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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A Caracterização físico-química e microbiológica de uma amostra representativa das águas
subterrâneas e superficiais da bacia do rio Jacutinga, buscou avaliar a influência do uso da terra na
qualidade destas, em virtude da crescente demanda por água, dos eventos de escassez/estiagem, e da
necessidade de manutenção do sistema produtivo.

AA GEOGRAFIAGEOGRAFIA DADA ÁREAÁREA DEDE ESTUDOESTUDO

A bacia do Rio Jacutinga, com área de 1002,80 km², está localizada sob aquífero fissurado da
Formação Serra Geral. É composta por territórios pertencentes a 10 municípios, os quais totalizam uma
área de 3.858,50 km², e é ocupada por 125.983 habitantes. Área do bioma Mata Atlântica, de relevo
bastante acidentado, rica em recursos hídricos superficiais e subterrâneos, é predominantemente.
ocupada por atividades ligadas à agroindústria, com criação intensiva de suínos e aves

País População Suínos Suínos per capita Área (km3)
Densidade 
suínos/ km2

Dinamarca 5.368.854 12.879.000 2,40 43.094 298,86
UE-15 379.591.298 121.991.000 0,32 3.238.062 37,67

EUA 280.562.489 58.900.000 0,21 9.629.091 6,12

Brasil 176.029.560 35.500.000 0,20 8.511.965 4,17

Sistema Jacutinga 125.983 1.211.164 9,61 3.858,50 313,90
Fonte: SEGANFREDO, 2007 (adaptado pela autora)
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Tabela 04: Comparativo da população suína em relação à população humana e à área total dos principais 
produtores mundiais de suínos.

A suinocultura catarinense destaca-se pela competitividade internacional e pela
produtividade. Com um rebanho permanente da ordem de 7,9 milhões de cabeças. É
responsável por 25% da produção nacional, e participa com 28% das exportações
brasileiras (IBGE, 2011). A manutenção desse status depende de água de boa
qualidade.

Geomorfologia formada por forte dissecação e drenagens encaixadas em fraturamentos
geológicos, apresenta altitudes entre 1.289 e 380 metros, declividade média entre 30º e
60º, e predomínio de aptidão restrita para o cultivo (SC, 1997).

Figura 1: A) Localização da bacia
do rio Jacutinga. A) Regiões do
Brasil. B) Região Sul do Brasil. C)
A Região Oeste Catarinense e a
Região Hidrográfica do Vale do
Rio do Peixe (RH3). D) Os
municípios abrangidos pelo
Sistema Jacutinga no Meio-Oeste
de Santa Catarina. E) Relevo e
altimetria na bacia do rio
Jacutinga. F) Declividade na bacia
do rio Jacutinga.. G) O Sistema
Jacutinga e suas bacias
contíguas.
Fonte: Instituto Heráclito,
Geoinformação e Gestão
Territorial Ltda, 2011, a pedido da
Autora.

USO DA TERRA 

PERÍME
TRO 
(km)

ÁREA 
(km²) %

Agricultura 1.878,58 125,02 12 %
Área urbanizada e/ou construída 100,55 7,62 1 %
Corpos d'água 118,45 16,42 2 %
Florestas em estágio inicial (pioneiro) 9,23 0,54 0 %
Florestas em estágio médio, avançado e 
primária (clímax) 4.571,38 427,75 42 %
Pastagens e campos naturais 4.470,49 382,28 36 %
Reflorestamentos 621,55 66,73 7 %

TOTAL 100
Figura 2: Uso da Terra na bacia do rio Jacutinga.
Fonte: Instituto Heráclito, Geoinformação e Gestão Territorial Ltda, 2011
a pedido da Autora.

F

produtores mundiais de suínos.

ASAS CATEGORIASCATEGORIAS DEDE ANÁLISEANÁLISE

Espaço,Espaço, conjunto indissociável de sistemas de objetos e ações, que constitui referência
epistemológica da Geografia, na perspectiva de contribuir com a compreensão do
mundo (SANTOS, 1996). GeossistemaGeossistema,, possibilidade de integração que “aproxima e
facilita o entrosamento das esferas do “natural” com os fatos “sociais e humanos”
(MONTEIRO,1996), visando esclarecer aptidões, sugerir precauções para manter a
sustentabilidade ambiental. TerritórioTerritório , campo de forças interdependentes (SANTOS,
2008b), que constitui um processo de apropriação e controle do espaço geográfico, com
seus recursos e suas gentes (PORTO-GONÇALVES, 2012). Região,Região, espaço de
conveniência, e resultado das possibilidades ligadas a certa presença nela, de capitais
fixos exercendo funções técnicas e econômicas, dadas pelas relações dialéticas entre os
fatores concretos, em um dado momento (SANTOS, 2008a).

METODOLOGIAMETODOLOGIA EE RESULTADOSRESULTADOS

A produção de dados primários é resultado de análises físico-químicas e microbiológicas
das amostras de água superficial (em 11 pontos) e subterrânea (em 23 poços profundos,
dos quais 07 poços tiveram coletas duplas para validação de dados, as quais foram
dispensadas na análise dos dados, por apresentarem similaridade), analisadas nos
laboratórios de águas e saneamento da Epagri/Chapecó e Unoesc/Joaçaba e avaliadas,
segundo a classificação IQA, da National Sanitation Foundation (NSF) para águas
superficiais e com o Diagrama de Piper para águas subterrâneas.

MUNICÍPIO Área (Km²) População total Pop. hab./km2 Bovinos/km2 Suínos/km2 Aves/km2

Água Doce  1.313,02 6.961 5,3 50 50 677
Arabutã 132,23 4.193 31,71 136 901 15.447
Catanduvas 198,03 9.555 48,25 32 45 10.476
Concórdia  797,26 68.621 86,07 111 528 6.965
Ipumirim  247,07 7.220 29,22 96 425 16.406
Irani 327,05 9.531 29,14 65 424 1.917
Itá 165,46 6.426 38,84 127 690 8.693
Jaborá 191,12 4.041 21,14 85 577 9.100
Lindóia do Sul    188,64 4.642 24,49 122 627 5.527
Vargem Bonita 298,61 4.793 16,05 32 37 2.128
TOTAL/MÉDIA 3.858,50 125.983 32,65 76 314 5.208 

Fonte: IBGE CIDADES, 2011.

RESULTADOSRESULTADOS
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AA CONCENTRAÇÃOCONCENTRAÇÃO PECUÁRIAPECUÁRIA

Considerando a UE-15, EUA e Brasil, a densidade de animais por unidade de área no
Brasil é baixa . O critério mais adequado para se avaliar essa concentração é aquele
que considera o rebanho total comparativamente à Superfície Agrícola Útil (SAU) para a
destinação dos nutrientes gerados. A Superfície Agrícola Útil é a área de terra arável,
ou seja, o conjunto de terras que se pode aproveitar para o cultivo agrícola.

Figura 3: Percentual de área de APP com mata ciliar e sem mata
ciliar na área de abrangência da bacia do rio Jacutinga.
Fonte: IBGE, 2011; EPAGRI/CIRAM, 2011.(adaptado pela autora)

Figura 4: Precipitação média anual em Santa Catarina. 
Fonte: SC/SEPLAN, 1991. 

Figura 5: Pluviosidade anual em mm (eixo Y) no período de 1987 (1) a 2012 (26 anos) (eixo X) em Concórdia, com linha de tendência.
Fonte: Embrapa Suínos e Aves – Concórdia/SC.

CONCLUSÕESCONCLUSÕES

A bacia não comporta a utilização do volume de dejetos aí produzidos na fertilização
agrícola, pois a densidade média aceitável é de 15a/h de terra agricultável – e a bacia
tem média de 97a/h, seis vezes superior ao aceitável, com densidade de suínos de até
901 animais/hectare. E as águas subterrâneas indicam a importância de monitoramento
de alguns parâmetros, bem como a necessidade de novos estudos.

RESULTADOSRESULTADOS

Figura 7: O IQA para o conjunto de pontos amostrados alcança 
média IQA = 42 . Classificação NSF = Qualidade Ruim.

Figura 6:Diagrama de Piper com resultados físico-químicos das  
amostrados  de águas subterrâneas na bacia do rio Jacutinga.

Figura 8: O IQA para o conjunto de pontos amostrados evidencia a precariedade de alguns parâmetros de grande relevância 
para um manancial de abastecimento público.


