
Influência da urbanização sobre a qualidade da água na  bacia do alto 
Rio Uruguai no oeste de Santa Catarina, Brasil *

INTRODUÇÃO
O ecossistema aquático, especialmente os rios e os riachos, tem sido alterado de
maneira significativa devido aos múltiplos impactos ambientais e, por ser um ambiente
aberto e de grande interação com a bacia hidrográfica e área de entorno, constituindo um
ambiente extremamente susceptível às alterações ambientais, acarretando sérios danos
a sua biodiversidade e a funcionalidade dos serviços ecossistêmicos desempenhados por
esse ambiente. Pesquisas em rios do oeste catarinense têm demonstrado alterações das
características naturais em função, principalmente, da poluição e desmatamento
(Schuster et al., 2003; Dal Pissol & Souza-Franco, 2003; Bottin et al., 2007; Bonai et al.,
2009). Estas pesquisas apontam a poluição orgânica como fator preponderante para a
perda da diversidade e desequilíbrio ecológico da fauna. Aliado a isso, a região
hidrográfica do rio Uruguai, tem gerado inúmeras expectativas de abertura de um novo
ciclo econômico através da implantação de diversos reservatórios artificiais para geração
de energia elétrica, comprometendo ainda mais a qualidade da água da região.

OBJETIVO
Avaliar a qualidade limnologica de rios tributários da bacia do alto rio Uruguai no oeste
de Santa Catarina.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Rio Ponto Região Sedimento Vegetação riparia* 

Iracema 

IRC1 RZ areia 0 

IRC2 UZ pedregulho 1 

IRC3 RZ areia 1 

IRC4 RZ areia 1 

Irani 

IRN1 RZ pedregulho 2 

IRN2 RZ 
pedregulho e material 

orgânico  
1 

IRN3 RZ pedregulho 1 

IRN4 RZ pedregulho 2 

IRN5 RZ pedregulho 2 

Lambedor 

LAM1 RZ lage 0 

LAM2 RZ pedregulho 1 

Lajeado Bonito 
LBO1 RZ material orgânico 0 

LBO2 RZ pedregulho 1 

Lajeado São José 

LSJ1 RZ lage / pedregulho 0 

LSJ2 UZ lama 1 

LSJ3 UZ pedregulho 1 

LSJ4 RZ pedregulho 0 

Palmitos 

PAL1 RZ lama 0 

PAL2 RZ pedregulho 0 

PAL3 RZ lama 0 

Tabela 3. Caracterização dos pontos e rios amostrados entre 2005 e 2006.
ZU: Zona urbana; ZR: Zona rural. *Classificado de acordo com Hannaford et al.
(1997).
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* Publicado em: Ternus, et al. (2011). Influence of urbanisation on water quality in the basin of the upper Uruguay River in western Santa Catarina, Brazil. Acta Limnologica Brasiliensia,  23(2): 189-199.

Ministério da Ciência e Tecnologia
CTHidro

Figura 1: Mapa da área de estudo com destaque
para as principais microbacias.

Rio Iracema, município de 
Maravilha, SC

Rio Irani, Município de Ponte 
Serrada, SC

Rio Lambedor, município de 
Caxambu do Sul, SC.

Lajeado Bonito, município de
Caxambu do Sul, SC.

Rio Palmitos, município de 
Palmitos, SC.

Coleta e análise das variáveis físicas e químicas da água
As coletas foram realizadas com periodicidade trimestralmente. Os parâmetros
analisados para as águas superficiais são os descritos na Resolução Conama
357/2005 para rios de águas de Classe 2. Foram realizadas medidas de
temperatura, transparência e oxigênio dissolvido no local de coleta e coletada
água com auxílio de garrafa de Van Dorn. Em laboratório foram realizadas
análises de Cor, Sólidos Totais, Sólidos Totais Dissolvidos, Turbidez, DBO5,
DQO, pH, Condutividade Elétrica, Fósforo total, Nitrito, Nitrato, Amônia,
Nitrogênio total e Óleos e Graxas, seguindo métodos descritos no Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998).
Análise dos dados ao longo dos pontos e durante os períodos foi feita através
análise de componentes principais (PCA), utilizando o programa Statistica 6,0
(Statsoft, 2001). As variáveis   foram padronizadas através da transformação
logarítmica para torná-los adimensionais, com exceção do pH.

São Domingos 

SDM1 RZ lama / material orgânico  1 

SDM2 UZ pedregulho 1 

SDM3 RZ areia / pedregulho 1 

Taquaruçú 
TAQ1 RZ lama / pedregulho 1 

TAQ2 UZ pedregulho 0 

Xaxim 

XAX1 RZ lama / material orgânico 0 

XAX2 UZ pedregulho 0 

XAX1 RZ areia  1 

Rio São Domingos, município
de Cunha Porã, SC.

Rio Taquaruçu, município de 
Coronel Freitas, SC.

Rio Xaxim, município de Xaxim, 
SC.Lajeado São José, município de 

Chapecó, SC.

Considerações Finais
Este estudo sobre a qualidade da água com a influência do uso e ocupação do solo permitiu
fazer algumas considerações, como a cobertura vegetal de mata ciliar é essencial para a
preservação da qualidade ambiental e do fluxo de água na bacia, pois impede a formação de
processos erosivos e consequentemente a contaminação e o assoreamento dos rios. A maior
contribuição no grau de poluição nos rios analisados, advém da área urbana, quando estes
atravessam estas zonas.
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Figura 2: Diagrama de ordenação dos escores da Análise de
Componentes Principais entre os rios em área urbana e rural
(a); pontos amostrados a jusante, a montante dos rios
localizados na área urbana (b) e rios com a influência rural (c).
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