Atividades Turfsticas
A expansao desordenada do turismo na regiao, por meio de pousadas e
pesqueiros ao longo dos rios, aumentam a quantidade de reslduos solidos que
sac despejados nas aguas pantaneiras.

Em termos gerais, a maioria dos rios da regiao ainda apresentam bons
nlveis de qualidade em suas aguas. Sazonalmente, os rios Paraguai e Taquari
apresentam trechos mais crfticos, devido a um processo natural de
deteriora<;ao da qualidade das aguas que ocorre no perfodo das cheias em
virtude da acumula<;ao de restos vegetais e sedimentos, 0 que gera uma alta
demanda por oxigenio. Nestes perfodos, as aguas apresentam baixos teores de
oxigenio dissolvido, criando condi<;5es desfavoraveis
manuten<;ao da vida
aquatica. Chama-se esse processo de "dequada".

a

Nesta regiao esta localizado 0 comite da bacia hidrografica
Miranda, que ajuda a monitorar a qualidade e a utiliza<;ao das aguas.

do rio

No Plano Nacional de Recursos Hldricos consta a necessidade de cria<;ao
de programas eficientes voltados para 0 saneamento ambiental (agua, esgoto,
lixo e drenagem), alem de programas para monitoramento da qualidade das
aguas e delimita<;ao de unidades de conserva<;ao em locais de mananciais
destinados ao abastecimento publico.

Com base nos principais aspectos observados nas diferentes unidades
hidrograficas prop5e-se:

a

• Estabelecer diretrizes e implementar a<;5esdestinadas
conten<;ao de
queimadas e desmatamentos descontrolados. Adicionalmente, fiscalizar e
incentivar a manuten<;ao da faixa de vegeta<;ao das areas de prote<;ao
ambiental laterais aos corpos d'agua.
• 0 uso inadequado do solo do Planalto (planta<;5es de soja e cria<;ao de
gado) aumentou 0 desmatamento, erosao e a contamina<;ao por defensivos,
causando 0 assoreamento e polui<;ao de rios do Pantanal. Nesse contexto, e
necessario definir e implementar um programa voltado para melhores praticas
de manejo do solo, para controle da erosao e utiliza<;ao adequada dos solos,

minimizando 0 assoreamento dos cursos d'agua e a contamina<;ao provocada
por Fontes difusas de polui<;aonas culturas anuais da regiao do Planalto.
• Melhorar as condi<;6es de saneamento das capitais e principais nucleos
urbanos, mediante a amplia<;ao ou implementa<;ao de servi<;os de
abastecimento de agua, de coleta e tratamento de esgotos domesticos e
industriais, bem como de sistemas de tratamento e disposi<;aofinal de reslduos
solidos. Atraves dessas a<;6es pretende-se reduzir os riscos associados
propaga<;aode doen<;asde veicula<;ao hldrica e melhorar indicadores sociais.

a

• Ampliar a coleta e impJementar sistemas de tratamento dos esgotos
domesticos nos principais centros urbanos como Cuiaba, Tangara da Serra,
Caceres, Pocone, Corumba, Coxim e Aquidauana.
• A navega<;ao de grandes comboios de barca<;as no rio Paraguai vem
causando a degrada<;ao das matas ciliares, barrancos e meandros do rio. Nesse
sentido, faz-se necessario regulamentar as embarca<;6es e controlar 0 trafego
de comboios no rio Paraguai.
• Consolidar e ampliar as redes de monitoramento hidrologicos existentes,
inclusive a rede de aJerta de cheias.
• Avaliar tecnicamente a instala<;ao de grandes projetos de infra-estrutura
regional previstos: Hidrovia Alto Paraguai, Polo Siderurgico de Corumba, obras
para amplia<;ao da pecuaria e expansao da fronteira agrkola para 0 plantio de
graos.
• A contamina<;ao da agua, sedimentos, peixes eaves por mercuric
lan<;ado pelas atividades de minera<;ao de ouro, principalmente no estado de
Mato Grosso, tem causado altera<;ao do curso natural de rios. Assim, e preciso
promover a melhoria do processo de licenciamento e controle das atividades
de minera<;ao e de recupera<;aode areas degradadas.
• Expandir e aperfei<;oar 0 transporte
hidroviario,
com melhor
aproveitamento das vias navegaveis, compatibilizando-a com a conserva<;ao
ambiental e com os usos multiplos, de modo integrado ao desenvolvimento
local e regional.
• Incentivar 0 desenvolvimento de praticas sustentaveis adaptadas as
peculiaridades ambientais da regiao, incluindo a pesca esportiva,
0
extrativismo e 0 ecoturismo.
•
Desenvolver
0
potencial
hidroenergetico
atraves
de
novos
empreendimentos, compatibilizando-o com a conserva<;ao ambiental e com os

a

• Promover ac.;5es que induzam
implantac.;ao e 0 fortalecimento
institucional que permita avanc.;ar na gestao descentralizada dos recursos
hfdricos.
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11. Regiao Hidrografica do Uruguai

A Regiao Hidrografica do
importfmcia econ6mica para 0 pais
desenvolvidas e do seu potencial
hidrogn3ficas do Parana e Paraguai
Prata90•

Uruguai (Fig. 11.1) apresenta grande
em fun<;;ao das atividades agro-industriais
hidrelE§trico. Juntamente com as regi5es
ela forma a grande regiao hidrografica do

,I

)

f

~

.~

.

(

~.r'"

A regiao hidrografica

abrange por<;;5esdos estados do Rio Grande do Sui

e

(73%)
e Santa Catarina (27%). A area total da bacia do ria Uruguai
de
2
385.000 km , sendo que 45% esta situada em territ6rio nacional (2% do pais).

o Rio Uruguai se origina da confluencia dos rios Pelotas e Peixe. Todos os
seus afluentes sac perenes, entre os quais se destacam, pela margem direita,
os rios Chapec6 e Canoas e, pela margem esquerda, os rios da Varzea,
Piratinim, Ijuf, Ibicuf e Quaraf, seus afluentes mais importantes.
A popula<;ao da Regiao Hidrografica do Uruguai, em 2000, era de
3.834.654 habitantes (2,3% da popula<;ao do pais), com maior concentra<;ao
nas unidades hidrograficas Chapec6 (11,7%), Canoas (11,6%), Ibicui (10,9%)
e Turvo (10,5%). A popula<;aourbana representa 68,4% da popula<;aototal. A
densidade demografica e de 22,0 habjkm2, enquanto a media do Brasil e 19,8
habjkm291•

o c1ima da regiao

e temperado com chuvas distribufdas ao tango de todo
o ano, mas com concentrat;ao media maior no inverno (maio a setembro). A
precipitat;ao media anual na regiao e de 1.784 mm e a temperatura media
anual fica entre 16 e 20°C. A evapotranspira<;ao media anual e de 1.041 mm92•
Originalmente, a regiao apresentava, em termos de vegeta<;ao, nas
nascentes do rio Uruguai, os Campos e a Mata com Araucaria, e na diret;ao
sudoeste a Mata do Alto Uruguai (Mata Atlantica).
Atualmente, a regiao encontra-se intensamente desmatada e apenas
regi5es restritas conservam a vegetat;ao original. As principais altera<;5es sac
conseqUencia da expansao agricola, notadamente das lavouras de arroz
irrigado na regiao da Campanha e de soja e trigo no Planalto. Nas areas de
minifundio, localizados juntos aos vales, se desenvolveram intensamente a
suinocultura e avicultura.

As enchentes sac freqUentes na regiao e atingem, principalmente, as
popula<;5es ao tango do rio principal e de alguns dos seus afluentes. Elas
podem ocorrer em qualquer mes do ana nos trechos inferior, medio e superior
do rio Uruguai. As areas urbanas mais impactadas sac Marcelino Ramos,
Itaqui, Ita, Sao Borja, Iraf, e Uruguaiana, ao longo do rio Uruguai, e Alegrete,
no rio Ibirapuita.
No rio Uruguai, apesar da grande quantidade de
reservat6rios, de forma geral, eles operam com pequenos volumes de espera,
quando comparados aos grandes volumes afluentes, resultando em pequena
capacidade de amortecimento de cheias. Na regiao de cabeceira do rio Uruguai
existem
munidpios
que apresentam,
periodicamente,
problemas
de
racionamento de agua relacionados falta de regulariza<;ao de vaz6es.

a

91
92

FIBGE, 2000.
MMAjSRH, 2002.

Alem das agua superficiais, as aguas subterraneas atendem pequenas
comunidades
(menos que 5.000 habitantes)
da reglao. Predominam
amplamente as rochas vulcfmicas que dao origem aos aqLHferos fraturados do
sistema aqOlfero Serra Geral. A produtividade media dos po~os e de 23 m3/h e
a profundidade media e de 123 m. Nesta regiao 0 sistema aqUifero Guarani
(Botucatu/Piramb6ia)
ocorre predominantemente confinado pelas rochas do
Serra Geral. A vazao media dos poc;osdesse sistema aquifero nestas condi~5es
pode chegar a 50 m3/h para profundidades medias de 250 m. Os aqLHferos
aluvionares estao restritos a trechos de alguns rios e apresentam grande
variabilidade de vaz5es.
11.5. Disponibilidades e Usos da Agua
A vazao media anual da Regiao Hidrografica do Uruguai e de 4.117 m3/s,
que corresponde a 2,6% da disponibilidade hidrica do pais. A vazao espedfica
media na regiao e bastante alta, 23,6 L/s/km2, com valores variando entre
19,5 e 31,5 L/s/km293•
A demanda total de agua e de 245,0 m3/s, que representa 30,4% da
disponibilidade hidrica considerada como Q95. A demanda esta concentrada
nas unidades hidrograficas Piratinim/lcamaqua, Ibicui, Quarai e Santa Maria. A
demanda nestas regi5es ultrapassa a disponibilidade hidrica (Q95) sendo que
ela e, em parte, mantida pela regulariza~ao atraves de reservat6rios.

~

_ ..••.
-.- ••, ••--..

._~-

.•..•••.•••••.
"""'~""1

,
1

I

/~:-"

.::.,:3'.•.·
_ -J.

Demanda urbana:
A demanda
de 7,1 m3js
unidade hidrografica Ibicul.

e

(3% da demanda total),

sendo maior na

Demanda rural:
A demanda
de apenas 3,6 m3js (1% da demanda total).

e

Demanda animal:
A demanda animal
de 7,2 m3js (3% da demanda total) sendo maior na
unidade hidrografica Ibicul.

e

Demanda industrial:
A demanda industrial
de 5,9 m3js (2% da demanda total) sendo
representada, principalmente,
pela agroindustria associada ao abate de
animais, serrarias, madeireiras e industria de celulose, que se concentram no
Alto Uruguai.

e

Demanda para irrigac;ao:
A demanda de irrigac;ao
de 221,1 m3js (91% da demanda total de
agua) para uma area irrigada de 435.421 ha (14% da area irrigada do pais) e
demanda unitaria de 0,51 Ljsjha. A maior parte do consumo de agua vem do
cultivo do arroz (rizicultura) por inundac;ao, que se concentra no oeste do Rio
Grande do Sui, ocupando uma area de 411.999 ha (95% da area irrigada na
regiao). A demanda de irrigac;ao varia entre 2,8 e 876,2 m3js nos meses de
maior e menor demanda, respectivamente (ANA, 2002d apud PNRH, 2006). E
importante ressaltar que 0 cultivo do arroz, responsavel pela elevada demanda
de agua, se concentra em um periodo de tres meses do ano.

e

Fig. 11.3 - Distribuic;ao percentual das demandas da
Regiao Hidrografica do Uruguai.
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11.7. Usos Nao Consuntivos das Aguas Superficiais
Gerac;aode energia:
No contexto do uso multiplo dos recursos hfdricos, a Regiao Hidrografica
do Uruguai apresenta um grande potencial hidreh§trico com uma capacidade
total de produ<;ao, considerando os lades brasileiro e argentino, de 40,5
KWjkm2, uma das maiores rela<;6esenergiajkm2 do mundo.
Navegac;ao:
A navega<;ao fluvial, de modo geral, nao existe na reglao pelo relevo
acidentado, as varia<;6es significativas de vazao dos rios e os problemas de
assoreamento.

Na regiao, destacam-se os impactos ambientais relacionados ao
lan<;amento de esgotos in natura em seus principais centros urbanos (Lages,
Chapec6, Uruguainana, Alegrete e Erechim) e em suas areas rurais, associado
suinocultura e aos efluentes das industrias de celulose (ANA, 2005).

a

•
•
•
•
•
•

Os principais pontes crfticos sac ocasionados por (Fig. 11.4):
Suinocultura;
Esgotos domesticos;
Minera<;ao,
Efluentes industriai;
Desmatamento;
Erosao.

Fig. 11.4 - Areas criticas
Esgotos dornesticos
Efluent&s industriais
, Desmatamento
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Esgotos domesticos ~
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Atividades de minera<;ao:
Com rela~ao
minera~ao, no Medio Uruguai, predomina a extra~ao de
minerios semipreciosos. Ocorre tambem a minera~ao de cascalho ao longo dos
rios IbicUI, Santa Maria e Uruguai, que altera a dinamica dos leitos e das
margens dos corpos d'agua (ANA, 2005).

a

Na bacia do rio Ibicul, sac explorados tambem, argila, agata e ametista.
Tal atividade corrobora para 0 aumento do assoreamento na regiao (ANA,
200sa).
Atividades agropecua rias:
Ocorre devasta~ao da vegeta~ao por meio da expansao agrkola,
sobretudo em fun~ao das culturas de arroz, soja e trigo. 0 desenvolvimento da
agricultura
sem praticas de conserva~ao do solo e associados ao
desmatamento da vegeta~ao nativa tern levado
formac;ao de processos
erosivos e 0 consequente assoreamento dos corpos d'agua da regiao (ANA,

a

2005).

A rizicultura gera ainda outros impactos como a drenagem de banhados,
a reduc;ao da mata ciliar e a perda da diversidade biol6gica (ANA, 2005).
Outra importante fonte de poluic;ao sac os efluentes da produc;ao de
surnos, que, aliado ao alto grau de confinamento, produz grandes quantidades
de dejetos, que vem constantemente poluindo os mananciais da regiao. Esta
situac;ao e agravada devido a escassez de areas agrfcolas aptas a utilizar (de
forma adequada) essa materia organica como fertilizante (ANA, 2005).
Estudos realizados atestam que oito em cada dez amostras de agua para
consumo rural coletadas no oeste catarinense estavam contaminadas por
coliformes fecais. 0 grande volume de gases, materia organica e bacterias
geradas pela atividade representa urn fator de risco para a contaminac;ao do
ar, do solo e das aguas superficiais e subterraneas da regiao (ANA, 2005b).
Esgotos domesticos:
A regiao apresenta baixos nrveis de tratamento de esgoto. A carga
organica domestica remanescente representa 2% da carga total do pars,
concentrando-se nos principais centros urbanos da regiao (ANA, 2005a).
Em relac;ao a parcela da populac;ao abastecida de agua, com excec;ao das
unidades hidrograficas Ijui, Quarar, Santa Maria e Negro, todas as demais
apresentam valores abaixo da media nacional (81,5%). A porcentagem da
populac;ao atendida com rede de esgoto na regiao varia entre 6,0 e 42,0%,
valores abaixo de 47,2%, que corresponde a media nacional. A porcentagem
de esgoto tratado nas unidades hidrograficas e muito baixa, com media de
6,0%, valor inferior a media do pais (17,8%).
Polui<;aoe devasta<;ao das matas pelas industrias:
No que se refere a· poluic;ao industrial, suas principais fontes estao
associados a fabricas de papel e celulose, destacando-se tambem as industrias
de couro, curtumes, matadouros, cervejarias e agroindustrias. Os principais
centros sac as cidades de Cac;ador,Videira e lages (ANA, 2005).
As Matas de Araucarias e Mata Atlantica, vegetac;5es caracterfsticas da
regiao, encontram-se cada vez mais restritas as zonas de conservac;ao. As
florestas foram desmatadas, sobretudo, pelas industrias de madeira de
celulose (ANA, 2005b).

(ex:

Nesta regiao encontram-se comites estaduais de bacias hidrograficas
comite do rio Ijuf e 0 comite do rio Santa Maria) que contribuem no

0

monitoramento das aguas, alem de servirem como mecanisme fomentador da
gestao participativa dos recursos hfdricos.

No Plano Nacional de Recursos Hldricos surgiram propostas de cria<.;aode
variados programas para a regiao hidrografica do Uruguai, entre eles,
programas de incentivo a coleta, tratamento e destino final de esgotos
sanitarios e resfduos s6lidos; e programas que apontem 0 caminho para que
atividades de sUinocultura, avicultura e pecuaria nao degradem 0 meio
ambiente.

• Planejamento no manejo hldrico para evitar conflitos entre a produ<.;ao
de arroz e 0 abastecimento publico no perfodo de deficiencia hldrica - no verao
(novembro- a mar<.;o)- especialmente nas unidades hidrograficas dos rios Santa
Maria, Ibicuf e Quaraf. Na regiao do Quaraf, por exemplo, existem conflitos
com produtores uruguaios de arroz. A alta demanda de agua para irriga<.;ao,
especialmente no cultivo de arroz, exige 0 disciplinamento do seu usa atraves
de praticas agrfcolas e de manejo da irriga<.;aoe constru<.;aode barragens para
regulariza<.;aode vazDes no perfodo de maior demanda.
• As unidades hidrograficas dos rios Peperi-Gua<.;u,Antas, Chapec6, Irani,
Jacutinga, Peixe e Canoas apresentam conflitos entre 0 lan<.;amento de
efluentes urbanos, rurais (avicultura e suinocultura), da industria de celulose e
o 0 abastecimento de agua da popula<.;ao.
• A regulariza<.;ao da vazao atraves de barramentos e racionaliza<.;ao da
demanda em munidpios na regiao de cabeceira do rio Uruguai sac importantes
para evitar os frequentes perfodos de racionamento.

• E

importante a cria<.;ao de programas de tratamento de esgotos
domesticos e industriais, especialmente nas areas mais urbanizadas da regiao.
• A grande produ<.;ao de efluentes da avicultura e suinocultura, que
contamina os rios e aqiHferos do oeste catarinense, exige a aplica<.;aopelos
produtores rurais de tecnologias para tratamento e reaproveitamento dos seus
reslduos.

estabelecimento e aplica<.;ao de pianos para disciplinamento do uso e ocupa<.;ao
do solo com a implanta<.;ao de sistema de alerta para redu<.;ao de riscos.
• A amplia<.;ao de programas
de extensao rural baseado em um
zoneamento agroclimatico e na aplica<.;ao de melhores praticas agrfcolas sac
necessarios para controle dos problemas de erosao e degrada<.;ao do solo;
nesse sentido/ cabe destacar a necessidade de racionalizar 0 uso de insumos
agrfcolas tendo em vista reduzir a polui<.;aodifusa nos recursos hfdricos.

a

• Promover a<.;5es que induzam
implanta<.;ao e 0 fortalecimento
institucional/ para avan<.;ar no prop6sito da gestao descentralizada dos recursos
hfdricos'
• A Regiao Hidrografica do Uruguai nao possui uma rede adequada de
monitoramento
da qualidade de suas aguas/ sendo um fator limitante a
inexistencia de estudos basicos abrangentes sobre os recursos hfdricos do
estado. As condi<.;6es mais crfticas verificadas localizam-se nas bacias dos rios
Peperi-Gua<.;u/ Antas/ Chapeco/ Irani e Jacutinga/ areas que apresentam altas
concentra<.;5es de sufnos (ANA/ 200Sb).

A Regiao Hidrografica do Atlantico Sui (Fig", 12.1) possui area total
de 185.856 Km2 e abrange por~5es dos estados do Rio Grande do Sui, Santa
Catarina e Param394•
Nesta regiao,
predominam
rios de pequeno
porte que escoam
diretamente para 0 mar, as exce<;5es mais importantes sac os rios Itajal e
Capivari, em Santa Catarina, que apresentam maior volume d'agua.
No Rio Grande do Sui, ha rios de grande porte como 0 Taquari-Antas,
Jacul, Vacacal e Camaqua que estao ligados a sistemas lagunares da Lagoa
Mirim e dos Patos (ANA, 2005).

A popula~ao da Regiao Atlantico Sui, em 2000, era de 11.592.481
habitantes (6,8% da popula~ao do pais), sendo que 84,9% dela esta locatizada
em area urbana. A densidade demografica e de 62,4 habjkm2 enquanto a
media do Brasil e de 19,8 habjkm2• A regiao abriga 451 munidpios e 411
sedes municipais.
Entre os munidpios,
destacam-se,
no contexto
socioeconomico, Paranagua, no Parana, Joinvilte e Florianopolis, em Santa
Catarina, Caxias do Sui, Santa Maria, Pelotas e a regiao metropolitana de Porto
Alegre, no Rio Grande do SuI. A populac;ao da regiao esta concentrada,
principalmente, nas unidades hidrograficas Litoral de Santa Catarina e Guaiba.

A Regiao Hidrografica Atlantico Sui possui como vegeta~ao original
predominante a Mata Atlantica, que tem sofrido intensa a~ao antropica e se
estende desde Sao Paulo ate 0 norte do Rio Grande do SuI. Estima-se,
atualmente, que apenas 12% dela encontre-se preservada. A Floresta de
Araucaria e encontrada em pequenas extens5es em areas altas, acima de
600j800m, estando intensamente antropizada em fun~ao, principalmente, da
atividade madeireira ocorr-ida no inicio do seculo passado. Na regiao litoranea,
destacam-se os manguezais e restingas. As forma~5es naturais de campos,
que ocorrem, predominantemente, nas areas altas de Planalto do Rio Grande
do Sui, foram fortemente alteradas pelo manejo com fogo, pastoreio e
lavouras. A area aproximada das unidades de conserva~ao na regiao e de

2,5%.
A fauna nativa da regiao sofreu a a~ao antropica por diferentes formas,
desde a degrada~ao ambiental, decorrente das atividades produtivas, ate a
ca~a indiscriminada e descontrolada. Na Mata Atlantica, a fauna muito rica,
apresenta especies em extin~ao como a on~a-pintada, 0 jaguarandi, a anta, 0
jacutinga, 0 gaviao, a pomba e 0 macuco. Na Mata de Araucaria existem
especies endemicas amea~adas de extin~ao como 0 buriti, a lontra, 0 gaviao
real e a anta.

Em todas as unidades hidrograficas da regiao ocorrem cheias freqOentes,
que afetam, principalmente, popula~5es carentes locatizadas nas cidades. Elas
sao, em geral, resultado da ocupa~ao inadequada das planicies de inunda~ao
de lagoas e rios. No Rio Grande do Sui, cabe destacar as regi5es do Guaiba,
das lagoas dos Patos e Mirim, em que ocorrem cheias periodicas nas extensas
planicies de inunda~ao no entorno dos sistemas lagunares e dos principais
cursos de agua que afetam areas urbanas (Pelotas, Porto Alegre e Sao
Leopoldo, entre outras) e rurais, ocorrendo a inunda~ao de mais de 500.000

ha, com recorrencia de 10 a 15 anos. No estado de Santa Catarina, destaca-se
a regiao do rio Itajaf (Blumenau, Brusque, Gaspar, Itajaf e Navegantes) e a
Baixada Norte (Joinville e Sao Francisco do Sui). Na regiao paranaense,
ocorrem enchentes nos munidpios de Pontal do Sui, Guaratuba e Matinhos, em
fun<;ao de problemas de macrodrenagem.

Vale destacar que a maioria dos rios da Regiao Hidrografica do Atlantico
Sui apresentam boas condi<;5es em rela<;ao ao Indice de Qualidade das Aguas
(IQA). 0 rio dos Sinos e 0 rio Gravataf sac os que apresentam baixo IQA (ruim
ou aceitavel) em fun<;aodas elevadas cargas de esgoto (ANA, 2005).
Em rela<;aoas aguas subterraneas, predominam, nas por<;5es norte e sui
da regiao, rochas metam6rficas e fgneas recobertas por espesso manto de
intemperismo com 10 m de espessura media que pode chegar a 100 m. Estas
rochas dao origem a aqOfferos fraturados, em que a circula<;ao de agua no
maci<;o rochoso esta condicionada a presen<;a de descontinuidade (falhas e
fraturas). A profundidade media dos po<;osdeste sistema aqiHfero e de 83 m e
a vazao media de 8 m3/h. As aguas sac utilizadas, predominantemente, para
abastecimento humane e, subordinadamente, para a industria.
Na por<;ao mais central da regiao ocorrem rochas vulcanicas que dao
origem aos aqiHferos fraturados do sistema aqOffero Serra Geral. A
produtividade media dos po<;os e de 23 m3/h e a profundidade media de
123m. Nesta regiao, 0 sistema aqOffero Guarani ocorre, predominantemente,
confinado_pelas rochas do Serra Geral. A vazao media dos po<;osdesse sistema
aqiHfero nestas condi<;5es pode chegar a 50 m3/h para profundidades medias
de 250 m. Ao tango de toda a Iinha de costa da regiao ocorrem aqufferos
porosos_associados a sedimentos marinhos e aluvionares, com po<;os com
vaz5es em tome de 5 m3/h. Nestas regi5es existe 0 risco de intrusao salina e a
vulnerabilidade do aquffero a contamina<;ao e alta.
12.5 Disponibilidades e Usos da Agua
A regiao apresenta uma vazao media anual de 4.129 m3/s, que
representa 3% da produ<;ao hfdrica do pafs. A vazao espedfica media da regiao
e de 22 L/s/km2 com forte infJuencia do regime pluviometrico (Fig. 12.2). De
uma forma geral, observa-se uma tendencia de diminui<;ao das vaz6es
espedficas medias anuais no sentido norte-sui, variando desde cerca de 26,7
L/s/km2, no norte, na unidade hidrografica do Litoral do Parana, a 20,6
L/s/km2, na unidade hidrografica do Litoral do Rio Grande do Sui, no extremo
sui da regiao.

Fig. 12.2 - Vazoes Espedficas da Regiao
Hidrogriafica do Atlantica Sui
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Demanda urbana:
A demanda e de 33,6 m3js (9% da demanda total), sendo mais
expressiva nas unidades hidrograficas do Gualba e Litoral de Santa Catarina.
Demanda rural:
A demanda
de apenas 7,9 m3/s (2% da demanda total).

e

Demanda animal:
A demanda animal

e de apenas

5,8 m3/s (2% da demanda total).

Demanda industrial:
A demanda industrial
de 33,7 m3/s (9% da demanda total), com
destaque para a industria carbonlfera, textil (regiao sui da unidade hidrografica
Litoral de Santa Catarina), eletro-metal-medlnica
(unidade hidrografica Litoral
de Santa Catarina na pon;ao norte e no rio Itajal), metal-mecanica, calc;adista,
qUlmica, textil e eletro-eletronica (unidade hidrografica Gualba).

e

Demanda para irrigac;ao:
A demanda de irrigac;ao e de 292,7 m3/s (78% da demanda total), para
uma area irrigada de 614.072 ha (20% do total do paIs) e uma demanda
unitaria de 0,48 Ljsjha. A maior parte do consumo de agua vem do cultivo do
arroz (rizicultura) por inundac;ao, que ocupa uma area de 513.814 ha (84% da
area irrigada na regiao). 0 consumo de agua varia entre 12 m3/s e 1.135 m3/s
nos meses de menor e maior demanda, respectivamente. E importante
ressaltar que 0 cultivo do arroz, responsavel pelas elevada demanda de agua,
se concentra em urn perfodo de tres meses do ano.

Fig. 12.3 - Distribui~aoPercentual das Demandas da Regiao
Hidrografica Atlantico Sui

12.7. Usos nao Consuntivos das Aguas Superficiais
Gera<;ao de energia:
A maioria dos rios da regiao apresenta pequeno potencial para produc;ao
de energia. Em termos de obras hidraulicas, as maiores estao relacionadas a
aproveitamentos hidrelE§tricos e irrigac;ao, embora existam tambem obras para
navegac;ao e controle de cheias.
Navega<;ao:
A navegac;ao fluvial na regiao esta concentrada
Taquari, Jacuf e Guafba (RS, 600 km navegaveis).

na lagoa dos Patos e rios

Um problema serio da regiao e 0 lanc;amento de efluentes domesticos e
industriais in natura, porem, outros problemas como poluic;ao por minerac;ao e
suinocultllra tambem estao presentes nesta regiao.
As fontes que geraram
12.4):
•
•
•

os pontos mais crfticos identificados

Poluic;ao por efluentes domesticos e industriais;
Poluic;ao por minerac;ao;
Degradac;ao por meio da suinocllitura.

foram (Fig.
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Atividades de minera<;ao:
As atividades mineradoras representam uma grande fonte de polui~ao
das aguas superficiais, com destaque para a regiao de Jacuf (RS) Criciuma e
Tubarao (SC) (minera<;ao de carvao), Litoral Sui Catarinense (argila) e rio
Camaqua (ouro) (ANA, 200Sb).
Entre as atividades mineradoras da regiao, merece destaque a
explora~ao de carvao, concentrada no estado de Santa Catarina, nas bacias
dos rios Tubarao e Ararangua, e no estado do Rio Grande do Sui, que contem
mais de 90% da reserva nacional de carvao (ANA, 200Sb).
Atividades agropecuarias:
o assoreamento e a erosao das margens, 0 desmatamento
indiscriminado de matas ciliares e 0 alto consumo de aQua no verao para
irriga<;ao de arroz sac os principais problemas relacionados as atividades
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agropecuanas. Pode-se destacar tambem OS efJuentes de suinocultura e
avicultura como contaminadores das aguas superficiais e subterraneas no Vale
do Itajai em Santa Catarina e nos rios Pardo e Taquari (RS) (ANA, 2005a).
Atividades industriais:
A regiao hidrografica apresenta industrias dos mais variados tipos, tais
como: industrias metal-mecanicas de Timbo e Pomerode; industrias texteis de
Blumenau, resfduos de frigorfficos, beneficiadoras de oleo de soja, papeleiras e
fecularias do Medio e Alto Vale do Itajai; industrias de pescado em Itajal e
industrias metalurgicas, alimenticias, calc;adistas e petroqulmicas na bacia do
Gualba. Em virtude disso, recebe a descarga de grande parte dos efluentes e
dos reslduos industriais produzidos (ANA, 2005).
Esgotos domesticos e reslduos solidos:
Um dos principais problemas da regiao hidrografica e 0 lanc;amento de
efluentes domesticos, principalmente nas bacias dos rios Itajal, em Santa
Catarina e Guaiba, no Rio Grande do SuI. A porcentagem de efluentes tratados
e baixa, comprometendo substancialmente a qualidade dos mananciais
superficiais.
Os indicadores de saneamento basico mostram que 80,60/0 da populac;ao
e abastecida por agua, valor proximo a media nacional (81,5%). Todas as
unidades hidrograficas da regiao apresentam urn baixo nivel de atendimento
da populac;ao por esgoto, com valores entre 22,4 e 45,1%, que estao abaixo
da media do pais, de 47,2%. 0 nfvel de esgoto tratado tambem e baixo,
apresentando valores entre 5,9 e 13,50/0.
A carga organica domestica da Regiao Hidrografica do Atlantico Sui e
estimada em cerca de 70/0do total do pais.

Nesta regiao encontram-se
vanes comites estaduais de bacias
hidrograficas, como por exemplo, 0 comite do rio Itajaf, 0 comite do rio
Cubatao, alem de outros, que ajudam a monitorar a qualidade e a utilizac;ao
das aguas.

No Plano Nacional de Recursos Hidricos surgiram propostas de criac;ao de
varios programas para a Regiao Hidrografica do Atlantico Sui, entre eles, os
que incentivam 0 reuse da agua, os que visam a educac;ao ambiental e os que
buscam evitar eros5es.

• Existem conflitos pontuais entre 0 abastecimento humane e a irrigac;ao
(arroz), principalmente no trecho medio das unidades hidrograficas Guafba,
Patos, Mirim, Litoral Norte Riograndense e Litoral Sui Catarinense. Nos meses
de dezembro a fevereiro (perfodo de irrigac;ao), as descargas naturais nao
atendem a demanda local. Nestas areas, e fundamental 0 disciplinamento do
uso da agua atraves de praticas agrfcolas e de manejo da irrigac;ao, e
construc;ao de barragens para regularizac;ao de vaz6es no perfodo de maior
demanda (novembro a marc;o). Alem disso, 0 cultivo de arroz, que ocorre em
extensas areas do Rio Grande do Sui e Santa Catarina, representa importante
fonte de poluic;ao difusa na regiao, em func;ao do usa intensive de insumos
agrfcolas.
• Atividades mineradoras, com destaque para carvao (Candiota e Baixo
JacufjRS, e regiao de Criciuma e Tubarao/SC), argila (unidade hidrografica do
Litoral Sui Catarinense) e ouro (mercurio no rio Camaqua/RS), provocam a
contaminac;ao de aguas superficiais e subterraneas e erosao dos solos. 0
problema e especialmente importante na regiao catarinense, onde os rejeitos
da minerac;ao de carvao provocam a acidificac;ao dos cursos de agua e
contaminac;ao da agua subterranea.
Sao necessclrios programas
de
monitoramento do impacto das atividades ~mineradoras e programas de
recuperac;ao das areas degradadas.
• Os efluentes de suinocultura e avicultura sac importantes fontes de
contaminac;ao das aguas superficiais e subterraneas nas unidades hidrograficas
dos rios Itajaf, Pardo e Taquari e da unidade hidrografica Guafba, que deverao
receber 0 adequado tratamento ou aproveitamento dos seus reslduos.
• No verao, os servic;os de saneamento na orla marftima (abastecimento
de agua, disposic;ao de lixo e tratamento de esgotos) se tornam deficitarios,
em func;ao da sobrecarga do turismo. Este problema deve ser avaliado de
maneira adequada para que seus efeitos sejam minimizados.
• A expansao desordenada do turismo em areas litoraneas tem originado
problemas decorrentes da falta de infra-estrutura sanitaria e da ocupac;ao
indevida de areas de protec;ao ambiental, com a contaminac;ao de mananciais e
o comprometimento da balneabilidade de praias.
• Nas areas urbanas susceptfveis a enchentes, e fundamental 0
disciplinamento da ocupac;ao do solo e estabelecimento de sistema de previsao
de enchentes.

• E fundamental a defini<;ao de estrategia para 0 controle e tratamento
dos efluentes domesticos e industriais nas areas de maior concentra<;ao urbana
e industrial, localizadas, principalmente, nas subunidades hidrograficas do
Guafba e do Litoral Santa Catarina.

a

• Promover a<;6es que induzam
implanta<;ao e 0 fortalecimento
institucional que permita avan<;ar na gestao descentralizada dos recursos
hfdricos.

