; SILVA, 2006). 

         A aquaponia é a integração entre a aquicultura com a hidroponia em um 

sistema de recirculação de água e nutrientes. Em alguns países que apresentam 

dificuldades com a oferta da água como Estados Unidos, Israel e México utilizam 

desse sistema integrado para a produção de alimentos. O volume de água neces-

sário para o abastecimento é relativamente baixo comparado aos processos de 

irrigação e cultivos tradicionais da aquicultura, sendo que a troca de água pode 

ser realizada com menos frequência que os sistemas tradicionais (HUNDLEY; 

NAVARRO, 2013).  

         De acordo com KODAMA (2015) o sistema de aquaponia permite que as 

plantas absorvam os nutrientes que são gerados ou desperdiçados nos cultivos 
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de peixes, favorecendo o seu crescimento, além de ocorrer a nitrificação das 

plantas devido os filtros biológicos presentes no sistema. Além de obter vanta-

gens para as plantas, o sistema de aquaponia oferece o controle da qualidade da 

água, diminuiu os resíduos orgânicos presentes nos tanques,  a redução de algas 

e fungos que podem aderir propriedades organolépticas desagradáveis a carne 

do peixe a ser comercializado, podendo ser implantados em regiões com condi-

ções climáticas adversas (HUNDLEY; NAVARRO, 2013; KODAMA, 2015). 

         As estruturas para o sistema de aquaponia podem ser dos mais diver-

sos, porém, há três principais aspectos complementares que devem ser segui-

dos, primeiro o cultivo de peixes no viveiro com a entrada de nutrientes na 

forma de ração, filtros biológicos que realizam o processo de nitrificação e as 

bancadas de hidroponias para obter a absorção de nutrientes pelos vegetais 

(HUNDLEY; NAVARRO, 2013).  

  

Exemplo 2) Reciclo de água na produção de biocombustível 

 

Elevados volumes de água são necessários na produção de biocombus-

tíveis. Ela é consumida em diferentes etapas de processo como no processa-

mento da biomassa, na extração de compostos, na conversão do biocombustível 

e, principalmente, no cultivo das plantas energéticas (INDIRA et al., 2018). Na 

produção de etanol a partir do amido de milho são requeridos de 3 a 4 galões de 

água para produzir 1 galão de etanol. Utilizando-se a biomassa celulósica como 

matéria-prima a demanda geral de água chega a ser 2 vezes maior do que o pro-

cesso convencional (6 galões de água por galão de etanol). Isso ocorre porque 

na produção do etanol celulósico são necessárias etapas adicionais (pré-trata-

mento e hidrólise) para tornar os açúcares disponíveis para a fermentação 

(ADEN, 2007). 

Frente à essa questão, águas residuárias têm sido aplicadas para culti-

var biomassas que são posteriormente utilizadas na produção de biocombustí-

veis, buscando um sistema de produção integrado e rentável (DAHIYA, 2015; 

KUMAR et al., 2019). Alguns estudos demonstraram que é possível cultivar algas 

em águas residuárias da aquicultura (GAO et al., 2016; MARINHO-SORIANO et 

al., 2011) , suinocultura (CHENG et al., 2019), em efluentes têxteis (FAZAL et al., 

2018) e digestato, efluente resultante da digestão anaeróbia (ZHANG et al., 

2018). As algas utilizam elevadas concentrações de nitrogênio, fósforo, carbono 

orgânico e inorgânico em seu crescimento, elementos que estão presentes na 

maioria das águas residuárias, tornando-as um substrato ideal para cultivar al-

gas (SALAMA et al., 2017). No entanto, as águas residuárias apresentam altas 

concentrações de nutrientes e patógenos, como bactérias, que podem prejudicar 

e comprometer o crescimento das algas, dessa forma, em alguns casos é neces-

sário diluir e esterilizar as águas residuais para garantir a eficiência do cultivo 

algal (CHENG et al., 2019). 
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A viabilidade do uso de nutrientes de águas residuárias para o cultivo 

de algas e posterior aplicação na produção de biocombustível foi comprovada 

por vários estudos (Tabela 1), já que as algas apresentam altos teores de prote-

ínas, carboidratos e ácidos graxos (lipídios) (DHARGALKAR; PEREIRA, 2005). 

Os altos teores de lipídios presentes na biomassa algal (20 a 50% m/m de bio-

massa seca), especialmente na forma de triacilgliceróis, a torna uma biomassa 

atrativa para a produção de biodiesel (CHEN et al., 2018; SHAH et al., 2018), en-

quanto as frações de carboidratos, açúcares e amido, são interessantes para a 

produção de bioetanol (JAMBO et al., 2016; SHUBA; KIFLE, 2018). A biomassa 

algal também têm se mostrado um substrato adequado para o processo de bio-

digestão anaeróbica resultando em energia na forma de biogás rico em metano, 

com rendimentos de até 400 mL CH4/g SV (GONZÁLEZ-GONZÁLEZ et al., 2018a; 

YANG et al., 2018). 

O digestato ou digerido, efluente gerado na biodigestão anaeróbica, 

também pode ser aplicado como substrato para crescimento das algas, devido 

suas características nutricionais, substituindo o meio de cultivo comercial, re-

duzindo o custo de produção e propiciando o desenvolvimento de um sistema 

de ciclo fechado (GONZÁLEZ-GONZÁLEZ et al., 2018b). 

 

  
Tabela 1 - Aplicação de algas cultivadas em águas residuais na produção de biocombustíveis. 

 

 Água residuária Aplicação Biocombustível Referência 

Municipal Cultivo de mi-
croalgas 

Biogás ZHOU et al. (2018) 

Digestato Cultivo de mi-
croalgas 

Biogás GONZÁLEZ-GONZÁLEZ et 
al. (2018b) 

Municipal Cultivo de mi-
croalgas 

Bioetanol ONAY (2018) 

Têxtil Cultivo de mi-
croalgas 

Biodiesel (FAZAL et al. (2018) 

Suinocultura Cultivo de mi-
croalgas 

Biodiesel, biometano e 
biohidrogênio 

(CHENG et al.(2019) 

Digestato Cultivo de mi-
croalgas 

Biodiesel (ZHANG et al. (2018) 
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Municipal Cultivo de ma-
croalgas 

Bioetanol GE; MADILL; CHAMPAGNE 
(2018) 

Municipais Cultivo de algas Biodiesel MARELLA et al. (2019) 

Processamento de 
peixes 

Cultivo de algas Biodiesel TRIVEDI et al. (2019) 

  

  

Outros estudos recentes avaliaram a aplicação direta das águas residu-

árias na produção de biocombustíveis. Águas residuárias da indústria de bebi-

das açucaradas e da indústria de processamento de amido de milho foram utili-

zadas na produção de bioetanol, resultando em 0,45 g de bioetanol/g de açúcar 

(COMELLI et al., 2018). GAO; LI (2011) substituíram a água doce do processo de 

produção de etanol por digestato na fermentação utilizando trigo como matéria 

prima principal. A substituição da água doce pelo digestato aumentou a produ-

ção de etanol em 18%, já que os nutrientes e enzimas presentes no digestato 

causaram um efeito sinérgico positivo durante a sacarificação e fermentação. 

Águas residuárias com quantidades elevadas de óleo e graxas, especial-

mente as advindas de abatedouros, frigoríficos e laticínios, são matérias-primas 

atraentes para produção de biodiesel (BALASUBRAMANIAN et al., 2018; SIVA-

KUMAR; ANBARASU; RENGANATHAN, 2011) e de biogás. MARTÍ-HERRERO; 

ALVAREZ; FLORES (2018) estudaram o tratamento e produção de biogás a par-

tir de efluentes de abatedouros e verificaram uma remoção de 70% da DQO em 

9 dias e produção específica de biogás de 0,55 m³/kg SV. KARRAY et al. (2017) 

avaliaram a co-digestão de macroalgas verdes com águas residuárias da indús-

tria açucareira e obtiveram resultados promissores de biogás e metano após a 

co-digestão (114 mL/g VS com 75% de metano). 

Diante disso, pode-se observar que a reutilização de águas residuárias 

como matéria-prima na produção de biocombustíveis representa uma boa alter-

nativa para o gerenciamento de resíduos, além de garantir uma sinergia entre a 

produção de energia, o tratamento parcial das águas residuais (remoção de nu-

trientes) e ainda reduzir a pressão sobre os recursos hídricos (GHERGHEL; TE-

ODOSIU; DE GISI, 2019; MURRY et al., 2019). 

  

Considerações finais 

          

Estudos voltados a otimização hídrica em bioprocessos, reciclo e reuso 

de água (como na qualidade sanitária de efluentes humanos e dejetos animais) 

são de extrema importância para dar suporte à saúde humana, animal e ambi-

ental. Não há como tratar isoladamente esta saúde e as medidas tomadas devem 
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ser transversalmente interligadas por meio da gestão, qualidade e economia dos 

recursos hídricos. 
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UTILIZAÇÃO DE PAVIMENTOS POROSOS  
PARA AUXÍLIO EM CONTROLE DE  

ALAGAMENTOS URBANOS 

 

PAULO CÉSAR PINTO, TATIANE ISABEL HENTGES1 

 

O conceito de pavimento poroso ou permeável foi desenvolvido na dé-

cada de 1970 no Franklin Institute, no estado da Filadélfia, Estados Unidos. Con-

siste de uma camada de revestimento de asfalto ou de concreto de granulome-

tria uniforme, onde não existem os agregados finos, isto é, partículas menores 

que 600 µm (ABNT: peneira N.30). Nesta concepção de camada de rolamento, 

formam-se canalículos internos que proporcionam infiltração e/ou escoamento 

da água que percola superficialmente. Via de regra, em camada porosa de asfalto 

há 40% de vazios, no concreto, acima de 1%. Mostra-se, por meio da Figura 1, 

desenho esquemático comparativo do pavimento poroso com blocos intertrava-

dos (pavers), concreto e asfalto. 
 

 

 
 

(adaptado de: GOMEZ et al. 2011) 
Figura 1: Camadas de pavimento drenante em bloco intertravado, concreto e asfalto poroso 
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No Brasil, pelo clima tropical e grandes incidências pluviométricas; pelo 

relevo e topografia de regiões, pelo crescimento e ocupação desorganizado de 

cidades; bem como, pelas incipientes obras de drenagem urbana, há inúmeros 

casos de alagamentos, enchentes e inundações em meios urbanos. Fatos que 

causam transtornos à população, às políticas e à saúde pública. 

Sabe-se que uma das principais causas de enchentes em meios urbanos 

é a impermeabilização de superfícies. Neste contexto, a pavimentação de vias 

urbanas e estacionamentos agrega um potencial ainda maior dos efeitos de ala-

gamentos pois elimina áreas de infiltração e aumenta a velocidade de escoa-

mento das águas superficiais. 

As soluções clássicas para os problemas de alagamentos urbanos se 

concentram na execução de obras hidráulicas (medidas estruturais), tais como: 

construção de redes de drenagem, canalizações e retificações de corpos d’água, 

construção de galerias, dutos hidráulicos a partir de análises econômicas dos 

benefícios e dos custos de cada medida. Contudo, no processo de desenvolvi-

mento dos centros urbanos, são necessárias adequações do sistema de drena-

gem devido às modificações das taxas de infiltração do solo e aumento do vo-

lume e da taxa de escoamento de águas superficiais oriundas de efeitos pluvio-

métricos. Entretanto, o planejamento de engenharia e das obras passam pela 

construção e readequação das redes existentes; ou seja, alocação de significati-

vos recursos para melhorias no sistema de drenagem em obras que não são sen-

sivelmente percebidas pela população em geral. Em termos políticos, pouco 

atrativo devido aos transtornos gerados à população pela abertura de valas, mo-

vimentação de terra, tráfego de máquinas pesadas e repavimentação/remendos 

em vias. 

A medida de controle de escoamento na microdrenagem tradicional-

mente utilizada consiste em drenar a área desenvolvida através de condutos 

pluviais até um coletor principal ou córrego/riacho urbano, canalizado ou não. 

Este tipo de solução acaba transferindo para jusante o aumento do escoamento 

superficial com maior velocidade, já que o tempo de deslocamento do escoa-

mento é menor que nas condições pré-existentes. Por consequência, causando 

inundações e alagamentos nos troncos principais ou na macrodrenagem. 

Segundo Tucci (2002), a expansão das áreas urbanas modifica a ocor-

rência natural do ciclo hidrológico, pois, com o ambiente impermeabilizado, 

parte da água que infiltrava, evaporava ou era retida pela cobertura vegetal, 

passa a compor o escoamento superficial. Nessas condições ocorre aumento da 

velocidade de escoamento, redução do tempo de concentração na bacia, au-

mento e antecipação na vazão a qual pode ter seu valor de pico aumentado em 

até seis vezes. Ilustra-se, pela Figura 2, os efeitos do incremento da urbanização 

sobre o ciclo hidrológico: aumento gradativo da impermeabilização, progressiva 

diminuição da infiltração rasa e profunda, diminuição da recarga de águas pro-

fundas (lençol freático). 
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Na tentativa de se proteger contra os alagamentos urbanos, evitando o 

redimensionamento do sistema de drenagem existente, surge a ideia de recons-

truir a vazão de pré-ocupação, objetivando a interceptação da água superficial 

da chuva antes de atingir a rede de coleta pluvial. Desta forma, as chamadas me-

didas alternativas ou compensatórias de drenagem, também designadas de BMP 

(Best Management Practices) – como é o caso do pavimento poroso, trincheiras 

de infiltração, reservatório de detenção, dentre outras – se apresentam como 

bons instrumentos de controle do escoamento superficial, tendo como objetivo 

preservar as condições hidrológicas da bacia pré-urbanizada, apresentando os 

processos naturais para promover a drenagem e disposição das águas pluviais , 

reduzindo os impactos para um nível aceitável. Coutinho (2011), demonstra ce-

nários comparativos típicos de vazão e tempo de escoamento superficial de 

águas superficiais considerando bacias hidrológicas com superfície natural, ur-

banizada e com aplicação de BMP (Figura 3).   

 

 
 

(Fonte: AUEPA, 2005) 
Figura 2: Influência da pavimentação no ciclo hidrológico em região urbana 
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(Fonte: Coutinho, 2011) 
Figura 3: cenários de hidrogramas para bacia natural, urbanizada e com aplicação de BMP 

 

A adoção de pavimentos porosos tem se tornado cada vez mais neces-

sária como medida compensatória para amortecer as vazões de pico e atenuar 

os efeitos causados pelas chuvas em áreas densamente urbanizadas. 

Porém, o uso destes pavimentos pode ser restringido em regiões de 

clima frio (entupimento e trincamento pelo ciclo de gelo/degelo), regiões áridas 

(alta amplitude térmica), regiões com altas taxas de erosão devido ao vento 

(acúmulo de sedimentos na superfície). 

 

PAVIMENTO DE CONCRETO PERMEÁVEL 

 

 O pavimento em concreto permeável apresenta alta porosidade, permi-

tindo a infiltração e a percolação da água superficial. Este concreto é constituído 

de material granular quase todo com a mesma granulometria. O uso do mesmo 

tamanho de agregado cria vazios, pois eles não conseguem ser preenchidos sem 

agregados menores (intertravamento granular), sendo assim, esta quantidade de 

vazios torna o material permeável. Tipicamente apresenta 15% a 25% de teor de 

vazios e atinge um coeficiente de permeabilidade de 0,30 m/s. 

 A função permeável do concreto não funciona se ele não estiver associ-

ado à estrutura do pavimento de base e sub-base granular. A água pluvial desce 

pelo concreto poroso e precisa ser armazenada na camada granular, que deve 

ser de agregados com grande volume de vazios. Voronovcz e Vargas (2016) su-

gere base com volume de vazios superior à 40%. Estas camadas devem ser di-

mensionadas para funcionarem como reservatório e também suportar à solici-

tação das cargas do tráfego. A altura das camadas varia em função do tipo de 

tráfego, tipo de solo e regime de chuvas da região. 
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 Contudo, a utilização se torna restrita, podendo ser utilizado como via 

para pedestres, estacionamentos e vias de tráfego leve de veículos, pois não su-

portam intensas quantidades de carga e fluxo constante de veículos. Isso ocorre 

devido à grande quantidade de vazios existentes no concreto pois, quanto mais 

vazios possuir, menor será sua resistência à compressão e à tração (menor ma-

triz de rigidez). 

 Em estudo de Voronovcz e Vargas (2016), o pavimento permeável de 

concreto mostrou-se eficaz e com desempenho adequado para utilização em 

parques e estacionamentos; além de poder durar até 10 anos sem problemas 

estruturais significativos. Porém, apontam que nos 2 primeiros anos o revesti-

mento diminui cerca de 50% da capacidade de sua permeabilidade e continua 

perdendo gradativamente até que os vazios sejam preenchidos por impurezas. 

Assim sendo, necessitando de manutenção periódica para que retorne às suas 

características de permeabilidade. Ainda, indicam custo 35% superior ao de um 

pavimento de concreto convencional. 

 Apresenta-se, pela Figura 4 e Tabela 1, o aspecto do revestimento de 

concreto poroso/permeável e o comparativo de pesos específicos entre tipos de 

concretos. 
 

 
Figura 4: Aspecto do concreto poroso/permeável 

 
 

Tabela 1: Pesos específicos de diferentes tipos de concreto 
 

Materiais Peso Específico (t/m3) 
Concreto Pesado 2,8 a 5,0 
Concreto Normal 2,0 a 2,8 
Concreto Poroso 1,2 a 2,0 
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 Pesquisa desenvolvida por Virgilis et al. (2010) aplicaram pavimento de 

concreto poroso com camada de base de 35 cm em área de 1.600 m² de estacio-

namento visando que a água pluvial acumulada no sistema fosse escoada grada-

tivamente para o sistema de drenagem em 12 horas. Os pesquisadores citam 

como possível aplicação deste tipo de pavimento em escala real onde a água da 

chuva não contenha poluição para não entupir os poros, ou seja, em locais mais 

altos da cidade. Virgilis et al. (2010), estimam custo de 20 a 22% mais alto que 

o concreto plástico convencional; contudo, apontam que, após larga escala de 

aplicação, tende a ter custo similar ao convencional. 

 No momento, a Prefeitura Municipal de São Paulo estuda formas de re-

alizar normas técnicas para a utilização do pavimento poroso de concreto na 

cidade; possivelmente tendo abatimento no Imposto sobre a Propriedade Pre-

dial e Territorial Urbana (IPTU) como forma de incentivo. 

 

PAVIMENTO PERMEÁVEL DE BLOCOS INTERTRAVADOS  

 

 De acordo com a NBR-16416 (ABNT, 2015), os pavimentos de blocos 

intertravados permeáveis podem ser feitos basicamente com três tipos de re-

vestimentos: 

 

➔ peças de concreto com juntas alargadas: percolação de água ocorre pelo 

espaço (juntas) entre as peças de concreto convencional; 

➔ peças de concreto permeável: elementos realizados com estrutura gra-

nular aberta que o tornam permeáveis sobre a totalidade do seu vo-

lume; 

➔ peças de concreto com aberturas de drenagem ou áreas vazadas: estru-

tura composta, geralmente, de aberturas em forma de meia-lua que per-

mitem a infiltração da água existente na superfície. 

 

 A fim de avaliar a taxa de infiltração in situ de um pavimento permeável 

com um tipo alternativo de bloco intertravado, construiu-se em 2016 pista ex-

perimental na Universidade de São Paulo (USP). Utilizado por Ono, Balbo e Car-

gnin (2017), na oportunidade, bloco intertravado de concreto com 20 cm de 

comprimento por 20 cm de largura por 8 cm de altura (Figura 5). O revestimento 

constituído de blocos de concreto unidirecionalmente articulado conferiu ao pa-

vimento uma permeabilidade de 4,89x10¯³, comparável à permeabilidade da 

brita graduada. 

 A utilização de blocos intertravados de concreto com função permeável 

já tem escala considerável no Brasil, principalmente no que diz respeito à dispo-

sição em condomínios residenciais. Este fato se dá pela adequação aos índices 

de infiltração preconizados em códigos de obras e planos diretores municipais. 

Entretanto, se mostram na prática de pequena eficácia na infiltração devido à 
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colmatação do solo nas regiões vazadas (terreno natural). Isto se deve pela sua 

utilização em vias de circulação, assentamento em camada arenoargilosa e ma-

nutenção deficitária. 
 

 
 

(Fonte: Ono, Balbo e Cargnin, 2017) 
Figura 5: bloco de concreto articulado unidirecionalmente: (a) vista longitudinal e vista isométrica 

 
 
PAVIMENTO PERMEÁVEL DE ASFALTO 
 

O pavimento com asfalto permeável foi inicialmente aplicado na França, 

na segunda metade da década de 1940; contudo, sem êxito pois a qualidade do 

ligante asfáltico (betume) na época – heterogêneo e de pouca trabalhabilidade – 

tornava instável a rigidez da mistura asfáltica devido aos vazios internos. Poste-

riormente em 1970, utilizado novamente em pesquisas na França, Estados Uni-

dos, Japão e Suécia. 

Em 1978, na França, é lançado um programa de pesquisas visando no-

vas soluções para diminuição de inundações em regiões urbanas. Dentre estas 

pesquisas, o pavimento composto de revestimento asfáltico permeável – conhe-

cido também como pavimento de asfalto com estrutura reservatório – destacou-

se como uma das soluções mais interessantes graças à sua facilidade de integração 

ao ambiente das cidades (Caniard et al., 1978; apud Azzout et al., 1994). 

Azzout et al. (1994) caracterizam quatro tipos de pavimentos permeá-

veis de asfalto. Segundo eles, o pavimento pode possuir revestimento drenante 

ou impermeável (mistura asfáltica convencional) e ainda ter função de infiltra-

ção ou apenas armazenamento (Figura 6). 
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Ciria (1996) aponta como principais vantagens do pavimento de asfalto 

permeável: 

 

➔ redução do volume total de água pluvial de entrada na rede de drena-

gem urbana, diminuindo o risco de inundação a jusante; 

➔ utilização onde não haja rede de drenagem que possa absorver o esco-

amento proveniente do empreendimento; 

➔ controle do escoamento superficial na fonte, reduzindo os impactos hi-

drológicos da urbanização; 

➔ custos em toda sua vida útil podem ser menores que em outros sistemas 

de drenagem; 

➔ tratamento da água da chuva através da remoção de poluentes; 

➔ dispositivos de drenagem que se integra completamente à obra, não ne-

cessitando de espaço exclusivo. 

 
 

 
 

(Fonte: Azzout et al. 1994) 
Figura 6: tipos de pavimento de asfalto com reservatório estrutural 

 
 
ANÁLISE DE VIABILIDADE  

 

Mostra-se, por meio da Figura 7, fluxograma básico para análise de via-

bilidade da utilização do pavimento poroso como alternativa de controle para 

alagamentos urbanos. Os quesitos técnicos levam em consideração as condições 

do solo subjacente, nível do lençol freático e carga de poluentes; bem como, se 

haverá infiltração e reservatório da água pluvial. 



 
 

45 

 

O planejamento e projeto dos pavimentos porosos se tornam impres-

cindíveis para sua correta utilização, dimensionamento e funcionamento; obje-

tivando um sistema mais funcional e de menor custo. Nesta fase, deve-se conhe-

cer critérios físicos, ambientais, econômicos e regulamentares.  

O tipo de material utilizado no pavimento drenante deve ser escolhido em 

função do tipo de estrutura, da espessura máxima aceitável (econômica e tecnica-

mente) e das solicitações mecânicas às quais o pavimento será submetido. 
 

 
 
 

(Fonte: Acioli, 2005) 
Figura 7: fluxograma básico de análise da viabilidade de utilização do pavimento poroso 

  

 

Tendo em vista as vantagens e desvantagens de cada tipo de revesti-

mento do pavimento poroso, apresenta-se na Tabela 2, comparativo de caracte-

rísticas, critérios técnicos e de custo para diversas utilizações. 

Em estudo de aplicação do concreto poroso na cidade de Porto Alegre, 

Holtz (2011) demonstrou praticamente inexistência entre o custo de produção 
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do pavimento poroso de concreto e do pavimento convencional de concreto (Fi-

gura 8). O autor aponta que, mesmo com alguns pontos para serem aprimora-

dos, tais como a intensidade da vibração na compactação do concreto poroso in 

situ, aumento da resistência à compressão do concreto e uma melhor aceitação 

por parte da população e órgãos públicos perante uma nova tecnologia, a adoção 

do pavimento poroso de concreto é viável. 
 
 

Tabela 2: comparativo entre tipos de material de revestimento para pavimento poroso 
 

 
 

(Adaptado: Fach et al., 2002) 

  

Solo Natural
Blocos 

Vazados

Asfalto    

Poroso

Concreto 

Poroso

Revestimento 

Asfáltico

Utilização
estacionamentos, 

calçadas, quadras 

poliesportivas

estacionamentos, 

calçadas e 

ciclovias

todos usos

Capacidade 

de Infiltração

varia dependendo 

da geologia
média nula

Aspecto 

Visual
rústico

bom (podendo 

variar cores de 

aplicação)

semelhante ao 

asfalto 

convencional

semelhante ao 

concreto 

convencional

-

Manutenção 

Periódica
6 meses 6 meses a 1 ano -

Implantação muito baixo baixo

Manutenção baixo médio baixo

Resistência à 

Abrasão
boa média média a alta alta

Aderência média muito boa boa boa

Acústica ruim boa

Particulas 

Sólidas
- boa -

Metais 

Pesados
- ruim -

muito baixa

média

muito boa

média

Material

todos usos (estrutura reforçada)

boa

6 meses a 2 anos

médio

médio a alto

R
e

te
n

çã
o

C
u

st
o

Q
u

e
si

to
s 

Té
cn

ic
o

s
C

ar
ac

te
rí

st
ic

as
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(Adaptado: Holtz, 2011) 
Figura 8: comparativo de custos do concreto poroso e convencional em m³ de concretagem 

 
 
CRITÉRIOS DE PROJETO E DIMENSIONAMENTO  

 

O material da camada superficial do pavimento poroso deve resistir às so-

licitações das cargas do tráfego atuante: fadiga, deformação vertical e esforços de 

cisalhamento; bem como, permitir a infiltração/percolação da água da chuva. 

A camada de base do pavimento permeável tem como função transmitir as 

solicitações aplicadas na camada superior para o solo de suporte, como também ar-

mazenar provisoriamente a água pluvial, até sua infiltração no solo ou drenagem 

para rede coletora. O material deve ser escolhido em função de sua compatibilidade 

com a camada superficial, do tipo de tráfego, dos aspectos construtivos, da porosi-

dade e do custo associado. Comumente utilizado material granular (brita), Knapton 

et al. (2002) aconselham diâmetro superior à 10 mm, material siltoso menor que 

3% e argiloso menor que 1%; tendo dureza suficiente para resistir ao atrito (evi-

tando fragmentação e diminuição da porosidade inicial). 

Utiliza-se material geossintético na interface entre as camadas do pavi-

mento para evitar contaminação entre materiais de estrutura granular. 

O dimensionamento mecânico do pavimento poroso ainda se dá de 

forma incipiente no Brasil, geralmente utilizando métodos empíricos. 

O dimensionamento hidráulico/hidrológico permite determinar a espes-

sura do reservatório necessário para armazenamento do volume pluvial de deter-

minado tempo de retorno. Essa espessura deve ser comparada com a obtida no di-

mensionamento mecânico, devendo ser adotada a maior dentre as espessuras. 

Os cálculos do pavimento poroso são semelhantes ao pavimento modu-

lar, sempre salientando que a condutividade hidráulica do pavimento deve ser 

maior que a intensidade da chuva. O fator limitante sempre é o solo ou o volume 

do reservatório. 
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A condutividade hidráulica mínima em que pode ser considerado a in-

filtração no solo é de 0,36 mm/h, conforme CIRIA, 2007. A profundidade máxima 

da água numa região plana de infiltração é: 

 

ℎ = (
𝐷

𝑛
) 𝑥(𝑅. 𝑖 − 𝑞) 

 

sendo: 

h: profundidade máxima da camada de pedras britadas (m); 

D: duração da chuva (h); 

i: intensidade da chuva (mm/h) conforme período de retorno adotado; 

q: condutividade hidráulica do solo (m/h); 

R = razão entre a área drenada com a área de infiltração (R = Ad/Ab); 

Ad: área drenada (m²); 

Ab: base da área do sistema de infiltração (m²); 

n: porosidade do material (volume dos vazios/volume total); 

 

Para infiltração em pavimento com subbase de pedras britadas e Ad = 

Ab faz-se o valor de R = 1 e teremos:  

 

ℎ = (
𝐷

𝑛
) 𝑥(𝑖 − 𝑞) 

 

Para infiltração em pavimentos sem subbase fazemos R=1 e n=1; 

 

ℎ = 𝐷𝑥(𝑖 − 𝑞) 

 

Na prática podemos impor um certo valor de altura (h máx) e obtemos 

a área da base da infiltração Ab. 

 

𝐴𝑏 = (𝐴𝑑. 𝑖. 𝐷)/(𝑛. ℎ 𝑚á𝑥 + 𝑞. 𝐷) 

 

QUALIDADE DA ÁGUA DE INFILTRAÇÃO  

 

Com o intuito de avaliar o potencial impacto sobre os recursos hídricos 

subterrâneos, pesquisas verificam a qualidade da água infiltrada através dos pa-

vimentos porosos. 

Legret e Colandini (1999) observaram que grande parte dos poluentes 

(principalmente metálicos) é retida na parte superior da camada porosa do re-

vestimento (independentemente do tipo de material empregado). Afirmam que 

o pavimento poroso é eficiente na retenção de chumbo associado à matéria em 

suspensão, enquanto que zinco, cádmio e cobre foram filtrados na camada sub-

jacente ao reservatório. 
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Hutson e Waegenet, 1992, apud Legret e Colandini, 1999) observaram 

que a concentração de chumbo diminui rapidamente com a profundidade. A con-

centração de cádmio diminui mais lentamente porque a retenção do metal pelo 

solo não é tão boa. As concentrações apresentaram-se bem baixas à profundi-

dade de 30 cm. Assim sendo, havendo baixa probabilidade de contaminação dos 

lenções freáticos mais profundos.  

 

APLICAÇÃO NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC  

 
Objetivando uma possível aplicação do pavimento poroso de asfalto ou 

de concreto na cidade de Concórdia/SC, foi considerado sua utilização no cam-
pus da Universidade do Contestado (UnC). Para tanto, sua implantação se daria 
no estacionamento central da Universidade (área de 3.650 m²); local que faria a 
captação da água pluvial de todo complexo de prédios (área total de 27.500 m²), 
conforme mostrado na Figura 9. 

Visto a topografia do campus UnC-Concórdia, localizada no alto de um 
morro, há contribuição para que a bacia hidrológica receba maior volume de 
água devido à impermeabilização do solo natural – menor área de infiltração, 
menor evento de evapotranspiração e maior velocidade das águas superficiais. 
Assim sendo, a utilização de pavimento poroso poderia ser uma solução para o 
controle de vazão na fonte; bem como, tendo potencial para armazenamento e 
redistribuição da água pluvial coletada. 

 

 
 

(Fonte: Google Earth®) 
Figura 9: vista aérea do campus da UNC-Concórdia/SC (área: 27.500 m²) 

 

Na situação mostrada acima, considerou-se que toda área impermeabili-
zada do complexo universitário teria suas águas pluviais dirigidas para a camada 
drenante/reservatório do pavimento poroso localizado no estacionamento princi-
pal do campus UnC-Concórdia; bem como, a área deste estacionamento teria tam-
bém função drenante por ser constituída de revestimento poroso (asfalto, concreto 
ou bloco intertravado). A água armazenada, por sua vez, destinada para sistema de 

Área de Pavimento Poroso 
(Estacionamento) 
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filtros de areia e brita, posteriormente utilizada como água de reuso no sistema de 
descarga das bacias sanitárias e irrigação de plantas. 

Apresenta-se, por meio da Figura 10, estrutura do pavimento permeá-
vel sem infiltração no. Ciria (1996) cita que, quando a infiltração no solo é menor 
ou igual a 0,30 mm/h o solo é considerado impermeável. O dimensionamento se 
deu pelo método da curva envelope, onde a curva de massa, no tempo, dos volu-
mes de afluentes ao dispositivo é comparada com a curva de massas dos volu-
mes dele efluentes; a máxima diferente entre as duas curvas é o volume de di-
mensionamento 

 

 
 

Figura 10: estrutura do pavimento poroso sem infiltração de água no solo local 

 
 

O pavimento em questão possui revestimento com 10 cm de altura e 

porosidade de 30%. Considerado tempo de duração da chuva de 1 hora para 

tempo de retorno de 5 anos, taxa de infiltração no filtro de areia/brita de 3,6 

mm/h para água de reuso; bem como, dados da Embrapa (2019) de previsão de 

máximas intensidades de chuva de 51,8 mm/h e q = 7 mm/h, temos: 

 

➔ Cálculo do Volume (Vr): 

 

ℎ = (
1,00

0,30
) 𝑥(0,0518 − 0,007) = 15 cm 

 

➔ Tempo de Esvaziamento (t esv.):  

 

𝑡 𝑒𝑠𝑣. = 𝑛𝑥 (
ℎ

𝑞
) = 0,30𝑥 (

0,15

0,0036
) =  12,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

 

➔ Para o cálculo do dreno (superfície plana):  
 

𝐸 =
2ℎ

(
𝑞
𝐾

)
0,5 =

2𝑥0,15

(
0,0000144

0,001
)

0,5 =  2,5 𝑚 
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Portanto, utiliza-se base granular de 15 cm subjacente à camada de 10 

cm de revestimento drenante, com espaçamento de 2,5 m entre drenos horizon-

tais (declividade 1%), utilizando tubos perfurados de PVC com 150 mm de diâ-

metro e com tempo de esvaziamento da água coletada no sistema de 12,5 horas 

(seção plena de 13 L/s no tubo) 

 

➔ Vazão total de drenagem (Vt):  

 

𝑉𝑡 = (27.500𝑚2 ∗ 0,75)𝑥 (0,0000144
𝑚

𝑠
) =

297
𝐿
𝑠

13
𝐿
𝑠

 
= 22,8

= 23 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑒𝑚 𝑃𝑉𝐶 150 𝑚𝑚 (𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 3 𝑚).  

 

Por meio da base de dados da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, 

houve acumulado pluviométrico de 256 mm no mês de maio de 2019. Gráfico de 

precipitação ao longo do referido mês é mostrado pela Figura 11. 

 

 
 

(Fonte: Embrapa Suínos e Aves) 
Figura 11: dados de precipitação pluviométrica ao longo do mês de maio/2019 

  
 

Sendo a precipitação máxima diária de 70 mm no mês de maio/2019 

em Concórdia/SC e o tempo de esvaziamento de 12,5 horas do reservatório in-

terno do pavimento poroso (547,5 litros) localizado no estacionamento princi-

pal da UnC, há condição suficiente para acúmulo da pluviometria máxima do pe-

ríodo (144,38 litros) e destinação aos reservatórios para água de reuso. 

Considerando a área impermeável de 20.625 m² do complexo da Uni-

versidade do Contestado – campus Concórdia, há potencial de captação de 5.280 

litros/mês de água pluvial para a estrutura do pavimento poroso/reservatório. 

Dados de maio/2019 do consumo de água da UnC apontam cerca de 1.054 litros 

consumidos no mês. Supondo que 1/3 deste consumo (500 litros) pode ser 
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substituído por água de reuso – bacias sanitárias e irrigação de plantas – há po-

tencial para reutilização de aproximadamente 10% da água proveniente da co-

leta do pavimento poroso como este fim, podendo acarretar economia de 1/3 

nas despesas da instituição com água. 

 

CONCLUSÕES 

 

Estudos apontam que a utilização de pavimentos permeáveis/poroso se 

mostra de grande eficiência quando utilizados de forma adicional aos controles 

de enchentes/alagamentos comumente empregados em regiões densamente ur-

banizadas. Tendo eficácia no tempo e na velocidade das águas pluviais destina-

das aos sistemas de drenagem. 

Esta tecnologia se mostra com custo de implantação acima dos materi-

ais convencionais empregados na pavimentação. Fato relacionado à utilização 

ainda incipiente e não popular. Mostra-se grande tendência que os custos se 

equiparem em médio prazo pelos incentivos de políticas públicas de drenagem 

urbana já iniciados. 

No exemplo de aplicação na cidade de Concórdia/SC, a utilização do pa-

vimento permeável/poroso como um sistema de drenagem na fonte mostrou-se 

viável tanto técnica como economicamente: visto sua capacidade de absorver e 

armazenar todo volume de água pluvial gerado pela UnC; bem como, diminuição 

das despesas mensais com abastecimento de água). 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os esforços científicos têm se concentrado em melhorar a 

qualidade e quantidade de água, e também diminuir as fontes de contaminação 

dos recursos hídricos em todos os locais do mundo. Neste contexto, uma das 

formas de melhorar a qualidade ambiental é aumentar a cobertura de sanea-

mento por meio da instalação de sistemas de tratamento de efluentes. Diversas 

são as alternativas de tratamento disponíveis, no entanto, em países como o Bra-

sil, com grande extensão territorial, faz-se necessário sistema descentralizado, 

de baixo custo e baixa complexidade de manejo, que possa ser implantado em 

regiões distantes ou áreas menos desenvolvidas (Santos et al., 2015).  

 Uma das alternativas estudadas são os sistemas chamados de wetlands 

construídos (ou também conhecidos como zona de raízes), estes sistemas são 

baseados na dinâmica de ambientes naturais denominados banhados/alagados, 

onde a comunidade bacteriana presente nas raízes de plantas específicas faz a 

ciclagem de nutrientes como nitrogênio, fósforo e matéria orgânica (Hu et al., 

2014). Este sistema é de baixo custo de instalação, operação e manutenção 

(Ghrabi et al., 2011).  
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No Brasil, os estudos destes sistemas iniciaram na década de 80, pela 

observação de ambientes naturalmente alagados na Amazônia (De Sousa, 2015), 

e a partir do ano 2000 as pesquisas avançaram para sistemas piloto visando o 

tratamento de águas residuárias de diferentes origens, arranjos construtivos al-

ternados, assim como diversos materiais como meio filtrante e várias espécies 

de macrófitas (Sezerino et al., 2015) 

 Estes sistemas têm como vantagem evitar a degradação ambiental, pois 

uma vez que o tratamento esteja estabelecido, ocorrerá a remoção de nitrogênio 

(Hu et al., 2016), fósforo (Gao et al., 2017), fármacos (Rühmland et al., 2015), o 

que possibilita o reuso do efluente tratado no conceito da economia circular.  

O sistema funciona basicamente pela entrada do efluente no sistema, e 

subsequentemente percolação lenta por declividade pelo material filtrante, che-

gando até a região das raízes, onde as bactérias componentes da rizosfera fazem 

a ciclagem dos nutrientes, diminuindo a carga destes componentes no efluente. 

A eficiência na remoção de poluentes está diretamente relacionada a natureza 

do esgoto, o tipo de solo, do clima regional, da espécie vegetal utilizada e tam-

bém do manejo (Lautenschlager, 2001). Essa zona de raízes pode ser formada 

pelo plantio de diferentes plantas como Phragmites australis, ou as espécies dos 

gêneros Typha (latifolia, angustifolia, domingensis, orientalis and glauca) e Scir-

pus (lacustris, validus, californicus e acutus), ou plantas locais (Vymazal, 2011). 

Nativa da América do Sul uma das plantas mais utilizadas em wetlands constru-

ídos do Brasil é a taboa (Typha domingensis), uma planta herbácea perene, com 

folhas longas e lineares podendo chegar a 2 metros de comprimento por 15 a 25 

milímetros de largura (Lorenzi, 2000). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência de um sistema 

Wetland Construído no pós-tratamento de efluente anaeróbio de esgoto sanitá-

rio, aplicado em escala descentralizada, em uma instituição de ensino da cidade 

de Concórdia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Wetland construído – unidade experimental 

 

A unidade experimental está construída nas dependências de uma ins-

tituição de ensino, localizada na cidade de Concórdia (Figura 01). 
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Figura 01 – Localização Geográfica do Sistema estudado na Cidade de Concórdia.  

 

 
 

Fonte: Perfil Territorial Alto Uruguai – SC, elaboração CGMA/SDT/MDA, março/2015 (adaptado). 

 

Após passar pelo tratamento anaeróbio, o efluente segue para o sistema 

de zona de raízes onde recebe um tratamento complementar, tendo como des-

tino final uma vala de infiltração no solo. O sistema foi projetado como wetland 

de escoamento subsuperficial, para atender efluente gerado por 24 pessoas, 

sendo dimensionado para ter superfície de 1 m² pessoa-1, totalizando em uma 

área de leito de 24 m², com dimensões de: comprimento 6 m, largura 4 m, e uma 

profundidade de 0,8 m com declividade média de 2%. A impermeabilização foi 

feita com manta de PEAD 0,8 mm de espessura e o material filtrante adotado foi 

de brita n°. 01, areia natural e casca de arroz, dispostos em camadas (Figura 02). 

A macrófita empregada no sistema foi a Taboa (Typha domingensis), sendo 30 

plantas, divididas em cinco fileiras.  

 
Figura 02 - Corte e detalhes do projeto de wetlands construído objeto do presente estudo. 

 

 
 

Fonte: Eduardo Lando Bernardo, (2012). 
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Amostragem de efluente 

 

 Amostras de efluente foram coletadas na entrada e na saída do sistema 

de tratamento, no período de maio a agosto de 2017, com amostragem semanal 

para análises físico-químicas.  

 

Parâmetros monitorados 

 

 Foram monitoradas a vazão de entrada (pelo método volumétrico), pH 

(pHmetro), concentração de nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal e fósforo, de-

terminação de sólidos totais e demanda química de oxigênio (APHA, 2012).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A vazão de entrada do efluente no sistema foi de 0,186 m³ h -1, sendo 

este efluente com pH médio de 7,4 na entrada do sistema, e 6,9 na saída, estando 

assim dentro do preconizado pela lei 14675/09 do Estado de Santa Catarina e 

pela Resolução CONAMA 430/11. Valores similares foram reportados por Chang 

et al. (2012) que obtiveram valor de pH de 7,20 e 7,23 no efluente de sistemas 

de wetlands construídas verticais com combinações das espécies Typha orienta-

lis e Arundo donax var. versicolor; e Canna indica e Pontederia cordata, respecti-

vamente. Souza et al. (2015) verificaram um pH de 7,4 no efluente de um 

wetlands com Zantedeschia aethiopica L, tratando esgotos sanitários. 

O pH é um fator abiótico e de grande importância nos processos bioló-

gicos que ocorrem nos sistemas de wetlands construídos. A concentração de íons 

de hidrogênio, pode afetar os processos bioquímicos que ocorrem nos sistemas, 

além da solubilidade de gases e substâncias sólidas constituintes do efluentes 

(Ormonde, 2012).  

A concentração média de fósforo na entrada e saída do sistema foi de 

8,7 e 6,4 (mg L-1), respectivamente. A concentração de fósforo no efluente final 

está acima da concentração máxima exigida pela Lei Estadual 14675/09, que é 

de 4 mg L-1 (Figura 03).  

A concentração do fósforo nos efluentes com diferentes configurações 

de wetlands, resultaram em 75% das amostras inferiores a 11 mg L-1, 12 mg L-1 

e 10 mg L-1, para um tempo de detenção hidráulica de 24 h (Mello 2016). Souza 

et al. (2015) obtiveram concentrações de fósforo total de 14 mg L-1 no efluente 

final de um sistema de wetlands construído, tratando esgotos sanitários.  

 

 

 

 

 



 
 

59 

 

 
Figura 03: Perfil de remoção de fósforo em sistema wetland de tratamento de efluente sanitário.   

 

 
 

A eficiência de remoção de nitrogênio amoniacal foi em média de 45% 

(Figura 04). O valor de nitrogênio amoniacal estabelecido pela legislação do CO-

NAMA 430/11 para lançamento de efluentes é de até 20 mg L-1, os valores obti-

dos estão acima do recomendado. Isso deve-se ao fato de os valores de pH fica-

rem próximos à neutralidade, e com isto, o nitrogênio amoniacal não pôde ser 

liberado via volatilização.  Além disso, outro fator que pode justificar, é a baixa 

transferência de oxigênio da atmosfera para o sistema, através das raízes das 

macrófitas, nas quais o oxigênio é utilizado pelas bactérias nitrificantes para oxi-

dar o nitrogênio amoniacal durante o processo de nitrificação (Abrantes, 2009). 

 Pelissari et al. (2014) obtiveram concentração média de nitrogênio 

amoniacal de 23 mg L-1, após um sistema de wetlands horizontal e 11 mg L-1 em 

um wetlands vertical, para o tratamento de efluente doméstico. Concentrações 

de nitrogênio amoniacal com 23 mg L-1 no efluente final de um wetlands cons-

truído foi verificado com Typha orientalis com Arundo donax e Canna indica com 

Pontederia cordatae (Chang et al., 2012). 

A forma de incorporação do nitrogênio na biomassa das plantas é por 

assimilação, convertendo formas inorgânicas do nitrogênio para compostos or-

gânicos. Estes compostos servem de reserva para as células e os tecidos das 

plantas. Sendo que as formas de nitrogênio utilizadas são a amônia e o nitrato 

(Kadlec e Knight, 1996). 
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Figura 04: Perfil de remoção de nitrogênio amoniacal em sistema wetland de tratamento de eflu-
ente sanitário.   

 
  

No que se refere a concentração de nitrato (Figura 05), a média de en-

trada no sistema foi de 11,8 mg L-1, e a média de saída foi 5,8 mg∙L-1, com uma 

eficiência média de 69%. Durante o período de monitoramento não foi consta-

tado a presença de nitrito nas amostras, mas como a presença de nitrato foi no-

tável, é possível afirmar que o processo de nitrificação está ocorrendo no meio.  

 Mazzola et al. (2005) observaram um aumento de nitrato em dois siste-

mas de wetlands construídos verticais, com Typha sp. As eficiências de remoção 

foram de 6%, 34% e 64% para o sistema plantado e operado com tempo de de-

tenção hidráulica de 24, 48 e 72 h, respectivamente, no pós-tratamento de um 

reator anaeróbio com esgoto sanitário.  

 
Figura 05: Perfil de remoção de nitrato em sistema wetland de tratamento de efluente sanitário.   

 

 
 

Em relação aos sólidos totais (Figura 06) a eficiência média de remoção 

foi de 49%, onde a concentração média na entrada do sistema foi de 525 mg L-1, 

com máximo de 1072 mg L-1, já na saída do tratamento a concentração média foi 

de 237 mg L-1. Nos sistemas de wetlands de escoamento subsuperficial, os sóli-

dos suspensos são retirados por meio da filtração, isso deve-se a baixa veloci-

dade de escoamento do efluente no sistema (Cooper et al., 1996; Kadlec e Knight, 

1996). Além disto, a alta carga de sólidos pode provocar a colmatação no sistema 



 
 

61 

 

(Knowles et al., 2011). A colmatação, pode ocorrer nos primeiros 15 cm do mate-

rial filtrante, além disso, nessa região pode ser verificada uma maior atividade mi-

crobiana com formação de biofilme (Tietz et al., 2007). 

 
Figura 06: Perfil de remoção de sólidos totais em sistema wetland  

de tratamento de efluente sanitário.   

 
 

A concentração média da DQO na entrada do sistema foi de 368,5 

mgO2∙L-1, com concentração máxima de 491,9 mgO2∙L-1. Na saída do sistema a 

concentração média foi de 231,8 mgO2∙L-1. Com relação ao desempenho na re-

dução da DQO o sistema apresentou uma eficiência média de 42% e máxima de 

86% (Figura 07). Concentração similar foi reportado por Mazzola et al. (2005) 

que utilizaram sistemas de wetlands construídas verticais para tratamento de 

efluentes provenientes de um reator anaeróbio de tratamento de esgoto domés-

tico, e obtiveram valor médio de DQO de 223 mgO2 L-1.  

 
Figura 07: Perfil de remoção de DQO em sistema wetland de tratamento de efluente sanitário.   
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Sarmento et al. (2012) utilizaram a carbono orgânico total em relação à 

matéria orgânica, com a macrófita Cyperus sp. no tratamento de efluente de sui-

nocultura, com tempo de detenção hidráulica de 72h, resultou em uma remoção 

de 17 g m-2 d-1. Outros autores também obtiveram valores próximos a este tra-

balho, Zhao et al. (2010) e Prochaska et al. (2007) obtiveram uma remoção de 

carbono orgânico total de 15 g m-2 d-1 e 26 g m-2 d-1 aplicado a um wetland cons-

truído no tratamento de esgoto doméstico com a macrófita Lythrum salicaria e 

Phragmites australis, respectivamente. Chang et al. (2012) obtiveram remoções 

de carbono orgânico total de 60% para um wetland plantado com as macrófitas 

Typha orientalis e Arundo donax e 63% plantado com as macrófitas Canna indica 

e Pontederia cordatae. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste estudo demonstrou-se a eficiência do sistema Wetland Constru-

ído para fins de pós-tratamento de efluente anaeróbio de origem humana, tendo 

em vista as reduções de nutrientes, sólidos totais e DQO. Além disso, trata-se de 

um sistema economicamente viável e sustentável para melhorar a qualidade 

ambiental, e consequentemente preservar os recursos hídricos em regiões tro-

picais e subtropicais, principalmente em países em desenvolvimento. 
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INTRODUÇÃO 

                                          

O sistema de abastecimento de água (SAA) do município de Concórdia 

é operado pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) com 

18.950 ligações de água e atende a uma população de 63.525 habitantes. Possui 

dois pontos de captação de água, no Rio Jacuntiga e no Rio Suruvi e conta duas 

estações de tratamento de água (ETAs) localizadas no bairro Floresta e na Linha 

São Paulo com capacidade de tratar 195 L/s e 30 L/s respectivamente. Além do 

SAA, está sendo finalizada a implantação do sistema de esgotamento sanitário 

(SES) que atingirá o percentual de 42% em coleta e tratamento de esgoto, o que 

contribuirá para melhoria da qualidade de vida e saúde da população. 

Nos últimos anos a CASAN vem resolvendo problemas crônicos e histó-

ricos de abastecimento de água no município de Concórdia. O sistema de distri-

buição apresentou pontos críticos que levaram a problemas graves no abasteci-

mento, culminando inclusive com decreto de emergência assinado pela Munici-

palidade. 
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Para atender todos os bairros da cidade, mesmo que de forma intermi-

tente, era adotado o procedimento de manobras, que consistia em fechar deter-

minados registros de forma a direcionar a água para os locais desejados. Dessa 

forma, a região a jusante do registro fechado acabava sendo despressurizada, e 

assim que o registro era aberto, a pressão nessa rede subia rapidamente. Essa 

variação brusca de pressão nas tubulações causava rompimentos e deslocamen-

tos de junções, aumentando a incidência vazamentos, e consequente prejuízo ao 

abastecimento. 

As redes de distribuiça o de a gua devem trabalhar com as presso es tanto 

quanto possí veis reduzidas, desde que assegurem abastecimento adequado aos 

consumidores, pois, o consumo de a gua aumenta com a pressa o na rede de 

distribuiça o (TSUTIYA, 2006). Da mesma forma que o consumo aumenta com o 

aumento de pressa o, os vazamentos tambe m tomam maiores proporço es. 

Conforme estabelecido pela ABNT (1994), a pressa o esta tica ma xima nas 

tubulaço es distribuidoras deve ser de 500 kPa, e a pressa o dina mica mí nima de 

100 kPa. 

O sistema de abastecimento do municí pio tambe m possui muitas 

estaço es de recalque instaladas, em funça o da topografia local, impondo uma 

grande variaça o de pressa o nas redes de distribuiça o quando as bombas sa o 

acionadas ou desligadas. Com baixa pressa o nas redes e baixo ní vel nos 

reservato rios, causado por vazamentos, os sistemas de bombeamento se 

desligam, tornando a ligar somente quando ní veis especí ficos sa o atingidos. 

Trata-se de um cí rculo vicioso: os vazamentos levam a  necessidade de 

manobras e intermite ncia na operaça o dos recalques, e as manobras e 

intermite ncia na operaça o dos recalques causam ainda mais vazamentos. 

Em relaça o a s variaço es no consumo em um sistema de abastecimento 

de a gua, o volume de a gua consumido varia em funça o do tempo, das condiço es 

clima ticas, ha bitos da populaça o, entre outros (TSUTIYA, 2006). 

As pontas de rede e partes altas, cujo abastecimento depende do ní vel 

dos reservato rios e do funcionamento de bombas a montante sa o severamente 

prejudicadas, pois, mesmo quando os eventuais problemas sa o resolvidos, a 

recuperaça o do abastecimento, que depende da pressurizaça o das redes, na o e  

instanta nea. 

Diante disso, em abril/2019 foi iniciado o Plano de Ações o qual após 

decorrer 120 (cento e vinte) dias evidenciou melhorias em todo o sistema com 

dados medidos em campo, nos locais até então abastecidos de forma deficitária. 

O propósito foi sanar as dificuldades que o Município vinha enfrentando com o 

abastecimento de água.  
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DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 

As obras e investimentos para ampliação e melhorias no sistema se ini-

ciaram em 2015, com as seguintes ações: 

 

• Ampliação da ERAB (estação de recalque de água bruta) Jacutinga; 

• Implantação da nova ERAB Intermediária; ampliação da ERAB Suruvi;  

• Perfuração de um poço (que restou improdutivo);  

• Implantação de nova de ETA 30 L/s;  

• Execução de adutora de água tratada na Linha São Paulo;  

• Aquisição de geofones; 

• Contratação de técnicos de nível médio e superior para o SAA Concórdia.  

 

Essas ações aumentaram a capacidade de produção de água bruta e tra-

tada, além de aprimorar a operação e manutenção do sistema. 

Atrave s do banco de dados (registro de reclamaço es e sistema 

superviso rio) foram mapeadas as regio es mais afetadas e os casos crí ticos. 

Como resultado dessa ana lise de dados, ale m da experie ncia dia ria dos 

operadores do sistema de Conco rdia, os principais problemas sa o listados no 

quadro abaixo.  

 
Quadro 1 – Principais problemas e causas no SAA Concórdia 

 

Local Problema Causa 

Bairros Parque de Exposições, Indus-
trial, Vila Jocob Biezus, Frei Lency II, 
São José, São Cristóvão, Ponto Cem. 

Abastecimento intermitente 
Linhas de recalque 
ERAT6-R6 e R6-ERAT sub-
dimensionadas 

Bairro Portinari Abastecimento intermitente ERAT 15 subdimensionada 

Bairro das Nações 
Abastecimento intermitente, 
baixa pressão na rede 

Vazamentos 

Bairro Industriários 
Abastecimento intermitente, 
baixa pressão na rede 

Vazamentos 

Bairro Cinquentário Abastecimento intermitente 
Linha de recalque ERAT6-
R6 subdimensionada 

Bairro dos Imigrantes Abastecimento intermitente ERAT 6b subdimensionada 

Bairro Arvoredo 
Abastecimento intermitente, 
recuperação lenta 

ERAT 16 subdimensionada 

Bairros Vista Alegre e Primavera Abastecimento intermitente ERAT 4 subdimensionada 

Bairros Nova Brasília I e II Abastecimento intermitente 
ERAT 1B subdimensio-
nada 

Toda a cidade Produção insuficiente Vazamentos 
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A partir dos problemas mapeados e com o objetivo de manter 100% do 

sistema abastecido, foram propostas três linhas de ações, para o sistema de Con-

córdia: emergenciais, paliativas e estruturantes. 

A CASAN, através da SRO (Superintendência Regional de Negócios do 

Oeste), vem desenvolvendo uma força-tarefa no sentido de executar as melho-

rias no sistema de Concórdia, elaborando projetos, fiscalizando obras e auxili-

ando na operação, manutenção e gestão do sistema, conforme relacionado no 

quadro 2. 

 
Quadro 2 - Plano de Ações para o SAA Concórdia 

 

Nº AÇÃO EXECUÇÃO 

1 Contratação de caminhões pipa Concluído 

2 Incremento de pessoal na Agência para os serviços operacionais Concluído 

3 Ampliação da ERAT6 Concluído 

4 Ampliação da ERAT15 Concluído 

5 Ampliação do sistema de supervisão e controle a distância Concluído 

6 
Contratação de empresa especializada para o serviço de manutenção 

de redes 
Em andamento 

7 
Contratação de empresa especializada para o serviço de execução de 

redes 
Em andamento 

8 Instalação de dataloggers para monitoramento on-line de pressão Em andamento 

9 Ampliação da ERAT4 Em andamento 

10 Ampliação ERAT1B Em andamento 

11 Instalação de novo booster 6B Concluído 

12 Instalação de novo booster Arvoredo Concluído 

13 Ampliação da ERAT16 Em andamento 

14 Nova Adutora Portinari e ERAT1C Em andamento 
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AÇÕES 

 

A seguir será descrito como foram desenvolvidas as principais ações do 

plano supracitadas. 

 

 CAMINHÕES PIPA 

 

A primeira aça o emergencial adotada foi a contrataça o de caminho es 

pipa, de forma a abastecer de imediato, mesmo precariamente, as reside ncias 

mais afetadas, permitindo que aço es concretas para resoluça o do problema 

fossem desenvolvidas nesse í nterim.  

 

INCREMENTO NO NÚMERO DE SERVIDORES 

 

Como ja  exposto, a quantidade de vazamentos extrapolou a capacidade 

de manutença o da Age ncia de Conco rdia, assim, a segunda aça o imediata foi a 

formaça o de uma força-tarefa composta por 8 (oito) funciona rios remanejados 

de outras age ncias por tempo indeterminado. Com esses funciona rios 

formaram-se 4 (quatro) equipes de manutença o de rede, realizando uma 

quantidade recorde de consertos de vazamentos. 

Ao todo foram localizados e consertados mais de 200 (duzentos) 

vazamentos em um curto perí odo de tempo, melhorando o abastecimento em 

praticamente todas as regio es da cidade. O quantitativo de serviços de conserto 

realizado pode ser visto no gra fico apresentado na figura 1, no qual nota-se um 

aumento significativo no nu mero de serviços realizados no me s de abril. 

 
Figura 1. Consertos de vazamentos realizados em 2019. 
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Considerando que a presença da força-tarefa na o ficaria definitivamente 

em Conco rdia, fez-se necessa rio, como aça o emergencial, a contrataça o de 

empresa especializada para prestaça o do serviço de manutença o de redes e 

adutoras.  

Quanto a s melhorias na operaça o e manutença o do sistema, teve-se 

como aça o priorita ria a contrataça o de empresa especializada especificamente 

para assentamento de redes para as ruas onde a prefeitura municipal ja  projetou 

e contratou o serviço de pavimentaça o asfa ltica. A prefeitura opera com tre s 

frentes de trabalho, realizando obras em 75 (setenta e cinco) quilo metros de 

ruas, que ja  esta o em andamento sendo necessa rio tambe m tre s frentes de 

trabalho da CASAN para realizar o assentamento das redes novas. A age ncia local 

da CASAN, como ja  exposto, na o dispo e de funciona rios em quantitativo 

suficiente para atender essa demanda, sendo que funciona rios de outros 

sistemas foram sistematicamente convocados para auxiliar. Essa dificuldade na 

alocaça o de equipes exclusivas vem ocasionando atrasos e interrupço es nas 

obras, prejudicando a obra contratada pela prefeitura. 

Ale m do atendimento da demanda da prefeitura, a troca de redes sera  

bene fica para o SAA, pois havera  readequaça o e padronizaça o nas redes, ja  que 

em muitos locais os dia metros assentados estavam em desuso pela Companhia, 

o que resultara  no aumento da eficie ncia da rede e ní veis de pressa o. Esse 

processo licitato rio, cujo valor orçado e  da ordem de R$ 740 mil, esta  em fase de 

elaboraça o de edital para processo licitato rio. 

 

BAIRRO PORTINARI 

 

Para melhoria do abastecimento no bairro Portinari, foi necessa rio o 

redimensionamento da ERAT-15 (estaça o de recalque de a gua tratada), 

adquirindo e instalando novas bombas e quadro de comando. As aço es para 

regularizaça o do abastecimento iniciaram em 2018, e, finalizaram apo s a 

entrega dos equipamentos adquiridos, em abril de 2019.  

Toda a regia o do bairro Portinari e  atendida pelo reservato rio R-20, que 

por sua vez e  alimentado pela ERAT-15, conforme esquema da figura 2. Portanto, 

tendo a gua reservada no R-20, podemos afirmar que a regia o esta  abastecida, 

salvo em caso de problemas pontuais. A figura 3 apresenta a evoluça o do ní vel 

do reservato rio R-20, comprovando que as melhorias na ERAT atingiram o 

resultado esperado, melhorando o abastecimento da regia o o qual ficou 

evidenciado a partir de 16/04/2019. 
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Figura 2. Esquema do abastecimento da região do bairro Portinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 3. Variação de nível do reservatório R-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As melhorias na ERAT-15, contudo, na o teriam sido efetivas sem 

melhorias na ERAT-6, pois essa e  umas das principais, sena o a principal, estaça o 

de recalque do sistema. A partir dessa ERAT, toda a regia o leste da cidade e  

abastecida, totalizando mais de 15 (quinze) bairros e loteamentos, conforme 

diagrama da figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de abastecimento da ERAT-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os bairros Portinari, Sa o Cristo va o, Nossa Senhora Salete, Frei Lency I e 

II, Posto Cem, Morro do Merlo, Jardim Europa, Vale dos Pinheiros e Bem Viver 

esta o nessa regia o, e para que se abasteçam as regio es mais altas dessas 

localidades, a a gua percorre uma grande dista ncia e ate  9 (nove) estaço es de 

bombeamento. Essa situaça o na o e  adequada, nem do ponto de vista 

operacional, uma vez que uma pane ou queda de energia em qualquer uma das 

estaço es de recalque pode causar desabastecimento, nem do ponto de vista de 

eficie ncia, uma vez que o gasto com energia e  muito elevado. 

Para solucionar os eventuais problemas de abastecimento da regia o 

oeste, beneficiando todos os bairros antes listados, projetou-se uma nova 

adutora, que partira  da ETA e seguira  ate  o reservato rio no morro do Merlo, 

atendendo por gravidade toda a regia o que hoje e  pressurizada pela ERAT-8, 

atendendo um horizonte de 20 (vinte) anos de crescimento da regia o. 

Com essa nova adutora, ale m da reduça o na extensa o da linha de 

abastecimento de a gua das regio es mais distantes, resultara  na diminuiça o da 

demanda para o R-6, que alimentava a ERAT-8, melhorando, como conseque ncia, 

o abastecimento dos bairros dos Imigrantes, Cinquentena rio e Nossa Senhora da 

Salete. 

Enquanto a adutora na o e  implantada, para melhorar o abastecimento 

da regia o, alternativamente decidiu-se pelo o aumento de pote ncia da ERAT-6. 

Essa aça o ja  foi realizada, e a melhoria dos ní veis do R-6, reservato rio ta o 

importante para o sistema quanto a ERAT-6, tambe m e  ní tida, conforme 

verificado na figura 5 e com visí vel melhoria apo s o dia 05/04/2019. As aço es 
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realizadas foram: substituiça o de motor, substituiça o de inversor de freque ncia 

e substituiça o de rotor. 

 
Figura 5. Nível do reservatório R-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
BAIRROS NOVA BRASÍLIA E GUILHERME REICH 

 

Outra regia o crí tica, mapeada e com aço es em andamento, e  a regia o 

dos Bairros Nova Brasí lia e Guilherme Reich. Essa regia o e  atualmente atendida 

pelas ERAT-1B e ERAT-14, sendo que a ERAT-14 atende exclusivamente o 

bairro Nova Brasí lia II, conforme diagrama da figura 6. 

 
Figura 6. Diagrama de abastecimento bairro Nova Brasília II. 
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A ERAT-1B e  fundamental para o abastecimento da regia o, pois ela 

alimenta o R-13, que tendo ní vel, abastece a ERAT-14 e tambe m os bairros Nova 

Brasí lia I e Guilherme Reich. Apo s mediço es em campo, dos para metros da rede 

de distribuiça o e do conjunto moto-bomba, concluiu-se que, com a substituiça o 

do motor seria possí vel aumentar a pressa o e a vaza o na linha e recalque, 

melhorando o abastecimento do R-13.  

Para a ERAT-1B sera  feita a substituiça o do motor de 25 CV por outro de 

30 CV. O equipamento foi entregue pelo fornecedor e a aça o esta  em andamento. 

 

BAIRROS VISTA ALEGRE E PRIMAVERA 

 

Para as regio es mais ao norte, mais especificamente os bairros Vista 

Alegre e Primavera, o incremento de vaza o sera  feito atrave s de melhorias na 

ERAT-4. As novas bombas para essa ERAT foram dimensionadas e adquiridas, 

mas eram maiores que as instaladas, e na o havia espaço fí sico na casa de 

ma quinas para sua instalaça o, o que foi resolvido atrave s de uma pequena obra 

de ampliaça o, conforme figura 7. As bombas que sera o instaladas na seque ncia 

esta o apresentadas na figura 8 (a). As novas bombas te m capacidade de recalque 

praticamente 3 (tre s) vezes maior. A vaza o ma xima da bomba atual e  34 m³/h 

(dados de placa, sem considerar desgastes), enquanto o novo bombeador ira  

operar com vaza o de 100 m³/h, conforme figura 8 (b), que apresenta a placa do 

equipamento. 

 
Figura 7. Obras de ampliação da ERAT-4. 
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Figura 8. (a) Novo conjunto moto bomba para a ERAT-4; (b) placa da nova bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAIRRO IMIGRANTES 

 

O Bairro Imigrantes, outra regia o crí tica, era atendido pela ERAT-6B, 

que tambe m passou por aço es de melhoria.  

Realizou-se uma alteraça o da topologia desta estaça o de recalque, 

convertendo a mesma em booster (pressurizador de rede). Dessa forma, foi 

aproveitada a pressa o disponí vel na rede de distribuiça o a montante, 

melhorando o rendimento do bombeador e, por conseque ncia, ganhando vaza o. 

O booster (figura 9) foi instalado no final de maio de 2019 e ja  esta  em 

operaça o, trazendo melhorias no abastecimento da regia o.  

 
Figura 9. Novo booster em operação. 
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BAIRRO ARVOREDO 

 
Outra regia o que sera  atendida atrave s do fornecimento de um novo 

booster e  o bairro Arvoredo e arredores. Nesse caso as causas das intermite ncias 
foram vazamentos, ja  localizados e corrigidos. Contudo, as melhorias para o 
bairro continuam. A instalaça o do novo booster, ja  em operaça o, resultara  na 
alteraça o na topologia das redes que atendem o local, encurtando o circuito 
hidra ulico e acelerando o tempo de recuperaça o em caso de parada para 
manutença o.  

O novo booster, denominado booster Arvoredo, foi instalado na adutora 
da Linha Sa o Paulo, que transporta a a gua produzida pela ETA 2. Dessa forma, a 
regia o do Arvoredo sera  abastecida tambe m pela ETA 2, que se localiza mais 
pro xima do bairro que a ETA 1. 

 Ainda para a regia o do Arvoredo, pretende-se, ate  o final do ano de 
2019, fazer a ampliaça o da ERAT-16, que e  a estaça o de atende o bairro a partir 
da ETA 1. Dessa forma, ale m do reforço da ETA 2, atrave s do novo booster, sera  
realizada a melhoria do percurso atual da a gua, dando a  regia o duas opço es de 
abastecimento. 

Conforme relatado, ale m dos problemas localizados, a maior das 
dificuldades do sistema de Conco rdia e  a grande quantidade de vazamentos. Em 
sistemas como este, com grandes variaço es de relevo e muitas estaço es de 
bombeamento, os vazamentos sa o uma perturbaça o constante, que devem ser 
gerenciados, atrave s do monitoramento e correça o, de forma permanente.  

Por esse motivo, ale m da formaça o de uma equipe exclusiva de 
geofonamento para Conco rdia, sera o instalados equipamentos eletro nicos para 
monitoramento remoto da pressa o nas redes de distribuiça o, e tambe m a 
ampliaça o do sistema de supervisa o e controle, incluindo no monitoramento os 
reservato rios R-17 e R-36, ale m das ERAT-25 e ERAT-16.  

Esses novos pontos de supervisa o ja  esta o com os equipamentos de 
telemetria instalados, e em plena operaça o, conforme figura 10. Quanto aos 
pontos de mediça o de pressa o, sera o utilizados dataloggers, equipados com 
GPRS para transmissa o de dados ao sistema de supervisa o e controle. 

 
Figura 10. Dataloggers comprados para Concórdia. 
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Ao todo serão instalados 9 (nove) equipamentos em pontos estratégi-

cos da rede, de forma a monitorar as pressões estáticas e dinâmicas em pontos 

em que seja garantida a maior abrangência possível sobre o sistema. Com o moni-

toramento de pressão, será possível tomar medidas de forma extremamente rá-

pida em casos de despressurização atípica de redes, evitando o desabastecimento 

dos usuários. A instalação dos equipamentos está em andamento. 

 

RESULTADOS 

 

Conforme ja  citado, o acu mulo de vazamentos levou a uma situaça o sem 

precedentes durante o me s de março, quando foi registrada uma quantidade 

recorde de reclamaço es e forçando a prefeitura a decretar situaça o de 

emerge ncia. A figura 11 demonstra esse fato em nu meros, comparando a 

quantidade de reclamaço es registradas entre dezembro/2018 e maio/2019. 

 
Figura 11. Evolução mensal dos pedidos de verificação de falta de água. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As aço es ja  trouxeram efeito positivo no abastecimento da cidade de 

Conco rdia.  A diminuiça o na quantidade de reclamaço es foi da ordem de 63%, 

sendo 774 (setecentas e setenta e quatro) em 03/2019, 332 (trezentas e trinta 

e duas) em 04/2019 e 165 (cento e sessenta cinco) em 05/2019, apresentando 

uma reduça o dra stica e imediata frente a s aço es executadas, conforme o gra fico 

ilustrado na figura 11.  

Destacam-se nos dados de cada me s, uma reduça o, nas solicitaço es de 

falta de a gua, de 60% a cada me s, apresentando uma evoluça o significativa na 

normalizaça o do abastecimento de a gua. Esses dados podem ser observados na 

figura 12, onde e  apresentada a quantidade dia ria de pedidos de verificaça o de 

falta de a gua em Conco rdia entre 01 e 30/04/2019. 
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Figura 12. Pedidos de verificação de falta de água em cavaletes em abril/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

É importante mencionar que os picos de reclamações entre os dias 10 e 

20 coincidem com paradas realizadas em etapas importantes do sistema, como 

as ERAT-6 e ERAT-15, para execução de melhorias. 

Os picos de solicitaço es de falta de a gua, em maio, ocorreram devido a 

vazamentos ocultos, registrados em regio es especí ficas. Logo apo s as 

reclamaço es, a aça o de busca a vazamentos ocultos, atrave s de serviços de 

geofonamento, foi ra pida, iniciando em seguida a queda no nu mero de 

reclamaço es, conforme apresentado na figura 13. 

 
Figura 13. Pedidos de verificação de falta de água em cavaletes em maio/2019. 
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Nas figuras 14, 15 e 16 é apresentada a dispersão geográfica dos regis-

tros de pedido de verificação de falta de água, dos meses 03/2019, 04/2019 e 

05/2019. 

 
Figura 14. Dispersão geográfica de verificações de falta de água no mês de março/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Dispersão geográfica de verificações de falta de água no mês de abril. 
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Figura 16. Dispersão geográfica de verificações de falta de água no mês de maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale m do monitoramento e resposta imediata a s reclamaço es, tambe m 

foram verificadas as melhorias atrave s de mediço es de pressa o em campo. 

Anteriormente a implantaça o do Plano de Aço es, supracitado, no SAA de 

Conco rdia, na o havia um controle mais detalhado com registros das mediço es 

obtidas no monitoramento das presso es, o que muitas vezes dificultava a 

identificaça o dos pontos crí ticos toda vez que ocorria algum problema de 

desabastecimento. 

Com um melhor controle de monitoramento das presso es, e a 

instalaça o dos dataloggers para esta finalidade, havera  um melhor controle de 

todo o SAA, bem como reduça o de perdas fí sicas de a gua e menor consumo de 

energia, o que caracteriza ser uma aça o de extrema importa ncia. 

O controle de presso es no sistema vai ao encontro com o que e  

apresentado na literatura. Um estudo de caso apresentado por Bakker et al. 

(2013), cujo principal objetivo foi automatizar e melhor controlar um SAA na 

Polo nia, mostrou que a instalaça o de pontos para medir a pressa o, controlados 

por um software e gerenciamento das mediço es, levaram a uma maior 

eficie ncia no sistema de abastecimento de a gua local e reduça o da pressa o 

dina mica no bombeamento de a gua tratada.  

 

CONCLUSÕES 

 

As melhorias no sistema de abastecimento de água de Concórdia são 

evidentes e comprovadas através dos dados obtidos em campo em locais até en-

tão abastecidos de forma deficitária, com redução na quantidade de reclama-

ções, aumento do nível em reservatório e melhoria na pressão das redes de dis-

tribuição. A CASAN vem trabalhando fortemente na correção de problemas, e 
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também no aprimoramento da operação, de forma a prevenir a reincidência dos 

mesmos. 

Contudo, ainda restam melhorias a realizar, de forma a não apenas re-

solver os problemas estabelecidos, mas também aumentar a confiabilidade do 

sistema, aprimorando a operação e renovando equipamentos. Algumas ações 

propostas ainda não foram totalmente concluídas, pois muitas delas dependem 

de processos licitatórios para contratação dos serviços. É importante destacar 

que as ações que vem sendo, e serão implantadas, terão um caráter de continui-

dade contemplando todo o SAA. 
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CONHECENDO NOSSA BACIA:  
O CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO  

RIO JACUTINGA  

 

VILMAR COMASSETTO1, LAÍS BRUNA VERONA2 
JAIRO MARCHESAN3 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na história da sociedade humana, a água teve e tem valores, significados e 

dimensões, dentre os quais, destacam-se: biológico, simbólico, social, político, artís-

tico, espiritual, paisagístico, econômico, dentre outros. Por isso, para muitas culturas 

a água teve e tem representações, significados e valores fundamentais. 

A água é um dos fatores que contribuem para garantir desenvolvimento 

socioeconômico, por isso a importância de sua gestão e proteção. Segundo a le-

gislação brasileira, a bacia hidrográfica é considerada o território adequado 

para promover o planejamento e gestão desse recurso. No entanto, cabe ressal-

tar que a presente abordagem vai considerar que o planejamento e a gestão do 

desenvolvimento devem incorporar, além da água, outros recursos ambientais, 

a produção de bens e serviços e os aspectos sociais.  Ao tratar da relação entre 

água e desenvolvimento no território circunscrito pela bacia hidrográfica, des-

taca-se, que a água é fundamental nos processos socioeconômicos e ambientais 

para o desenvolvimento regional.  

Considera-se que o processo de apropriação e uso da água numa bacia 

hidrográfica deve ser encarado não apenas como um recurso natural, mas, tam-

bém, como insumo fundamental ao crescimento econômico das diversas ativi-
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cional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). E-mail: lbverona13@gmail.com. 
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dades. Quando disponível em quantidade e qualidade para todos os usos, asso-

ciado à sua proteção e ofertada com regularidade, oportuniza o equilíbrio ambi-

ental e potencializa a manutenção da qualidade de vida.  

No entanto, quando esse recurso é ameaçado quanto à manutenção de sua 

qualidade, passa a ser também limitado na sua disponibilidade para determinados 

usos, diante das exigências em qualidade, como é o caso do setor que produz os ali-

mentos, tais como carne e leite e as agroindústrias que processam essa matéria-

prima. O outro setor é o de abastecimento público. Ambos precisam de água, mas 

tem que ser em quantidade, com qualidade e disponível de forma regular.  

Diante do exposto, neste trabalho aborda-se também a problemática 

ambiental na bacia, avaliada como resultante do modo de ocupação do territó-

rio, apropriação, e uso dos recursos ambientais, com ênfase no setor agropecu-

ário e agroindustrial, agravado pelos baixos índices de cobertura no tratamento 

de esgoto sanitário, principalmente nas cidades. 

 

A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JACUTINGA E SUB-BACIAS CONTÍGUAS 

 

No estado de Santa Catarina, de acordo com a Lei nº 10.949/1998, para 

efeito do planejamento, gestão e gerenciamento dos recursos hídricos catari-

nenses, foram instituídas 10 Regiões Hidrográficas (RH) e denominadas 23 ba-

cias hidrográficas consideradas como principais. Para essa definição, foram le-

vadas em conta as informações constantes no Atlas de Santa Catarina (1986), no 

mapa hidrológico do Estado e na delimitação e atuação das Associações de Mu-

nicípios, juntamente com planos de desenvolvimento de cada região.  

A Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Contíguas integra a Região Hi-

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

a Bacia do Rio do Peixe na sua composição, cujos rios têm suas fozes no rio Uru-

guai (figura 01).  

 
Figura 01 - Mapa das Regiões Hidrográficas do Estado de Santa Catarina, com destaque para a Ba-

cia do Rio Jacutinga, na RH3 
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Fonte: SANTA CATARINA, 2019a 

 

As regiões hidrográficas são compostas por uma e no máximo três ba-

cias hidrográficas contíguas afins e consideradas principais, sendo o seu limite 

geográfico determinado pelos mesmos divisores de água das bacias que as com-

põem (SANTA CATARINA, 2019b). 

Localizada no Alto Uruguai Catarinense, a área de abrangência da Bacia 

Hidrográfica do Rio Jacutinga e Contíguas é um dos territórios urbanos e rurais 

mais importantes do Estado, onde se concentram aproximadamente 192.900 

pessoas (IBGE, 2010). Possui uma área de 2.712,2 km², que corresponde a 2,9 

% da área do estado. Nesse território, estão inseridos 19 municípios, sendo 

cinco deles 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 02).   

 
Figura 02 - Municípios que compõem a Bacia do Rio Jacutinga e Contíguas inseridos na sua área de 

abrangência 

 
Fonte: SANTA CATARINA, 2019a 

 

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. 

A bacia hidrográfica do Rio Jacutinga e Contíguas, é considerada, sob o 

aspecto de gestão da água, o território de atuação do Comitê de Bacia Hidrográ-

fica do Rio Jacutinga e Sub-Bacias Contíguas, conforme preconizado pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos, também conhecida como Lei das Águas (Lei Fe-

deral n°. 9.433, de 08 de janeiro de 1997).   
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O sistema hidrográfico que compõe esse território, apresenta, além da 

Bacia do Rio Jacutinga, mais sete Sub-Bacias, por isso da denominação oficial 

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

Bacia Rio Rancho Grande, Rio Suruvi, Rio dos Queimados, Rio Engano, Rio Ari-

ranha, Rio Ariranhazinho e Contribuições independentes, todas desaguando no 

Rio Uruguai (figura 03). Para facilitar a redação do texto, doravante referir-se-á 

esse território como Bacia do Rio Jacutinga. 

 
Figura 03 – Sistema hidrográfico do território da Bacia do Rio Jacutinga e Sub-Bacias Contíguas 

 

 
Fonte: SANTA CATARINA, 2019a. 

 

 

ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BACIA  

 

A Bacia do Rio Jacutinga caracteriza-se por várias iniciativas de desen-

volvimento agroindustrial, baseadas na produção agropecuária. Como princi-

pais atividades econômicas que demandam elevados volumes de água para a 

produção e processamento, destacam-se a suinocultura, avicultura, bovinocul-

tura de leite e corte e produção de grãos, principalmente soja e milho. Como ati-

vidades industriais, destacam-se a agroindústria de carnes e leite, a produção de 

energia - através das hidroelétricas e pequenas centrais hidroelétricas. No qua-

dro 01, apresentam-se os principais setores usuários de água, considerando os 

dados do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Jacutinga, concluído em 

setembro de 2009.  
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Quadro 1 – Distribuição da demanda dos usos consuntivos na Bacia do Rio Jacutinga, em função do 

número de pontos de captação superficial e do volume de água captado superficialmente 
 

Uso 

Nº. de Pontos 

de Captação Su-

perficial 

% dos Pontos 

de Captação 

Superficial 

Volume 

Captado 

(L/s) 

% do 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 Energia Ter-

melétrica 
2 0,3 66,7 10,3 

Total 575 100,0 644,7 100,0 

 
Fonte: SANTA CATARINA, 2019a (Referência cadastral: 24/07/2009) 

 

Em que pese o baixo número de usuários cadastrados no período em 

que se elaborou o Plano de Bacia, cuja referência cadastral é de 24 de julho de 

2009, com apenas 575 cadastros inscritos no Sistema de Cadastrados de Usuá-

rios, é possível observar os principais setores quanto às demandas de água. Por 

ordem de importância, destacam-se os setores de criação animal, abastecimento 

público, outros usos e indústria.  O setor elétrico também se destaca como im-

portante usuário, no entanto, cabe ressaltar que o uso da água é considerado 

não consuntivo, isto é, faz uso dos recursos hídricos, porém, não os consome, ou 

seja, a água retorna ao leito normal dos rios, podendo haver alguma modificação 

no seu padrão temporal de disponibilidade, principalmente, quando há a forma-

ção de grandes lagos para o seu armazenamento.  

Na figura 04, busca-se atualizar os dados dos setores de usuários cadas-

trados, apontando-se, numericamente, os setores de usuários declarados no Sis-

tema de Cadastros de Usuários, demandantes na bacia. Segundo os dados, o nú-

mero de declarações até o momento é de 6.856 usuários cadastrados. Observa-

se que o setor agropecuário continua sendo - numericamente - o maior deman-

dante de água na bacia, apresentando 6.177 usuários cadastrados, seguido de 

outros usos, tais como postos de combustíveis, lavanderias, etc., com 431 cadas-

trados. O setor de abastecimento público tem 100 cadastrados, seguido do setor 

industrial, este com 58 cadastros realizados. 

 

 

 

 



 
 

88 

 

Figura 04 – Número de usuários 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: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de SC – SDE (2019c) 

 

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

buscou-se atualizar esses dados (figura 05); atualmente, a demanda total de 

água na Bacia do Rio Jacutinga, conforme dados autodeclarados no Sistema de 

Cadastros de Usuários, é de 514.724 litros por segundo (l/s). Quanto aos setores 

demandantes, os dados mantêm a tendência conforme já observado em 2009. O 

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

a maior demanda, cerca de 505.043 l/s, correspondendo a 98% da demanda 

atual, seguido do setor de abastecimento público, com uma demanda de 5.691 

l/s, e de outros usos com 3.203 l/s. A indústria vem em seguida com 505 l/s.    

 
Figura 05 – Número de usuários 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: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de SC – SDE (2019c) 

 

Em relação à distribuição espacial desses usuários cadastrados, no qua-

dro 02 apresenta-se o número de usuários localizados no território dos 19 mu-

nicípios que compõem a Bacia do Rio Jacutinga. Segundo os dados, observa-se 
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que o município de Concórdia é o que detém o maior número de cadastrados, 

com 1.754 usuários, seguido do município de Seara, com 928 usuários cadastra-

dos.  Cabe ressaltar que o município de Água Doce possui apenas 15 usuários 

cadastrados porque o percentual de território inserido na Bacia do Rio Jacutinga 

é de apenas 1%, pois a maior parte do território localiza-se nas bacias do Rio do 

Peixe e Rio Chapecó-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 o município de Xavantina, do qual, parte do território está inserido na 

Bacia do Rio Chapecó-Irani.   

 
QUADRO 02 – Número de usuários cadastrados no Sistema de Cadastro de Usuários de Água da Se-

cretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE/SC), distribuídos nos 19 municípios da 
bacia do rio Jacutinga - ano 2019 

 

MUNICÍPIO NÚMERO DE DECLARAÇÕES 

Água Doce 15 

Alto Bela Vista 286 

Arabutã 438 

Catanduvas 132 

Concórdia 1.754 

Ipira 39 

Ipumirim 525 

Irani 422 

Itá 397 

Jabora 611 

Lindóia do sul 506 

Ouro 86 

Paial 142 

Peritiba 188 

Presidente Castelo branco 238 

Seara 928 

Vargem Bonita 178 

Xavantina 6 

Total 6.891 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de SC – SDE (2019c) 
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Quanto aos dados de área plantada, volume de produção de grãos e pro-
dução animal, apesar de ocupar apenas 2,83% do território catarinense, o terri-
tório da Bacia do Rio Jacutinga é considerado um dos celeiros em produção agro-
pecuária (milho, soja, carne suína, de aves e leite) em SC. No quadro 03 apresen-
tam-se os dados de produção de milho e soja em Santa Catarina e nas microrre-
giões que compõem a Mesorregião Oeste, referente à safra 2017/2018, con-
forme dados divulgados pela Epagri/Cepa (2018). Cabe ressaltar que os muni-
cípios que compõem a microrregião de Concórdia também são os municípios 
que estão inseridos no território da Bacia do Rio Jacutinga.  

Os dados apontam que, apesar de ocupar 2,83% do território catari-
nense, a bacia do Rio Jacutinga é responsável pela produção de aproximada-
mente 6,0% de milho e da produção de soja, respectivamente.  

 
QUADRO 03- Área plantada e produção de milho e soja em Santa Catarina e microrregiões – safra 

2017/2018  
 

Microrregião 

Milho Soja 

Área plan-

tada (Ha) 

Produção 

(t) 

Área plantada 

(Ha) 

Produção 

(t) 

Santa Catarina 379.061 3.232.863 658.000 2.414.000 

São M. do Oeste 45.410 360.400 43.000 128.000 

Chapecó 64.929 555.175 89.000 89.000 

Xanxerê 28.000 292.874 139.000 139.000 

Concórdia 24.630 205.038 6.000 20.000 

Joaçaba 59.684 630.233 57.000 238.000 

 
Fonte: EPAGRI/CEPA, 2018 

 

No quadro 04, apresentam-se os dados de produção de aves, suínos e 

leite no estado e microrregiões do Oeste de Santa Catarina.  

 
QUADRO 04 - Produção de aves e suínos (ano base 2017) e leite (ano base 2015) em Santa Cata-

rina e microrregiões - (Epagri/Cepa, 2017)   
 

 

Microrregião 

Número de Aves 

(milhão) 

Número cabeças Suí-

nos (mil) 

Número de litros de 

Leite (milhão) 

(Ano 2015) 

Santa Catarina 883,08 12.683,31 3.059,9 

São Miguel Oeste 67,10 1.220,93 662,6 

Chapecó 198,30 2.079,30 796,0 

Xanxerê 68,55 1.036,51 313,4 

Concórdia 156,46 2.943,85 343,9 

Joaçaba 211,01 2.723,67 183,5 

Fonte: Epagri/Cepa (2018) 
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Se comparados os dados de produção total do Estado de Santa Catarina, 

apresentados no quadro 04, conclui-se que a microrregião de Concórdia, com-

posta por municípios da Bacia do Rio Jacutinga, é responsável por cerca de 17% 

da produção de aves, 23% da produção de suínos e 11% da produção catari-

nense de leite.  

Esses dados demonstram a capacidade e dinamismo produtivo da bacia. 

No entanto, esse volume de produção, ao mesmo tempo em que gera trabalho e 

desenvolvimento econômico, também exige investimentos em pesquisa, crédito 

rural, assistência técnica, extensão rural e disposição dos agricultores para a 

operacionalidade qualificada de tais atividades econômicas. Afinal, tais ativida-

des requerem e exigem água em quantidade, regularidade e qualidade. 

Além da necessidade de água em quantidade e qualidade, para a produ-

ção em nível de propriedade rural, principalmente de carne e leite, essa produ-

ção, quando passa pelo processo de transformação agroindustrial também de-

manda elevado volume de água.  

Além disso, na maioria das etapas desse processo de transformação, 

ampliam-se as exigências de usos de água, pois se trata da produção de alimen-

tos e que exigem altos padrões de qualidade desse recurso.  

Em relação aos aspectos sociais, a seguir descrevem-se algumas carac-

terísticas da bacia com base no Documento Síntese do Plano Estadual de Recur-

sos Hídricos de Santa Catarina (PERH/SC, 2018), as quais estão sistematizadas 

no quadro 05.  

 
QUADRO 05 – População, extensão territorial, densidade demográfica e IDHM de SC das Regiões 

Hidrográficas da Mesorregião Oeste 
 

Bacia Hidrográfica 

 

População 

Residente 

(Hab) 

Extensão 

Territorial 

(Km²) 

Extensão 

Territorial 

(%) 

Densidade 

Demográfica 

IDHM 

(Médio) 

Santa Catarina 6.248.000 95.737 100 65 hab/ km² 0,774 

Rio das Antas 252.663 6.016 6,28 42 hab/km² 0,746 

Rio Chapecó-Irani 491.375 10.784 11,26 59 hab/km² 0,756 

Rio do Peixe 215.868 5.829 6,08 
48 hab/km² 0,763 

Rio Jacutinga 192.900 2.712 2,83 

 
Fonte: (Adaptado) Plano Estadual de Recursos Hídricos (2018) 

 

Quanto à qualidade de vida, os municípios da bacia apresentam Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerado alto pelo Pro-

grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Porém, se conside-

rarmos o índice do Estado de Santa Catarina, o desenvolvimento humano de 

cada microrregião ainda está abaixo da média estadual (0,774). 

ASPECTOS AMBIENTAIS DA BACIA E A QUALIDADE DA ÁGUA 
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Os sistemas de abastecimento de água e tratamento do esgoto, princi-

palmente no perímetro urbano das cidades é fator fundamental para a proteção 

da água e manutenção da qualidade de vida das pessoas. No quadro 06 apresen-

tam-se os índices de tratamento do esgoto sanitário e cobertura da rede, além 

de dados sobre o consumo per capita de água e os índices de perda de água tra-

tada no sistema de distribuição. 

 
Quadro 06 – Consumo de água, índice de perda de água no sistema de distribuição, abastecimento 

por poços e cobertura da rede de esgoto nas Regiões Hidrográficas da Mesorregião Oeste 

 

 

Região Hidrográfica 

(RH) 

Consumo 

de água 

(l/hab/dia

) 

Índice de 

perda de 

água no 

sistema 

(%) 

Abasteci-

mento por 

poços 

(%) 

Cobertura 

da rede de 

esgoto 

(%) 

Esgotamento 

por fossa 

(%) 

Santa Catarina 148,8 34,8 17,7 29,1 66,8 

Extremo Oeste 

(RH01) 
120,3 36,2 27,5 6,1 91,6 

Meio Oeste (RH02) 116,7 45,7 30,3 13,5 83,5 

Vale Rio do Peixe 

(RH03) 
134,7 40,0 19,0 19,1 78,4 

 
Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos (2017) 

 

Conforme os dados do quadro 06, observa-se que um dos grandes 

desafios da mesorregião é aumentar a cobertura da rede de coleta e tratamento 

do esgoto doméstico, cujos índices são muito baixos. O acesso ao processo de 

coleta e tratamento do esgotamento sanitário, além de ser um fator de dignidade 

humana, tem uma importância ambiental significativa para a melhoria da 

qualidade da água, principalmente nos corpos d’água dos perímetros urbanos.  

Outro fator que precisa de melhorias está relacionado às perdas de água 

nos sistemas de abastecimento, cujos índices das três regiões hidrográficas são 

superiores à média catarinense, também considerada alta. Como resultante 

desse problema, tem-se menos água tratada disponível para as pessoas e 

aumento nos custos de distribuição dessa água. Portanto, investimentos são 

necessários para garantir a universalização do saneamento, quanto para preser-

var a disponibilidade de água para o consumo. 

A qualidade da água não é um termo absoluto, sendo algo que sempre 

se caracteriza em função de determinado uso. Interessa, pois, conhecer a água 

sob diversos pontos de vista: a) utilização fora do lugar onde se encontra, como 

é o caso de água potável, uso doméstico e urbano, usos industriais, agrícolas e 



 
 

93 

 

para dessedentação de animais, principalmente suínos, aves e bovinos; b) utili-

zação dos cursos de água ou massa de água, como por exemplo, para banho, 

pesca, navegação desportiva, produção de energia; c) como meio aquático, que 

acolhe espécies animais e vegetais e d) como meio receptor de efluentes residu-

ais de origem urbana ou industrial (CONEZA, 1998; apud RIZZI, 2001). 

Especialistas dessa temática afirmam que a qualidade desejada da água 

é aquela que representa o grau de exigência que o usuário ou consumidor fazem 

para satisfazer suas necessidades. Para que o consumo (uso ou utilização) seja 

satisfatório, o produto consumido tem que apresentar certas características 

que, em conjunto, representam a qualidade que lhe confere adequação ao uso. 

No que se refere às fontes de captação de água, segundo dados do Sis-

tema de Cadastros de Usuários da SDE/SC, na figura 06 apresentam-se as dife-

rentes fontes que ocorrem na bacia.  

De acordo com os dados, observa-se que a principal fonte de captação 

são as nascentes de água, seguido da captação através de poços profundos. Di-

ante desses dados, a seguir aborda-se com maior ênfase o estado da arte dessas 

duas fontes de captação. 

 

 
Figura 06– Número e tipo de fontes de captação pelos usuários de água na Bacia do Rio Jacutinga, 
cadastrados no Sistema de Cadastro de Usuários de Água da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico (SDE/SC), distribuídos nos 19 municípios da bacia do Rio Jacutinga - ano 2019 

 

 
 

Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de SC – SDE (2019c) 

 

Os dados apresentados na figura 06 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 pro-

teção dessas fontes, qualidade da água e medidas preventivas a fim de oferecer 
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qualidade de água, principalmente para o consumo humano e dessedentação 

animal. 

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 propriedades, a inexistência de Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) que incluem a proteção das nascentes e suas áreas de entorno, reduz a 

ocorrência de afloramentos espontâneos de água e provoca até mesmo o desa-

parecimento de mananciais e fontes antes eficientes (Floss, 2011).   

No espaço rural, ao mesmo tempo em que se produz carne e leite com 

alta produtividade, geram-se, consequentemente, elevada quantidade de deje-

tos animais, principalmente de suínos, aves e bovinos, os quais, quando utiliza-

dos nas lavouras como fertilizantes para a produção de grãos e pastagens, re-

presentam uma das principais fontes de poluição das águas, tanto superficiais, 

quanto subterrâneas. Aliados a esse fator, a ocupação das terras, o desmata-

mento, a erosão dos solos cultivados e a poluição provocada pelo uso de agrotó-

xicos nas lavouras compõem um conjunto de fatores que comprometem ainda 

mais a qualidade da água para determinados usos.  

Esse processo, além de carrear os poluentes para os rios, contribui tam-

bém para o aumento da turbidez da água, principalmente logo após a ocorrência 

de chuvas. Como consequência, nos últimos anos, o volume disponível de água 

superficial, com qualidade para o consumo humano e animal, diminuiu gradati-

vamente, gerando riscos à saúde humana e comprometendo as possibilidades 

de promoção do pleno desenvolvimento.  

Devido a essa problemática, muitas são as alternativas que se buscam 

para proteger as nascentes de água e preservar sua qualidade. Em Santa Cata-

rina, os serviços de extensão rural, através da Empresa de Pesquisa Agropecuá-

ria e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), difundiram nas propriedades 

rurais uma tecnologia social de proteção de fontes de água (nascentes), conhe-

cida como “fonte caxambu”. Tal denominação é atribuída por ter sido executada 

pela primeira vez no município de Caxambu do Sul (SC), ainda na década de 

1980, com o apoio da então Secretaria dos Negócios do Oeste, do geólogo Mari-

ano José Smaniotto, da prefeitura de Caxambu do Sul e pelas famílias de alguns 

agricultores desse município.  

O uso dessa tecnologia social parte da ideia de que a água superficial 

disponível nas propriedades rurais deve ser valorizada e protegida. Com essa 

tecnologia, espera-se diminuir as necessidades de investimentos na busca de 

águas subterrâneas que exigem elevados valores financeiros para a abertura dos 

poços profundos, estruturação e manutenção. Além disso, as águas subterrâneas 

podem e devem ser consideradas como reservas estratégicas, destinando seu 

uso prioritariamente quando da ocorrência de estiagens e escassez de água su-

perficial. A figura 07 ilustra um esquema de construção da proteção de fonte 

modelo Caxambu. 
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A proteção de fontes modelo Caxambu baseia-se no princípio de que, 

para melhorar a qualidade da água de fonte superficial, é importante fazer com 

que a água não entre em contato direto com substâncias contaminantes ou ani-

mais, desde o momento em que a mesma emerge ou “brota” da terra ou da rocha. 

Caso contrário, o contato da água com agentes contaminantes pode alterar sua 

aparência e gosto. 

A proteção de fontes Caxambu é considerada uma tecnologia social ao 

alcance de todos, de simples aplicação, fácil manutenção e de baixo custo finan-

ceiro, a qual assegura a proteção das nascentes e garante a melhoria da quali-

dade da água, porém, pode apresentar limitações em disponibilidade.  

 

 
Figura 07 – Esquema de construção da proteção de fonte modelo Caxambu 

 

 
 

Fonte: Adaptado de FREITAS, et all. (2001) 

 

Sobre a importância e limitações das fontes Caxambu na proteção de 

nascentes, Comassetto et all (2013) desenvolveram um trabalho de pesquisa em 

21 municípios representativos do sistema produtivo do Oeste Catarinense, em 

sua maioria localizados na Bacia do Rio Jacutinga.  

O propósito foi avaliar a qualidade da água de 200 fontes protegidas 

modelo Caxambu, amostradas sob duas condições climáticas, e estabelecer a re-

lação dos resultados de qualidade da água de acordo com a localização das fon-

tes na propriedade.  

Além disso, aspectos como a presença de cercado para o isolamento da 

fonte, a existência de faixa de proteção no seu entorno, a demanda de uso e a 

satisfação do usuário também foram estudados.  
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Sobre a qualidade da água, o estudo apontou que, para coliformes totais, 

coliformes fecais e turbidez, as médias dos valores, tanto para tempo seco 

quanto para tempo úmido encontram-se acima do máximo permitido, evidenci-

ando que grande número das amostras de água estão impróprias para consumo 

humano de acordo com a legislação vigente. 

Concluiu-se, também, que as diferentes localizações das fontes protegi-

das (áreas de pastagem, lavoura e mata), assim como as condições do entorno 

influenciaram na qualidade da água. Nesse aspecto, a condição mais impactante 

foi a presença ou não de mata ciliar no entorno da fonte protegida, pois a maioria 

das fontes está localizada em áreas de pastagem e que apresentaram os maiores 

índices de turbidez e contaminação com coliformes totais e fecais.  

 As demais fontes, 34% estão localizadas em meio à mata e 14% em 

meio às lavouras, sujeitas a todo tipo de contaminação.  Do total de 200 fontes 

amostradas, concluiu-se que apenas 83 estão cercadas, representando apenas 

41,5% do total, o que leva à tomada de medidas que venham a melhorar a pro-

teção do entorno dessas fontes protegidas. 

Uma das conclusões mais importantes do trabalho é de que o isola-

mento ou o uso de cercas no entorno das nascentes favorece significativamente 

a proteção da fonte e a melhoria da qualidade da água. Muitas vezes, apenas o 

isolamento da área é suficiente para obter recuperação satisfatória da vegeta-

ção. Em algumas circunstâncias, o plantio de vegetação com espécies nativas é 

necessário, visando acelerar o processo de recuperação e aumentar a diversi-

dade da cobertura vegetal.  

Outro aspecto importante apontado é de que a largura da faixa de pro-

teção no entorno das fontes afeta a qualidade da água. A faixa de vegetação igual 

ou maior do que 50 metros mostrou-se mais eficiente para proteger a fonte, 

ocorrendo ganhos na qualidade da água devido a uma menor contaminação por 

coliformes fecais e menor turbidez da água.   

Portanto, em relação à proteção de nascentes no espaço rural, há enor-

mes desafios no sentido de adotarem-se políticas públicas e privadas que incen-

tivem a recomposição da mata ciliar junto às nascentes e rios da região.  

Devido à importância que a água subterrânea tem na bacia, tanto para 

o consumo humano quanto consumo animal, Comassetto et all (2014) realiza-

ram, em 2013, um amplo e completo diagnóstico, quantitativo e qualitativo das 

águas subterrâneas na Bacia do Rio Jacutinga.  

No estudo, foram cadastrados 2.477 poços profundos na bacia. Destes, 

1.531 estão em operação (62%), 648 foram considerados secos (26%), 129 es-

tão desativados (5%) e 169 poços (7%) apresentaram informações insuficientes 

para atender aos objetivos da pesquisa (figura 08).  

Comassetto et all. (op. cit.), 2014, diagnosticaram a qualidade da água 

de poços profundos na Bacia do Rio Jacutinga. De acordo com as 100 amostras 

analisadas, a pesquisa apontou um grande número de poços cuja qualidade está 
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em desconformidade quanto aos padrões de potabilidade para consumo das 

pessoas.  

 
FIGURA 08 - Distribuição espacial dos poços tubulares profundos na Bacia do Rio Jacutinga. Ano 

base 2013 

 
 

Fonte: Comassetto et all (2014) 

 

De acordo com a tabela 01, foram encontrados problemas associados a 

coliformes totais, E.coli, pH alcalino, fluoretos, manganês, ferro, alumínio, sul-

fato, nitrato e amônia, indicando que, principalmente do ponto de vista microbi-

ológico, as águas não mais representam uma reserva de boa qualidade, exigindo 

dos usuários, medidas para a proteção dos poços e preservação da sua quali-

dade.  

Os autores ressaltam que a contaminação de águas subterrâneas revela 

um grave problema à saúde pública, sugerindo que a qualidade sanitária inade-

quada reflete em situação de risco para a população humana que utiliza essas 

águas e evidencia um cenário de alerta em relação à contaminação das águas 

subterrâneas.  

Os resultados ressaltam a importância da geração da informação, divul-

gação e conscientização dos consumidores desse tipo de água, e da necessidade 

de promoção de políticas públicas que garantam acesso generalizado à água 

adequada ao consumo humano.    

   
Tabela 1. Avaliação dos parâmetros de potabilidade das águas subterrâneas dos municípios da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Contíguos (VMP = Valor Máximo Permissível, de acordo com a 

Portaria N° 2914, do Ministério da Saúde, de 12/12/2011, e Resolução N° 396, CONAMA, de 
03/04/2008; *SDT: Sólidos Dissolvidos Totais; **Cloro DPD: análise pelo método da reação do 

cloro livre com o N,N-dietil-p-fenilenediamina). 
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Parâme-

tro 
VMP 

N° de 

análi-

ses 

Valor médio obser-

vado na Bacia do 

Rio Jacutinga e 

Contíguos 

Valor máximo ob-

servado na Bacia do 

Rio Jacutinga e Con-

tíguos 

N° de 

análises 

fora do 

limite 

pH 6,0 a 9,5 100 8,05 10,54 17 

Flúor 1,5 mg/L 100 0,39 mg/L 1,92 mg/L 06 

Manga-

nês 
0,1 mg/L 100 0,03 mg/L 1,02 mg/L 05 

Ferro 0,3 mg/L 100 0,12 mg/L 4,44 mg/L 04 

Alumínio 0,2 mg/L 100 0,04 mg/L 0,34 mg/L 04 

Dureza 

total 
500 mg/L 100 122 mg/L 500 mg/L 00 

*SDT 1.000 mg/L 94 140 mg/L 530 mg/L 00 

Sulfato 250 mg/L 100 14,8 mg/L 357,9 mg/L 01 

Nitrato 10 mg/L 100 2,53 mg/L 10,1 mg/L 01 

Nitrito 1 mg/L 100 0,002 mg/L 0,2 mg/L 00 

Cloreto 250 mg/L 100 13,5 mg/L 74,1 mg/L 00 

**Cloro 

DPD 
5 mg/L 100 0,02 mg/L 1,1 mg/L 00 

Amônia 1,5 mg/L 100 0,08 mg/L 1,94 mg/L 01 

Colifor-

mes to-

tais 

Ausência 

NMP/100mL 
100 

146,12 

NMP/100mL 

> 2419,6 

NMP/100mL 
62 

E.coli 
Ausência 

NMP/100mL 
100 10,8 NMP/100mL 920,8 NMP/100mL 16 

 
Fonte: Comassetto et all (2014) 

 

Sobre essa questão, Matthiensen e Oliveira (2015), com base nesses re-

sultados, fizeram uma análise dos dados na perspectiva de identificar as princi-

pais fontes de contaminação - se biológica ou físico-química - e possíveis medi-

das a serem adotadas a fim de recuperar a qualidade dessas águas. Para os au-

tores, as medidas a serem adotadas dependem do tipo de contaminação e que 

isto pode ser determinante quanto ao custo e viabilidade do tratamento a ser 

adotado. 

Essas pesquisas na Bacia do Jacutinga retratam um cenário preocu-

pante quanto à quantidade e qualidade da água subterrânea, acessíveis através 

da perfuração de poços profundos.  

Na figura 09, conforme estudos de Comassetto et all (2014), destaca-se 

a finalidade dos usos da água subterrânea na bacia.  

 
Figura 09. Uso da água subterrânea no território da Bacia do Rio Jacutinga – Ano Base 2013  
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Fonte: Comassetto et all (2014) 

 

Do total de 1.531 poços em operação, 698 são usados exclusivamente 

para o consumo humano (45,6%), 744 (48,6%) para uso humano e animal, e 41 

poços (2,7%) para uso industrial.  Percebe-se que a maioria da água dos poços 

tubulares profundos é usada para o consumo humano, seguido do consumo ani-

mal e industrial, evidenciando o uso múltiplo das águas subterrâneas. 

Quanto aos níveis de precipitação na bacia, os dados do Plano de Recur-

sos Hídricos ano base 2009 apontam uma relativa variabilidade no território. De 

acordo com a figura 10, os níveis de precipitação apresentam uma variabilidade 

espacial interessante, apresentando um nível mínimo de 1.330 mm por ano a 

um nível máximo de 2.300 mm de chuvas por ano. 

No entanto, apesar dos bons níveis de precipitação que ocorrem na ba-

cia, é importante verificar a regularidade na distribuição das chuvas no territó-

rio ao longo dos anos.  Segundo os dados da Defesa Civil do Estado de Santa Ca-

tarina, essa distribuição é irregular com elevadas precipitações pluviométricas 

num determinado período, causando enchentes, e, em outros períodos, baixos 

níveis de precipitação, ocasionando estiagens e secas, em que os níveis de pre-

cipitação são muito baixos, principalmente nos municípios localizados no Oeste 

de Santa Catarina.    
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Figura 10 - Climatologia anual da precipitação da Bacia do Rio Jacutinga  

 

 
 

Fonte: Santa Catarina (2019a) 

 

Estiagem é aqui entendida, conforme descrição de Espindola e Nodari 

(2012), como um evento relativamente prolongado, embora temporário, geral-

mente relacionado a baixos índices de precipitação pluviométrica, o que dese-

quilibra a reposição da umidade do solo, causando séria instabilidade hidroló-

gica. Ainda segundo os autores, as estiagens, por se apresentarem como fenô-

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

espaço-temporal, vêm sendo consideradas e enfrentadas como desastres socio-

ambientais de grande impacto, que afetam várias atividades econômicas, como: 

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

Na figura 11 observa-se o número de registros de casos de estiagens em 

Santa Catarina no período entre os anos de 1991 a 2012. Observa-se que a região 

Oeste tem sido a mais afetada, e registrou até 18 casos no período. 
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Figura 11: Registro de estiagens e secas em Santa Catarina no período de 1991 a 2012 

 

 
 

Fonte: Atlas Brasileiro de Desastres Naturais - 1991 a 2012: volume Santa Catarina, 2013, p. 24 

 

 

Para ilustrar esse fenômeno, em 11 de abril de 2009, o jornal Diário Ca-

tarinense alertava para a situação crítica em que alguns municípios catarinenses 

se encontravam devido à falta de chuvas, principalmente no Oeste e Meio Oeste 

do estado (figura 12).  

Aspectos como a sazonalidade climática presente na bacia associada à 

crescente concentração da produção e à redução do número de propriedades 

têm gerado uma demanda pontual e crescente de água nas propriedades rurais. 

Para garantir o abastecimento regular para a produção, outra opção 

tem sido a instalação de cisternas, aproveitando a oferta de água nos períodos 

de maior precipitação pluviométrica. Porém, observa-se que ainda há uma par-

cela de usuários que não tem adotado nenhuma dessas alternativas, e em mo-

mentos de estiagem continuam dependentes do abastecimento oferecido pelas 

prefeituras, às vezes, com água de baixa qualidade. 
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Figura 12 – Reportagem em jornal de circulação estadual apontando a recorrência do fenômeno de 
estiagens no Oeste de SC no ano de 2009 

 

 
 

Fonte: Jornal Diário Catarinense (2009)  

 

Sobre essa questão, Waskiewic et al. (2017) fizeram um diagnóstico que 

teve como objetivo caracterizar a dinâmica de uso e manejo de cisternas no con-

texto da gestão integrada da água no espaço rural, na Bacia do Rio Jacutinga du-

rante o ano de 2017. Por meio de visitas in loco foram cadastradas 135 cisternas, 

das cerca de 244 instaladas.  

Deste total, 70% utilizaram recursos públicos subsidiados pelo governo 

do estado, através de programas e projetos de apoio. A maioria das cisternas foi 

instalada a partir do ano de 2006 (quadro 07). 

A captação da água se restringe à coleta diretamente dos telhados das 

edificações das granjas, ou de água proveniente de nascentes. 87% da água das 

cisternas é utilizada para dessedentação animal, cumprindo com papel impor-

tante para a sustentabilidade hídrica das propriedades rurais no contexto da 

gestão integrada da água. 
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Quadro 07. Municípios da Bacia do Rio Jacutinga com número estimado de cisternas instaladas e 
cadastradas. Data Base - Junho de 2017 

 

Município Nº de cisternas 
Nº de cisternas cadastra-

das in loco 

Alto Bela Vista 1 1 

Água Doce - - 

Arabutã 20 19 

Arvoredo 16 - 

Catanduvas - - 

Concórdia 37 - 

Ipira 15 15 

Ipumirim 25 25 

Irani 2 2 

Itá 21 11 

Jaborá 2 2 

Lindóia do Sul 9 9 

Ouro - - 

Paial 11 11 

Peritiba 3 3 

Pres.Castelo Branco 8 8 

Seara 57 29 

Vargem Bonita - - 

Xavantina 17 - 

Total 244 135 

 
 Fonte: Waskiewic et all. (2017) 

 

De modo geral, as cisternas são construídas utilizando-se geomembranas 

de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), no formato retangular, no fundo e na co-

bertura, e enterradas no solo. A sustentação da geomembrana da cobertura é por 

meio de uma estrutura constituída de barras de aço galvanizado (figura 13). 

Os resultados da pesquisa mostram que as cisternas são importantes para 

a sustentabilidade hídrica das propriedades rurais e na gestão integrada da água, 

pois diminuem a pressão sobre a exploração da água subterrânea. Observou-se que 

é necessário maior zelo e cuidado no dimensionamento do sistema e na manutenção 

dos dispositivos para garantir melhor qualidade da água armazenada.  

Quanto ao destino da água das cisternas, prevalece seu uso para a desse-

dentação de animais. Entre os fatores que mais contribuíram para a instalação das 

cisternas, destaca-se a operacionalização de programas de apoio do poder público, 

com a oferta de recursos financiados, com subsídios e assistência técnica. 
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Figura 13. Foto de cisterna padrão instalada na Bacia Rio Jacutinga 
 

Fonte: Waskiewic et all. (2017) 

 

Como a demanda por cisternas ainda é crescente, entende-se que pro-

gramas e projetos de apoio por parte do poder público devem ser ampliados e 

contínuos. 

 

DESAFIO AMBIENTAL E ATUAÇÃO DO COMITÊ RIO JACUTINGA E CONTÍGUOS  

 

Devido ao crescimento econômico e o intenso processo de urbanização 

no território da bacia hidrográfica do Rio Jacutinga, têm ocorrido importantes 

modificações no contexto socioeconômico e ambiental. Além disso, refletiu no 

aumento do consumo de recursos hídricos e produção de efluentes e resíduos e 

gerou comprometimento da oferta de água em quantidade e qualidade.  

O desafio ambiental que se apresenta na Bacia do Rio Jacutinga é o de 

como compatibilizar desenvolvimento socioeconômico e preservação ambien-

tal, especialmente a água. Isso implica na adoção de um rápido, intenso e contí-

nuo processo de gestão da água.  

A gestão da água no Brasil é regulada pela Lei n° 9.433, de 08 de janeiro 

de 1997 – a Lei das Águas – que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hí-

dricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

(SINGRH). A PNRH tem como primeiro objetivo assegurar à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade ade-

quados aos respectivos usos.  

Para dar conta de tal desafio, a Lei das Águas prevê que em cada bacia 

hidrográfica sejam implementados os instrumentos de gestão dos recursos hí-

dricos: 1 - O Plano de Recursos Hídricos, que vai ajudar a definir a repartição das 

águas entre os usuários interessados, sem comprometer a sustentabilidade dos 
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ecossistemas; 2 - O Enquadramento dos Corpos d`água em classes de usos pre-

ponderantes, que regula os níveis de qualidade da água, estabelecendo uma in-

terface entre a gestão dos recursos hídricos e a do meio ambiente; 3 - A Outorga 

de Direito de Uso dos Recursos Hídricos, pela qual o usuário recebe uma conces-

são para fazer uso da água de acordo com a possibilidade e a demanda existen-

tes; 4 - A Cobrança pelo Uso da água, que objetiva o reconhecimento da água 

como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, incenti-

vando, dessa forma, a racionalização do uso da água e aplicando os valores ar-

recadados prioritariamente na bacia; 5 - O Sistema de Informações sobre Recur-

sos Hídricos, que visa coletar, organizar e divulgar os dados relativos a esses 

recursos, atualizando permanentemente as informações sobre disponibilidade, 

qualidade e demanda de recursos hídricos.    
O Sistema de Gerenciamento tem como objetivo principal coordenar a 

gestão integrada da água nas escalas federal, estadual e de bacia hidrográfica. 
Na bacia hidrográfica é que está prevista a criação dos Comitês de Bacia Hidro-
gráfica como parte integrante do Sistema com as seguintes competências: 1 - 
Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 
atuação das entidades intervenientes; 2 - Arbitrar em primeira instância admi-
nistrativa os conflitos relacionados aos recursos hídricos; 3 - Aprovar e acom-
panhar o plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as providências necessá-
rias ao cumprimento de suas metas; 4 - Estabelecer critérios para o instrumento 
de outorga e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse 
comum ou coletivo; 5 - Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos e sugerir valores a serem cobrados.         

Os comitês de bacia se caracterizam como uma entidade tripartite na 
sua composição, com os seguintes setores representados: 1 - Órgãos públicos na 
proporção de 20%; 2 - Sociedade civil, com 40%; e 3 - Usuários de água, com 
40%. Caracteriza-se como espaço de participação e discussão das questões en-
volvendo a água, em que o “respeito às diversas opiniões é parte de sua essên-
cia” como reflexo de sua composição. 

A oferta de água em quantidade, regularidade e qualidade de uma bacia 
hidrográfica, depende, também, da capacidade de articulação e mobilização po-
lítica de todos os setores públicos e privados e dos usuários, bem como da orga-
nização, gestão e otimização nos processos de consumo da água. Cabe, também, 
o papel estratégico e de vanguarda dos comitês de bacia no sentido de coordenar 
amplo processo de formação por meio da educação ambiental formal e não for-
mal, além de fomentar o contínuo e necessário debate sobre o tema, bem como 
coordenar estudos de disponibilidade e consumo de água por meio de processos 
de gestão integrada das águas de determinada bacia hidrográfica. Mais: os Co-
mitês de bacias hidrográficas têm a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar 
a operacionalização dos Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos 
aplicados na bacia hidrográfica. 

Ainda em relação aos comitês de bacia, mais recentemente a partir de 2017, 
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), que também é o Ór-
gão Gestor das Águas em Santa Catarina, implantou uma nova metodologia de apoio 
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aos Comitês de Bacia por meio da formalização de Termos de Colaboração entre o 
governo do estado e Organizações da Sociedade Civil. Essas organizações têm o ob-
jetivo de apoiar as ações dos Comitês, funcionando como “Entidade Executiva” nos 
termos da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.  Para atuar como Enti-
dade Executiva nos comitês de bacia da Mesorregião Oeste, foi contratada a Equipe 
Cogestora do Parque Estadual Fritz Plaumann (ECOPEF).                

Com essa nova metodologia, espera-se que os comitês de bacia assu-
mam maior protagonismo no processo de gestão da água em cada bacia hidro-
gráfica, o qual exige, além de ampla participação dos setores da sociedade civil, 
governos e usuários de água, organização interna dos comitês e competência de 
seus membros para a tomada de decisões. 

Neste ano de 2019 o Comitê da Bacia do Rio Jacutinga e Contíguos com-
pleta 16 anos de atuação. Superados muitos dos desafios e dificuldades desde 
sua implantação, legitimação e promotor de ações, o comitê se firma como prin-
cipal protagonista ao contribuir decisivamente para a gestão sustentável da 
água no seu território de atuação. Nessa trajetória tem atuado para mobilizar a 
sociedade e usuários de recursos hídricos para a gestão da água em seu territó-
rio de atuação. Nesse processo, um dos principais objetivos tem sido a imple-
mentação dos instrumentos de gestão. Para tanto, a elaboração do plano da ba-
cia e a ampliação do número de usuários de água cadastrados foram ações im-
portantes e que serviram de base para a continuidade das ações. O diagnóstico 
dos poços profundos perfurados, a caracterização das sub-bacias com a avalia-
ção da qualidade da água, o curso de educação ambiental para a gestão da água, 
o concurso de fotografias “Olhares sobre a Água”, eventos que ocorrem durante 
a Semana da Água em parceria com dezenas de entidades, o diagnóstico das cis-
ternas, a exemplo de outras atividades que aconteceram nesse período, também 
têm contribuído para a mobilização e envolvimento de mais pessoas e institui-
ções no debate e na execução de ações e de pesquisa envolvendo a água.  

Durante essa trajetória e devido à problemática ambiental na bacia, ou-
tras instituições também têm desenvolvido pesquisas as quais buscam identifi-
car os principais problemas decorrentes das atividades econômicas na bacia e 
promovido ações a fim de mitigar os efeitos negativos dessas atividades sobre 
os bens naturais, especialmente das águas.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo bem-estar humano depende fundamentalmente da melho-

ria na gestão dos ecossistemas, a qual deve assegurar a conservação e o uso sus-

tentável dos recursos naturais. Porém, enquanto por um dos lados as demandas 

por serviços ecossistêmicos estão crescendo, por outro, as ações humanas estão 

afetando a capacidade de muitos ecossistemas em atendê-las de maneira ade-

quada (SEIDMAN; STEINWACHS; RUBIN, 2003). 

Os serviços ecossistêmicos não operam isoladamente, pois interagem 

de maneira complexa e interdependentes (RODRÍGUEZ et al., 2005). As florestas 

naturais, por exemplo, fornecem habitat para mais da metade das plantas e ani-

mais terrestres conhecidos no planeta. Essa enorme biodiversidade é essencial 

para o funcionamento contínuos dos demais ecossistemas, dos ciclos biogeoquí-

micos e do bem-estar humano (HASSAN; SCHOLES; ASH, 2005). 

As florestas naturais são ecossistemas biodiversos fundamentais no for-

necimento de alimentos, fibras, madeira, energia, medicamentos, resinas, coran-

tes, além de auxiliar na proteção do solo e em diversas funções eco-hidrológicas, 

tais como a regulação da quantidade e da qualidade da água (LIMA et al., 2013). 

O reconhecimento da sociedade sobre a importância das funções ecos-

sistêmicas das florestas vem crescendo nas últimas décadas (COLLABORATIVE 
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brapa / Centro Nacional de Pesquisa em Suínos e Aves – CNPSA. 
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PARTNERSHIP ON FORESTS, 2012), porém a sua área e condição vem se redu-

zindo ao longo da história humana recente (HASSAN; SCHOLES; ASH, 2005). 

Na América Latina, o agronegócio é o principal responsável pela perda 

e fragmentação das florestas naturais, haja vista à conversão das áreas de flo-

resta em pastagem e/ou lavouras, representando essas duas formas de uso da 

terra mais de 80% do desmatamento total (FAO, 2016). 

A conservação das florestas brasileiras é estabelecida por lei, tanto para 

propriedades privadas quanto para as áreas públicas. A Lei nº. 11.284 de 02 de 

março de 2006 dispõe sobre a gestão das florestas públicas e a Lei nº. 12.651 de 

25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal Brasileiro) define quais são as áreas 

de preservação permanente (APP), reserva legal, terras indígenas e de Unidades 

de Conservação (UC). 

Entretanto, mesmo com o estabelecimento de medidas legais para a 

conservação das áreas de florestas naturais no país, o desmatamento e a frag-

mentação aumentaram, tendo sido reduzida em 531,7 mil km² entre os anos de 

1999 a 2015, o que representa uma perda de 10,8% das áreas florestais no Bra-

sil nos últimos 15 anos (FAO, 2015). 

Contudo, essa realidade da perda de áreas florestais naturais no Brasil 

não representa o que efetivamente ocorre em todos os estados da federação. Em 

Santa Catarina, por exemplo, segundo recente estudo da Fundação SOS Mata 

Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), constatou-se, 

entre os anos de 1985 a 201, a regeneração de 249,6 km² de área de florestada. 

O presente capítulo tem por objetivo analisar se essa tendência consta-

tada no estado de Santa Catarina se repete no âmbito do município de Concór-

dia, localizado na mesorregião Oeste Catarinense, mas considerando-se para 

tanto o período compreendido anterior a posterior a aprovação do denominado 

novo Código Florestal, ou seja, entre novembro de 2011 e setembro de 2016. A 

metodologia empregada no estudo fundamenta-se em técnicas de geoprocessa-

mento e sensoriamento remoto e no uso de fontes de informações de uso pú-

blico.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No Brasil, a partir da década de 1930 começaram a surgir as primeiras 

leis de proteção ao meio ambiente (Decreto nº. 23.79,3 de 23 de janeiro de 1934 

e Decreto nº. 24.643, de 10 de julho de 1934.). Porém, foi apenas na década de 

1960 que as legislações sobre temas relacionados ao meio ambiente ficaram 

mais evidentes, principalmente com a instituição do então renovado, Código 

Florestal Brasileiro (Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965). 

Entretanto, em âmbito nacional, é na década de 1980 que os maiores 

avanços legais relativas ao meio ambiente acontecem, pois foi nesta década que 

foram aprovadas a Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional do 
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Meio Ambiente) e especialmente pela  Constituição Federal (1988), que eleva ao 

nível mais alto do direito as leis que já versavam sobre o tema (VARELLA; MÁR-

CIA, 2008) . 

A partir então, instituíram-se no país diversos progressos jurídicos 

quanto à defesa do meio ambiente, como por exemplo: a Lei dos Crimes Ambi-

entais (Lei nº. 9.605 de 12 de fevereiro de 1998) e a Política Nacional de Recur-

sos Hídricos (Lei nº. 9.433 de 08 de janeiro de 1997). 

No ano de 2009 as discussões acerca das questões legais da preservação 

ambiental voltaram a ser tratadas com muita intensidade, pois um forte movi-

mento liderado pelo agronegócio visava realizar mudanças no Código Florestal 

brasileiro, reduzindo as medidas protetivas das áreas de vegetação que estariam 

dificultando o desenvolvimento das atividades agropecuárias. Em julho de 2010, 

após muitos conflitos políticos e duras críticas do segmento ambientalista e da 

comunidade científica, o projeto de lei do novo código foi aprovado na Câmara 

dos Deputados e encaminhado para o Senado, o qual  o aprova, com algumas 

alterações, no final de 2011 (OLIVEIRA, et al, 2015) e finalmente é sancionado 

pela Presidente da República na data de 25 de maio 2012,  recebendo a denomi-

nação de Lei nº. 12.651, ou popularmente de novo Código Florestal  

Com a sua instituição, definiram-se novas regulamentações acerca das 

áreas de preservação permanente (APP), reserva legal e áreas verdes urbanas, 

além da criação das áreas de uso restrito para proteção e de várias outras dis-

posições mais flexíveis em favor do proprietário rural (TAMBOSI et al, 2015). 

Alguns estudos apontavam a preocupação no sentido de que a flexibili-

zação da legislação prevista no Código Florestal poderia resultar na redução da 

cobertura florestal e consequentemente no comprometimento de vários servi-

ços ecossistêmicos, entre os quais aqueles relacionados a provisão de água em 

quantidade e qualidade (.  

Além disso, foi estabelecida  a possibilidade da implementação de pro-

grama de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, ou seja, programas 

de pagamento por serviços ambientais (PSA), por meio de parceria/cooperação 

técnica e/ou incentivos financeiros, conforme os artigos 41 e 58 da Lei (12.651, 

de 25 de maio 2012). Com isso, o conceito de serviços ambientais surge pela 

primeira vez no contexto legal como possibilidade de apoio a conservação e pro-

teção das florestas no Brasil. 

 

O conceito de serviços ambientais inserido no Código Florestal se refere: 

“[...] às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que 
gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente: 

a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e 
a diminuição do fluxo de carbono;b) a conservação da beleza cênica 
natural;c) a conservação da biodiversidade;d) a conservação das águas 
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e dos serviços hídricos;e) a regulação do clima;f) a valorização cultural 
e do conhecimento tradicional ecossistêmico;g) a conservação e o 
melhoramento do solo;h) a manutenção de Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito; 

A atribuição do termo serviço ambiental foi utilizado de forma equiva-

lente ao termo serviço ecossistêmico no âmbito legal nacional, o que ainda não 

é consenso no horizonte brasileiro. Com a instituição do Projeto de Lei nº. 

276/2013, em tramitação no Congresso Nacional, que propõe a Política Nacio-

nal de Pagamentos por Serviços Ambientais (PNPSA) os termos passam a ser 

revisados, assumindo o termo serviços ecossistêmicos como: “os benefícios rele-

vantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, 

recuperação ou melhoria das condições ambientais” e serviços ambientais como: 

“iniciativas individuais ou coletivas que podem favorecer a manutenção, a recupe-

ração ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos” (PL 276/2013). 

De acordo com as Diretrizes para a Política Nacional de Pagamento por 

Serviços Ambientais, os serviços ecossistêmicos são os benefícios prestados 

pela natureza e sistemas produtivos aos seres vivos, como por exemplo, a ma-

nutenção do ciclo das chuvas e a regulação do clima local, regional e mundial. A 

conservação e recuperação dos ambientes naturais (e dos serviços ecossistêmi-

cos) é uma ação fundamental para as populações que vivem diretamente destes 

sistemas, assim como para todo o planeta. As atividades humanas de conserva-

ção e de recuperação são denominadas serviços ambientais. Em resumo, a prin-

cipal diferença entre serviços ambientais e serviços ecossistêmicos é que, no pri-

meiro caso, os benefícios gerados estão associados a ações de manejo do homem 

nos sistemas naturais ou agroecossistemas; já os serviços ecossistêmicos refle-

tem apenas os benefícios diretos e indiretos providos pelo funcionamento dos 

ecossistemas, sem a interferência humana (WWF, 2014). 

Os serviços ecossistêmicos são classificados em: serviços de provisão: 

todos os produtos nutricionais, não nutricionais e energéticos de sistemas vivos, 

bem como saídas abióticas (incluindo água) servidos pela natureza; serviços de 

regulação: todas as formas pelas quais os organismos vivos podem mediar ou 

moderar o ambiente que afeta diretamente a saúde, a segurança ou o conforto 

do ser humano, juntamente com os equivalentes abióticos; e os serviços cultu-

rais: todas as formas não-materiais dos ecossistemas (bióticos e abióticos) que 

afetam os estados físicos e mentais das pessoas (HAINES-YOUNG; POTSCHIN, 

2018). 

Nesta perspectiva, as florestas, por exemplo, podem ser avaliadas como 

um ecossistema complexo que integra diretamente grande parte dos serviços 

ecossistêmicos, pois fornecem proteção fundamental ao solo, recursos hídricos 

e fornecer múltiplos serviços ecossistêmicos, bem como valores culturais ou es-

pirituais (MIURA et al., 2015). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo de caso realizado abrange o município de Concórdia (figura 

01), localizado na mesorregião Oeste de Santa Catarina, Brasil, microrregião de 

Concórdia. 

 
Figura 1: Mapa de localização do município de Concórdia, Santa Catarina, Brasil. 

 

 
Fonte: Autor (2017). 

 
O município de Concórdia possui um território de 799,5km² e uma po-

pulação de 74.641 pessoas (estimativa para 2019). Figura na 40ª posição do 
ranking nacional do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 
(2010), com o índice de 0,800, e, é reconhecida como o berço da suinocultura 
brasileira, com base econômica apoiada no agronegócio. 

A base de dados do recorte espacial de análise foi adquirida no catálogo 
de imagens da United States Geological Survey (USGS), na plataforma Earth Ex-
plorer. A escolha do referido catálogo levou em consideração o amplo repertório 
de produtos de sensoriamento remoto disponíveis de forma gratuita, e, em es-
pecial, pelas diversas opções em termos de períodos de imagiamento. 

O delineamento temporal da análise foi definido de acordo com o obje-
tivo desta pesquisa, determinando-se dois períodos distintos, sendo eles: antes 
de 25 de maio de 2012 (instituição da Lei nº. 12.651 de 25 de maio de 2012) e 
após 25 de maio de 2016, de maneira a se assegurar uma análise de temporali-
dade de 4 anos. 

Devido a este critério, utilizou-se para o primeiro caso temporal uma 
cena do sensor: Landsat 5 TM (Thematic Mapper), orbita 222, ponto 79, da pas-
sagem de 14 de novembro de 2011 (ID cena: LT52220792011308CUB01). Apre-
sentado no formato GEOTIFF, nas bandas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, projeção UTM (Uni-
versal Transversa de Mercator) Zona 22, Datum WGS84 com grid de refletância 
e termal de 30 metros. Resolução radiométrica de 8 bits. 
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O segundo produto tem origem do sensor Landsat 8, orbita 222, ponto 

79, da passagem de 14 de setembro de 2016 (ID cena: LC8222079 

2016258LGN01). Apresentado no formato GEOTIFF, nas bandas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 e 11, projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) zona 22, Datum 

WGS84 com grid pancromático de 15, refletância e termal de 30 metros.  

A preparação das imagens foi executada no software QGIS, em duas fases. 

A primeira foi a reprojeção das cenas para o alvo de estudo, passando-se para o Da-

tum SIRGAS 2000, zona 22 sul, por meio da ferramenta: reprojetar coordenadas, 

utilizando como referência uma imagem ortorretificada (resolução de 39 cm e es-

cala 1:10.000) do município de Concórdia (SC), disponibilizada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável do estado de Santa Catarina (SDS, 2012). 

Posteriormente, utilizou-se a ferramenta mosaico para a junção das 

bandas em arquivo único GEOTIFF, levando em consideração a composição de 

interesse (falsa cor natural), composta pelas bandas: 5 (intervalo espectral: 1,55 

– 1,75 µm), 4 (0,76 - 0,90 µm)  e 3 (0,63 – 0,69 µm) para os produtos do sensor 

Landsat 5 TM e 6 (1,57 – 1,65 µm), 5 (0,85 – 0,88 µm) e 4 (0,64 – 0,67 µm) para 

os dados do sensor Landsat 8. 

O processamento digital das imagens iniciou-se no software QGIS, com 

o recorte das cenas para á área de estudo, por meio de camada máscara vetorial 

do município de Concórdia (SC), obtida do IBGE (2015) malhas digitais munici-

pais, na escala 1:250.000, através da ferramenta de geoprocessamento recortar. 

Na sequência, ambas as imagens foram importadas para o software eCo-

gnition, onde aplicou-se o realce de contrate por equalização de histograma, 

para visualização dos alvos de interesse (florestas nativas), conforme apresen-

tado na figura 4 (Primeira imagem compreende a composição R3/G2/B1 – cor 

natural e a segunda a composição falsa cor natural - R5/G4/B3), exemplo pelos 

produtos do sensor Landsat 5. 

Verifica-se que a aplicação desta técnica evidencia, principalmente, a 

biomassa vegetal, e, também, ressalta com boas definições a água e as áreas de 

solo exposto e uso antrópico diverso. 

Em seguida, aplicou-se o algoritmo segmentation multiresolution, para 

a segmentação baseada em objeto dos recortes de análise, levando em conside-

ração as características de heterogeneidade espacial (forma, compacidade, sua-

vidade e cor) e escala (tamanho dos segmentos a serem gerados), alternando os 

processos (alternativa e erro) até encontrar a melhor e mais adequa diferencia-

ção (separação) e visualização dos alvos de interesse. 

Com o processo de segmentação concluído, determinou-se as classes de 

uso do solo. De acordo com o objetivo do trabalho, definiu-se a utilização de apenas 

duas classes, sendo elas: floresta/mata e outros usos (agregou-se os demais usos do 

solo, como agricultura, pastagens, água, solo exposto, áreas edificadas, etc.). 

Após, iniciou-se o processo de classificação supervisionada, que foi exe-

cutada em duas etapas. A primeira consistiu na seleção das amostras (samples), 
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com a definição das classes adotadas em feições segmentadas que correspon-

dem aos dois alvos de uso do solo. Buscou-se selecionar o maior número de 

amostras que correspondessem as diferentes respostas espectrais, a fim de re-

duzir ao máximo a possibilidade de segmentos não classificados. 

Com a etapa de seleção amostral concluída, passou-se a etapa de classi-

ficação das imagens, adotando-se o algoritmo: basic classification. Os resultados 

da classificação para as duas cenas foram exportados em arquivos vetoriais para 

o software QGIS para a visualização quantitativa dos resultados das classes e a 

produção e elaboração dos mapas e análises dos resultados.Os resultados quan-

titativos das áreas de cada classe analisada foram obtidos por meio da utilização 

de calculadora de atributos para vetores. 

Aplicou-se a sobreposição da camada vetorial que corresponde à área 

urbana do município sobre as feições de uso do solo classificadas, a fim de pos-

sibilitar uma análise da evolução das áreas de floresta tanto em área urbana 

como em área rural, realizando assim um comparativo temporal e espacial da 

distribuição das classes na área de estudo. 

O estudo utilizando a floresta como alvo de análise só foi possível de-

vido à cobertura vegetal, em especial, as folhas, serem elementos que mais con-

tribuem para o sinal detectado pelos sensores orbitais, devido às propriedades 

espectrais de uma folha, traduzidas em função de sua composição química, mor-

fológica e estrutura celular. Dessa forma é possível identificar as áreas que estão 

sob alteração antrópica, como desmatamentos (urbanização) e a substituição de 

áreas florestais nativas por áreas de agricultura e pastagem. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Passados seis anos da instituição do novo Código Florestal Brasileiro, 

reflexões acerca de sua efetividade no que se refere aos seus resultados em ter-

mos de ganhos ou prejuízos ambientais, tornam-se muito importante, pois per-

mitem melhor orientar a implementação dessa lei, bem como das diversas regu-

lamentações derivadas dessa legislação que ainda estão em tramitação.  

O município de Concórdia (SC) na data de 14 de novembro de 2011, apro-

ximadamente 6 meses antes da regulamentação do novo Código Florestal, possuía 

uma área de cobertura florestal igual a 434,5 km², 54,4% do território municipal, 

dos quais 22,6 km² (5,2%) localizavam-se no espaço denominado legalmente 

como urbano e 411,8 km² (94,8%) no rural. Esses valores são superiores a média 

do estado de Santa Catarina que, segundo os dados do Inventário Florístico Flo-

restal de Santa Catarina (IFFSC), desenvolvido no período de 2007 a 2011, possuía 

aproximadamente 30% do seu território coberto por floresta. A figura 2 apresenta 

o mapa das áreas de floresta (nos estágios sucessionais de regeneração: inicial, 

médio e avançado, segundo, sendo elas primária ou secundária). 
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Figura 2: Áreas florestais no município de Concórdia (SC), Brasil, na data de 14 de novembro de 
2011, antes da regulamentação do novo Código Florestal brasileiro (Lei nº. 12.651 de 25 de maio 

de 2012). 
 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Na data de 14 de setembro de 2016, aproximadamente cinco anos após a 

regulamentação do novo Código Florestal, o município de Concórdia possuía um 

total de área de floresta igual 478,0 km², 59,8%do território municipal, dos quais 

21,8 km² (4,6%) correspondia a área urbana e 456,2 km² (95,4%) a área rural. 

Comparando-se os dados entre o período analisado, constata-se que o 

município teve no período considerado um acréscimo de 43,5 km² de áreas flo-

restais, o que representa aumento de 9,1% em termos da área municipal coberta 

com florestas.  

Analisando separadamente a área urbana e a área rural, constata-se um 

decréscimo de 0,8km² na área de florestas no perímetro urbano, representando 

uma evolução negativa de 3,7%, enquanto que no espaço rural ocorreu um au-

mento de área florestal de 44,3 km², ou seja, incremento de 9,7% (Figura 3).  
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Figura 3: Áreas florestais no município de Concórdia (SC), Brasil, na data de 14 de setembro de 
2016, cinco anos após a regulamentação do novo Código Florestal brasileiro (Lei nº. 12.651 de 25 

de maio de 2012). 
 

 
 

Fonte: Autor (2017). 

 

Muitos fatores podem influenciar as intervenções antrópicas sobre as 

áreas de florestas, entretanto as respostas legais são as medidas grande impor-

tância no processo de uso e ocupação do solo, quer seja no meio urbano ou rural. 

A figura 4 representa as alterações de áreas floresta no período anali-

sado, demonstrado termos de perdas e ganhos de área florestal no município. 

 
Figura 4: Áreas de remanescentes, ganho e perda de floresta no município de Concórdia (SC), Bra-
sil, entre as datas de 14 de novembro de 2011 e 14 de setembro de 2016, cinco anos de regulamen-

tação do novo Código Florestal brasileiro (Lei nº. 12.651 de 25 de maio de 2012). 
 

 
Fonte: Autor (2017). 
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Observa-se ganho significativo em áreas de floresta conforme represen-

tado no mapa (figura 4), entretanto, vale destacar a continuidade dos remanes-

centes florestais, dos quais anteriormente ao Novo Código Florestal, já estavam 

de alguma forma conservados e/ou em estágio de regeneração. 

Em que pese os temores decorrentes provocados pelo novo Código Flo-

restal, haja vista que o mesmo reduziu a necessidade de proteção da vegetação 

nativa em várias situações, constata-se que no caso do município de Concórdia, 

considerando-se em termos de área total e em período temporalmente pequeno, 

acréscimo de área com cobertura. Todavia, esses acréscimos aconteceram em 

sua maioria (88%) em locais adjacentes à remanescentes florestais, localizados 

na área rural, o que pode indicar que aspectos técnico (dificuldade de mecani-

zação de áreas mais declivosas)  e econômicos podem ter contribuído para tal 

crescimento e não apenas o aspecto legal.. 

Também, observa-se que os quantitativos no acréscimo de área de flo-

resta no território analisado não representam um fenômeno similar ao que 

ocorre em outras regiões do país, pois fatores como a distribuição fundiária, sis-

temas produtivos,  modelos de produção  e especificidades das características 

físico-ambientais do território revelam-se mais decisivos no que acontece em 

termos de uso  e ocupação  do solo.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

Por meio da aplicação de técnicas de processamento digital de imagens 

advindas de sensores remotos, foi possível a produção de mapas temáticos dos 

fragmentos florestais situados no município de Concórdia (SC) e avaliar a sua 

distribuição espacial no período analisado. 

Diferente de outras regiões do país, como o caso do centro-oeste e norte 

do país, onde a redução da cobertura de vegetação florestal nativa tem se redu-

zido ao longo do tempo, o município de apresentou no período analisado acrés-

cimos nos quantitativos de área de florestas.  

Vale ressaltar, entretanto, que são necessários estudos mais aprofunda-

dos e, especialmente, abrangendo um período de tempo maior para que se possa 

constatar os impactos da Lei nº. 12.651/ 2012 (novo Código Florestal) sobre a 

situação das florestas, bem como sobre os aspectos qualitativos dos serviços am-

bientais prestados por estes ecossistemas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os problemas ambientais presentes na sociedade atual tem se tornado 

um desafio para a preservação da qualidade de vida do ser humano. Esta crise 

ambiental em que o planeta se encontra tem mobilizado vários setores da soci-

edade, como autoridades civis e instituições públicas e privadas, fazendo com 

que haja vários encontros internacionais e locais, buscando assim a discussão e 

a elaboração de propostas de solução para o assunto (ABREU et al., 2008). Em 

uma sociedade cada vez mais consumista e que vem provocando uma grande 

degradação do meio ambiente, busca-se a conscientização das pessoas em rela-

ção aos impactos causados ao mesmo (PEREIRA et al., 2013).   

Considerando o pouco conhecimento humano a respeito dos descartes 

excessivos de recursos renováveis (PEREIRA et al., 2013), tem-se a necessidade 

de visões integradoras centradas no desenvolvimento e que estimulem maior 

reflexão em relação a diversidade e a construção de sentidos nas relações indi-

víduos-natureza (JACOBI, 2007), ou seja, é importante que haja uma interação 

entre os aspectos do meio ambiente com o meio social, já que necessita-se de 

melhores condições de vida ao ser humano e também ao meio ambiente. É neste 
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momento que entra o papel da educação ambiental a qual atua como uma ferra-

menta de grande importância para promover a formação e a transformação hu-

mana em relação ao reaproveitamento dos recursos renováveis (PEREIRA et al., 

2013).  

O conceito de Educação Ambiental está relacionado à grande preocupa-

ção do ser humano com os aspectos ambientais e surge devido a grandes desas-

tres naturais que têm ocasionado impactos ambientais nas últimas décadas. A 

principal função relacionada a conscientização ambiental é expor a importância 

e a responsabilidade que cada indivíduo exerce sobre o meio ambiente, edu-

cando-os a utilizar os recursos de maneira sustentável (SORRENTINO et al., 

2005). A educação ambiental deve estar presente nas atividades escolares fa-

zendo com que haja uma interdisciplinaridade entre os dois e assim discutir 

questões atuais e pensar melhor no que queremos para o mundo (MEDEIROS et 

al., 2011). 

Ao longo dos anos, houve um grande aumento das discussões sobre a 

importância da preservação dos recursos hídricos para a sobrevivência dos se-

res humanos e para a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas naturais 

(RODRIGUES et al., 2010). Cerca de ¾ da superfície do planeta Terra são cober-

tos por água. Estima-se que um total de 97,3% desse volume é de água salgada, 

presentes nos mares e oceanos, sendo que apenas 2,07% estão em forma de gelo 

(calotas polares), restando dessa maneira apenas 0,63% disponíveis para o uso, 

dentre os locais onde se encontra essa porção de fonte de água pode-se citar os 

rios e lagos (BLEUTER et al., 2002). 

As nascentes são fontes de água que surgem em determinados locais da 

superfície do solo e são facilmente encontradas. Entende-se por nascente o aflo-

ramento do lençol freático, que vai dar origem a uma fonte de água de acúmulo 

(represa), ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios). Elas se formam quando o 

aquífero atinge a superfície e, consequentemente, a água armazenada no sub-

solo jorra para a superfície do solo. As nascentes vêm sofrendo pressões antró-

picas pelo desenvolvimento das cidades que se caracterizam por não possuir 

planejamento o que consequentemente gera a destruição dos recursos naturais 

(GYENGE et al., 2002). 

A importância da preservação das nascentes é fundamental para a vida 

do planeta, visto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais 

e vegetais na Terra o que se torna principal tanto para o uso econômico e social, 

quanto para a irrigação e abastecimento público, como para a manutenção do 

regime hídrico, garantindo a disponibilidade de água em vários períodos do ano 

(CASTRO e LOPES, 2001). Uma das formas de auxiliar na qualidade e disponibi-

lidade da água para o consumo humano e para outros usos, propiciando prote-

ção e manutenção da fonte natural é através do modelo Caxambu, que se carac-

teriza como uma excelente opção de proteção das nascentes de água, apresen-

tando custo/benefício viável (CALHEIROS et al., 2004). 
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A utilização da fonte modelo Caxambu propicia melhores condições das 

nascentes, auxilia na qualidade da água para o consumo e preserva sua utiliza-

ção em todos os aspectos necessários, pois a nascente ideal é aquela que fornece 

água de boa qualidade, abundante e contínua. Sendo assim, o modelo Caxambu 

pode exercer uma influência positiva na quantidade e na potabilidade natural 

da água, para que a mesma não esteja sujeita a contaminação (LIMA, 2000). 

Tendo conhecimento da vital importância da água de boa qualidade e a 

possibilidade de ocorrer a sua escassez, num futuro bem mais próximo do que 

muitos imaginam, este problema tornou-se uma das maiores preocupações de 

especialistas e autoridades no assunto, bem como de toda a população. Conside-

rando que muitas enfermidades que acometem o ser humano são ocasionadas 

pelo consumo de água contaminada, por bactérias, vírus, protozoários, helmin-

tos e substâncias químicas, entre outros, a referida proposta é resultado de um 

projeto da disciplina de educação e gestão ambiental da Universidade Estadual 

do Paraná (UNESPAR) em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural (Epagri) de Porto União – SC, e tem como objetivo proteger a 

água e o meio ambiente, através da preservação de uma nascente, localizada na 

localidade Pintadinho na SC-135, conhecida como bica Maratá, através do de-

senvolvimento sustentável com a construção de uma fonte modelo Caxambu, as-

segurando a água em quantidade e qualidade apropriada para o consumo hu-

mano e motivando a qualidade de vida da população do local que utiliza desta 

água para seu próprio consumo.  

 

METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

A nascente onde foi construída a fonte modelo Caxambu está inserida 

no município de Porto União, local chamado de Bica Maratá (figura 1A), locali-

dade do Pintadinho na SC-135, km 07 (Figura 1B). O município de Porto União 

localiza-se no Planalto norte de Santa Catarina, possui uma área de 845,8km². 

Seu relevo é constituído de planícies, montanhas, vales, grandes várzeas nas ba-

cias dos Rios Iguaçu e Jangada, na divisa com o estado do Paraná, e do Rio Timbó. 

O clima se classifica como mesotérmico úmido, com temperaturas médias de 

17ºC e uma precipitação anual de 1.400mm. O município é banhado pelos Rios 

Iguaçu e seus afluentes Jangada, Timbó, Pintado, dos Pardos, Bonito e Tamanduá 

(PORTO UNIÃO, 2016). 
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Figura 1. A) Imagem da Bica do Maratá. B) Localização espacial do ponto amostrado na Bica do 

Maratá (ponto vermelho), Porto União/ SC. C) Local onde foi implantado a fonte modelo Caxambu. 
 

   
Fonte: Acervo das autoras e Google Maps (2016). 

 

A primeira coleta para análise da água foi realizada juntamente a um 

técnico da vigilância sanitária local, que ocorreu no dia 20/06/2016, às 

15h00min, onde foi coletado 375ml da água não tratada retirada da bica. A 

amostra foi acondicionada com gelo reciclado e encaminhada para o Laborató-

rio Regional de Joinville – SC. A segunda coleta foi realizada no dia 19/09/2016, 

às 16h05min, pelo mesmo técnico da vigilância sanitária local, onde foi coletada 

a mesma quantidade amostral, da mesma área, a qual também foi acondicionada 

com gelo reciclado e encaminhada para o Laboratório Regional de Joinville – SC. 

A vazão volumétrica (Q) da nascente em que foi aplicado o modelo foi 

definida a partir da quantidade em volume (V) que escoa através da mesma pelo 

intervalo de tempo (t) considerado, sendo representada pela seguinte fórmula: 

Q=V/t. Os métodos utilizados para a implementação do modelo Caxambu foram 

elaborados com base no modelo desenvolvido pela Epagri. 

Inicialmente foi feito o reconhecimento do local juntamente com auto-

rização do proprietário para aplicação do modelo Caxambu. Para instalação da 

proteção da fonte fez-se, com um mês de antecedência, uma vala para colocação 

e assentamento do tubo (Figura 2A). No local de assentamento do tubo foi utili-

zado cimento acondicionado a pedras de basalto de tamanho grande com a fina-

lidade de evitar que o solo se aterrasse ao local de saída da nascente. O tubo 

possuía 40 cm de diâmetro e adicionou-se concreto em uma de suas extremida-

des para que fosse possível a fixação de quatro canos de PVC (2B), que ficou se-

cando na sombra por aproximadamente 07 (sete) dias. Em relação aos canos de 

PVC, dois tinham 30 cm de comprimento e 40 mm de diâmetro, sendo um utili-

zado como cano-ladrão localizado na parte superior do tubo sendo protegido 

com uma tela (tampão) para evitar a entrada de pequenos animais. Enquanto 

que o outro localizado na parte inferior do tubo, possuindo um tampão de 40 

A

) 

B C 
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mm foi designado para limpeza e desinfecção que seriam realizados a cada seis 

meses. Os outros dois canos também de 30 cm de comprimento e 25 mm de di-

âmetro cada, foram assentados na parte central do tubo.         

 
Figura 2. A) Realização da vala área implantação da Fonte Modelo Caxambu. B) Tubo com os canos 
de PVC. C) Proteção do tubo da fonte modelo Caxambu, localizado na Bica Maratá, Porto União/ SC. 

   
Fonte: Acervo das autoras. 

                                

Após a colocação do tubo de concreto com os canos, depositaram-se 

mais pedras de basalto de forma manual, protegendo internamente a boca do 

tubo, formando uma barragem natural para a água (Figura 2C). Em seguida in-

seriu-se uma camada de pedra brita nº 2. Colocou-se, na sequência, uma lona 

preta e sobre esta uma camada de terra para evitar a erosão. Para finalizar a 

proteção plantaram-se mudas de plantas nativas sobre a fonte protegida. 

Após a fonte modelo Caxambu ser implantada no local, uma das ativida-

des de educação ambiental desenvolvidas, foi a visitação da fonte por estudantes 

do 6° ano vespertino do Colégio Estadual José de Anchieta de União da Vitória 

PR. Os alunos elaboraram uma redação, sobre a temática, relacionados à impor-

tância da preservação das nascentes (Figura 3 A e B). A visita foi realizada no dia 

02 de setembro de 2016, e iniciou com uma palestra sobre educação ambiental, 

ministrada pelas autoras deste trabalho e, em seguida, os discentes observaram 

o modelo já implantado, podendo fotografar e realizar perguntas pertinentes 

(Figura 3C).   
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Figura 3. A e B) Redações dos alunos sobre a temática preservação das nascentes. C) Alunos que 
visitaram a fonte modelo Caxambu, localizado na Bica Maratá, Porto União/ SC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo das autoras, 2016 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através do cálculo da vazão volumétrica da nascente foi possível chegar 

ao resultado de 1,28 m3/s de vazão, sendo que foi coletado um total de 10 litros 

de água em 7,8 segundos (Figura 4). 
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Figura 4. Coleta da água para o cálculo da vazão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo das autoras, 2016 

 

Segundo Heller e Pádua (2006) a água tem grande importância para a 

vida do ser humano, mas, na atualidade, sabe-se da sua pouca disponibilidade 

na natureza, tornando-se muitas vezes, insuficiente para suprir a demanda de 

muitas regiões, o que resulta em um grande problema que vem se agravando a 

cada dia. As instalações para abastecimento de água devem ser capazes de for-

necer água de boa qualidade e de forma acessível à população, respeitando os 

interesses dos outros usuários de mananciais. 

A utilização de nascentes como fonte de água para o abastecimento de 

casas foi destacado por Lucas (2013) em um trabalho realizado em Alto Cama-

quã – RS, o qual demonstra a instalação de um modelo pela população chamado 

‘cacimbas’, sendo um método muito eficiente e de baixo custo que reaproveita a 

água deste local utilizando-a para abastecimento humano.  

Para que a nascente seja adequada e tenha um bom aproveitamento, 

deve possuir uma vazão adequada ao longo do tempo, pois isso possibilita a ma-

nutenção do regime hídrico do corpo d’água e garante assim a disponibilidade 

de água, sobretudo no período de estiagem, quando se precisa mais dela. A me-

dida desta vazão é muito importante para caracterizar o seu regime hidrológico, 

o qual tem seu comportamento influenciado pelo índice pluviométrico, por sua 

localização e pela ação do homem sobre as condições naturais da região (FILHO, 

BRAGA E GUSMÃO, 2011). Esta vazão pode ser medida pela medição volumé-

trica citada por Santos (2001). 

Braga (2011) cita que a nascente com menor vazão é capaz de atender 

o abastecimento humano de uma família de agricultores, sendo que, nascente de 
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maior vazão poderá atender até a uma pequena comunidade rural, constituída de 

algumas dezenas de casas, percebendo-se que até as pequenas nascentes podem ser 

utilizadas como manancial de abastecimento de água para uso doméstico por famí-

lias ou comunidades isoladas na zona rural, conforme citado neste trabalho. 

A partir dos dados obtidos a partir da análise da água, realizada no dia 

20 de junho de 2016, pôde-se verificar a presença de Escherichia coli, proveni-

ente possivelmente de dejetos de animais endotérmicos, caracterizando-se 

como uma análise insatisfatória. Nesta análise foi possível observar também, da-

dos como o potencial Hidrogeniônico (pH), que encontrava-se em 7,7 e turbidez 

da água, que encontrava-se satisfatório, porém com 0,42 uT.  

A turbidez é um parâmetro físico visível que pode ser definido como a 

capacidade de resistência da água em relação à passagem de luz (LOPES-JÚNIOR 

e MIGUEL, 2013), que ocorre devido à presença de partículas suspensas muito 

variáveis quanto ao tamanho, podendo estas ser inorgânicas (areia, silte, argila) 

ou então, detritos orgânicos, tais como algas e bactérias, plâncton em geral, o 

que garante o aumento do grau de turbulência e acaba dando à água uma apa-

rência turva, esteticamente indesejável e potencialmente perigosa ao consumo 

(KOWATA, 2000; CETESB, 2009; SCURACCHIO, 2010). 

Diante dos fatos, as grandes responsáveis pela existência de turbidez são as 

partículas sólidas que ficam em suspensão na água, estas podem ser de fonte natural 

como dito anteriormente, ou então, antropogênica, a qual pode oferecer graves ris-

cos à saúde humana, visto que a origem pode ser a partir de compostos tóxicos e 

microrganismos patogênicos (RENOVATO, SENA e SILVA, 2013). 

Em consequência, conforme Pereira (2004), a turbidez, modifica as con-

dições de iluminação das águas e o alcance da radiação luminosa, o que influi ne-

gativamente sobre a fotossíntese e no crescimento das plantas aquáticas e do 

plâncton, especialmente em águas paradas ou com baixa velocidade de escoa-

mento, tendo em vista que a passagem da luz é fundamental nestes dois processos. 

No Brasil, o valor permitido de turbidez para a água de acordo com o 

sistema de distribuição é de no máximo 1uT, já em pontos da rede de distribui-

ção, o valor permitido pode variar para até 5uT, Entretanto, demonstra-se desta 

forma, que a desinfecção não está comprometida pelo uso desse valor menos 

exigente (KOWATA, 2000), ou seja, de acordo com resultados obtidos para este 

parâmetro físico, a água trona-se apropriada para consumo humano. 

Sugere-se que o aumento da turbidez da água tenha acontecido pelo 

fato de ter ocorrido precipitação pluviométrica no período de 48h antes de am-

bas as coletas de água terem sido realizadas, assim como é demonstrado no tra-

balho de Luíz, Pinto e Scheffer, (2012), onde a chuva ocorreu de modo igual ou 

superior a 25mm, e apresentam maior turbidez quando comparada a outras 

amostragens realizadas no mesmo local. 

Na análise que foi realizada no dia 19 de setembro de 2016, após a im-

plementação do modelo Caxambu, foi constatado pH de 7,8 e turbidez de 0,34uT, 
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com conclusão satisfatória, sendo considerada uma água potável com ausência 

de Escherichia coli, demonstrando que a implementação do modelo foi positiva 

para diminuição da turbidez e para eliminação da bactéria, além disso, foi pos-

sível perceber a presença de coliformes totais nas duas amostras, devido a não 

desinfecção da água. 

Funasa (2006) indica que uma água de boa qualidade não deve conter 

microorganismos patogênicos e deve estar livre de bactérias indicadoras de 

contaminação fecal. Os principais indicadores de contaminação fecal pertencem 

a um grupo de bactérias denominadas coliformes. O grupo coliforme é dividido 

em coliformes totais e coliformes termotolerantes ou fecais (SCURACCHIO, 

2010). 

A presença destes microrganismos na água se deve possivelmente a lo-

calização da fonte, devido às mesmas não possuírem isolamento suficiente con-

tra enxurradas ou ainda a falta da utilização de proteção e isolamento do poço, 

o que acaba deixando a água da fonte em contato direto com a água de escoa-

mento superficial, sendo assim é possível o contato de microrganismos com a 

fonte (DALLAZEM e SUNTTI, 2016). 

Os coliformes totais (CT) e termotolerantes (CTo) são os indicadores de 

contaminação mais usados para monitorar a qualidade da água. Os coliformes 

podem ser ou não patogênicos a saúde humana, para determinar isto são feitas 

análises microbiológicas as quais irão apontar a presença ou não de coliformes 

totais e coliformes fecais, evidenciando se são patogênicos ou não (SCURAC-

CHIO, 2010).  

Ainda segundo Scuracchio (2010) os coliformes totais são bastonetes 

Gram-negativos não esporogênicos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, que 

são capazes em um período de 24 a 48h e em temperatura de 35ºC fermentar a 

lactose produzindo gás. O grupo dos coliformes totais apresenta cerca de 20 es-

pécies, dentre as quais encontram-se bactérias originárias do trato gastrintesti-

nal de humanos e também de outros animais homeotérmicos, bem como, de di-

versos gêneros de bactérias não entéricas. O outro subgrupo dos coliformes são 

os coliformes termotolerantes, conhecidos também por coliformes fecais, que, e 

um período de 24 horas e em uma temperatura de 44 à 45°C (±0,2) são capazes 

de fermentar a lactose. A presença de coliformes totais em amostras de águas 

não indica necessariamente que existe presença de enteropatógenos ou que há 

contaminação fecal. Em recursos hídricos passados pelo processo de desinfec-

ção não deverá haver presença de coliformes totais, assim, a presença ou ausên-

cia destes está relacionada ao tipo da água. 

A presença de coliformes termotolerantes em água potável é o principal 

indicador de que existe risco a saúde do consumidor (DIAS, 2008). O principal 

representante desse grupo de bactérias é denominado Escherichia coli, também 

conhecida popularmente como E. coli. Esta é uma bactéria de fácil isolamento e 

identificação em água, devido ao seu período de sobrevivência ser semelhante 
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ao dos agentes patógenos mais comuns na flora intestinal, ela é considerada um 

excelente indicador de contaminação fecal (OLIVEIRA et al, 2011). 

Dentre os sintomas da contaminação pela E. coli estão, diarreias mode-

radas a severas, colite hemorrágica grave, e a síndrome hemolítica urêmica 

(SHU) em todos os grupos etários, podendo levar à morte (ZIESE et al., 1996). 

Por isso, é de fundamental importância realizar o exame da água, principal-

mente daquela destinada ao consumo humano, pois através dele pode-se ter 

certeza de que a água distribuída é de confiança, e se está isenta de microorga-

nismos ou substâncias químicas que podem ser prejudiciais à saúde das pessoas 

(FUNASA, 2006). 

Dentre os modelos de proteção existente, tem-se o modelo Caxambu, 

sendo este um modelo desenvolvido pela Epagri, o qual apresenta um baixo 

custo de construção e dispensa limpeza periódica da fonte, sendo que a principal 

função deste sistema é a filtração de impurezas presentes na água e obstrução 

da entrada de matéria orgânica (DALLAZEM e SUNTTI, 2016) 

A fonte modelo Caxambu é uma excelente opção de proteção desenvol-

vida e apresentada Epagri (CALHEIROS et al., 2004). De acordo com Calheiros 

(2009), o sistema do tipo Caxambu é recomendado para a proteção das fontes, 

pois impede o contato direto da água da fonte com a água das chuvas e outros 

contaminantes presentes no solo. 

A proteção de fontes modelo Caxambu é uma técnica pública que tem 

sido utilizada em muitas propriedades rurais do Estado para reduzir o assorea-

mento de fontes e a queda de materiais orgânicos no seu interior. Este tipo de 

modelo protetor de fonte melhora as condições de proteção da nascente e auxi-

lia positivamente na qualidade e na potabilidade natural da água, já que a ver-

tente é uma extensão do lençol freático profundo (COMASSETTO et al., 2011). 

Esse tipo de modelo protetor de fonte é uma ótima estrutura desenvolvida, pois 

possibilita a água em excelente uso, tanto na área rural quanto em área ur-

bana (CALHEIROS et al., 2004). 

A visitação dos alunos ao local onde foi implementado o modelo Ca-

xambu deu-se de forma bastante significativa contribuindo para o conheci-

mento destes em relação à educação ambiental, incentivando-os a preservação 

das nascentes naturais, além de auxiliar a disseminação deste conhecimento na 

sociedade, contribuindo, desta forma, com atitudes sustentáveis. 

Segundo Lima e Braga (2014) a educação ambiental está se tornando 

um tema bastante debatido atualmente, na busca por medidas de sustentabili-

dade. Para isso o desenvolvimento de práticas na área de educação ambiental 

auxilia na relação entre a sociedade e o ambiente, tornando-se uma estratégia 

para a reversão dos processos de degradação, além de ajudar na formação de 

valores, conhecimentos e habilidades para a conservação do meio ambiente. 

Para Dourado (2006) saídas de campo fazem com que os alunos fiquem 

em contato com a natureza sendo uma experiência prática, possibilitando um 
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enriquecimento das atividades realizadas em sala de aula e assim ficar em con-

tato com os problemas sociais e ambientais da sua realidade. Estas atividades 

são relevantes para o desenvolvimento da consciência ambiental tendo um pa-

pel de destaque na educação formal, isto porque, é na escola que se observa, 

especialmente no ensino fundamental, o interesse dos alunos por atividades em 

que eles participam (CHAPANI e CAVASSAN, 1997). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme dados obtidos nas duas coletas de água realizadas na bica 

Maratá, foi possível verificar que na segunda análise, após implantação da fonte 

modelo Caxambú, houve diminuição da turbidez da água e ausência da bactéria 

Escherichia coli, diferentemente da primeira análise. É possível concluir, que a 

implantação do modelo Caxambú foi benéfico, propiciando melhoria da água 

local, assegurando água em quantidade e qualidade apropriada para o consumo 

das pessoas da região. Porém, vale ressaltar a grande necessidade da 

manutenção do modelo no local, para que assim possa-se dar continuidade aos 

resultados obtidos neste trabalho. 
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POTENCIALIDADES NO USO DA ÁGUA DO 
AQÜÍFERO GUARANI 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a demanda mundial por água é estimada em torno de 4.600 

km³.ano-1, e calcula-se que esta irá aumentar de 20% a 30%, atingindo um vo-

lume entre 5.500 e 6.000 km³.ano-1 até 2050 (BUREK et al., 2016). O uso mundial 

das águas subterrâneas, principalmente para a agricultura, atingiu 800 km³.ano-

1 em 2010, com a Índia, os Estados Unidos da América (EUA), a China, o Irã e o 

Paquistão (em ordem decrescente) respondendo por 67% do total de extrações 

em todo o mundo (BUREK, et al., 2016). 

Não se pode pensar que a água é um bem infinito e que nunca se esgo-

tará. Ao contrário, a água é um recurso escasso. Segundo Rebouças (2001), a 

água é um recurso finito e fator competitivo do mercado; seu uso eficiente torna-

se mais importante que ostentar sua abundância. 

A água existente na superfície terrestre é estimada em 1.400 milhões 

de quilômetros cúbicos, dos quais cerca de 97% são águas salgadas. Dos 3% res-

tantes, em torno de ¾, perfazem as águas congeladas, restando pouca quanti-

dade para o consumo humano, bem como de outras espécies animais e vegetais. 

Águas subterrâneas perfazem a maior quantidade de água doce disponível na 

terra, no entanto, não são de fácil acesso. A maior parte da nossa água não é vi-

sível na superfície: cerca de 97 % da água doce do Planeta, em forma líquida, 

está depositada em aquíferos (GERBER, 2015). 

Em 2013 foram descobertos aquíferos de grandes proporções na África, 

Austrália, China e também na América do Norte. Esses aquíferos possuem, no 

conjunto, um volume de 500.000 km³ e foram formados na última era glacial. O 
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aquífero da grande bacia artesiana na Austrália é, provavelmente, o maior do 

mundo (área ocupada de 1,7 milhão de km²). As águas desse aquífero são forne-

cidas a várias cidades da Província de Queensland, bem como para regiões re-

motas da Austrália austral (PINTO-COELHO & KARL HAVENS, 2015). 

Em virtude do grande aumento nas diversas formas de usos dos aquífe-

ros, o Programa Hidrológico Internacional (PHI), órgão deliberativo da UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), adotou como 

uma de suas prioridades a conservação, a recuperação e o estímulo ao uso sus-

tentável dos aquíferos (UNESCO-PHI, 2011). 

Existem aquíferos em quase todas as partes do mundo. Entretanto, em 

muitos casos estão sendo seriamente ameaçados, consequência das atividades 

humanas. Tem sido relatado a perda total do aquífero por causa de uma intrusão 

irreversível de água salina. Em outros casos, o bombeamento excessivo faz com 

que os aquíferos se contaminem com metais e outras substâncias minerais tóxi-

cas, tais como a contaminação com arsênio ou com nitratos. Dentre as atividades 

humanas que mais dependem dos aquíferos, estão o consumo humano e a irri-

gação. Muitas cidades de todos os tamanhos, em todo o mundo e inclusive no 

caso brasileiro, têm o seu principal suprimento de água a partir de aquíferos 

(PINTO-COELHO & KARL HAVENS, 2015). 

Nas Américas, os principais usuários dos aquíferos são os Estados Uni-

dos, México, Peru, Argentina e as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, particu-

larmente os Estados de São Paulo e a região Sul. Na América do Sul o Sistema 

Aquífero      Guarani (SAG), trata-se igualmente de um dos maiores aquíferos do 

mundo e cobre uma área de aproximadamente 1,2 milhão de km², conforme evi-

denciado na figura 1. 

O volume de água acumulado nesse aquífero sul-americano chega a 

40.000 km³, com espessuras que variam entre 50 e 800 metros, e uma profun-

didade máxima de 1.800 metros (OEA, 2009). 

 

CARACTERIZAÇÃO DO AQUÍFERO GUARANI  

 

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) é a unidade hidroestratigráfica mais 

importante da porção meridional do continente sul-americano e está associado 

ao conjunto de rochas sedimentares originadas da acumulação mecânica de par-

tículas detríticas. Essas partículas, produzidas pela decomposição de rochas 

preexistentes, são denominadas de “siliciclásticos” (cascalho, areia, silte e ar-

gila). Engloba a Bacia do Paraná (Brasil e Paraguai), a Bacia Chaco Paranaense 

(Argentina) e a Bacia Norte (Uruguai). Definido dessa forma, a área total englo-

bada pelos sedimentos que compõem o SAG é de 1.087.879,15 km², assim dis-

tribuídos: na Argentina, ocupa uma área de 228.255,26 km² (20,98%); no Brasil, 

735.917,75 km² (67,65%), no Paraguai, a área é de 87.535,63 km² (8,05%); e no 
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Uruguai, 36.170; 51 km² (3,32%), localizados entre os paralelos 16º e 32º S e os 

meridianos 47º e 60º W (OEA, 2009).  

 
Figura 1 – Aquífero Guarani ocupa extensas áreas no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. 

 

 
 

Fonte: P i n t o - C o e l h o & K a r l H a v e n s (2015) 

 

A população residente sobre a área de ocorrência do aquífero foi esti-

mada em aproximadamente 90 milhões de pessoas. Isso corresponde aproxima-

damente à metade da população dos quatro países do SAG (OEA, 2009).  

Na área de ocorrência do SAG, a distribuição da população residente, ao 

ser comparada com a distribuição da população dos quatro países, é bastante 

diferente. A maior população residente sobre o SAG é a brasileira, com aproxi-

madamente 90% do total. Quase a metade da população brasileira vive sobre o 

SAG. Pouco mais de 3% da população que vive sobre o SAG é paraguaia. Da 

mesma forma, a metade da população paraguaia vive sobre o aquífero. 

O Brasil, a Argentina e o Uruguai apresentam quadro populacional pre-

ponderantemente urbano, com cerca de 80% a 90% da população vivendo em 

zonas urbanas. No Paraguai, aproximadamente a metade da população vive no 

campo. Essa informação é importante para projeções futuras de uso das águas 

subterrâneas do SAG. 

Na porção brasileira, no estado de Santa Catarina (SC), os limites das 

áreas de afloramento das rochas vulcânicas da Serra Geral e dos arenitos da For-

mação Botucatu estariam, conforme Scheibe e Furtado (1989), diretamente re-

lacionados a uma série de lineamentos tectônicos de grande expressão. Essas 
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camadas sedimentares de origem flúvio-lacustre do triássico e eólica do jurás-

sico, em sua maior parte no estado de Santa Catarina estão confinadas, no topo, 

pelos derrames do Grupo Serra Geral e na base por sedimentos do Grupo Passa 

Dois, de idade permo-triássica. 

 Após um abrangente estudo das feições estruturais e das característi-

cas geoquímicas das águas de centenas de poços na área do Arco de Ponta 

Grossa, estado do Paraná, Brasil. Portela Filho et al. (2005) sugerem uma visão 

conjunta dos dois sistemas aquíferos (SASG - Sistema Aquífero Serra Geral e 

SAG). Para os autores, a avaliação de dados hidroquímicos implica na mistura 

das águas da Formação Serra Geral com as de outros aquíferos sotopostos, su-

gerindo que o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), além de seu caráter de bar-

reira hidráulica do (SAG), deva ser tratado em conjunto com este, em conformi-

dade à provável conexão hidráulica e ao caráter de similaridade de alguns pa-

drões de fluxo. 

Para que exista desenvolvimento, as águas devem ter qualidade. Em 

termos gerais, os estudos consideram as águas desse aquífero com boa potabili-

dade, no entanto, algumas restrições em relação às concentrações de ferro e 

manganês já foram encontradas. Além disso, nas regiões de maior desenvolvi-

mento urbano e industrial são conhecidos diversos casos de contaminação bac-

teriológica e química. Há ainda ocorrências identificadas de índices de fluoretos 

acima dos padrões de potabilidade (ANA, 2007 apud FREITAS et al, 2017). 

No estado de São Paulo, a Rede Integrada de Qualidade e Quantidade 

que monitora as águas subterrâneas, incluindo as do SAG e SASG, em 38 pontos, 

apresentaram qualidade regular em 2017, com um Índice de Potabilidade de 

66,5% e resultados semelhantes nos anos de 2015 e 2016 (CETESB, 2018). Ob-

serva-se que esse resultado é preponderantemente decorrente da contaminação 

microbiológica por Coliformes Totais. Os resultados obtidos mostraram concen-

trações de Nitrato acima do valor de prevenção e padrão de potabilidade, além 

da presença de Alumínio, Ferro, Manganês, Chumbo, Níquel e Zinco acima de 

padrão de potabilidade em amostras de 10 pontos do monitoramento. A pre-

sença de Nitrato em concentrações superiores ao padrão de potabilidade (10 mg 

N L-1) foi constatada em sete amostras (1% do total), referente a quatro poços; 

em 41 amostras (7%), as concentrações foram superiores ao valor de prevenção 

(5 mg N L-1), e inferiores ao valor máximo permitido (VMP). Esses resultados 

assemelham-se àqueles que historicamente vêm ocorrendo. As concentrações 

de Crômio ultrapassaram o padrão de potabilidade (50 µg L-1) em 21 amostras 

(3%) relativas a 14 poços; um pouco superior ao ano 2016, quando os resulta-

dos de 13 amostras relativas a 12 poços monitorados estiveram acima do pa-

drão (CETESB, 2018).  

Segundo estudos de ZANATTA e COITINHO (2002), a utilização do 

Aquífero Guarani no abastecimento público das cidades de médio porte do 
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meio-oeste e oeste catarinense, concluiu que esse aquífero apresenta dominân-

cia de água doce e boa potabilidade, porém, pode ocorrer a saturação por ele-

mentos químicos prejudiciais à saúde humana, como por exemplo, o flúor. Nanni 

(2008) sugere que o enriquecimento de fluoreto no SASG decorre da combina-

ção de recarga Hidrogeologia e hidroquímica dos aquíferos fraturados ascen-

dente do Sistema Aquífero Guarani (SAG) em condições de alto confinamento e 

longo tempo de residência. 

No diagnóstico dos recursos hídricos subterrâneos do oeste do Estado 

de Santa Catarina, realizado pela Comissão Permanente de Recursos Minerais - 

CPRM (FREITAS et al., 2002), e também nos estudos da Agência Nacional de 

Águas - ANA (2007), os dados de qualidade apresentam grandes discrepâncias. 

O estudo da ANA (2007) indica variações no total de sólidos dissolvidos de 100 

mg.l-1 até 650 mg.l-1, variando de acordo com a litologia das camadas que o com-

põe. A alta concentração de sólidos dissolvidos implica em menor grau de pota-

bilidade da água, sendo que a partir de 1000 mg.L-1, valor máximo permitido 

pela Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, (BRASIL. 2017) 

a água apresenta-se inadequada para uso. Especificamente no oeste do estado 

de Santa Catarina, o Guarani apresenta restrições à potabilidade, principal-

mente no tocante ao conteúdo de sólidos totais dissolvidos (média de 521,3 

mg.l-1), e suas águas, geralmente muito salinas e fortemente sódicas, são inade-

quadas não só para abastecimento humano e dessedentação animal, como tam-

bém para a irrigação (MMA, 2007 apud FREITAS et al., 2002). 

 

O USO DA ÁGUA 

 

A água desempenha um papel muito mais importante na vida econô-

mica de um país do que o de representar apenas uma matéria-prima ou insumo 

essencial. Em primeiro lugar, há de se reconhecer que a água é essencial para a 

manutenção da vida e do bem-estar dos indivíduos que fazem a economia fun-

cionar. Em segundo lugar, a água é um insumo vital para a agricultura e, conse-

quentemente, garante a segurança alimentar da civilização humana. Em terceiro 

lugar, a abundância ou escassez da água representa quase que diretamente o 

mesmo para a produção de energia. Sem água, não há produção de energia. Isto 

não é válido apenas para a hidreletricidade. As termelétricas, e mesmo as usinas 

termonucleares não funcionam sem água em abundância (PINTO-COELHO & 

KARL HAVENS, 2015). 

A água é usada na indústria, na agricultura, na higiene pessoal e é indis-

pensável nos processos metabólicos, possibilitando a ocorrência de reações quí-

micas essenciais à vida. Todavia, apesar de sua importância, o ser humano não 

tem dado o devido valor à água. Só é lembrada quando falta para determinado 

uso.   
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Com relação ao destino do recurso hídrico explotado dos poços perfu-

rados no SAG, observa-se que o principal é o abastecimento público. No Brasil, a 

distribuição do uso da água, apesar de prevalecer o uso público, ocorre de forma 

mais diversificada. Na Argentina, os poços registrados são explotados unica-

mente com fins recreativos. No Uruguai e no Paraguai, a água explotada é utili-

zada, principalmente, para abastecer os centros urbanos; mais de 90% da água 

nestes países têm esse destino (OEA, 2009).  

A avaliação do uso das águas do SAG indica uma extração da ordem de 

1,04 x 109 m³.ano-1, com maior intensidade no território brasileiro, responsável 

por cerca de 90% da extração atual do aquífero, sendo o Estado de São Paulo o 

principal explotador. Silva e Kirchneim (2011) elaboraram o balanço hídrico es-

timado de águas subterrâneas em cada bacia hidrográfica de Santa Catarina, a 

partir do cálculo estimado de rendimento dos poços registrados no SIAGAS e os 

usos levantados. A situação começa a ficar crítica na bacia do rio Irani, onde há 

comprometimento de quase 78% da disponibilidade, seguidos pelo Jacutinga e 

Peperi-Guaçu, que já excedem a capacidade de recarga dos aquíferos. Na bacia 

do Jacutinga há comprometimento de 130% da disponibilidade, enquanto que 

na bacia do Peperi-Guaçu, há o comprometimento de 233% da disponibilidade. 

 

ABASTECIMENTO PÚBLICO 

 

No Estado de Santa Catarina, o sistema Aquífero Guarani surge como 

uma importante alternativa de abastecimento público, especialmente nas cida-

des de médio porte do meio-oeste e oeste catarinense (ZANATTA e COITINHO, 

2002). A perfuração dos poços no Aquífero Guarani é viável, tanto do ponto de 

vista econômico-financeiro, como também sob o aspecto ambiental, pois a água 

é de excelente qualidade para abastecimento público, podendo ser a grande al-

ternativa para o abastecimento da maioria da população do oeste e meio oeste 

catarinense. Os poços perfurados para CASAN (Companhia de Água e Esgoto de 

Santa Catarina) que se destinam ao abastecimento público captam água so-

mente da Formação Botucatu, fornecendo bons resultados, tanto qualitativos 

como quantitativamente, pois estão naturalmente protegidos dos agentes de po-

luição que atingem rios e lagos pelos derrames da formação Serra Geral. 

O pH máximo encontrado foi de 9,30 no poço de Seara-SC (alcalinas). 

Em profundidades maiores, as águas tornam-se alcalinas. Nas áreas onde ocorre 

a pouca profundidade, o teor de sólidos totais apresenta-se baixo. Nas porções 

onde as profundidades são maiores, o teor de sólidos totais dissolvidos é alto, 

chegando a valores em torno de 450 mg.L-1; todas as amostras são classificadas 

como água doce, conforme podem ser observado no diagrama de Sólidos Totais. 

Todas as amostras apresentaram flúor, valor que não ultrapassou a 0,8 mg.L-1, 

dentro do padrão de potabilidade. As águas do aquífero onde se desenvolveram 



 
 

141 

 

as perfurações dos poços para abastecimento público, através da CASAN, e al-

guns convênios com as prefeituras, apresentaram baixos teores de flúor e não 

apresentaram nenhuma restrição à potabilidade no tocante ao conteúdo de só-

lidos totais dissolvidos. Suas águas não são salinas como se imaginava e sim 

águas de boa qualidade para consumo humano. Em geral, as águas deste aquí-

fero são bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas, sulfatadas ou cloretadas sódi-

cas, de acordo com a classificação das águas conforme os diagramas de Piper, 

Stiff e sólidos totais dos poços de são Lourenço do Oeste, Maravilha, Seara, Peri-

tiba e Presidente Castelo Branco (ZANATTA e COITINHO, 2002). Nos estudos 

destes pesquisadores, constatou-se um aumento da capacidade específica em 

direção ao oeste, isto é, em direção ao centro da bacia, onde o grau de confina-

mento aumenta, conforme evidenciado na figura 2.  

 
Figura 2 - Mapa de cotas potenciométricas do aquífero guarani 

 

 
 

Fonte: (ZANATTA e COITINHO, 2002) 

  

Os parâmetros da capacidade específica abrangem uma amplitude de 

0,17 a 6,28 m³/h/m, com os valores maiores coincidindo com a maior espessura 

do Guarani. Poucos poços estão explorados para abastecimento público, a mai-

oria deles é parcialmente penetrante. Poços totalmente penetrantes foram per-

furados pela PETROBRAS, com o objetivo de exploração de petróleo e gás nas 

camadas inferiores da Bacia do Paraná, razão pela qual não foram definidos os 

principais parâmetros hidráulicos deste aquífero. Em alguns poços o maior va-

lor da capacidade específica está geralmente associado à maior espessura do 
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aquífero, bem como, com o seu confinamento hidráulico sob os derrames basál-

ticos, conforme evidenciado na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Dados Hidrogeológicos dos Poços Perfurados em Santa Catarina e Norte do Rio Grande 

do Sul até 2013 
 

 
 
 

Coordenadas 
 
X                 Y 

Cota 
(m) 
Z 

Cota 
Topo 
(m) 

Esp. 
SAG 
(m) 

Vazão 
Q 
m³/h 

V. Esp. 
(m³/h
/m) 

Prof. 
N.E 
(m) 

P
rof. 

N
.D 

(
m) 

P
rof. 

P
oço 

(
m) 

Seara * 27º08’29,4” 52º18’28,7” 530 47 108 156 2,95 213 2
66 

5
88 

Seara* 27º09’0,8” 52º18’37,1” 503 50 86 62 ---------
- 

168 1
79 

5
60 

Concórdia* 27º13’34” 52º18’37,1” 595 -43 65 130 2,0 273 3
55 

6
97 

Joaçaba* 27º11’33,6” 51º31’2,65” 635 255 -------- 45 ---------
-- 

70 -
------
-- 

3
83 

Concórdia* 26º14’30” 52º02’00” 546 106 129 80 ---------
-- 

364 -
------
-- 

5
69 

Itá* (Balneá-
rio) 

27º16’42” 52º20’07” 470 -28 426 150 6,28 96,5 2
33 

9
24 

Itá*(cidade) 27º17’8” 52º20’16” 398 26 139 139 4,06 107 1
41 

5
08 

S.M.Oeste* 26º40’34” 53º33’44,4” 523 -632 111 120 1,57 207 2
90 

1
.276 

S.M.Oeste* 26º43’54,0” 53º31’39,8 623 -540 870 --------- -------- 391 -
------
-- 

1
.250 

Capinzal* 27º23’3,3” 51º35’26,7” 675 +42 120 350 6,14 96,5 2
33 

8
17 

Piratuba* 27º25’34,1” 51º47’2,7” 437 -102 136 350 5,73 +136 +
20 

7
18 

Curitibanos* 27º16’31,7” 50º34’51,6” 981 +981 140 36 0,90 0,00 4
0 

-
------ 

Curitibanos* 27º18’41,6” 50º34’36,1” 1009 +927 56 40 0,84 5,5 5
3 

-
------ 
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Maravilha* 26º45’39,0” 53º10’26,0” 575 -648 82 120 0,86 241 3
80 

1
.305 

Chapecó* 27º11’43,4” 52º40’0,10” 697 -251 102 80 ---------
- 

347 2
84 

1
.050 

Monte Ale-
gre* 

27º18’30,7” 50º25’10,9” 1045 911 66 12 0,17 51 1
40 

-
------ 

S.C. do Sul* 27º18’30,5” 50º25’10,9” 1045 865 24 13 0,34 107 1
46 

-
------ 

S.C. do Sul* 27º15’48,5” 50º26’37,2” 1026 914 64 27 0,61 18 6
2,8 

-
------ 

P. Alta 
Norte* 

27º09”38,2” 50]28’14,3” 957 957 120 52 0,59 9,17 9
7 

-
------ 

P. Alta 
Norte* 

27º09’34,0” 50º28’1,98” 956 957 110 36 0,86 27 6
3,2 

-
------ 

Timbó 
Grande* 

26º36’13,6” 50º40’0,76” 940 840 50 34 1,57 3 2
4,5 

8
6 

São L. Oeste* 26º24’0,9” 52º53’47,2” 713 -752 98 120 1,36 178 2
65 

1
.560 

P. C. Branco* 27º12’15,3” 51º48’7,7” 580 60 122 150 2,69 62 1
18 

7
02 

Peritiba* 27º22’08” 51º53’54” 460 -77 70 150 2,30 28,5 9
0,1 

6
20 

Treze Tílias* 26º59’34,0” 51º24’16,5” 869 328 159 95 1,5 170 2
26 

7
50 

Machadinho* 
(RS) 

27º35’18,4” 51º40’6,7” 760 -57 143 75 1,56 197 2
45 

9
83 

Celso Ra-
mos* 

27º37’59,0” 51º20’19,8” 785 -60 70 -------- ---------
-- 

220 -
------
- 

9
15 

T.Ar-
roio*(RS) 

27º30’1,5” 52º0,9’4,2” 540 60 40 --------- ---------
-- 

60 -
------ 

5
23 

Aratiba*(RS) 27º16’3,1” 52º23’7,2” 338 -59 90 120 3,5 47 1
20 

4
91 
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Marc. Ra-
mos(RS)* 

27º30’9,3” 51º54’7,3” 370 168 147 250 4,5 +155 +
25 

6
75 

Ere-
chim*(RS) 

27º36’54” 52º09’03” 546 -165 12 55 ---------
- 

472 -
------
-- 

7
23 

Tangará** 27º04’55” 51º15’02” 638 283 69 --------- ---------
- 

-------- -
------
--- 

5
11 

Abelardo 
Luz** 

26º27’0,7” 52º10’53” 1013 -208 139 --------- ---------
- 

-------- -
------
--- 

1
.360 

Galvão** 26º22’57,6” 52º42’34,9” 894 -310 502 --------- ---------
-- 

-------- -
------
--- 

1
.706 

São Joa-
quim** 

28º16’17,7” 49º55’0,1” 1428 681 101 --------- ---------
-- 

-------- -
------
--- 

8
48 

Marombas** 27º19’30” 50º44’15” 843 691 286 --------- ---------
-- 

-------- -
------
--- 

4
35 

Matos 
Costa** 

26º35’25,4” 51º06’56,0” 1177 672 135 ---------
- 

---------
-- 

824 -
------
--- 

4
86 

Caçador** 26º51’37” 50º50’25” 1098 606 139 ---------
- 

---------
-- 

-------- -
------
--- 

6
56 

Erval Velho** 27º12’57,1” 51º27’49,3” 825 155 180 --------- ---------
-- 

-------- -
------
--- 

7
89 

T. Pinhei-
ros** 

26º44’48,7” 51º29’48,4” 1270 441 120 --------- ---------
-- 

744 -
------
--- 

8
64 

Seara** 27º08’37,5” 52º17’54,7” 670 28 247 --------- ---------
-- 

-------- -
------
--- 

8
89 

Machadi-
nho** 

27º35’12,5” 51º39’47” 728 -17 105 ---------
- 

---------
-- 

------- -
------
--- 

8
50 

 
* Os poços assinalados com asterisco (*) são poços perfurados pela PETROBRAS, ou PAULIPETRO, 
com a finalidade de exploração de Hidrocarbonetos (petróleo) e que transpassaram a camada do 

Aquífero Guarani. 
 ** Os poços assinalados em vermelho compreendem aqueles perfurados somente para a explora-
ção de água potável no Aquífero Guarani que se encontram em operação para o abastecimento de 

cidades e/ou balneários. 
Fonte: adaptado de ANDRADE, C. A. (2013)3  

 

 
3 Levantamento realizado pelo geólogo Carlos Augusto Andrade, como parte de uma consultoria 
contratada pelo Prefeitura Municipal de Ipumirim-SC; dados não publicados. 
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AGRICULTURA E PECUÁRIA 

 

A água - assim como a agricultura e a pecuária -, é fundamental para 

existência de vida no planeta. Por serem de extrema importância, a água e a pro-

dução de alimentos têm intensos vínculos: não há produção sem água em quan-

tidade e com qualidade, do mesmo modo que não há um substituto para água. 

Portanto, se pode falar de agrohidronegócio, no qual se capta a água em seu es-

tado líquido e a transforma em produtos, sejam eles na forma líquida (leite, su-

cos etc.) ou sólida (soja, milho, carnes etc.). O Brasil, em comparação com outros 

países e com os principais produtores de commodities agropecuárias, tem uma 

condição de conforto hídrico, mas que não é infinito e cuja manutenção depende 

das ações de hoje para garantir as produções de amanhã (PALHARES, 2016). 

No setor agropecuário, o Brasil destaca-se mundialmente como um lí-

der na produção de aves, suínos e bovinos (CARVALHO; ZEN, 2017; IBGE, 2017). 

Por ser uma das atividades econômicas que mais geram lucros para o país, há 

preocupação ambiental em torno da criação de animais para a pecuária, pois se 

tem elevado consumo de recursos hídricos, bem como um volume significativo 

de dejetos são gerados durante a produção (FRAIHA, 2006). 

A utilização de recursos hídricos vai além da dessedentação animal, in-

clui-se também a água na higiene, controle térmico do ambiente e limpeza das 

instalações (FRAIHA, 2006). Um exemplo que pode ser observado como grande 

consumo de água na pecuária, é na suinocultura, conforme Bertoncini (2008); 

entre a dessedentação e a lavagem das baias são gastos 45 litros de água por 

animal/dia, e o consumo de água de um bovino de corte chega a 0,10 L.kg-1 de 

peso vivo (FRAIHA, 2006). 

A degradação das águas superficiais pelas atividades agroindustriais, 

agricultura intensiva e efluentes domésticos, em conjunto com as frequentes es-

tiagens na região Oeste de Santa Catarina, deram início a uma crescente busca 

das águas subterrâneas, muitas vezes incentivadas por políticas públicas esta-

duais e federais (CPRM, 2002). Para ZANATTA e COITINHO (2002), os usos pre-

dominantes nesta região são o industrial, no qual se incluem as agroindústrias, 

fortemente presentes na região, e a dessedentação animal. Também a relação 

produção animal e qualidade da água tem despertado a preocupação da socie-

dade. Na região Sul do Brasil essa discussão é histórica, principalmente, devido 

à elevada densidade animal (suínos, aves de corte e bovinos de leite) por área. 

Segundo Testa et al. (1996), a partir da década de 1980 as diversas mudanças 

no perfil técnico produtivo da cadeia suinícola provocaram uma forte redução 

nas margens de lucro da atividade; logo, os produtores viram-se obrigados a au-

mentar a escala de seus plantéis, gerando desequilíbrio no balanço entre a ca-

pacidade interna de produção de grãos e a necessidade de consumo dos animais. 

De acordo com Miranda et al. (2013), a intensificação da produção provocou 

uma forte pressão sobre os recursos naturais, principalmente sobre a água, haja 
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vista que não existe área suficiente para deposição dos dejetos. Esse problema 

torna-se mais dramático quando consideramos a enorme concentração espacial 

da atividade que ocorre em algumas regiões, como é o caso da região do Alto 

Uruguai Catarinense. Comassetto, et al. (2015) constataram, em um diagnóstico 

das águas subterrâneas do Aquífero Serra Geral, na bacia do Rio Jacutinga e con-

tíguos, que, de 2.477 poços perfurados,1.531 poços estão em operação, 698 são 

usados exclusivamente para o consumo humano (45,6%), 744 (48,6%) para uso 

humano e animal, e 41 (2,7%) para uso industrial. Percebe-se que a maior parte 

da água dos poços tubulares profundos é usada para o consumo humano, se-

guido do consumo animal e industrial, evidenciando o uso múltiplo das águas 

subterrâneas. Como já discutido anteriormente, este cenário pode ser explicado 

pela prevalência de atividades agroindustriais na região, principalmente relaci-

onadas à produção animal (suínos, aves e leite) em larga escala, a qual demanda 

grande quantidade diária de água de boa qualidade. Além disso, os períodos de 

estiagem que ocorrem na região, associados aos níveis de contaminação da água 

superficial, levam muitos produtores a optar pela perfuração de poços profun-

dos, que, de modo geral, garantem a sustentabilidade hídrica das propriedades 

rurais. Portanto, há um grande número de famílias que dependem da água sub-

terrânea para o abastecimento humano e para a dessedentação de animais no 

meio rural, principalmente na produção de suínos, aves e de leite. 

 

ÁGUAS TERMAIS, TURISMO E LAZER 

 

Desde os primórdios da Grécia antiga o homem acredita que alguns ele-

mentos da natureza carregam consigo o poder de cura. Sejam algumas pedras, 

plantas e até mesmo as águas. Ao longo dos anos, o poder da cura pela água foi 

ganhando forças e se tornou um atrativo turístico. Cada local e tipo de água pro-

movem um benefício diferente. O enxofre, por exemplo, ajuda as células a se re-

novarem mais rapidamente, além de combater os microorganismos e as infec-

ções. O lítio age como hidratante, e o silício é um potente reestruturante das ca-

madas mais profundas da pele, conferindo firmeza e prevenindo o envelheci-

mento (BRASIL, 2018). 

Estudos apontam as propriedades terapêuticas da água termal, mas 

buscou-se um fator de desenvolvimento econômico. As águas quentes represen-

tam a base da economia local, alimentando o alto potencial turístico que resulta 

em uma região balneária com inúmeros hotéis e resorts. 

Sabe-se que o turismo é uma atividade econômica geradora de divisas 

e distribuidora de rendas, que gera milhares de empregos em todo o mundo, 

melhora a qualidade de vida e que, por sua interdependência, beneficia todos os 

setores econômicos, preservando o patrimônio cultural e natural (GONÇALVES, 

2015). 
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No Brasil, as águas de São Paulo, Poços de Caldas e Caldas Novas-MG 

são as mais famosas e suas propriedades ajudam a movimentar o turismo nas 

cidades. A cidade de Águas de Lindóia-SP, é considerada uma das capitais ter-

mais do Brasil; as águas saem do solo a 28ºC e estão presentes em piscinas de 

água mineral, que também oferecem serviços terapêuticos, duchas escocesas e 

hidromassagem. Ainda em São Paulo, em Olímpia, a cidade se destaca pelo par-

que Thermas dos Laranjais, com 20 piscinas térmicas, incluindo toboáguas, on-

das, rio com correnteza e praia artificial. A quase mil metros de profundidade, 

as águas termais foram descobertas na década de 50, numa expedição em busca 

por petróleo. Em Minas Gerais, os hotéis em Poços de Caldas, recebem visitantes 

de todo o país em busca de suas águas terapêuticas.  O Thermas Antônio Carlos 

oferece diversos serviços com águas de propriedades medicinais. Hidroterapia, 

banhos, duchas, saunas, mecanoterápicos, entre outros; são algumas das opções 

oferecidas dentro de um edifício neoclássico. Outra opção é o Balneário, fundado 

em 1896, onde há banhos de imersão, com água a 37ºC. A cidade de Araxá tam-

bém é famosa pelas suas águas, mas elas ficam restritas ao hotel, com serviços 

abertos a não-hóspedes. Tratamentos, banheiras e piscinas de águas termais fa-

zem parte da hospedagem.  

O Rio Quente, em Caldas Novas-Goiás, é talvez um dos mais procurados. 

A cidade abriga o único rio de águas quentes do mundo, com temperaturas que 

variam entre 26ºC e 47ºC. Resorts com piscinas naturais, praias artificiais e par-

que de águas quentes são as grandes atrações de uma das maiores estâncias hi-

drotermais do mundo. No Rio de Janeiro, o destaque é para a cidade de Raposo. 

No município, há dois parques de águas minerais “curativas”, o Parque das 

Águas Soledade e o Fontanário Raposo. O primeiro é composto por água magne-

siana, indicada em tratamentos de doenças hepato-biliares, renais, pancreáticas, 

dispepsias e gastrites. Já o segundo, este possui três diferentes águas carboga-

sosas, de cor e sabor diferenciados entre si.   

Dos 13 estados brasileiros que possuem água termal, Santa Catarina é 

o com maior concentração de água termal naturalmente aquecida, porém, o re-

curso ainda vem sendo utilizado apenas no aspecto de lazer, ficando de lado o 

potencial que tem no processo curativo. Santa Catarina é o estado brasileiro com 

maior número de fontes hidrotermais, aproveitadas em 28 cidades, segundo in-

formações da Associação de Turismo Hidrotermal de Santa Catarina. A tempe-

ratura varia, em média, entre 32ºC e 39ºC. As estâncias estão distribuídas por 

todo o território catarinense. A região Oeste é onde está localizado o maior nú-

mero de estâncias hidrotermais utilizadas principalmente para o turismo do 

bem-estar (SEVERINO, 2019).  

Criado para promover o turismo na região, unindo iniciativa pública e 

privada, a nova região turística Vale das Águas é composta por 26 municípios 

localizados na parte Oeste do estado. Destes, 11 já foram incluídos no Mapa do 

Turismo Brasileiro, organizado pelo Ministério do Turismo, e, como o próprio 

https://www.decolar.com/hoteis/hl/5833/i1/hoteis-em-pocos+de+caldas
https://www.decolar.com/hoteis/
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nome já define, a água é o principal elemento presente nos atrativos turísticos 

da região. No oeste de Santa Catarina, as cidades que possuem estâncias são Pi-

ratuba, Itá, Treze Tílias, Fraiburgo, Ouro, São João do Oeste, Águas de Chapecó, 

São Carlos - com o Pratas Thermas Resort -, Palmitos e Quilombo (SEVERINO, 

2019). Em São João do Oeste, o parque Termas São João oferece piscinas para 

adultos e crianças com águas termais que vêm de um poço de 1.372 metros de 

profundidade e são as mais quentes conhecidas no Sul do Brasil - 52ºC na boca 

do poço -. Treze Tílias, cidade fundada por imigrantes austríacos, além das ter-

mas, o passeio pela cidade inclui uma viagem pela arquitetura característica. A 

rede hoteleira oferece 695 leitos. Em Itá - a cidade foi reconstruída após a im-

plantação de uma usina hidrelétrica; o complexo hidrotermal é formado por um 

hotel e um parque, o Thermas Itá. A estrutura inclui 16 piscinas, externas e co-

bertas. Já a rede hoteleira, esta possui 995 leitos, além de restaurantes e área de 

camping, trapiche e atracadouro para embarcações, além de trilhas para cami-

nhadas por um parque com viveiros de aves silvestres.  

O famoso Balneário de Piratuba-SC tem seu início em 1964. Naquele 

ano, a Petrobras, buscando explorar as terras catarinenses e buscando petróleo 

no município, acabou perfurando um poço, o qual atingiu 2.271 metros. No local 

foi encontrado um lençol de águas sulfurosas a 674 metros de profundidade, 

aflorando com uma temperatura de 38,6ºC, em torno do qual surgiu o Balneário 

de Águas Termais. A exploração da água termal é de responsabilidade da Com-

panhia Hidromineral de Piratuba, conhecida como Termas de Piratuba. A em-

presa é uma Sociedade de Economia Mista - criada em março de 1975, por auto-

rização do Governo do Estado, pelo Decreto Estadual Nº. 696, de 27/07/1974, 

que foi municipalizada pelo Decreto Estadual Nº. 1837, de 19/05/1997. Com o 

passar dos anos, a Companhia Hidromineral foi criando um belo e estruturado 

parque de piscinas que atrai turistas não só do Brasil, mas de todo Mercosul. Um 

segundo complexo foi edificado e hoje é possível desfrutar de piscinas ao ar li-

vre, ou fechadas, infantis ou adultas, chuveiros ou banheiras, tobogãs ou hidro-

massagens. Área verde, camping, quadras esportivas e boulevard, amplo estaci-

onamento próprio para carros pequenos ou trailers completam o Parque Ter-

mal. A rede hoteleira possui 2,5 mil leitos. Já a estância hidrotermal, se destaca 

pelo jato de água com cerca de 30 metros de altura, com temperatura de 38,6ºC. 

O parque inclui piscinas e parques aquáticos com banheiras e duchas individu-

ais, além de espaços para lodoterapia, massoterapia, hidroginástica e outras ati-

vidades recreativas e terapêuticas (SANTA CATARINA, 2012).  

Fazendo com que a cidade siga com sua principal vocação - o turismo -, 

o município com pouco mais de 5 mil habitantes abriga um Parque Termal de 

qualidades terapêuticas conhecido em toda região Sul do país e que já ultrapas-

sou fronteiras, encantando os turistas vizinhos do Mercosul.  Mas a preocupação 

vai além de atrair e encantar turistas, está também na sustentabilidade. Apesar 

da abundância da fonte natural, a Administração da Companhia Hidromineral 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/sao-joao-do-oeste.html
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promoveu economia de água nos últimos anos. Os estudos para manter quali-

dade e gerar economia foram iniciados em 2003. Para se ter uma ideia, o con-

sumo de água termal em 2016 foi de 564.343.000 de litros, enquanto que em 

2017 foram consumidos 547.290.000 litros, o que representou uma economia 

no ano de mais de 17 milhões de litros, ou seja, mais de 3% de economia com 

relação ao consumo que existiu no ano anterior (TERMAS, 2018). 

No Sul, as cidades de Tubarão, Gravatal, Santa Rosa de Lima e Armazém 

são destaques. Na Grande Florianópolis, está um dos locais mais famosos de 

Santa Catarina relacionado às águas termais. É a cidade de Santo Amaro da Im-

peratriz, e segundo informações divulgadas pela Associação de Turismo Hidro-

termal de Santa Catarina, a cidade possui a segunda melhor fonte de água termal 

do mundo em qualidade, precedida apenas pela de Vicky, na França. Caldas da 

Imperatriz é a primeira estância hidromineral do Brasil, descoberta em 1813. O 

nome da cidade, inclusive, se deve à visita do casal imperial, Dom Pedro II e a 

Imperatriz Tereza Cristina, em 1845 (QUINTELA, 2004). A cidade tem diversos 

hotéis, com capacidade total de 740 leitos. Próximo de Santo Amaro da Impera-

triz, a região conta também com as estâncias de Águas Mornas e Antônio Carlos.  

Na Serra, destaque para Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Lages, São 

Joaquim, Urubici e Urupema. Já no Vale do Itajaí, os visitantes podem encontrar 

águas termais em Timbó, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Rodeio, Pomerode e 

Benedito Novo (VALENTINI, 2014). 

O sentido principal de fluxo das águas termais subterrâneas no Estado 

de Santa Catarina é de este para oeste e de nordeste para sudoeste (E-W e NE-

SW). No sul do estado, o fluxo das águas subterrâneas se dá em direção ao Oce-

ano Atlântico. A temperatura das águas tende a aumentar gradativamente das 

áreas de recarga em direção à calha da bacia, em função do grau geotérmico na-

tural, aproximadamente de 1°C/35m. Medidas de temperatura em áreas aflo-

rantes indicam valores em torno de 22°C, aumentando em direção ao oeste ca-

tarinense, onde podem ultrapassar os 58°C, em áreas confinadas, conforme as 

últimas perfurações realizadas no oeste catarinense. As surgências de águas 

termo-minerais que ocorrem próximo ao Rio Uruguai, em áreas de afloramento 

de rochas vulcânicas da Formação Serra Geral situam-se em cotas inferiores a 

400m, evidenciam áreas de descarga do Guarani. Por outro lado, em algumas 

áreas na região Oeste, próximo ao Rio Uruguai, pode sofrer interferência de 

águas provenientes do Aquífero Serra Geral, devido à infiltração através das fra-

turas, como acontece com o poço de Itá, onde a temperatura não chega a 30°C 

(ZANATTA e COITINHO, 2002).  

De acordo com a Santur, Secretaria de Turismo de Santa Catarina, du-

rante a temporada de verão muitos turistas deixam o litoral - onde moram -, e 

vão para os balneários, responsáveis pelo crescimento significativo do turismo 

em diversas regiões.  

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/bom-jardim-da-serra.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/lages.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/sao-joaquim.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/sao-joaquim.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/urubici.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/urupema.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/timbo.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/doutor-pedrinho.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/rio-dos-cedros.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/rodeio.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/pomerode.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/benedito-novo.html
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A oferta turística é o conjunto dos fatores naturais, equipamentos, bens 

e serviços que provocam o deslocamento de visitantes, satisfaçam as suas ne-

cessidades de deslocação e de permanência (BARBOSA, 2005). 

O turismo tem efeito direto e indireto na economia de uma localidade 

ou região. Os efeitos diretos são os resultados das despesas realizadas pelos tu-

ristas dentro dos próprios equipamentos e de apoio, pelos quais o turista paga 

diretamente. Os efeitos indiretos do turismo são resultantes da despesa efetu-

ada pelos equipamentos e prestadores de serviços turísticos na compra de bens 

e serviços de outro tipo. Trata-se de um dinheiro que foi trazido pelo turista, 

mas que será gasto por outrem que o receberá do turista em primeira mão. 

Numa terceira etapa de circulação do dinheiro do turista estão os efeitos indu-

zidos, que são constituídos pelas despesas realizadas por aqueles que recebe-

ram o dinheiro dos prestadores dos serviços turísticos e similares (BARRETO, 

1995). 

Os governos interessados em promover o desenvolvimento regional e 

local têm realizado investimentos no turismo, pois ele tornou-se uma grande al-

ternativa de política econômica. A atividade atua indiretamente, gerando renda 

não só na indústria turística complementar, mas em quase todos os setores 

econômicos. Seu reflexo faz-se sentir na construção civil, na indústria alimentar, 

na produção de móveis e utensílios domésticos, nos serviços de profissionais 

liberais e no movimento bancário. O setor público é afetado pela realização de 

obras, no incremento do comércio em geral, especialmente os ligados aos pro-

dutos típicos (BARBOSA, 2005). Dessa forma, é necessário que os sistemas de 

abastecimento de água, de tratamento de efluentes, de transportes coletivo e 

privado, e de infraestrutura urbana operem de forma eficiente, garantindo o 

atendimento adequado à população e ao turista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer atividade humana requer o uso de água, seja para produzir 

alimentos, dessedentação de animais, processos industriais, tratamento de eflu-

entes, construção civil, lazer, entre outros, sendo que alguns usos da água reque-

rem padrões de potabilidade mínimos.  Infelizmente, água superficial de boa 

qualidade não está disponível em quantidade suficiente para atender à demanda 

hídrica, fazendo com que o homem passe a explorar as reservas subterrâneas. 

O sistema Aquífero Guarani surge como uma importante alternativa de 

abastecimento público, especialmente nas cidades de médio porte do meio-

oeste e oeste catarinense. A perfuração dos poços no Aquífero Guarani é viável 

do ponto de vista econômico-financeiro, e a água é de excelente qualidade para 

abastecimento público, podendo ser a grande alternativa para abastecimento da 

maioria da população do oeste e meio oeste catarinense. 



 
 

151 

 

Santa Catarina é o estado brasileiro com maior concentração de água 

termal naturalmente aquecida, porém, o recurso ainda vem sendo utilizado ape-

nas no aspecto de lazer, ficando de lado o potencial que tem no processo cura-

tivo. Os governos interessados em promover o desenvolvimento regional e local 

têm que realizar investimentos no turismo, pois este tornou-se uma grande al-

ternativa de política econômica.   

Dissertar sobre as potencialidades do aquífero guarani não tem por ob-

jetivo incentivar a população a um uso indiscriminado desse recurso, bem pelo 

contrário, deseja-se fazer um alerta para que o mesmo seja preservado. As ações 

de fiscalização dos órgãos ambientais e de gestão dos recursos hídricos devem 

ser efetivas, permitindo a adequada concessão das licenças e das outorgas de 

uso dos poços, orientando e exigindo as boas práticas e técnicas de perfuração e 

revestimento, diminuindo assim os riscos com relação à contaminação do aquí-

fero. 

As águas subterrâneas são reservas futuras, vitais para a condição de 

vida na Terra, e o uso sustentável desse recurso requer um esforço conjunto do 

poder público, usuários, sociedade civil e, principalmente, dos órgãos gestores, 

poder judiciário e ministério público, com vistas a resguardar o direito das pre-

sentes e futuras gerações ao acesso à água.  
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REDAÇÕES 

 

A importância da água 

 

Aluno: Sueli Cizerca 

Turma: 305 EM 

 

 A água é fonte de vida, independente de quem sejamos, população hu-

mana, animal ou vegetal; dependemos dela para sobreviver e executar diversas 

atividades cotidianas. 

 A água também é importante nas atividades econômicas, pois, desde a 

antiguidade ela é utilizada nas fazendas, assim como a usamos nas usinas hidre-

létricas, na produção de energia. 

 Há pouco tempo, a população vem percebendo que o uso exagerado e 

desnecessário da água está provocando cada vez mais seu racionamento. Em 

suma, é prioridade e dever de cada cidadão o uso controlado da água no dia a 

dia.  

 A falta da água pode destruir lavouras, plantações, a saúde de animais e 

de seres humanos, assim como prejudicar empresas e seres humanos que a uti-

lizam na fabricação de seus produtos. 

 No dia 22 de março é comemorado o Dia mundial da água. Infelizmente, 

não usamos esse dia para comemorar, mas sim para conscientizar a população 

sobre o valor e importância da mesma. 

 Vamos mudar nossos hábitos e pensamentos para com a água, afinal, 

seremos sempre dependentes dela. 

 

 

A importância da água 

 

Aluno: Taíne Dias 

Turma: 305 EM 

 

 A água é fonte de vida. Todos nós, seres humanos, necessitamos dela; o 

reino animal, também. Vegetal, certamente. Mesmo sendo tão importante, as pes-

soas continuam poluindo, gastando exageradamente, destruindo as nascentes. 
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 A água é um recurso natural, que abrange desde a fundação do mundo 

até os dias atuais. É usado em grandes produções agrícolas como elemento re-

presentativo do valor social e cultural. 

 Segundo as estatísticas, 70% da superfície do Planeta Terra é coberto 

por água - só que salgada - e não tem utilidade. E 2,5% são de água doce. Diante 

desse número tão pequeno, quase 98% estão “escondidos” na forma de água 

subterrânea.  

 A falta de água pode destruir lavouras em fase de crescimento, e indús-

trias que necessitam de água para a elaboração dos produtos. Segundo a ONU, 

até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem, duas em cada três 

pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água. 

 No dia 22 de março, comemora-se o Dia mundial da água. Se as pessoas 

não valorizassem a água, não teríamos tanta falta de higiene básica e tanta po-

luição. Vamos nos conscientizar sobre o valor que tem a água, ela é um bem co-

mum entre os ecossistemas, não vamos tomar banho de 30 minutos com chu-

veiro ligado, lavar calçadas, carros, motos, com mangueiras, e sim com um balde. 

Vamos mudar nosso pensamento sobre ela. Ela não precisa de nós, mas nós se-

remos sempre dependentes desse bem. 

 

 

Água 

 

Aluno: Julia Cristine da Silva 

Turma: 305 EM 

 

 A importância da água é enorme, pois sem ela não há nenhum tipo de 

vida. No entanto, quando se fala que a água está ameaçada, ninguém dá muita 

importância, afinal, até que tem, ninguém sente a necessidade em cuidá-la, valo-

rizando-a quando da sua perda. 

  O ciclo da água é algo inevitável, enquanto o possuímos, a preservação 

também deveria ocorrer. Preservar o ciclo vital da água, é preservar a natureza. 

Infelizmente, na prática é bem diferente. O ciclo natural vem sofrendo altera-

ções. O desmatamento está causando grande falta de infiltração no solo, fazendo 

com que a seca fique maior, e a terra, imprópria para o plantio. 

 A preservação dos rios seria essencial para que tivéssemos água segura 

por uma vida inteira. Muitas cidades são dependentes de rios que passam em 

seu interior como forma de abastecimento. 

 Devemos cuidar do nosso bem maior. Sem água não somos nada. Não 

somos capazes de ser vida. Preservar deveria ser parte do nosso dia a dia. Tome 

por hábito gastar menos água; passe aos seus filhos que a água é fonte de vida. 

Só assim, seremos capazes, juntos, de preservar a água. 
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 Água e sua importância 

 

Aluno: Tainara Boeira 

Turma: 305 EM 

 

 A água é essencial para todos os seres vivos da terra, onde a mesma é 

constituída por uma extensa massa de água, correspondente ao que conhecemos 

como hidrosfera. 

 A água também compõe parte do nosso corpo, onde para nós é nossa 

sobrevivência. Ela é muito utilizada para diversas atividades como a produção 

agrícola e também como solvente universal. 

 O mal uso da água é um dos casos graves para nós. Ela era um símbolo 

de riqueza, mas depois que passou a ser mercadoria, passou a ser também um 

problema. Há muito desperdício e poderíamos evitar se cada um colabora-se ao 

fechar as torneiras quando escovar os dentes, tomando banhos mais curto, 

usando o balde para lavar a calçada ou automóvel. 

 A nossa água é um bem tão precioso que deve ser usado de forma cor-

reta, porque nada dura para sempre, e se usarmos ela da maneira correta, pode-

remos evitar um grande desperdício. 

 

 

Água 

 

Aluno: Ronnie Alberto Golfe 

Turma: 305 EM 

 

 A água, assim como o sol, é um recurso muito importante e indispensá-

vel a vida no planeta, além de ser um recurso natural, possui um enorme valor 

econômico, ambiental e social, fundamental a sobrevivência do ser humano e 

dos ecossistemas do nosso planeta. 

 Nos nossos dias, o desperdício aliado ao aumento na procura deste re-

curso, tornou-se um problema que requer a atenção de todos devido a decres-

cente disponibilidade de água doce no nosso planeta. Se tivermos em conta que 

diariamente usamos a água nas mais diversas atividades na nossa vida (higiene 

pessoal, alimentação, limpeza, indústria), e nem sequer temos a noção da sua 

importância. 

 Existe uma falsa ideia na nossa sociedade de que os recursos hídricos 

são infinitos. Realmente há muita água no planeta, mas menos de 3% desse vo-

lume é formado por água doce, do qual mais de 99% fica congelado nas regiões 

polares, o que dificulta a sua utilização pelo homem. 

 Vendo o quadro em que estamos, parece que nem existe mais solução, 

mas ainda tem uma forma de ao menos, conseguirmos por mais um tempo a 
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água doce nas nossas casas, e isso é bem simples, é somente ter em mente o que 

você vai fazer com essa preciosidade, economizar e usar de maneira racional é 

a solução. 

 

 

Água, essência da vida 

 

Aluno: Bruna de L.F. 

Turma: 303 EM 

 

 A água é um elemento de extrema importância para todos os seres, visto 

que a mesma sustenta a vida. Com isso, percebe-se a necessidade de economizá-la. 

 Segundo pesquisas, cerca de 70% da superfície terrestre é coberta por 

água. No entanto, menos de 3% deste volume é água doce, cuja maior parte é 

concentrada em geleiras, restando uma pequena porcentagem para as ativida-

des humanas. Em contraste, aproximadamente 80% é composto por água, além 

dos animais que também necessitam da mesma. 

 Embora muitos estejam conscientes de sua necessidade, poucos são os 

que a valorizam. Em suas casas, todos os dias, as pessoas a desperdiçam, fazendo 

o mal uso ao lavar louças, tomar banho, lavar seus automóveis, entre outras ativi-

dades. Com isso, vê-se a necessidade de valorizá-la, economizá-la e cuidar desse 

bem tão precioso que temos. Isso também pode ser feito por plantar mais árvores, 

visto que elas contribuem para o ciclo da água e para as chuvas. 

 

 

O desperdício da água e suas consequências 

 

Aluno: Carine maria Trentin 

Turma: 303 EM 

 

 Nosso país é muito rico em recursos naturais, principalmente a água. 

Cerca de 12% de todos os recursos de água doce do mundo estão aqui no brasil. 

A água é a essência da vida, sem ela nada existiria, e ela é necessária para a exis-

tência de animais, pessoas e plantas. 

 Um grande problema que afeta nosso ecossistema é o desperdício de 

água praticado por grande parte da população em diversos países, que causam 

inúmeras consequências como a falta de água em alguns períodos do ano. A po-

luição também causa problemas, pois acaba contaminando a água e deixando 

ela imprópria para o consumo. 

 A população mundial deve se conscientizar diminuindo o desperdício, o 

consumo, adotando novas práticas, principalmente o reaproveitamento da água. 
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Devemos também cuidar das nascentes, depositando o lixo em locais adequados 

para que o planeta não sofra esse tipo de danos e posso se recuperar. 

 

 

A água e a essência da vida 

 

Aluno: Amanda Kadzerski 

Turma: 303 EM 

 

 A água é um recurso natural essencial à vida. É a partir dela que toda 

atividade industrial é realizada, como alimentos, roupas e produtos eletrônicos, 

ou seja, não há vida humana sem água. No entanto, ela nem sempre é bem gerida, 

o que pode ocasionar crises hídricas como se tem observado em diversas regi-

ões do Brasil resultado da sua má administração por parte da sociedade e da 

gestão pública. 

 A sociedade tem culpa. Banhos demorados, lavagem de automóveis vá-

rias vezes na semana e torneiras ligadas até o final da escovação dental, são 

ações que boa parte da população brasileira ainda pratica. Isso tem exaurido as 

reservas do país. Além disso com a ascensão social que a classe média vem usu-

fruindo recentemente, tomo mundo compra mais, precisando ou não. Com isso, 

mais e mais água é necessária para suprir tamanha demanda. Assim, em função 

desses fatores, leva ao esvaziamento dos reservatórios. 

 Por outro lado, a gestão pública também tem parte. A falta de cuidados 

com as instalações que transportam a água, acarreta muitos desperdícios. Cerca 

de 30%. Ademais, a exploração desenfreada geralmente ilegal, destinada a in-

dústria das florestas nacionais agrava o cenário. Isso acontece porque menos 

árvores existirão para que o ciclo hidrológico se repita com sucesso, além de 

menos gás oxigênio ser liberado para a atmosfera através da fotossíntese. Se es-

sas ações não acontecem, mais água existiria e o meio ambiente seria benefici-

ado. 

 No entanto, essas dificuldades podem ser superadas, pois o Brasil pos-

sui 12% de água doce da terra. Para isso, o governo deve fiscalizar as compa-

nhias fornecedoras de água, para que elas invistam em seus equipamentos de 

forma a evitar o desperdício, e também necessita combater o desmatamento ile-

gal. Já a população precisa, obviamente, fazer uso consciente dos recursos hídri-

cos, usando somente o necessário. Além disso, é interessante que a comunidade, 

em parceria com as escolas, crie campanhas comunitárias de conscientização 

sobre o uso da água, afim de que todos fiquem cientes do que podem fazer para 

preservá-la. Logo, a água é o composto inorgânico que dirige a vida e o mundo, 

por isso, reconhecer sua importância é crucial para que a vida humana continue 

sendo possível.  
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Água, essência da vida 

 

Aluno: Suelen Oliveira 

Turma: 303 EM 

 

 Atualmente, o tema água ganhou muito destaque. A falta de água que 

temos, atinge muitas cidades brasileiras, levando o povo brasileiro a buscar al-

ternativas pra resolver a situação. Acostumados a gastar água sem controle, pois 

sempre foi comum dizer que no Brasil há tanta falta de água que não era preciso 

economizar. 

 A falta de água chegou para todos nós, e esse fato traz consigo uma no-

vidade: a necessidade de combater o desperdício e criar uma nova forma sobre 

o uso racional e consciente da água, que é um bem finito. Para todo ser humano, 

a água é a essência da vida. 

 No nosso corpo, 80% dele é composto por água, boa parte de quem é 

pesquisador sobre isso, concorda que a ingestão da água tratada é um dos mais 

importantes fatores para a conservação da saúde e proteção contra o envelheci-

mento. 

Portanto, cada um de nós deve fazer sua parte com criatividade, com-

promisso e com consciência comunitária podemos nos unir e fazer com que a 

água seja um bem acessível a todos, em qualidade e qualidade para uma vida 

digna. 

 

 

Água, a essência da vida 

 

Aluno: André Prestes 

Turma: 303 EM 

 

 A falta de água é m dos maiores problemas enfrentados por muitos pa-

íses. Em determinados lugares, o uso dessa matéria é um privilégio de poucos. 

Assim como nesses lugares, no Brasil a disponibilidades de tal recurso não tem 

chegado ao acesso de todos. 

 Sobre esse assunto, é válido ressaltar que problemas de falta de água 

assolam diversas partes do mundo. No Brasil, por exemplo, o Nordeste que en-

frenta a ano severas secas na região, o que acaba afetando a todos. Porque a água 

além de manter o corpo humano hidratado, e utilizada para cozinhar alimentos 

e manter o corpo higienizado.  

Dentro desse contexto, comprovo que o homem é o causador desse pro-

blema. Como por exemplo, na agricultura, com o uso de fertilizante, os mesmos 

que poluem os lençóis freáticos e rios. 
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Como medida de solução, seria eficaz que o governo investisse mais em 

projetos dentro das universidades que visem aprimorar as técnicas da planta-

ção. Assim, como a criação de organizações que fiscalizem o modo como os agro-

tóxicos são utilizados, para que esse recurso essencial a vida seja preservada. 

 

 

Água, essência da vida 

 

Aluno: Morgana Martins 

Turma: 303 EM 

 

Atualmente o tema “água” ganhou destaque nos noticiários. A falta de 

água atinge muitas cidades brasileiras, levando o povo a buscar alternativas 

para contornar a situação. 

Aproximadamente 80% do nosso organismo é composto por água. Boa 

parte dos pesquisadores concordam que a ingestão da água tratada é um dos 

mais importantes fatores para a conservação da saúde e proteção contra o en-

velhecimento. 

A cada ano, milhares de pessoas morrem ou adoecem gravemente por-

que não tem água suficiente ou bebem água contaminada. Estima-se que o 

acesso a água limpa e ao esgoto reduziria m elo menos 20% a mortalidade in-

fantil. 

Nós somos compostos por água. Boa parte do nosso corpo é água e nós 

precisamos dela todos os dias para sobreviver. É um bem essencial necessário 

para qualquer ser humano. Por isso, precisamos mais do que nunca voltar nos-

sos olhos e nossos esforços para proteger os mananciais, os rios e as fontes que 

podem trazer água de qualidade para todos nós. 

 

 

Água, a essência da vida 

 

Aluno: Morgana Luiza 

Turma: 303 EM 

 

A água é um dos quatro elementos fundamentais para a sobrevivência 

do planeta, porém não está sendo tratada como tal. Com passar dos anos e os 

vastos avanços tecnológicos, a humanidade não vem utilizando e preservada a 

água com consciência, sendo que o mesmo é o único ser presente na natureza 

com capacidade racional, que teria condições de pensar criar maneiras diversas 

para a melhor utilização da mesma. 

O problema se torna ainda mais grave com o fato de que várias regiões 

do planeta já não possuem uma quantidade ideal de água disponível, tem que 
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decidir se utilizam a água para o consumo próprio ou para salvar seus animais. 

Já que geralmente nessas situações as regiões também são castigadas com tem-

peraturas altas. 

A falta de conscientização da importância da água não vai ser resol-

vendo facilmente ou em prazo custa de tempo, mas providências não fossem to-

madas rapidamente, pode ser demais para voltar atrás. É muito importante 

conscientizar as crianças nas escolas pois assim já crescem aprendendo o quão 

é importante nossa água. Além disso, investir na fiscalização de empresas que 

jogam dejetos tanto nos rios quanto no solo, já que da mesma forma contami-

nará o solo e a água por meio do lençol freático, piorando o problema. 

 

 

Água, a essência da vida 

 

Aluno: Jéssica Maria 

Turma: 303 EM 

 

A água é um fator muito importante para o convívio dos seres humanos, 

animais e plantas, pois todos necessitam dela para viver.  

Atualmente, muitos países do mundo estão sofreno com a falta de água, 

e por causa disso, acaba gerando um prejuízo muito grande para as pessoas que 

precisam utilizar ela no seu dia-a-dia, principalmente para quem vive em luga-

res seco e que muitas vezes é difícil chover. Diante disso, os animais estão so-

frendo cada vez mais por conta da escassez, principalmente o gado que é um 

animal muito utilizado para a alimentação humana. Entretanto, as pessoas não 

se conscientizam que o mundo está ficando sem água, utilizando-a com abun-

dância e sem se dar conta que ela poderá acabar em alguns anos. 

Portanto, as pessoas deveriam dar mais valor a água, utilizando em me-

nos quantidades e reutilizando-a constantemente, para que daqui a alguns anos, 

todos possam conviver bem e sem preocupação com a falta da água, e que todos 

os animais e plantas possam viver também, sem sofrimento 

 

 

Água, a essência da vida 

 

Aluno: Viviane Vanessa Schlieck 

Turma: 303 EM 

 

A água está distribuída de diversas formas em nosso planeta terra. Uma 

grande porcentagem desta água é de difícil acesso aos seres humanos. Quando 

falamos isto, nos referimos a água que se encontra em estado sólido nas geleiras.  
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Pode-se dizer que o planeta possui uma grande quantidade de água e 

que a mesma é essencial para a existência de vida na terra. 

Todavia, a variação da disponibilidade de água no território de cada 

país pode ser significativa, com países apresentando regiões muito úmidas e ou-

tras muito secas. A ocorrência de fenômenos do clima, como as cheias e as secas, 

contribui para a variabilidade na disponibilidade de água em muitos locais. In-

felizmente, outro fator que vem interferindo na disponibilidade de água é o ser 

humano que tem apresentado consequências catastróficas para o planeta. 

A interferência do homem na natureza é indispensável para a continui-

dade do funcionamento da sociedade, mas por outro lado é preciso lembrar que 

a natureza e seus recursos são esgotáveis e que ela necessita de respeito e cui-

dados. Por algumas vezes, notamos que o homem esquece que faz parte da na-

tureza. 

 

 

Água, um bem finito 

 

Aluno: Jéssica Muller 

Turma: 301 EM 

 

Na contemporaneidade, percebe-se uma grave crise hídrica a qual não 

é somente consequência de um período de escassez de chuvas e sim do descaso 

do governo e da população no que diz respeito a conservação desse bem, uma 

vez que é finito. Vê-se, logo, o país vivendo em uma situação onde há baixa sig-

nificante dos reservatórios, onde, os mesmos são, ao mesmo tempo, os maiores 

possuidores de grande parte da água doce, o qual nos convém. 

A priori, o governo brasileiro se faz grande responsável pela crise exis-

tente que acomete o país.  Isso se dá pela falta de saneamento básico e fiscaliza-

ção nas indústrias, levando então a permanência e rio e mares poluídos, preju-

dicando o uso da água e favorecendo o agravamento da crise. 

Posteriori, é importante perceber que o desmatamento afeta direta-

mente os regimes de chuva, impedindo a formação de “rios voadores”, os quais 

levam a umidade para as regiões, o qual aumentaria o nível dos reservatórios, 

logo, amenizando o agravo. 

Outrossim, é importante ressaltar a falta de conscientização da popula-

ção no que se refere a preservação da água, não apenas no autoconsumo, dimi-

nuindo o desperdício, como também a poluição de mares e rios, tornando-a im-

própria para consumo. 

Visto que a água é fonte essencial para a vida, torna-se necessário mai-

ores investimentos governamentais em saneamento básico, de maior persistên-

cia na fiscalização e criação de área de preservação. Não só se faz indispensável 

projetos que levem conscientização a sociedade, de forma atrativa para que haja 



 
 

164 

 

interesse recíproco e ao mesmo tempo mostre a gravidades dos fatos seja ela 

transmitida por meio de escolas, instituições e palestras, afim de aprender a pre-

servar o bem finito que possuímos. 

 

 

Poluição agrícola e hidrografia 

 

Aluno: Eduarda Engel 

Turma: 301 EM 

 

É de notória importância a produção agrícola no estado de Santa Cata-

rina, junto a ela, tem a hidrografia. Ambas caminham lado a lado, garantindo o 

sustento familiar e oferecendo melhores condições para o bem-estar da socie-

dade. 

Ao observar o atual cenário catarinense, dando ênfase ao oeste, vimos 

que o foco principal da produção agrícola é a criação avícola, suína e bovina 

junto a atividade leiteira. Por conseguinte, grande parte desta região é quem 

gera o abastecimento do restante do Estado e até mesmo de todo Brasil. 

Em segundo plano podemos citar o uso da hidrografia local, isto é, três 

principais bacias hidrográficas compõem o território catarinense, tal como a do 

Uruguai, Paraná e Atlântico Sul, que nada mais é que o conjunto de que o con-

junto de bacias litorâneas autônomas, também chamadas de “bacias do sudeste”. 

Nota-se por exemplo, que a rede hídrica do estado é rica e bem distribuída, o 

que evidencia o potencial hidroelétrico na região. 

Portanto, com a demanda da sociedade em relação aos produtos de con-

sumo e a falta de conscientização com o meio ambiente, que por sinal está em 

crise. Crise esta onde agrotóxicos (liberados por li), dejetos lançados direta-

mente na água, desmatamento, entre inúmeros outros fatores, afetam profun-

damente o ecossistema, sendo tudo isso interligado por uma cadeia. 

 

 

Bacias hidrográficas 

 

Aluno: Eduarda Alvieri 

Turma: 301 EM 

 

As bacias hidrográficas são a área de drenagem de um rio principal e 

seus afluentes, onde a porção do espaço em que as águas das chuvas, das mon-

tanhas, subterrâneas ou outros rios escoam em direção a um determinado curso 

de água abastecendo-o. 

O rio dos Queimados, por exemplo, tem uma bacia hidrográfica de apro-

ximadamente 11,5 km², e ela desagua no rio Uruguai. Ele é o dreno geral da sede 
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municipal da cidade de Concórdia. Seu leito desenvolveu-se cruzando o períme-

tro urbano, sentido nordeste para sudoeste. 

O rio Canoas abastece vários municípios como Urubici, Rio Rufino, Ota-

ciliano Costa e outros, até chegar no município de Celso Ramos, onde desagua 

no rio Pelotas, formando assim o rio Uruguai. As águas vão percorrendo o ter-

reno de um nível mais elevado para outro mais baixo, pois o rio Canoas nasce 

nas montanhas e vai descendo por terra cada vez mais baixas, por isso, o relevo 

tem uma boa influência na rede hidrográfica de um lugar, pois é ele que deter-

mina os limites entre os municípios. 

Portanto, as bacias hidrográficas são muito importantes para a vida na 

sociedade. A água é um bem precioso que deve ser cuidado com todo o respeito 

por todos, especialmente pelo ser humano que tem a capacidade de cuidar e tra-

tar, pois sem a água não existirá vida. 

 

 

Água, essencial para a vida 

 

Aluno: Jackson Luis Maffacioli 

Turma: 302 EM 

 

A água é um dos bens naturais mais importantes e essenciais para a vida 

humana. Mas nos dias de hoje passa por diversos problemas e poucos estão se 

importando com esse atual momento. 

Sendo um dos elementos naturais que existe em maior quantidade no 

planeta, a água passa por momentos de escassez causados principalmente pelo 

uso inadequado e excessivo pela maioria das pessoas que tem acesso a ela. 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), aproximadamente 

750 milhões de pessoas não tem acesso a água tratada para beber ou usar em 

seu dia a dia. 

 Algumas regiões do mundo passam por grandes secas, e por vezes, du-

rante anos, desse modo as famílias vivem em condições precárias e por muitas 

vezes, acabam falecendo pela falta de recursos. 

 Todos sabem que a água deve ser preservada, e medidas devem ser to-

madas imediatamente antes que este bem natural se esgote. 

 

 

 

 

Água no Brasil 

 

Aluno: João Heitor V. 

Turma: 302 EM 
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Perpetuamente é de relevância mencionar que a água no Brasil, quanto 

no mundo, é de extrema importância para todos os seres humanos e para reali-

zar as atividades dos mesmos, e com sua ausência, seria impossível a sobrevi-

vência.  

Mesmo com o Brasil sendo considerado uma potência econômica mun-

dial no quesito de disponibilidade hídrica, não significa que o país não passe ou 

não passou por crises. 

É essencial ressaltas que o crescimento desordenado da população em 

algumas regiões brasileiras ocorra influenciando indiretamente na condição da 

água devido aos seus investimentos que não acompanham tais mudanças, e com 

isso, consequentemente grandes problemas que já existem se gravam, como por 

exemplo a má distribuição de água potável no país. 

Em sequência, segundo Sonia Mara Maranho, coordenadora nacional da 

FAMA, cita que não existe escassez, e sim má distribuição. Acrescenta também 

que, mais de 70% da água usada no Brasil vai para a irrigação e pecuária e ape-

nas 10% é utilizada para consumo humano. 

 Devido aos fatos citados, é necessário que medidas sejam tomadas para 

que consequências futuras sejam evitadas. Logo o Governo Federal juntamente 

com o ministério da Educação e Cultura devem desde cedo incentivar o uso 

consciente da água através de palestras e campanhas. 

 

 

Água e saúde 

 

Aluno: Cauana Gasparetto 

Turma: Inovador 

 

É importante ressaltar que o Brasil tem grande quantidade de água, mas 

com os problemas ambientais, a qualidade pode chegar à escassez. Alguns luga-

res do país já passam por isso, o que ocasiona diversas doenças nos seres vivos, 

afetando a saúde pública e a economia. 

Além disso, dados de 2017 mostram apenas cerca de 42,7% do esgoto do 

Brasil sendo tratado, outro restante é despejado nas águas. Com isso, poluindo os 

corpos hídricos, que após servira de consumo humano. Logo, lugares com baixas 

condições não conseguem fazer o tratamento correto da água, causando assim, pro-

blema de saúde, alastrando-se rapidamente, podendo em algumas situações levar a 

morte, principalmente de criança e idosos. Aumentando assim, a mortalidade infan-

til e diminuindo a expectativa de vida das pessoas. 

Ademais, quando uma cidade entra em estado de seca, ocasiona uma crise 

econômica. Isso afeta as pessoas de modo financeiro e também suas necessidades 
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básicas, bem como as indústrias alimentícias, têxtil, química, agropecuária e agricul-

tura, onde são as mais atingida pela falta de água, fazendo com que reduza a expor-

tação e o consumo, pois o produto se torna mais caro. 

Em decorrência disso, os problemas ambientais são prejudiciais para o 

mundo e se não mudar o tempo poderá piorar. Portanto, o Ministério do Meio Am-

biente juntamente com as comunidades deve desenvolver programas, como pales-

tras, divulgando em mídias sociais para o incentivo de cuidar da natureza e das 

águas. Com o intuito de reduzir a poluição e cultivar mais a flora e a fauna. 

 

 

Falta de água no Brasil 

 

Aluno: Maria Eduarda Dick 

Turma: 302 EM 

 

Nos últimos anos, a falta de água no Brasil é um problema que vem cres-

cendo muito, e na região do semiárido brasileira a crise hídrica é ainda maior. 

Existem projetos cujo o objetivo é reduzir a falta de água nesta região. Em con-

trapartida, no restante do país existe um grande desperdício por parte de muitas 

pessoas. 

Inicialmente, segundo a organização Trata Brasil, há regiões do semiá-

rido brasileiro que chegam a fiar mais de cinco anos sem chuvas e por conta 

disso o projeto “Um milhão de cisternas” foi criado. Ele consiste em instalar cis-

ternas nessas regiões para que quando a seca chegue, as pessoas tenham água 

para atender as necessidades básicas. Porém, isso não basta e muita gente ainda 

acaba ficando sem recursos hídricos. 

Sequencialmente, 40% da água retirada dos rios no Brasil é desperdi-

çada, segundo a ANA (Agência Nacional das Águas). As indústrias são grandes 

responsáveis por isso, mas a população também é. O consumo diário por pessoa 

em média é de 159 litros. O que acontece é que muitos habitantes não dão a im-

portância devida para esse assunto, principalmente por falta de conscientização 

e informação sobre o quanto isso pode trazer problemas futuramente. 

Em virtude dos fatos citados, a falta de água é um grande problema que 

merece muita atenção. Em primeiro lugar, cabe ao Governo Federal continuar 

ajudando com recursos financeiros para que projetos que diminuem a falta de 

água continuem. Também a população deve ser conscientizada sobre o desper-

dício. 

 

 

Escassez de água 

Aluno: Darlan Arend 

Turma: 302 EM 
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A água é um recurso natural de muita importância para a vida humana, 

animal e vegetal. No entanto, devido ao excessivo uso deste recurso precioso 

que é a água, vem ocorrendo diversas consequências ao cenário social e econô-

mico em todo o globo. 

Atualmente o Brasil está frequentando uma das piores crises da histó-

ria. Após um dos maiores reservatórios do país, o Cantareira, localizado na ci-

dade de São Paulo, que abastece mais de cinco milhões de pessoas, registrar um 

dos piores níveis da história devido à falta de chuvas na região. 

O Brasil possui 12% de toda a água doce do planeta, porém muitas pes-

soas não tem acesso a esse recurso é considerado básico. Poluição e ausência de 

saneamento são uns fatores que interferem nessa distribuição. 

Portanto é necessário um planejamento estratégico por parte do go-

verno de tal maneira que a distribuição e acesso a água seja igualitária. 

 

 

A utilização da água 

 

Aluno: Isadora Machado 

Turma: 302 EM 

 

Cientista dizem que os próximos dezoito meses serão cruciais para de-

cidir o futuro do planeta, logo a preocupação a respeito desse assunto é neces-

sária. Um dos principais recursos do mundo ecológico é a água, e ela está en-

trando em um processo de extrema exigência de mudanças. Dessa forma, o de-

bate acerca da falta de água no brasil se faz necessário.  

Inicialmente as reservas de águas brasileiras não estão distribuídas 

igualmente em cada região do país, por exemplo a região norte.  Assim, conse-

quentemente as outras regiões serão beneficiadas com a chegada da água mais 

rápida. Desse modo é possível perceber que o Norte além de não possuírem re-

servas de água, é uma região que tem pouca chuva, e com extrema necessidade 

de mudança. 

Sequencialmente, a população brasileira está usando a água de forma 

inadequada e sem conscientização. Contudo, pode-se relacionar com o livro “O 

ensaio obre a cegueira” do autor José Saramago, o qual relata que as pessoas 

possuem uma cegueira que mesmo não vendo veem, pois tão focadas em outras 

coisas como o consumismo. Desta forma, é possível observar que a população se 

preocupa mais com o consumo do que com o futuro que está próximo do fim da 

água. 

Portanto, é necessário que mudanças sejam feitas na utilização da água 

no Brasil logo, cabe aos governos estaduais efetuar e administrar a captação e a 

distribuição da água, e a ajuda do governo federal com verbas para administrar 
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o percurso da água, para que ela chegue de maneira legal nos postos de abaste-

cimento. Assim, com esses atos será possível amenizar esse caos que assola a 

sociedade brasileira. 

 

 

A importância da água 

 

Aluno: Rafael Augusto 

Turma: 302 EM 

 

É fato de que a água é provavelmente o mais importante recurso para o 

desenvolvimento, não só para beber, mas também para higiene, saneamento bá-

sico, etc. Por ser um recurso muito utilizado pelas pessoas, a água corre risco de 

escassez em poucos anos se não for cuidada da maneira correta. 

Mesmo que nosso planeta seja abundante em água (cerca de 97%), a 

maior parte da água é imprópria para consumo. Então a porcentagem da água 

potável em nosso planeta é pequena se comparada a quantidade e água salgada 

em nosso planeta. 

No Brasil, encontra-se a maior bacia hidrográfica do mundo. A Amazô-

nia, e mesmo assim, corremos sérios riscos de ficarmos sem água se não a pre-

servarmos. Alguns grupos de pessoas criam formas de preservação de água, 

como por exemplo, as cisternas usadas para captar a água da chuva, e outros 

tentam acabar com a poluição de rios, etc. 

Mesmo que eventualmente, a água em nosso planeta acabará um dia, 

então devemos nos mobilizar e cuidar da água para que esse dia demore a che-

gar. Se cada um fizer sua parte, teremos um futuro melhor não só para nós mas 

também para as próximas gerações. 

 

 

A água no Brasil 

 

Aluno: Caio 

Turma: 302 EM 

 

A água é um recurso natural de valor inestimável, por isso é de suma 

importância termos cuidado com o desperdício e com os gastos excessivos para, 

por exemplo, lavar as calçadas. Ela é vital para a manutenção dos ciclos biológi-

cos, geológicos e químicos, ou seja, a vida no planeta terra só é possível devido 

a água que mantem em equilíbrio os ecossistemas. 

Portanto, a conservação da quantidade e da qualidade da água depende 

das condições naturais e antrópicas das bacias hidrográficas, pois ao mesmo 
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tempo em que os rios e riachos alimentam uma determinada represa, eles tam-

bém podem trazer detritos e materiais poluentes. 

Inúmeros pesquisadores afirmam que “o que mais falta no Brasil não é 

água, mas sim pessoas que tenham ética e conhecimento, para ai sim ocorrer um 

racionamento da agua e assim termos água em abundância.  

Para superar essa situação, é necessário substituir esse pensamento da 

sociedade que ignora que a água de boa qualidade é um recurso finito, mas sim 

um recurso natural que se continuar sendo gasto irá acabar. 

 

 

Água, a essência da vida 

 

Aluno: Talia da Silva 

Turma: 303 EM 

 

Considerada pelos cientistas como “o petróleo do mundo”, a agua é um 

recurso natural que está preocupando muito, pois a população mundial vem 

crescendo e o consumo de água crescendo juntamente, mais especificadamente 

duas vezes mais rápido no último século.  

A água salgada representa 97,5% do total de água existente na terra, 

sendo 2,5% de água doce e menos de 1% está disponível para consumo, pois a 

maior parte dela está congelada. A contaminação das águas vem crescendo con-

forme cresce a população mundial. Rios, lagos e mares são os mais atingidos, 

recebendo a sujeira das fábricas e indústrias e até mesmo de nossas casas. 

Portanto, a conscientização do uso da água mais uma vez seria uma pe-

quena forma de reutilizarmos o pouco que temo. Com isso devemos usá-la com 

responsabilidade, tendo em mente que é um recurso imitado e que se ficarmos 

sem ela não poderemos mais sobreviver e nem produzir. 

 

 

Escassez de água no Brasil 

 

Aluno: Daniel Olfinoski Balsan 

Turma: 305 EM 

 

A partir de 2014 o Brasil passou a viver os primeiros focos daquilo que 

pode ser a maior crise hídrica da nossa história. Embora o nosso país possuir as 

maiores reservas de água por unidade territorial do planeta, é preciso destacar 

que as mesmas estão desigualmente distribuídas no espaço geográfico brasi-

leiro. 

A questão demográfica também é preciso entender, pois a maior parte 

da população não reside onde encontra-se disponível de forma mais abundante, 
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pois há maior concentração populacional nas regiões sudeste e nordeste. Res-

pectivamente, essas são as regiões cujos estados possuem maiores históricos de 

seca ao longo do tempo. 

Afinal, a falta de água no Brasil não afeta somente a disponibilidade de 

água tratada nas residências, mas também afeta principalmente as indústrias e 

a agricultura, que são os setores que mais poderão sofrer com o problema, o que 

pode acarretar impactos na economia em um todo. 

Podemos concluir que a água que ainda nos resta é muito importante 

para todos. O que estamos esperando para começar a cuidar dela? 

 

 

Água 

Aluno: Gabrielle 

Turma: 103 EM 

 

Não importa quem somos, 

O que fazemos, 

Onde vivemos, 

A água é um elemento essencial, 

Dela nós dependemos. 

 

A água tem grande importância 

No desenvolvimento 

De nossa região,  

Por isso a preservação 

Para não afeta a produção. 

 

Em casa nós devemos 

Cuidar ela com nossa parte, 

Preservá-la e cuidá-la 

Porque ela pode acabar. 

 

E hoje devemos 

Nos conscientizar  

E relembrar 

Mas todos já deveriam saber, 

Que sem ela é impossível viver. 
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Água 

 

Aluno: Poliane Rossi 

Turma: 301 Inovador 

 

A água é um recurso essencial. Há muitos anos vem se falando sobre a 

sua importância e preservação, mas o que muitas pessoas não levam a sério é 

que esse bem tão precioso para a vida pode tornar-se raro. Todos os dias tone-

ladas de esgotos tratados inadequadamente são despejados nas águas e isso 

vem causando problemas a saúde e a economia. A questão da água é uma preo-

cupação mundial e vem sendo prejudicada não somente pelo desperdício, mas 

também pelo aumento populacional, poluição, seca e a industrialização, tor-

nando-a cada vez mais escassa. 
Ainda, discute-se com frequência a falta de saneamento básico. A ONU 

(Organização das Nações Unidas) orienta que 75% destes dejetos sejam trata-
dos em países subdesenvolvidos. No Brasil, apenas 38% do esgoto é tratado e 
55% é despejado diretamente na natureza, o que de fato é uma ameaça à saúde 
pública e ao meio ambiente. Ressalta-se que cerca de 35 milhões de pessoas não 
possuem saneamento adequado, em consequência disso as doenças como a có-
lera, a dengue, a leptospirose e as viroses, se proliferam gerando danos a popu-
lação e a economia, pois os indícios de gastos públicos com medicamentos, tra-
tamentos e internação de pessoas contaminadas aumenta continuamente. Em 
um estudo da ONG SOS Mata Atlântica, 111 rios brasileiros foram analisados, 
24% deles possuem água de qualidade ruim e péssimas, ou seja, inapropriado 
para o consumo humano e para a irrigação. Mostra-se também que 217 mil tra-
balhadores se afastam de suas atividades devido a problemas gastrointestinais. 

Vale lembrar que a seca está presente em diversas áreas do Brasil, prin-
cipalmente na região Norte e Nordeste, desde 2012 o sertão passa por fenôme-
nos climáticos que impedem o ciclo das chuvas, até então, 80% das cidades do 
Nordeste declararam estado de emergência, com base nos dados do Ministério 
Público da Integração Nacional. O índice de chuva não passa de 600 mm ao ano, 
enquanto na região Sul do país, chega a 2.000 mm de chuva anualmente. 

É necessário o desenvolvimento de políticas públicas que viabilize in-
vestimentos para o tratamento de esgoto, de águas pluviais e de orientação a 
população sobre o manejo correto. 

Uma proposta simples para auxiliar no tratamento hídrico é a criação 
de zona de raízes (wetlands). Esse processo ajuda no tratamento de afluentes, 
pois as raízes de determinadas plantas consomem poluentes e matéria orgânica. 
Já as bactérias ajudam a eliminar coliformes fecais e ao final desse processo, a 
água tratada pode ser utilizada na irrigação e lavagens de calçadas. Para a mini-
mização do grande problema que é a seca, a construção de cisternas e açudes 
para a captação da água é de suma importância, além de melhores investimentos 
na infraestrutura. 
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Água 

 

Aluno: João Vitor Toldo 

Turma: 305 EM 

 

 Cerca de dois terços da superfície da terra são cobertos pela água em 

estado líquido (oceanos, mares, lagos, rios e água subterrânea) ou em estado 

sólido (geleiras e neve). Uma parcela significativa dessas águas se transforma 

em vapor, constituindo o chamado ciclo da água ou ciclo hidrográfico. 

 A importância do ciclo hidrográfico é vital para a biosfera e para o con-

junto dos seres vivos da terra e seus habitantes. Preservar o ciclo vital da água é 

preservar a natureza. Em muitas regiões da terra, o ciclo natural vem sofrendo 

muitas alterações. 

 Os intensos desmatamentos fazem com que a água precipitada em 

forma de chuva escorra mais rapidamente, reduzindo a infiltração no solo e a 

sustentação dos cursos de água. 

 A poluição representa uma ameaça real a qualidade da água, a saúde e ao 

meio ambiente. Produtos químicos, como metais pesados empregados nas indús-

trias produzem detritos que são despejados diretamente nos rios, lagos ou águas. 

 

 

Bacia hidrográfica 

 

Aluno: Tito Pontes 

Turma: 301 EM 

 

 A bacia hidrográfica, também conhecida como bacia de drenagem, é 

uma região caracterizada pela captação de água da chuva que escoam pela cha-

mada “rede de drenagem” (rede hidrográfica), formados pelos cursos de água 

como riachos, córregos, ribeiros e os rios, seus afluentes e subafluentes. 

 Em síntese, a bacia hidrográfica corresponde a uma área drenada por um 

rio e seus afluentes. Importante destacar que dois aspectos primordiais para a cons-

tituição das bacias hidrográficas: o relevo e a hidrografia. 

 A bacia do rio Uruguai, é localizada na região Sul do Brasil, e possui aproxi-

madamente 385.000 Km² de extensão, sendo que 180.000 Km² estão no Brasil. Seu 

principal rio é o Uruguai com destaque para seus afluentes: Peixe, Chapecó, Peperi-

Guaçú, Passo Fundo, Iguaí, Negro e do Variza. 

 A bacia Planaltina, mais conhecida como bacia do rio da Prata, é formada 

pelas bacias do Uruguai, Paraná e Paranaguá, e é considerada umas das maiores do 

mundo, com cerca de 3.000,00 Km² de extensão, sendo que 8.400,00 Km² estão no 

território brasileiro. 
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Bacias hidrográficas 

 

Aluno: Aline Bieger 

Turma: 301 EM 

 

 Temos várias bacias hidrográficas em nosso estado, mais precisamente 

são dez. Estamos próximos ao meio oeste e o planalto de Lages, logo fazemos 

parte da bacia do Rio do Peixe que é contribuinte para a bacia do rio Uruguai inte-

grante da bacia do rio da Prata, que desaguam no Oceano Atlântico. As atividades 

industriais localizam-se as margens do rio do Peixe pois a abundância de água per-

mitiu o crescimento do mesmo. 

 Além disso, Santa Catarina é o estado com maior produção de rangos, suí-

nos e bovino, consequentemente de leite e ovos de galinha, assim aumentando o nú-

mero de empregos em determinadas cidades que possuem essas empresas, pois a 

demanda de abates dos frangos, por exemplo, é grande. Por outro lado, produzindo 

mais lixos e poluição e necessitando de mais água, assim sobrecarregando os rios. 

Podendo citar que tem muitas pessoas em um pequeno espaço e sobrecarre-

gando a utilização da água potável. 

 

  

Bacias hidrográficas 

 

Aluno: Amanda Dal Bosco Carneiro 

Turma: 301 EM 

 
 A bacia hidrográfica ou bacia de drenagem de um curo da água é a área 
onde, devido o relevo e a geografia, a água da chuva escorre para o rio principal 
e seus afluentes. A forma das terras na região da baca faz com que a água corra 
para os riachos e rios menores para um mesmo rio principal, localizado num 
ponto mais baixo da paisagem. 
 Ao longo do tempo, a passagem da água da chuva vida das áreas altas des-
gastadas e esculpe o relevo no seu caminho, formando vales e planícies. A área da 
bacia é separada das demais por um divisor de águas, uma forma de relevo em geral 
das elevações do terreno que separa a rede de drenagem de uma bacia. 

 As principais bacias hidrográficas do Brasil são as bacias Amazônicas, 

do Tocantins, a Platina (Paraná, Paraguai e Uruguai) e o rio São Francisco que, 

junto cobrem cerca e 80% do território brasileiro. 
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Bacias hidrográficas 

 

Aluno: Eduarda Cristina da Silva 

Turma: 301 EM 

 

 A rede hidrográfica de Santa Catarina é constituída por dois sistemas 

independentes de drenagem: sistema de drenagem de vertente do interior e o 

sistema de vertente atlântica, formada por um conjunto de bacias isolada. 

 A região hidrográfica da qual pertence a Bacia do Rio Canoas faz parte 

da Bacia do Rio Iguaçu, um dos principais afluentes do rio Paraná, e que tem 

como afluente o rio Negro, divisor entre os estados de Santa Catarina e Paraná. 

É a segunda região que possui a menor densidade demográfica do Estado. A ati-

vidade é expressiva, com potencial para expansão divido as características do 

solo. Há também expansão na atividade industrial. 

 Concórdia tem a maior parte urbana onde é localizada a bacia hidrográ-

fica. Rio dos Queimados tem sua nascente 8km a montante no centro da cidade, 

com uma bacia de aproximadamente 11,5 km², sua extensão total é de 19,8 km, 

sendo 7,5 km na área urbana e 12,30 km na área rural. 

 

 

Nossa sobrevivência 

 

Aluno: Paulo Kopplin 

Turma: 301 EM 

 
 A água é de extrema importância na vida dos seres vivos. A água doce é 
a única potável, e está presente em pequena quantidade no mundo, por isso eco-
nomizá-la é o princípio que todo ser humano deve adotar. 
 A vida se tornou fácil! Basta abrir uma torneira que a água já está lá, e 
se um dia ela acabar? A comodidade trazida com o passar do tempo, fez com que 
o ser humano gastasse mais e mais água, e não parasse para pensar em maneiras 
de economizar a mesma. Apenas 3% da água no mundo é doce, água essa que é 
despejada em calçadas, gastos com descargas, etc. A economia pode ser feita em 
qualquer lugar, seja em casa ou nos estabelecimentos que frequentamos, mas 
ela é rejeitada pela grande parte da população. Segundo a ONU, a estimativa para 
o ano de 2015 é de um consumo de 5.200 Km³/ano no mundo. Mas e se tivésse-
mos uma atitude de mudança? E se daqui a 6 anos esses dados desses errados? 
Temos que mudar o nosso pensamento e mudar para melhor. 
 Mas o que fazer? Economize! Seja pouco ou bastante, podemos de al-
guma forma economizar seja tomando banhos rápidos, reutilizando a água da 
chuva, da máquina de lavar roupa, etc., o que falta é colocar a mão na consciência 
e buscar por mudança, buscar por vida e não desperdiçar. 
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Bacias hidrográficas e a relação com a água e o comércio 

 

Aluno: Matheus H. Della Vechia 

Turma: 301 EM 

 

 As bacias hidrográficas constituem uma função muito importante para 

todos nós. Eles são formados a partir de um relevo mais elevado, e a água des-

boca em um declínio devido a gravidade. 

   As chuvas são essenciais para as bacias hidrográficas, perpetuando com 

a água e mantendo um ciclo, contribuindo para o ecossistema. O que separa uma 

bacia hidrográfica de outra são os divisores de água. Eles são como uma espécie 

de fronteira em que, de um lado, escoa a água em direção a outro rio. 

 Vivemos em uma região com morros muito elevados, que formam uma 

série de bacias que mantem a sustentabilidade ecológica local. A região sul do 

nosso país é altamente reconhecida pela abrangente produção de alimentos, 

tanto animal quanto vegetal. 

 Tendo-se a entender que o nosso clima é altamente favorável para rea-

gir nossa economia. Entre tanto, as bacias hidrográficas tem uma importante 

função em relação a economia, perpetuando como uma bacia literalmente, te-

mos uma maior captação da água que é infiltrada no solo, constituindo assim, 

um ciclo essencial para nossa política e economia local. 

 

 

Importância da água 

 

Aluno: Jacson Daniel de Brito 

Turma:  

 
 A água é uma substância encontrada em grande quantidade em nosso 
planeta, entretanto nem toda essa água está disponível para ser aproveitada 
pelo homem. A água é um recurso natural abundante essencial para a existência 
de vida na terra. O planeta terra é constituído por uma extensa massa de água, 
correspondendo ao que conhecemos como hidrosfera. 
 Além de estar presente na composição do planeta, a água também com-
põe parte do nosso corpo, permitindo pensar que falar de água é falar de sobre-
vivência. Essa substancia é utilizada em atividades essenciais ao ser humano 
como a produção agrícola, e também usada como solvente universal. 

 Nosso planeta é formado, em grande parte, por água, e as pessoas aca-

bam entendendo que pode ser usado em nosso dia-a-dia, mas não, de toda essa 

água, só uma pequena parte é água doce e o restante é salgada, não podendo ser 

consumida. 
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 Em nosso dia-a-dia, a população desperdiça muita água como por exem-

plo para lavar as calçadas, os carros, etc. Devemos mudar a cada dia para depois 

conseguir mudar o planeta. 

 

 

Consciência  

 

Aluno: Isabele Zahan Azevedo 

Turma: 103 EM 

 

Enquanto o sistema não muda, 

Vou tentando fazer minha parte, 

Eu sozinha já consigo fazer alguma diferença 

Com toda essa questão da água. 

 

Eu faço propagando mesmo com isso 

Sobre a reeducação com a água, 

Para termos em vista a possibilidade de racionamento 

E falta desse bem tão precioso. 

 

Cada ser humano deve tomar consciência da importância, 

Dar sua contribuição com a economia da água, 

Sabemos que ela não será para sempre, se não cuidarmos 

Se tomarmos uma atitude, 

Talvez algum dia poderá haver mudança 

 

 

Água 

 

Aluno: Gabriela Bonatto Salvinski 

Turma: 305 EM 

 

 A água é um recurso natural essencial para a vida na terra, sem ela nada 

existiria. Um exemplo disso é a nossa hidrosfera, que é formada por uma extensa 

massa de água, sendo ela essencial desde a formação do nosso planeta até além 

de nós. 

 Pelo motivo de tanta importância, o professor Jairo da Escola de Educa-

ção Básica Professor Olavo Cecco Rigon, desenvolveu um projeto da formação 

de um dreno no jardim da escola e diversas palestras sobre o tema. 

 Uma das palestras foi conduzida por um órgão chamado Sabiá (Centro 

de desenvolvimento agroecológico), que nos contou sobre sua importância e seu 

trabalho. A Sabiá é uma organização não governamental com sede em Recife e 
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Pernambuco. Foi fundada em 1993, que trabalha para a promoção da agricultura 

familiar dentro dos princípios da agroecologia, desenvolvendo e multiplicando 

a agricultura agroflorestal ou sistemas agroflorestais. É uma associação civil pri-

vada sem finalidade econômica, de natureza técnico-ecológica e educacional. 

 A missão do centro Sabiá desempenha o desafio de interagir com os di-

versos setores da sociedade civil, desenvolvendo ações inovadoras junto ao tra-

balho com crianças, jovens, mulheres e homens na agricultura familiar. Na pers-

pectiva de que a sociedade viva em harmonia com a natureza e seja consciente, 

autônoma e participativa na construção de um modelo de desenvolvimento ru-

ral sustentável. 

 Com o término das palestras, podemos notar inúmeras coisas boas que 

o projeto traz as pessoas da comunidade. Infelizmente o projeto não recebe 

ajuda necessária que precisa, pois é um ótimo órgão que ajuda as pessoas nas 

melhorias, por isso devemos compartilhar estas ideias para que outros órgãos 

ajudem com verbas. 
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