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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  

 
O presente Relatório se refere ao Componente I – Diagnóstico da 

Região da Bacia do Rio Uruguai, parte brasileira, do estudo elaborado 
pelo Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL nos termos do Acordo 
de Cooperação Técnica BID – ATN/JC-9952-BR e contratado, em 07 de 
fevereiro de 2008, pelo BANCO INTER-AMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO com recursos do Fundo Japonês para Serviços de 
Consultoria Não-reembolsáveis. 

O mencionado estudo visa apoiar os Governos dos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, na forma do Acordo firmado com os 
mesmos, para promover o desenvolvimento sustentável da região da Bacia 
Hidrográfica do Rio Uruguai em território brasileiro, na implementação do 
projeto PRÓ – RIO URUGUAI. 

Conforme o plano de trabalho estabelecido, após este relatório segue-se 
a elaboração do Componente II – Plano Diretor para um 
Desenvolvimento Sustentável da Região, e, na seqüência, o III - Sistema 
de Monitoramento e Avaliação, e por último, o Componente IV – Arranjo 
Institucional para a Implementação do Plano. 

Entende-se, pois, que a elaboração do Diagnóstico, ora relatado, é de 
fundamental importância para a formulação dos demais componentes, e 
ensejar condições para iniciar o processo de desenvolvimento 
sustentável da Região da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. Cabe 
destacar, contudo, que o mesmo foi elaborado exclusivamente a partir de 
dados existentes, coletados em várias fontes.  

Assim, é previsível a necessidade da realização de estudos 
complementares, admitindo-se que alguns dos quais possam ser 
executados concomitantemente com o trabalho deste Consórcio Consultor. 
A geração de novas informações, essenciais ao processo decisório para a 
adequada gestão do desenvolvimento sustentável, será sempre uma 
necessidade permanente. 

Também a revisão periódica do Plano Diretor, para ajustá-lo às 
situações futuras, será imprescindível para manter sua eficácia como 
instrumento fundamental de planejamento estratégico e gestão. 

 
 

Porto Alegre, dezembro de 2008. 
 
 

Lyrio Massaru Nakase 
Coordenador Geral do 

Consórcio ORICONSUL-ECOPLAN-SKILL 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesta parte introdutória do Relatório Final sobre o Componente I - 

DIAGNÓSTICO DA REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI, trata-se 

essencialmente de explicitar os Objetivos Visados com este documento, os 

principais Aspectos Metodológicos observados em sua elaboração e, ainda, de 

apresentar uma definição conceitual de Desenvolvimento Sustentável. 

Em seu conjunto, os itens acima informam sobre os critérios e conceitos 

adotados para a elaboração deste Relatório Final, destacando-se que, de um 

modo geral, foram atendidas as indicações do Termo de Referência (BID), que 

orientou a Proposta apresentada pelo Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – 

SKILL. 

Neste sentido, é importante ressaltar que a área de abrangência adotada 

para este Diagnóstico, designada como Região da Bacia Hidrográfica do Rio 

Uruguai (RBRU), excede os limites geográficos da referida bacia hidrográfica, 

posto que considera as áreas totais de alguns municípios quando estes se 

apresentam quase que totalmente (≥ 98%) incluídos na mesma. Esta definição 

tem em conta que, agora, trata-se da formulação de um Plano de 

Desenvolvimento Sustentável para uma região e não de um Plano de Recursos 

Hídricos que deve estar restrito a uma determinada bacia hidrográfica. 

Segundo este mesmo critério, municípios que tenham uma área 

proporcionalmente muito reduzida (< 2%) e pouco povoada dentro da bacia 

hidrográfica do rio Uruguai, podem ser excluídos da região de estudos; tais 

municípios certamente estarão inseridos, de fato e do ponto de vista ambiental e 

sócio-econômico, em outra bacia hidrográfica contígua à do rio Uruguai. 

Portanto, quanto ao título não foi observada a indicação do Termo de 

Referência que se refere ao Relatório Final do Diagnóstico da Bacia Hidrográfica. 

Vale destacar, ainda, que o entendimento do Consórcio, ao adotar o título 

“DIAGNÓSTICO DA REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI” para o Componente 

1, é condizente com os termos do Edital do BID (REQUEST FOR PROPOSAL 

RFP#ATN/JC-9952-BR), que confere ao trabalho de consultoria a ser contratado 
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a designação de Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região da Bacia 
do Rio Uruguai (SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLAN FOR REGION OF THE 

URUGUAY RIVER WATERSHED). Entendeu-se, também, que a área de 

abrangência adotada para o Diagnóstico deva ser, necessariamente, a mesma 

considerada na elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável.  

1.1. OBJETIVOS VISADOS 

A elaboração do Diagnóstico da RBRU, doravante designado simplesmente 

Diagnóstico, visa atingir, essencialmente, dois objetivos importantes: 

1. prover dados e informações indispensáveis à preparação do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Região Hidrográfica do Rio 

Uruguai, doravante designado simplesmente Plano Diretor, 

correspondente ao Componente 2 previsto no Plano de Trabalho, e 

também proporcionar subsídios para a formulação dos Componentes 3 

e 4; 

2. ampliar o conhecimento, da equipe técnica responsável pela elaboração 

dos estudos, sobre a realidade regional, melhor qualificando-a para a 

realização dos mesmos. 

1.1.1. Conhecimento da Realidade Regional 

A região de estudos ― compreendendo quase 50% dos territórios dos 

estados de Santa Catarina e do Rio Grande Sul, com uma área aproximada de 

175.000 km2 ― apresenta uma razoável diversidade de situações quanto à 

paisagem natural, forma de ocupação e uso dos solos, e aspectos econômicos e 

sócio-culturais, bem como às questões ambientais. 

Ainda que os dados e informações do SIG sejam indispensáveis para a 

adequada caracterização da RBRU, é de considerar que, relativamente a alguns 

aspectos, as informações hoje disponíveis não são suficientes para uma 

avaliação satisfatória. Na verdade, a busca por informações adicionais e a 
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realização de estudos complementares serão sempre necessários para manter 

atualizado o Diagnóstico da Região. 

Em algumas situações específicas, esta limitação pela carência de dados 

será ressaltada e, mais do que isto, indicada para o desenvolvimento de estudos 

complementares, caso seja relevante para ajustar o diagnóstico original. 

Para fins deste estudo, a RBRU foi dividida em sub-regiões que, em termos 

aproximados correspondem a onze (11) sub-bacias do rio Uruguai no Rio Grande 

do Sul e a quatro (4) regiões hidrográficas em Santa Catarina, como indicado na 

Tabela apresentada à página seguinte.  

É importante destacar que, além da subdivisão em sub-regiões, acima 

indicada e prioritariamente utilizada no estudo, ter-se-á que adotar outros critérios 

de desmembramento para avaliação de alguns aspectos específicos, tais como os 

relativos aos temas sócio-econômicos; serão unidades de planejamento a serem 

definidas e que seriam sobrepostas às diferentes sub-regiões.  

Os limites municipais e a rede hidrográfica principal serão, quando possível, 

preservados nos mapas básicos, desde que tais referências locacionais não 

venham a prejudicar a leitura dos mapas temáticos em sua essência; a malha 

rodo-ferroviária principal, em particular, também poderá servir como referência de 

localização geográfica e, ao mesmo tempo, informar sobre a infra-estrutura de 

transporte terrestre disponível. 
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Tabela 1.1 – Dados Básicos por Estado e Sub-Regiões da Região da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. 

ÁÁRREEAA  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  PPOOPPUULLAAÇÇÃÃOO  PPIIBB  ppeerr  ccaappiittaa  
EESSTTAADDOO  SSUUBB--RREEGGIIÃÃOO  

kkmm22  %%  nnºº  hhaabb  %%  RR$$//hhaabb  

Planalto de Lages 22.744,45 13,04% 34 465.751 20,48 10.909 

Vale do Rio Peixe 7.901,32 4,53% 39 396.069 50,13 17.475 

Meio Oeste 11.284,60 6,47% 60 481.928 42,71 16.310 

Extremo Oeste 5.858,21 3,36% 33 221.778 38,14 12.199 

 
 

SANTA 
CATARINA 

Subtotal / Média SC 47.788,59 27,40% * 1.565.527 32,79 14.438 

Apuaê-Inhadava 14.519,04 8,33% 50 339.533 23,34 10.138 

Passo Fundo 4.873,27 2,79% 27 192.388 39,51 7.693 

Várzea 9.510,49 5,45% 55 325.507 34,22 9.921 

Turvo-S. Rosa-S. Cristo 10.805,30 6,20% 52 378.381 35,03 8.229 

Ijuí 10.749,57 6,16% 35 365.715 34,06 9.459 

Piratinim 7.661,19 4,39% 14 47.384 6,19 14.826 

Butuí-Icamaquã 8.948,34 5,13% 09 116.793 13,04 7.572 

Ibicuí 31.387,18 18,00% 28 262.075 8,34 11.734 

Quaraí 9.467,45 5,43% 04 160.401 16,95 7.655 

Santa Maria 15.702,71 9,00% 06 186.869 11,88 6.102 

Negro 2.973,50 1,71% 03 116.894 39,24 4.246 

 
 
 
 
 

RIO GRANDE 
DO SUL 

Subtotal / Média RS 126.598,02 72,60% * 2.491.939 19,83 8.929 

REGIÃO Total / Média 174.386,61 100,00% 374 4.057.466 23,21 11.053 
Fonte: Consórcio ORICONSUL-ECOPLAN-SKILL, em base de dados fornecidos pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS/SC) e Secretaria do Meio Ambiente 
(SEMA/RS). * Muitos municípios estendem-se por mais de uma sub-região; assim, o número de municípios, indicados como subtotal por Estado e total geral, não representa a soma dos valores 
correspondentes às sub-regiões, relacionados acima na mesma coluna. 
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Quanto aos dados da Tabela 1.1, vale destacar os seguintes aspectos mais 

relevantes para caracterizar a RBRU: 

• a área em Santa Catarina corresponde a 27,39% do total da região 

da bacia e a 50,08 % da superfície total do estado (95.346,18 km2); 

• a área no Rio Grande do Sul equivale a 72,61% do total da região da 

bacia e a 44,93% da superfície total do estado (281.748,54 km2) ; 

• ou seja, a Região da Bacia do Rio Uruguai, representando em 

termos aproximados a metade da superfície de cada um dos 

estados,  é de grande importância estratégica em ambos os 

contextos estaduais; 

• a sub-região do Vale do Rio do Peixe (SC) tem a maior 

concentração populacional (50,13 hab/km²) e o maior PIB per capita 

(R$ 17.475,00/hab); 

• a sub-região do Piratinim (RS) tem a menor densidade demográfica 

(6,19 hab/km²) e a Sub-região do Rio Negro (RS) o menor PIB per 

capita (R$ 4.246,00/hab); 

• o PIB per capita médio das sub-regiões de Santa Catarina 

corresponde à cerca de 99% da média estadual e o PIB per capita 

médio das sub-regiões do Rio Grande do Sul equivalem a 

aproximadamente 65% da média deste estado. 

Estes dois últimos indicadores mostram que a região de estudos, em Santa 

Catarina, tem um PIB per capita equivalente à média estadual; de outro lado, a 

Região da Bacia do Rio Uruguai, no Rio Grande do Sul, apresenta um PIB per 

capita bem inferior ao respectivo valor médio estadual. Considerando-se, 

entretanto, a ampla disponibilidade de recursos naturais (notadamente de águas e 

solos) e a relativamente baixa densidade demográfica (< 50 hab/km2) pode inferir-

se que, em tese, a parte brasileira da Bacia do rio Uruguai ainda dispõe de um 

expressivo potencial para alcançar o estágio de desenvolvimento sustentável. 
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É certo que, em algumas sub-regiões há, no presente, problemas ambientais 

graves, que devem ser equacionados com prioridade sob pena de afetar o 

crescimento econômico e a qualidade de vida em tais áreas, mesmo no médio 

prazo e num processo inverso ao que conduz ao desenvolvimento sustentável.  

Assim, parece sensato que o Plano Diretor confira prioridade às ações 

voltadas ao equacionamento destes problemas ambientais, evitando o 

agravamento do processo de degradação ambiental já presente. 

Por outro lado, o Plano Diretor terá que considerar também importantes 

outros projetos de interesse estratégico, do ponto de vista sócio-econômico, que 

possam gerar emprego e renda, reforçando os três pilares do desenvolvimento 

sustentável. Neste sentido, caberia reavaliar alguns projetos de maior porte, tais 

como as hidrelétricas binacionais (Garruchos e Porto Xavier), a Ferrovia do 

Frango e outros, os quais podem gerar empregos e melhorar a distribuição de 

renda, desde que sejam socialmente justos e ambientalmente adequados. 

A Região da Bacia do Rio Uruguai em território brasileiro, objeto do 

presente estudo, está localizada no cone sul do Continente Sul-americano, 

aproximadamente entre os paralelos 26º12’ e 32º15’ de latitude Sul e os 

meridianos 49º14’ e 62º35’ de longitude a Oeste de Greenwich. 

A totalidade da referida bacia hidrográfica, como se verá adiante (item 2.1), 

inclui ainda, além da parte brasileira ora estudada, extensas áreas nos territórios 

da República Argentina e da República Oriental do Uruguai. Trata-se, pois, de 

uma bacia hidrográfica transfronteiriça de grande relevância no contexto da 

integração entre os países do MERCOSUL (Tratado de Asunción, 1987). 

Dentre os vários problemas da Região da Bacia do Rio Uruguai, na parte 

brasileira, cabe destacar os seguintes, assim como estão indicados no item C do 

Termo de Referência: 

• ocupação humana de ecossistemas frágeis, aliada a práticas 

produtivas não sustentáveis e a troca do uso de áreas florestadas 

por agricultura; 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                         

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

 

11

• níveis elevados de poluição, decorrentes de atividades agro-

pecuárias e industriais associadas, principalmente da rizicultura e de 

resíduos da suinocultura e pecuária; 

• o crescimento desordenado da urbanização, aliado às carências de 

saneamento básico, cria pressões nas fontes hídricas e afeta a 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 

• a ocorrência de enchentes, afetando particularmente às 

comunidades ribeirinhas do rio Uruguai e de alguns de seus 

tributários; 

• racionamento periódico no suprimento de água, principalmente nos 

municípios da parte alta do rio Uruguai. 

Estes e outros problemas existentes na região têm causas diversas, dentre 

as quais a falta de instrumentos de planejamento que regulem e monitorem o uso 

dos recursos naturais, como a ocupação do solo, utilização adequada das águas 

e a preservação das áreas florestadas, entre outros. Além da informação limitada 

sobre problemas ambientais, também a falta de definição clara das 

responsabilidades das diferentes instituições fiscalizadoras e de um Plano Diretor 

concorrem para comprometer, no presente, a sustentabilidade do 

desenvolvimento da região. 

1.1.2. Fundamentação do Plano Diretor 

O Plano Diretor (Master Plan) para o Desenvolvimento Sustentável da 

Região é, essencialmente, um instrumento de planejamento estratégico que visa, 

a partir do Diagnóstico formulado, definir diretrizes gerais e indicar projetos e 

ações prioritárias para conferir sustentabilidade ao desenvolvimento econômico e 

sócio-cultural, sempre cuidando da adequada preservação do meio ambiente. 

No presente caso como enfatizado à página anterior, a Região não dispõe 

de um Plano Diretor. E, assim, a principal razão e verdadeira justificativa de, 

agora, produzir-se um documento desta natureza é de que o mesmo pode dar 
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início a um processo de mudanças de paradigmas que conduza ao 

desenvolvimento sustentável. 

Sabe-se que o planejamento estratégico – do qual o Plano Diretor é o 

principal instrumento, mas não o único – não pode prescindir, como condição 

essencial à sua eficácia e efetividade, de três elementos indispensáveis: 

• o conhecimento adequado do potencial e dos problemas reais de 

sua Região de abrangência; 

• a vontade e decisão política para implementar as melhores 

soluções; 

• um conjunto  integrado de instrumentos econômicos, ambientais, 

sócio-culturais, políticos  e financeiros que permitam implementar 

tais soluções, com clara delimitação, definida em lei, das 

responsabilidades de cada agente ou instituição envolvida no 

processo. 

O primeiro elemento diz respeito, diretamente, ao que se espera como 

resultado da etapa Diagnóstico, não por acaso designada Componente 1; 

ressalte-se que, no Diagnóstico, tanto os problemas quanto as potencialidades da 

região e o marco legal-institucional devem ser avaliados. Cabe ressaltar que o 

levantamento adequado das potencialidades, assim como dos problemas, é 

decisivo para a formulação de soluções já mais consentâneas com os princípios e 

paradigmas que possam conduzir ao desenvolvimento sustentável da região. 

Estas considerações visam, essencialmente, tornar bem claros os 

fundamentos e princípios que o Consórcio adotou para desenvolver o Diagnóstico 

da RBRU, tendo sempre presente o disposto no TR-BID. 

Conforme o Termo de Referência, destaca-se que o Plano de 

Desenvolvimento da Região da Bacia do Rio Uruguai é composto de quatro 

componentes. O fluxograma a seguir apresenta as componentes do Plano e suas 

inter-relações. 
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Figura 1.1 – Componentes do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região da Bacia do Rio 
Uruguai. 

1.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Em termos gerais, foram observadas as indicações do Termo de 

Referência e de seu Anexo II, notadamente aquelas explicitadas na parte III. 

ATIVIDADES do mesmo e que estabelece as seguintes fases e subfases para a 

elaboração do Diagnóstico: 

a. Fase 1 – Coleta de Dados e Mapeamento, incluindo a compilação e 

análise da documentação existente, apresentados em base de dados 

georreferenciados e relativos aos seguintes temas: (i) estrutura institucional 

e legal; (ii) uso e posse da terra; (iii) condições hidrológicas e de qualidade 

da água; (iv) demanda e suprimento de água; (v) uso da água por 

atividade; (vi) sistemas de esgoto e de tratamento de água; (vii) sistemas 

de resíduos sólidos; (viii) efluentes industriais; (ix) efluentes agro-

industriais; (x) efluentes domésticos; (xi) biodiversidade e cobertura 

florestal; (xii) erosão; (xiii) atividades econômicas; (xiv) caracterização de 

áreas rurais; (xv) caracterização de áreas urbanas.  
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Coleta de dados e de informações e implementação de uma base de dados 

computadorizada com fontes do Sistema de Informação Geográfica – 

Tecnologia SIG. 

Elaboração de Relatórios e Mapas Temáticos. 

b. Fase 2 – Estudos Específicos (designados de Técnicos, no TR), que 

incluirão, mas não estarão limitados a: (i) estudos sobre desertificação de 

áreas na região hidrográfica; (ii) estudo hidrológico inicial sobre o regime 

de águas superficiais e subterrâneas, especialmente relacionado aos 

processos de recarga do Aqüífero Guarani, e (iii) avaliação da dinâmica 

entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico na região. 

c. Fase 3 – Avaliação de Riscos e Vulnerabilidades  Ambientais, que 

incluirá:(i) a identificação de áreas vulneráveis em bacias e sub-bacias, e 

quantificação de riscos;(ii) quantificação e qualificação de problemas 

ambientais críticos e crônicos; (iii) análise da estratégia ambiental; (iv) 

elaboração do Relatório de Síntese e Mapas Descritivos. 

d. Fase 4 – Elaboração do Relatório Final do Diagnóstico, 

contemplando:(i) consolidação da base de dados computadorizada com 

recursos SIG; (ii) consolidação da Análise da Estratégia Ambiental; (iii) 

edição do relatório final do Diagnóstico da Bacia Hidrográfica. 

A simples transcrição dos principais itens do Termo de Referência relativos 

ao Componente 1 – Diagnóstico, neste capítulo introdutório, mostra-se justificável 

porque reafirma o roteiro básico adotado pelo Consórcio no desenvolvimento 

desta etapa inicial. 

1.2.1. Coleta de Dados 

A maior parte da coleta de dados foi realizada com a interveniência direta 

das Secretarias de Estado de SC (SDS) e RS (SIUMA), e suas respectivas 

Secretarias Executivas, posto que se referem a informações e dados existentes 

em instituições públicas estaduais ou federais. Este processo, de interação com 
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os organismos governamentais, mostrou-se lento algumas vezes, ocasionando 

atrasos na entrega do material informativo solicitado. 

Além do acervo bibliográfico e informações que o próprio Consórcio 

dispunha, também foram amplamente utilizados, para consulta e obtenção de 

dados, os modernos recursos da Internet, em suas diferentes modalidades, tendo-

se sempre presente a qualificação da fonte informadora e a consistência dos 

dados informados. De um modo geral, foi realizado o cruzamento dos dados e 

informações obtidas para avaliar a consistência dos mesmos; algumas vezes, 

tornou-se necessário encontrar critérios que permitissem conciliar as diferenças 

ou divergências surgidas, para situá-las, na falta de dados mais precisos, dentro 

de uma faixa de confiabilidade aceitável, tendo presente o grande porte e o 

estágio inicial do Pró-Rio Uruguai. 

Estas limitações, decorrentes da carência de informações mais 

consistentes, são comuns em projetos desta natureza; mais ainda, quando se 

trata de por em marcha um complexo processo de desenvolvimento sustentável 

em um país ou região que, justamente por “estar em crescimento”, não dispõe 

ainda dos recursos técnico-econômicos e outros que permitam, no presente, 

superar tais limitações. 

Como elementos pós-texto desse Relatório, serão incluídos: 

• Anexos, contendo tabelas utilizadas para a elaboração dos gráficos 

dos estudos sócio-econômicos; 

• Atlas, contendo os mapas temáticos utilizados e gerados no 

diagnóstico da RBRU. 

1.2.2. Banco de Dados SIG 

Uma das principais características de um SIG é a vinculação dos 

elementos espaciais com um banco de dados descritivos, tais como dados 

socioeconômicos e ambientais. A diferença crucial entre um SIG e um sistema de 

informação convencional consiste no georreferenciamento do dado, fato que se 

observa em ambiente SIG. O mesmo pode ser ligado a uma malha de 

coordenadas ou a uma feição do terreno (e.g. rio, bacia hidrográfica, município 
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dentre outras). Na Figura a seguir, é apresentado esquema da arquitetura do SIG-

Plano. 

ALTIMETRIA
CBERS_CCD
USO COBERTURA

CLIMA
SÓCIO-ECONÔMIA

RELATÓRIOS TÉCNICOS
...

...

CARTOGRAFIA

SIG_PLANO

IMAGENS

LEGENDAS

PROJETOS

TABELAS

DOCUMENTOS

BIOTICO
GEOLOGIA
HIDROGEOLOGIA

LIMITES
SEDES

HIDROLOGIA

SISTEMAS DE TRANSPORTES

 
Figura 1.2 – Arquitetura do SIG-Plano. 

 
O uso do sistema de informações geográficas – SIG, tem adquirido força 

pela grande quantidade de informação que pode ser relacionada facilmente a 

dados geográficos espaciais, levando a uma maior compreensão dos temas a 

serem tratados e analisados para as tomadas de decisões. 

O vínculo entre as informações adquiridas e produzidas pela equipe técnica 

e o sistema computacional possibilita o trânsito dessas informações entre os 

mapas e o banco de dados de maneira contínua, de forma que uma alteração em 
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um reflete-se no outro automaticamente. O SIG foi desenvolvido em plataforma 

ESRI Arc Gis 9.2, em formato File Geodatabase (.gdb). 

A estrutura criada para o manejo das informações obedece a um esquema 

tático que permite o controle das informações geradas, visando a incorporação e 

atualização dos dados pelo usuário final. Tal estrutura é descrita na Figura a 

seguir. 

 
SIG-PLANO

PLANEJAMENTO

ESTRUTURAÇÃO E MODELAGEM

AQUISIÇÃO, COMPILAÇÃO, VALIDAÇÃO, E EDIÇÃO DOS DADOS

UTILIZAÇÃO DOS DADOS

CRIAÇÃO DA ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

CRIAÇÃO DAS TABELAS E CAMPOS

CRUZAMENTOS DE INFORMAÇÕES 

RELATÓRIOS

MAPAS TEMÁTICOS

 
Figura 1.3 – Estrutura da base de dados SIG. 

 
A aquisição dos dados espaciais seguiu um processo de controle de 

qualidade e um detalhado planejamento prévio. Esse planejamento visa garantir a 

produção de informações fidedignas do ponto de vista da sua consistência e 

voltadas aos objetivos do estudo, de forma a ser utilizada como ferramenta de 

apoio às decisões ao longo dos trabalhos. 

A principal característica do uso de ferramentas de geoprocessamento é 

fornecer apoio e subsídios às equipes multidisciplinares, sendo assim, o SIG-

Plano é o receptáculo dos dados temáticos gerados pelas equipes, obedecendo 

às delimitações espaciais adotadas pelas referidas equipes. Cabe enfatizar que a 

bacia hidrográfica será o recorte espacial básico para todos os trabalhos, embora 

alguns temas articulem outras unidades (e.g. socioeconomia – municípios ou 

Unidades da Federação). 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                         

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

 

18

O SIG-Plano apresenta dados referentes às cartografias básica e temática. 

Classicamente é considerado como temático todo o dado cartográfico que não 

provém da cartografia sistemática nacional (em geral folhas do IBGE ou da DSG), 

sendo exemplos os mapas de geologia, das unidades de conservação, de 

pluviometria, de vegetação, dentre outros. 

As fontes de dados espaciais do estudo são diversas, dada a natureza do 

estudo. A cartografia básica utilizada para o posicionamento geográfico, 

apresenta-se em escala 1:250.000, já os dados temáticos, provenientes de fontes 

diversas e em formatos de dados distintos, passaram por um processo de 

controle de qualidade e adequação aos limites da bacia. 

1.2.2.1. Aspectos ambientais 
As informações relativas aos aspectos ambientais incorporadas ao sistema 

de informações geográficas do estudo consideram os espaços territoriais 

especialmente protegidos, que incluem as Unidades de Conservação e as Terras 

Indígenas, e as Áreas Prioritárias para a Conservação, além do mapa dos Biomas 

Continentais Brasileiros. 

O objetivo perseguido no capítulo relativo aos aspectos ambientais foi o de 

avaliar o grau de proteção formal aos ecossistemas da bacia, considerando as 

informações disponíveis nas fontes relacionadas diretamente com os temas 

consultados (FEPAM, FATMA, FUNAI, MMA, CEPI/RS, entre outras). 

Tendo em vista a natureza do presente estudo, que pretende avaliar a 

distribuição espacial dos temas considerados nas unidades estabelecidas, foram 

incorporadas à base de dados somente informações capazes de serem 

espacializadas, de forma a permitir o desenvolvimento das análises propostas. 

Além da exigência relativa à possibilidade de espacialização, outro critério 

que orientou a seleção das informações analisadas foi sua abrangência regional. 

Como o objetivo do estudo é o de oferecer uma visão das condições gerais da 

região da bacia do rio Uruguai no território brasileiro, e diante da dificuldade de 

obterem-se informações capazes de serem compatibilizadas, quando produzidas 

nos âmbitos dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, optou-se por 
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trabalhar com dados que tivessem o mesmo nível de detalhamento, independente 

de sua localização na bacia. 

O sistema de informações (SIG) adotado neste estudo é compatível com o 

sistema ArcView, utilizando a plataforma ArcGis 9. Esse sistema utiliza arquivos 

no formato “shapefile”, permitindo, no entanto, a incorporação de informações 

oriundas de distintos programas (formatos, dwg, dxf ou dgn, por exemplo). 

A incorporação das informações coletadas ao SIG envolveu o seu ajuste à 

base cartográfica do estudo, de modo a unificar parâmetros como o sistema de 

projeção e o Datum horizontal. 

O Quadro 1.1 a seguir lista as bases utilizadas para a avaliação dos 

aspectos ambientais do estudo. 

Quadro 1.1 – Cartografia temática analisada. 

Tema Tipo Fontes 

Biomas shape (polígono) MMA 

Áreas protegidas shape (polígono) IBAMA/MMA; CEPI/RS 

Áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade shape (polígono) PROBIO/MMA 

Os temas avaliados são apresentados no Atlas, considerando a totalidade 

de suas áreas que apresentam intersecção com a área da bacia. Esses foram, 

posteriormente, objeto de processamento para avaliação de sua distribuição das 

unidades de estudo, tendo sido para isso empregadas as ferramentas de 

geoprocessamento do software adotado para o gerenciamento do SIG, 

possibilitando a manipulação dos diferentes temas de acordo com os objetivos 

perseguidos: união, intersecção, corte, etc. 

As avaliações espaciais foram executadas adotando-se as seguintes 

premissas: 

1. A quantificação da distribuição dos temas mapeados restringiu-se ao 

polígono da bacia do rio Uruguai no território brasileiro; 

2. Os dados avaliados não sofreram qualquer transformação, com a 

exceção das necessárias para o ajustamento das informações ao 

padrão cartográfico adotado; 
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3. As adaptações necessárias à realização das análises se deram 

sobre os shapes originais, sem que fossem introduzidas 

modificações de forma, área e limites. 

O conjunto de dados considerado e a sistemática adotada para sua análise 

permitiram desenvolver um estudo voltado à avaliação da proteção formal a que 

estão sujeitas as unidades de estudo aqui definidas. Foi também considerada a 

importância de certas áreas da bacia para a conservação da biodiversidade e as 

ações de manejo propostas para sua proteção ou para a recuperação das 

funções ecológicas que determinaram sua inclusão entre as áreas avaliadas, 

como pode ser visto no Capítulo 3.2 – Aspectos Relacionados à Conservação e 

Cobertura Vegetal. 

1.2.3. Análise Integrada das Informações 

Relativamente ao cruzamento dos dados obtidos para avaliar a 

consistência dos mesmos, já referido na página anterior, são pertinentes as 

seguintes observações e comentários: 

• o simples cruzamento de um mesmo dado obtido em mais de uma 

fonte não é, por vezes, suficiente para ampliar a consistência do 

mesmo; seria necessário pesquisar mais profundamente, em cada 

fonte, os instrumentos e procedimentos técnicos adotados para 

obter este ganho de confiabilidade; 

• a natureza multidisciplinar deste estudo aconselharia que os dados e 

informações fossem avaliados segundo um processo iterativo e 

gradual que, em verdade, não se encerra nem mesmo quando da 

edição final de cada relatório; 

• contudo, este processo, fundado na reprodução cíclica e exaustiva 

do método de tentativa e erro, tem um limite temporal que é aquele 

determinado pelas condições contratuais e que se expressa, 

sobretudo, nos prazos estabelecidos no cronograma de execução 

acordado entre as partes. 
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Para contornar este aparente dilema, é prudente, e razoavelmente eficaz, 

estabelecer uma prioridade aos dados obtidos, tratando de buscar maior 

consistência naqueles que são mais importantes no contexto do estudo. E, neste 

caso, realizar oficinas de trabalho, com a equipe técnica multidisciplinar e, se 

possível, também com a participação de outros profissionais experientes, para 

reavaliar num contexto presumivelmente contraditório aqueles dados que, se 

equivocados, possam comprometer gravemente o resultado do trabalho. 

No caso presente, decidiu-se a priori que a Análise Integrada das 

Vulnerabilidades e Riscos Ambientais (Capítulo 4) e as Conclusões e 

Observações Finais do Diagnóstico (Capítulo 5) seriam avaliadas e definidas ― a 

partir de textos preliminares previamente elaborados ― em conjunto pela equipe 

técnica em oficinas de trabalho. Com a interação de profissionais de diferentes 

especialidades e de experiências também diversificadas, foi possível obter-se um 

ganho na qualidade final do produto. 

Neste mesmo sentido, vale recordar ainda que está prevista no TR a 

realização de 39 workshops com a mais ampla participação pública. 

1.2.4. Unidades de Estudo e de Planejamento 

A partir da definição da Região da Bacia do Rio Uruguai, segundo os 

critérios já referidos, adotaram-se as seguintes sub-regiões para fins de análise 

de sua situação atual, citadas por Estado e na ordem que corresponde ao sentido 

(montante para jusante) de escoamento das águas do rio Uruguai: 

Em Santa Catarina 

• Sub-região do Planalto de Lages 

• Sub-região do Vale do Rio Peixe 

• Sub-região do Meio Oeste 

• Sub-região do Extremo Oeste 

No Rio Grande do Sul 

• Sub-região do Apuaê-Inhandava  
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• Sub-região do Passo Fundo 

• Sub-região da Várzea 

• Sub-região do Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo 

• Sub-região do Ijuí 

• Sub-região do Piratinim 

• Sub-região do Butuí-Icamaquã 

• Sub-região do Ibicuí 

• Sub-região do Quaraí 

• Sub-região do Santa Maria 

• Sub-região do Negro 

Estas são as principais unidades de estudo e planejamento adotadas neste 

trabalho, sendo de notar que muitas destas sub-regiões abrangem mais de uma 

bacia hidrográfica de afluentes do rio Uruguai.  

Em SC, as quatro sub-regiões consideradas correspondem 

verdadeiramente a microrregiões hidrográficas, incluindo bacias de vários 

contribuintes. Esta situação também se repete no RS, nas sub-regiões do Apuaê-

Inhandava, do Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo e do Butuí-Icamaquã. As sub-

regiões Ibicuí e Santa Maria, ao contrário, correspondem a uma só bacia 

hidrográfica, posto que o rio Santa Maria é um dos principais formadores do rio 

Ibicuí; aqui, o desdobramento em duas sub-regiões teve em conta a grande 

extensão da bacia do rio Ibicuí e a maior facilidade para análise das mesmas.  

Todavia, em que pese a definição das sub-regiões como principais 

unidades de estudo e planejamento, para a obtenção de vários dados sócio-

econômicos e também para a análise de vários outros aspectos (questões 

ambientais associadas a atividades produtivas, por exemplo) foi necessário  

considerar outras unidades e adotar critérios que são usualmente utilizados, como 

os municípios isoladamente e em grupos (COREDES e Associações de 

Municípios), as microrregiões homogêneas e  as regiões funcionais (Rumos 2015),  

entre outros. 
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Nem mesmo as bacias hidrográficas propriamente ditas podem ser 

desconsideradas, particularmente para a obtenção de dados específicos relativos 

aos recursos hídricos. Afinal, estudos desenvolvidos nos âmbitos estaduais de SC 

e RS na área de recursos hídricos, constituem importantes fontes a serem 

utilizadas para a configuração do Diagnóstico, como por exemplo, os Planos 

Estaduais em desenvolvimento. 

É relevante destacar que, seja qual for a unidade de discriminação 

(município, região homogênea, etc.) usada na fonte de obtenção dos dados 

originais, estes deverão ser ajustados especificamente, por critério comum 

aplicável a toda região do estudo e a cada sub-região. Esta é, de fato, a unidade 

de estudo e planejamento adotada neste Diagnóstico e que será mantida também 

para Plano. 

1.3. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

No âmbito internacional, as primeiras preocupações com os limites do 

crescimento econômico e populacional do planeta surgiram no final da década de 

60, quando tiveram início os debates sobre os riscos da degradação do meio 

ambiente. Este contexto, de discussões tão relevantes e abrangentes, levou a 

ONU a realizar na cidade de Estocolmo, em 1972, a Conferência Mundial sobre o 

Meio Ambiente; neste evento, decidiu-se pela criação do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA. 

No mesmo ano, o Clube de Roma, presidido por Aurelio Peccei e reunindo 

um grupo de pessoas de notável saber, encomendou ao MIT (Massachutts 

Institute of Technology) um estudo sobre os Limites do Crescimento, coordenado 

por Dennis Meadow e que foi editado também em 1972. Este estudo suscitou 

fortes reações de alguns intelectuais do chamado Primeiro Mundo, que 

acreditavam que esta visão neo-malthusiana levaria ao fim da sociedade industrial. 

Logo a seguir, em 1973, o pesquisador canadense Maurice Strong, em 

base dos princípios formulados por Ignacy Sachs, propôs o conceito de 

ecodesenvolvimento, a ser alcançado pelos seguintes caminhos: 
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• a satisfação das necessidades básicas;  

• a solidariedade com as gerações futuras; 

• a participação da população envolvida; 

• a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; 

• a elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança 

social e respeito a outras culturas; 

• a implementação de programas de educação. 

Esta teoria envolvia uma crítica à sociedade industrial e a considerava 

responsável pelo subdesenvolvimento de muitas regiões. De qualquer forma, os 

debates sobre o ecodesenvolvimento permitiram a evolução para o conceito mais 

amplo de desenvolvimento sustentável.  

A Organização das Nações Unidas - ONU teve uma participação 

importante no processo de conceituação de desenvolvimento sustentável, que 

pode ser sintetizada nos seguintes eventos históricos: 

• a realização da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente em 

Estocolmo (1972); 

• a Declaração de Cocoyok (1973), que afirmava que a causa da 

explosão demográfica era a pobreza e que os países 

industrializados contribuíam para esse quadro socialmente injusto. 

Para a ONU, não existe apenas um mínimo de recursos para 

assegurar o bem-estar dos indivíduos, mas também há um limite 

máximo suportável pelo meio ambiente; 

• o Relatório Dag-Hammarskjöld (1975), que acusava as potências 

colonizadoras de concentrarem as melhores terras na mão de uma 

minoria, forçando o uso de outras áreas e levando à degradação 

ambiental; 

• o Relatório Brundtland (Our Common Future, 1987) assim definiu um 

novo conceito: “Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
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capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias 

necessidades”; 

• a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO 92), realizada no Rio de Janeiro, 

definitivamente consolidou o conceito de desenvolvimento 

sustentável do Relatório Brundtland. Apesar dos avanços (Agenda 

21), a ECO 92 foi parcialmente ofuscada pela negação de algumas 

nações em aderir ao cronograma de redução de CO2 e à assinatura 

da Convenção sobre Biodiversidade; 

Como se observa de 1972 (Estocolmo) a 1992 (Rio de Janeiro), portanto 

por 20 anos, a comunidade mundial esteve debatendo e conformando um 

conceito de desenvolvimento sustentável que fosse aceito, pelo menos, pela 

grande maioria das Nações.  

É importante notar que o conceito de desenvolvimento sustentável 

estabelece diferenças importantes que merecem ser ressaltadas: 

• a expressão desenvolvimento, mesmo contemplando a geração de 

riqueza econômica, denota a preocupação com a justa distribuição 

desta riqueza, e não deve ser confundido com o simples 

crescimento econômico, anteriormente muito usado; 

• a qualificação de sustentável expressa a preocupação e 

solidariedade com as gerações futuras e a preservação do meio 

ambiente para assegurar a sobrevivência da espécie humana e, em 

geral, de todos os seres vivos. 

O conceito de desenvolvimento sustentável do Relatório Brundtland, mais 

amplo e de maior aceitação em âmbito mundial, foi confirmado pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), da Organização das 

Nações Unidas, e incorporado definitivamente como um princípio na ECO 92 (Rio 

de Janeiro). Ou seja, o desenvolvimento sustentável busca o equilíbrio entre a 

preservação ambiental e o desenvolvimento econômico e sócio-cultural; 
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nestes termos serviu como base para a Agenda 21, acolhida por mais de 170 

países na Cúpula da Terra de 1992 (Rio de Janeiro).  

1.3.1. Os Pilares de Sustentação do Desenvolvimento 

A Declaração da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio 

+ 10), realizada em Joanesburgo (2002), definiu que o desenvolvimento 

sustentável é construído sobre “três pilares interdependentes e mutuamente 

sustentadores”: (i) desenvolvimento econômico, (ii) desenvolvimento social e 

conservação e (iii) proteção ambiental. Este novo paradigma ― em uma visão 

bem mais ampla ― admite a complexidade e a estreita correlação de muitas 

questões críticas como pobreza, desperdício, degradação ambiental, crescimento 

demográfico, decadência urbana, desigualdade de gêneros, problemas 

crescentes de saúde pública, conflitos e atentados aos direitos humanos. 

Já mais recentemente, o Projeto de Implementação Internacional – PII, das 

Nações Unidas, considerou quatro elementos principais, agregando aos três 

pilares definidos em Joanesburgo, mais o desenvolvimento cultural. 

Consideram-se também importantes, como suporte ao processo de 

evolução para o desenvolvimento sustentável, as seguintes condições: a 

conscientização ambiental, a firme decisão política, a participação popular, a 

coerência entre as práticas governamentais e os princípios legais vigentes, entre 

muitas outras. 

Assim, apresenta-se à página seguinte, na Figura 1.4, um diagrama que 

sintetiza o entendimento do Consórcio relativamente aos aspectos conceituais 

adotados neste estudo.  

No diagrama da figura acima citada, os elementos de sustentação (pilares) 

do Desenvolvimento Sustentável estão representados pelas três elipses maiores, 

que correspondem aos seguintes componentes: 

• Desenvolvimento Econômico; 

• Desenvolvimento Sócio-Cultural; 

• Preservação e Conservação Ambiental. 
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Em essência, o arranjo conceitual acima coincide com aquele incorporado 

como princípio na ECO 92, apenas agregando ao pilar do Desenvolvimento Social 

o complemento Cultural, justificável ante a inequívoca interação entre os 

elementos sociais e culturais. Desta forma, atende-se, em parte, ao entendimento 

do Programa de Implementação Internacional – PII, das Nações Unidas, sem 

fragilizar a idéia original e tornando mais fácil a compreensão do diagrama básico. 

Na mesma figura, em sua área central e onde ocorre a superposição das 

três elipses emerge o Desenvolvimento Sustentável; ou seja, para onde 

convergem os elementos de suporte. 
 

 
Figura 1.4 – Pilares do Desenvolvimento Sustentável. 
Fonte: Adaptado do site “www.portaldaenergia.net” 
 

Por outro lado, da inter-relação entre o Desenvolvimento Econômico (que 

pode oferecer emprego e renda) e o Desenvolvimento Sócio-Cultural (que pode 

proporcionar conscientização, acesso ao conhecimento e aos valores culturais) 

resulta possível a Inserção Social dos indivíduos e comunidades excluídas, 

condição básica para o equilíbrio do processo. 

Já quanto à Preservação e Conservação Ambiental, há dois tipos de 

interações a considerar: 

1. sua relação com o Desenvolvimento Econômico está fundada no 

conceito de Eco-eficiência, pelo qual o uso dos recursos naturais na 
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atividade econômica deve ser o mais eficaz do ponto de vista da 

preservação ambiental, sem desperdícios, contaminação, redução da 

biodiversidade, etc.; 

2. sua relação com o Desenvolvimento Sócio-Cultural se expressa pela 

absoluta impossibilidade de sustentar a preservação e conservação 

ambiental sem a devida Conscientização Sócio-ambiental da 

comunidade. 

Assim, têm-se bem configurados, nestas relações de dependência e de 

clara mutualidade, os três pilares “interdependentes e mutuamente sustentadores” 

(Joanesburgo, 2002) necessários para viabilizar o Desenvolvimento Sustentável. 

1.3.2. Visão Estratégica do Processo 

Como primeiro e importante comentário, cabe esclarecer que não é 

possível a implementação das diretrizes estratégicas para alcançar o 

Desenvolvimento Sustentável de uma forma abrupta e no curto prazo, como se 

fora uma “revolução”; nem mesmo com grandes investimentos financeiros e a 

elevada mobilização de instrumentos e recursos diversos.  

A propósito, é importante lembrar que a implementação de alguns mega-

projetos, com grandes investimentos financeiros, mostrou-se, posteriormente, 

ambiental ou socialmente inadequada, e esses tiveram que ser desativados. No 

que concerne ao Brasil, talvez o exemplo mais antigo e emblemático seja a 

tentativa de implantação na região amazônica da Fordlândia, por Henry Ford, na 

primeira metade do século XX. 

Para que a implementação de um Plano de Desenvolvimento Sustentável 

ocorra de modo contínuo, há que ser construída sob os princípios da gradualidade, 

continuidade e persistência, sempre guardando o indispensável equilíbrio entre os 

três pilares que lhe dão sustentação, dentro de um quadro de “evolução”. 

Isto é, a implementação de um Plano de Desenvolvimento Sustentável 

deve ocorrer segundo um processo evolutivo, com a participação ativa de todos 

os segmentos da comunidade envolvida, devidamente esclarecida, de modo que 
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esteja bem consciente sobre os diferentes temas ou problemas a equacionar, 

bem como sobre as diretrizes e ações que possa adotar. 

Este processo evolutivo implica, necessariamente, na mudança de muitos 

paradigmas cuja complexidade é, em geral, elevada, porque está fundada em 

hábitos e costumes herdados ao longo de várias gerações. 

Na base deste processo está o melhor conhecimento sobre a realidade 

atual, suas virtudes e defeitos, e, de outro lado, a perspectiva que se possa ter 

sobre um cenário futuro bem diferente do atual, atingível pelo melhor 

aproveitamento das potencialidades regionais (pontos fortes) e da redução de 

problemas existentes (pontos fracos), consideradas as externalidades 

(oportunidades e ameaças).  

Este é o fundamento do planejamento estratégico, do qual o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável é o principal instrumento, mas que não pode 

prescindir de um Diagnóstico prévio, e de um Sistema de Monitoramento e 

Avaliação, bem como da definição de uma estrutura organizacional (Arranjo 

Institucional), para sua adequada implementação. 

Por último, vale destacar a importância do Programa de Comunicação 

Social, previsto no Plano de Desenvolvimento da RBRU, essencial para ampliar o 

conhecimento sobre a realidade existente e ampliar a expectativa favorável 

(motivação) e adesão da sociedade à sua implementação. 

Na sociedade democrática moderna, de forma nem sempre consensual e 

declarada, a ansiedade por justiça social e pela preservação do meio ambiente se 

mostram cada vez mais importantes também para a manutenção do equilíbrio 

político-institucional das nações. Assim, não parece impróprio admitir que, no 

futuro próximo, o atendimento destas condições será essencial para a 

implementação de qualquer Plano de Desenvolvimento Sustentável. 

Pode acreditar-se, então, que o Desenvolvimento Sustentável somente 

ocorre quando a comunidade envolvida amplia, de forma gradativa e crescente, 

sua participação efetiva no processo evolutivo, assumindo, diretamente e ao lado 

das organizações governamentais, as responsabilidades de fiscalização do 
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equilíbrio entre o desenvolvimento sócio-cultural e econômico e a preservação do 

meio ambiente. 

Neste contexto, a educação ambiental e a participação política, 

responsável e compromissada com a ética, emergem como elementos decisivos 

na sustentação do processo que leva ao Desenvolvimento Sustentável.  

Apenas como referencial preliminar, apresenta-se à página seguinte, na 

Figura 1.5, um diagrama esquemático da realidade atual que corresponde, em 

muitos aspectos, ao oposto daquele que conduz ao Desenvolvimento Sustentável 

de um país ou de uma região. Assim, a visão contrária do mesmo, configura as 

condições que, efetivamente, ensejam o processo evolutivo do desenvolvimento 

sustentável. 

Nesta etapa de formulação de Diagnóstico, quando importa conhecer a 

natureza e a extensão dos erros e problemas existentes, parece adequado 

raciocinar, em termos aproximativos, sob o fundamento lógico da dialética dos 

opostos.  Identificar o que conforma a realidade de hoje na Região da Bacia do 

Rio Uruguai, para antecipar, em uma visão antagônica, o diagrama que 

representa a situação oposta e favorável ao desenvolvimento da Região. 

O diagrama apresentado, focando prioritariamente problemas e equívocos 

da atualidade, não pretende ser exaustivo e menos ainda definitivo, mas destaca 

as questões mais importantes do quadro atual. Neste sentido, não deve ser 

considerado como uma súmula das conclusões alcançadas no final deste 

relatório; trata-se simplesmente de um exercício lógico que se propõe a expor, de 

uma forma geral, a ótica dominante com a qual a equipe técnica deste projeto 

orientou sua ação conjunta na execução desta primeira etapa do mesmo. 

Assim, o diagrama da Figura 1.5 não deve ser considerado, de modo 

algum, como uma suposta antecipação das conclusões; é, antes, um modelo 

inicial e preliminar, de caráter orientativo para a equipe técnica envolvida neste 

trabalho, sobre o processo de abordagem do Diagnóstico utilizado para a Região 

da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. 
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Figura 1.5 – Os pilares de sustentação da situação atual da região. 
Fonte: Consórcio Oriconsul – Ecoplan – Skill. 
 

 Desenvolvimento Econômico
• Safras agrícolas dependentes das condições 

climáticas e mercado altamente competitivo; 
• Concentração excessiva na suinocultura e na 

produção de grãos, no norte da Região; 
• Alta dependência da rizicultura no sul da Região; 

Economia pouco diversificada e baixa agregação 
de valor aos produtos; carência de infra-estrutura.  

Desenvolvimento Sócio-Cultural
• Baixo índice de alfabetização; 
• Escassa formação tecnológica; 
• Elevada rigidez cultural; 
• Sistema educacional inadequado; 
• Baixa inclusão social: sub-emprego; 
• Falta de conscientização ambiental 

 

Conservação e Preservação Ambiental
• A ocupação humana de ecossistemas frágeis, 

associada a práticas produtivas não sustentáveis; 
• A urbanização desordenada, aliada à falta de 

saneamento básico, pressiona as fontes e afeta a 
qualidade das águas; 

• Níveis elevados de poluição gerados por atividades 
agro-pecuárias, principalmente da rizicultura, bovino e 
suinocultura;  

• Ocorrência de cheias, que afetam as comunidades
ribeirinhas, e racionamento periódico de água na parte
alta do rio Uruguai 

Crescimento Desequilibrado 
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22..  PPAANNOORRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  
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2. PANORAMA REGIONAL 

No desenvolvimento deste Capítulo, a abordagem adotada se propõe a 

oferecer uma visão geral e mais abrangente da Região da Bacia do Rio Uruguai, 

de modo a facilitar ao leitor o melhor entendimento dos temas específicos a serem 

posteriormente apresentados neste relatório, situando-os no contexto mais amplo 

do Panorama Regional. 

Assim, para atender o objetivo acima indicado, este Capítulo foca os 

seguintes aspectos da Região de estudo: 

• a Bacia do Rio Uruguai no Contexto do Cone Sul, que apresenta o 

rio Uruguai como um dos principais contribuintes do rio da Prata, 

destacando que esta bacia hidrográfica é, em extensão, a segunda 

maior da América do Sul, somente superada pela bacia amazônica; 

• a Caracterização Geral da Área de Estudo, que oferece uma visão 

panorâmica da Região, introduzindo o leitor no conhecimento de 

suas principais características geográficas e sócio-econômicas, 

assim como informando sobre suas potencialidades e problemas 

mais relevantes; 

• o Desenvolvimento Regional e o Meio Ambiente, que analisa, no 

contexto da Região do rio Uruguai, a relação atual entre as 

atividades econômicas e as condições ambientais para identificar, 

preliminarmente, os desequilíbrios existentes e que possam 

comprometer o desenvolvimento sustentável da Região; 

• Legislação e Regulamentação Ambiental, que apresenta o estado 

atual da implementação da Política de Recursos Hídricos e da 

Política Ambiental na área de estudo, estabelecendo relações com o 

Plano de Desenvolvimento Regional em elaboração. 
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2.1. A BACIA DO RIO URUGUAI NO CONTEXTO DO CONE SUL 

Preliminarmente, é de esclarecer que, como Cone Sul do continente sul-

americano, se entende a área do continente localizada ao sul do Trópico de 

Capricórnio, que abrange as regiões sul e sudeste (parte) do Brasil, a totalidade 

do Uruguai, e a maior parte dos territórios da Argentina e do Chile, incluindo cerca 

da metade da superfície territorial do Paraguai. 

Do ponto de vista geopolítico, o Cone Sul compreende integralmente os 

países anteriormente nomeados, por incluir suas áreas mais populosas e as 

capitais (Montevidéu, Buenos Aires, Assunção e Santiago), com exceção do 

Brasil; ainda em território brasileiro inclui as regiões Sul e Sudeste (parte) e a 

maior cidade sul-americana (São Paulo). Neste contexto, importa destacar, por 

sua importância geopolítica, a bacia do rio da Prata formada pelos rios Paraná, 

Paraguai e Uruguai e seus inúmeros contribuintes, que servem para marcar os 

limites das fronteiras, em extensos trechos, entre Brasil e Paraguai, Argentina e 

Uruguai.   

Na Tabela 2.1, a seguir, é apresenta a distribuição das áreas da bacia do 

rio da Prata e de seus três formadores em cada país. Como o rio da Prata não se 

configura propriamente objeto do presente estudo, entendeu-se dispensável 

informar as áreas em km2 de cada um de seus principais contribuintes nos 

diferentes países, usando apenas os percentuais correspondentes.  

Tabela 2.1 – Distribuição da área, por países, da bacia hidrográfica do rio da Prata.  

Áreas totais Argentina Bolívia Brasil Paraguai Uruguai 
Sub-bacias 

103km2 % % % % % % 

PARANÁ 1.510 46,5 37,5 ― 59,0 3,5 ― 

PARAGUAI 1.095 33,7 15,0 18,7 33,9 32,4 ― 

URUGUAI 365 11,2 16,4 ― 42,5 ― 41,1 

OUTRAS* 279 8,6 46,7 ― ― ― 53,3 

RIO DA PRATA 3.249 100,0 29,7 6,6 45,7 13,2 6,1 
Fonte: Dados básicos da OEA, 1969, ajustados quanto à área abaixo indicada. 
* Inclui 279 km² (8,6% do total da bacia do rio da Prata) em sua parte final, localizados na Argentina e 
Uruguai, desde a confluência dos rios Paraná e Uruguai até a foz do rio da Prata. 
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Relativamente à Tabela 2.1, cabem as seguintes observações e 

comentários complementares: 

• com 3.249.000 km² de área total, a bacia do rio da Prata é a 

segunda maior da América do Sul, somente superada pela bacia 

amazônica, e nela são gerados cerca de 70 % do PIB dos cinco 

países em que se situa; 

• na ordem de 75 % da bacia hidrográfica do rio da Prata estão 

situados no Brasil e na Argentina; 

• aproximadamente 60 % da bacia do rio Paraná, o maior contribuinte 

do rio da Prata, está em território brasileiro;  

• o rio Uruguai, apesar de ter apenas 1/3 da bacia do rio Paraguai, é o 

segundo maior afluente do rio da Prata (contribui com quase 25% de 

sua vazão média de longo prazo), por ter vazões específicas mais 

elevadas do que o Paraguai, que apresenta extensas áreas de 

inundação e retenção de águas (wetlands), como o Pantanal 

brasileiro e o Chaco paraguaio.  

Esta última observação ― associada ao fato de que o rio Uruguai estabelece, 

em alguns trechos, os limites de fronteira entre os países (Argentina, Brasil e 

Uruguai) em que sua bacia hidrográfica está assentada ― serve para ressaltar a 

importância deste grande curso d’água no contexto do Cone Sul. 

Além disto, o rio Uruguai apresenta uma capacidade de geração de energia 

na ordem de 49,5 kw/km², uma das mais altas relações de produção hidrelétrica 

do mundo. Este aspecto revela que a bacia do Rio Uruguai pode ter um papel 

estratégico mais importante quando a interligação entre os sistemas elétricos da 

Argentina, Brasil e Uruguai for ampliada, aumentando o intercâmbio energético.  

Neste sentido, vale lembrar que no rio Uruguai ocorre uma grande variação 

das vazões, desde a ocorrência de grandes enchentes, que afetam as populações 

ribeirinhas, até carência ou a falta de água para abastecimento humano e 

suprimento de outras necessidades. Esta variação sazonal das disponibilidades 

hídricas, de um modo geral, é decorrente da baixa permeabilidade dos solos 
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(rasos e pedregosos), que pouca água acumulam e não sustentam um fluxo de 

base adequado nos períodos de estiagem. 

Por outro lado, a forte declividade das terras altas e sua baixa retenção de 

água, por vezes associada ao desmatamento para extração de madeira e/ou uso 

agrícola, permite o rápido escoamento superficial das chuvas intensas, gerando 

ondas de cheia e, em algumas áreas, ocasionando processos erosivos.  

Neste contexto, a construção de reservatórios para propósitos múltiplos 

(regularização de descargas, geração hidrelétrica, abastecimento urbano, 

irrigação, piscicultura, turismo, etc.) se mostra desejável, desde que guardados os 

devidos cuidados com as questões ambientais e sociais associadas, tais como a 

realocação adequada daqueles que tiverem suas terras expropriadas. 

As ações mitigatórias desenvolvidas na Barragem de Itaipu, como a 

recomposição das matas ciliares com espécies nativas, mostram que é possível 

conciliar a construção de barragens com a preservação ambiental.  

No mesmo contexto, também merecem ser destacadas as alterações 

introduzidas no antigo projeto da Barragem de Garabi, da década de 80, que, 

para reduzir o impacto ambiental, passou a considerar a hipótese de implantação 

de dois barramentos de menor porte do que aquele originalmente proposto. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 

2.2.1. Descrição físico-territorial 

Este item visa apresentar uma visão geral da problemática da região da 

bacia do rio do Uruguai, de modo a caracterizar uma visão regional da bacia, sob 

a ótica da utilização dos recursos hídricos e os conflitos decorrentes destes usos.  

O rio Uruguai é formado da confluência do rio Pelotas com o rio Canoas, a 

partir daí percorre um percurso de 2.200 km de extensão, até a sua foz no 

estuário do rio da Prata. No início deste longo caminho, o rio Uruguai divide os 

Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em seu trecho nacional. Após, 

em seu trecho compartilhado, o rio Uruguai materializa a fronteira entre o Brasil e 
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a Argentina, a seguir, deixa de banhar o território brasileiro, servindo de fronteira 

para o Uruguai e a Argentina. 

A área total drenada pelo rio, que se configura na Bacia Hidrográfica do rio 

Uruguai, é de cerca de 371.000 km2, destes, cerca de 45% ou seja, 174.347 km2 

estão situados em território nacional. A população total da bacia era, em 2000, 

superior a 3,8 milhões de habitantes, o que corresponde a 2,3% da população 

brasileira. 

Conforme descrição apresentada no Caderno Regional da RH Uruguai no 

Plano Nacional de Recursos Hídricos, após a confluência de seus formadores, o 

rio Uruguai escoa na direção leste-oeste como divisa entre Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. Neste trecho recebe importantes contribuições dos rios do Peixe, 

Irani, Chapecó e Antas (margem direita ou catarinense) e ainda dos rios Apuaê 

(ou Ligeiro), Inhandava (ou Forquilha), Passo Fundo, da Várzea e Guarita 

(afluentes da margem esquerda ou gaúcha). Ao receber as águas do rio Peperi-

Guaçu, toma a direção sudoeste, passando a seu trecho fronteiriço, onde recebe 

as seguintes afluências, todas pela margem esquerda (em território nacional): 

Turvo, Santa Rosa, Santo Cristo, Ijuí, Icamaquã. Piratini, Butuí e Ibucuí. Após a 

afluência do rio Quaraí, deixa de banhar o território brasileiro, dirigindo-se para o 

sul, passando a dividir a Argentina e o Uruguai, até sua foz. Percebe-se que no 

trecho alto ocorrem rios de corredeiras, curtos, com baixo tempo de concentração 

e, à medida que o rio Uruguai se dirige para seu trecho médio (campanha 

gaúcha), os rios tornam-se mais extensos e menos declivosos. 

A porção da bacia que corresponde à projeção da bacia em território 

nacional, possui cerca de 72,6% de sua área no Rio Grande do Sul e cerca de 

27,4% em Santa Catarina. O Plano Nacional de Recursos Hídricos dividiu a bacia 

em quatro (4) sub-bacias, que por sua vez foram subdivididas em 10 unidades. 

Algumas delas são as mesmas aqui consideradas como sub-regiões, outras 

diferem um pouco. 
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2.2.2. Aspectos relevantes para a compreensão da região 

O Caderno Regional destaca seis questões referentes à caracterização e a 

utilização dos recursos hídricos na região: 

1. A bacia apresenta uma baixa capacidade de armazenamento, que lhe é 

atribuída devido à geomorfologia predominante: relevo acidentado no 

trecho alto da bacia, seguido de um trecho mais plano na região da 

campanha gaúcha, com solo pouco profundo, o que faz com que o rio 

Uruguai escoe em leito rochoso. Esta característica implica num regime 

de vazões que acompanha o regime de chuvas: quando da ocorrência 

de períodos de precipitações intensas, estas geram inundações nas 

áreas ribeirinhas; e da mesma forma, quando ocorrem períodos de 

estiagens, as vazões são bruscamente reduzidas, até mesmo 

comprometendo a garantia de atendimento das demandas.  

2. No trecho alto da bacia encontra-se uma grande potencialidade de uso 

para geração de energia hidrelétrica, também devido às características 

topográficas do rio Uruguai e principais afluentes, que garantem esta 

vocação. O potencial hidráulico da bacia é alto e os empreendimentos 

ali instalados têm bom desempenho, devido à possibilidade de 

aproveitar os vales encaixados dos cursos d’água. Este uso tem gerado 

algum conflito, principalmente na ocasião da implantação de novos 

aproveitamentos. 

3. A região mais baixa do trecho médio do rio Uruguai possui vocação 

para a cultura do arroz irrigado. Em sub-bacias como a do rio Ibicuí este 

uso é responsável pela expressiva maioria da demanda por água. 

Alguns conflitos de uso da água registrados na bacia ocorrem em 

decorrência deste uso, que compete com o abastecimento público nos 

períodos de verão, principalmente em anos de estiagens prolongadas. 

4. Verifica-se ainda a existência de um trecho intermediário, de transição 

entre os dois anteriores, onde ocorre o plantio de soja (em rotação com 

o milho, trigo e culturas correlatas) e criação de suínos. 
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5. Verifica-se a ocorrência de problemas de abastecimento em municípios 

do trecho alto da bacia, principalmente do lado dos afluentes da 

margem direita (Rio Grande do Sul). Cidades como as da região de 

Erechim (RS) têm passado por sérios problemas de abastecimento de 

suas populações, principalmente no caso de eventos extremos de 

estiagem (como os últimos verões). Esta questão se configura num dos 

maiores desafios para a gestão de recursos hídricos na bacia. 

6. Finalmente, a questão da qualidade das águas na bacia. De maneira 

geral, não se verifica a ocorrência de problemas relacionados à 

qualidade das águas, exceto em alguns casos isolados: pequenos 

arroios próximos aos centros urbanos, por receberem esgotos 

domésticos não tratados; as áreas de intensa concentração suinícola, já 

comentadas, nas quais há lançamento de dejetos nos cursos d’água ou 

aplicação exagerada em áreas de lavoura; e em áreas de atividade 

industrial intensa, nas quais também ocorre o lançamento de efluentes 

não tratados, como na região de Lages e Chapecó. Há ainda que se 

considerar o potencial poluidor associado à utilização de agrotóxicos 

nas regiões de agricultura mais intensa. 

 

2.2.3. A Região da Bacia do Rio Uruguai e suas sub-bacias 

2.2.3.1. Sub-bacia do Alto rio Uruguai 
Segundo o Caderno Regional da RH Uruguai, esta sub-bacia compreende 

os dois formadores do rio Uruguai e seu trecho inteiramente em território brasileiro. 

Compreende uma área de 76.651,5 km2, de relevo com grande declividade, com 

cotas variando de cerca de 1.600 m a 160 m. Neste trecho o rio Uruguai tem alto 

potencial hidrelétrico, o que é garantido por este intenso gradiente de relevo. Os 

mais populosos municípios da RH estão nesta sub-bacia, são eles: Lages e 

Chapecó. 
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Nesta unidade encontram-se três sub-bacias de segunda ordem na divisão 

hidrográfica do PNRH: 

• Sub-bacia do rio Pelotas 

• Sub-bacia do rio Canoas 

• Sub-bacia Uruguai (trecho) Nacional 

Para fins deste Plano de Desenvolvimento Regional, esta sub-bacia está 

dividida em 7 sub-regiões, sendo 4 do lado Catarinense e 3 do lado Gaúcho: 

• Planalto de Lages 

• Vale do Rio do Peixe 

• Meio Oeste 

• Extremo Oeste 

• Apuaê-Inhandava 

• Passo Fundo 

• Várzea 

O rio Pelotas tem área de drenagem de 13.227,0 km2. Trata-se de um rio 

de domínio da União, uma vez que o rio Pelotas faz a divisa entre os estados do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os principais afluentes pelo lado catarinense 

(margem direita) são: rio Lava-Tudo, rio Pelotinhas, rio Vacas Gordas e Lajeado 

dos Portões. Já no lado gaúcho, destacam-se os rios Santana e Bernardo José. 

Trata-se de uma bacia com baixa ocupação antrópica. Os maiores municípios são 

Vacaria/RS, parcialmente inserido na bacia, e São Joaquim/SC. Destaca-se a 

pecuária e o cultivo de maçã na região. No lado do rio Grande do Sul, a sub-bacia 

ocupa uma parte da unidade Apuaê-Inhandava, e em Santa Catarina, a sub-bacia 

insere-se na sub-bacia do rio Pelotas. Destaca-se a existência da UHE 

Machadinho e da UHE Barra Grande e a possibilidade futura de instalação da 

UHE Pai Querê, todas no próprio rio Pelotas. 

Totalmente inserido no Estado de Santa Catarina, o rio Canoas possui uma 

bacia de 14.989,0 km2, constituindo-se na maior bacia do Estado. A cidade de 

Lages, maior população da bacia, insere-se nesta sub-bacia, que tem população 
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superior a 410.000 habitantes. Na bacia está localizada a UHE de Campos Novos, 

no rio Canoas. Essas sub-bacias e mais o lado catarinense da bacia do Pelotas, 

constituem a sub-região do Planalto de Lages. 

O trecho nacional do rio Uruguai drena uma área de 48.984 km2, esta sub-

bacia compreende a porção do rio Uruguai em território brasileiro. Trata-se da 

maior das sub-bacias, e também a de maior população, superior a 1.700.000 

habitantes. Também tem a maior concentração industrial, inclusive apresentando 

comprometimento da qualidade dos recursos hídricos, a partir das fontes 

poluidoras de origem industrial. Destaca-se também a intensa atividade suinícola. 

Na bacia destacam-se a UHE Passo Fundo, no rio de mesmo nome, e a UHE de 

Itá, no rio Uruguai. Estão em fase de obras a UHE Foz do Chapecó, no rio 

Uruguai, e a UHE Monjolinho, no rio Passo Fundo (RS). 

No lado catarinense, encontram-se as bacias dos rios: do Peixe e 

Jacutinga (sub-região do Vale do Rio do Peixe); Irani e Chapecó (sub-região do 

Meio Oeste); e das Antas e Peperi-Guaçu (sub-região do Extremo Oeste). No lado 

gaúcho localizam-se as bacias dos rios, que também dão nome às sub-regiões de 

planejamento: Apuaê e Inhandava, Passo Fundo e Várzea, esta última incluindo o 

rio Guarita. O rio Chapecó é o maior da bacia. O rio Peperi-Guaçu é um rio de 

domínio da união por servir de fronteira entre o Brasil e a Argentina. 

2.2.3.2. Sub-bacia do Médio rio Uruguai 
Conforme o Caderno Regional, a partir desta sub-bacia o rio Uruguai passa 

a condição de fronteiriço. Assim, as bacias e sub-regiões que a integram referem-

se às áreas em território brasileiro, mais especificamente do Rio Grande do Sul. 

Localizada no Noroeste do Estado, tem 29.216,0 km2, que a qualificam 

como uma região de grande diversidade de usos. Assim, nesta sub-bacia, podem 

ser encontrados rios com grande potencial hidrelétrico, como o Ijuí, e também 

áreas com grande concentração de criação de suínos como a sub-região dos rios 

Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo. 

São três as sub-regiões que se encontram nesta bacia: 

• Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo, 
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• Ijuí, e 

• Piratinim. 

A sub-região do Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo se configura como 

sendo um conjunto de bacias contíguas de 7 afluentes do rio Uruguai: Turvo, 

Lajeado Grande, Buricá, Santa Rosa, Santo Cristo, Amandaú e Comandai. A 

bacia ocupa uma área de 10.805,3 km2, com uso do solo destinado à cultura da 

soja, em rotação com milho e outras culturas relacionadas a esta: feijão, trigo, 

aveia etc. Por se tratarem de pequenos cursos d’água, com no máximo, 2.500 

km2 de área de drenagem, o potencial hidrelétrico da sub-bacia é baixo, apesar 

de existirem algumas pequenas centrais de geração de energia. Outro uso da 

água que se reveste de importância é a suinocultura, com forte potencial de 

poluição de mananciais, inclusive os utilizados para abastecimento público. Na 

bacia destaca-se o Parque Estadual do Turvo, no extremo norte da mesma, onde 

se encontram as cataratas do Yucumã que marcam a divisa entre o trecho alto e 

médio do rio Uruguai. 

A sub-região do rio Ijuí possui área de 10.749,6 km2. Seu rio principal, de 

mesmo nome, caracteriza-se por um extremo potencial hidroelétrico, ainda pouco 

explorado, mas com grande possibilidade de vir a ser em curto prazo. O uso do 

solo também é marcado pela cultura de soja, de forma análoga à bacia anterior, 

porém com maior utilização de irrigação por pivô central. Esta sub-bacia foi palco 

de um estudo pioneiro, realizado pela FEPAM, em busca de diretrizes para o 

licenciamento ambiental de atividades do setor de geração de energia hidrelétrica 

na bacia. 

A sub-região do rio Piratinim representa mais um conjunto de bacias 

contíguas de afluentes do rio Uruguai, que ocupam uma área de 7.661,2 km2. 

Caracteriza-se como uma região de transição entre o Planalto e a Campanha. 

Ainda assim é possível encontrar um rio com algum potencial de geração de 

energia, como o Piratinim, como também algumas áreas com vocação para o 

plantio de arroz. Esta transição no uso do solo e da água vai acompanhando a 
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mudança no relevo da bacia. Nesta região existe a possibilidade da implantação 

de uma UHE no rio Uruguai que alteraria as condições locais, a usina de Garabi. 

2.2.3.3. Sub-bacia do Baixo Trecho Médio, rio Ibicuí e outros 
Esta unidade corresponde à região bacia hidrográfica do rio Uruguai que se 

encontra na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, conhecida como Campanha 

Gaúcha. Tem como principal rio o Ibicuí, incluindo seu afluente principal o rio 

Santa Maria, mas conta ainda com três grandes rios, o Quaraí, o Butuí e o 

Icamaquã.  

A área de drenagem é de 65.505,7 km2, nos quais se destaca a irrigação 

de arroz em rotação com a pecuária bovina. A sub-bacia está dividida em quatro 

sub-regiões de planejamento, que correspondem às unidades de planejamento e 

gestão do SERH-RS: 

• Butuí – Icamaquã 

• Santa Maria 

• Ibicuí 

• Quaraí 

A sub-região dos rios Butuí e Icamaquã, situa-se ainda na faixa de 

transição que também caracterizou o rio Piratinim. Trata-se de um conjunto de 

bacias contíguas de afluentes do rio Uruguai, que ocupam uma área de 8.948,3 

km2. São dois os rios principais: Icamaquã e Butuí. Caracteriza-se como uma 

região de transição entre o Planalto e a Campanha. Assim é possível encontrar 

um rio com potencial de geração de energia, como o Icamaquã, como também 

uma área com vocação para o plantio de arroz, como a bacia do Butuí. Esta 

transição no uso do solo e da água vai acompanhando a mudança no relevo da 

bacia. Merece destaque a região do Banhado São Donato, na porção sudoeste da 

bacia.  

A sub-região do rio Santa Maria ocupa uma área de 15.702,7 km2. Na 

bacia destaca-se a utilização amplamente majoritária dos recursos hídricos para 

irrigação de arroz, o que tem gerado conflitos com o abastecimento público, 

principalmente em ocasiões de estiagens extremas. Destaca-se a existência de 
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um plano de desenvolvimento para a bacia, baseado na construção e operação 

de um conjunto de barramentos para regularização de vazões para irrigação. Dois 

destes barramentos (Taquarembó e Jaguari) estão em processo de 

Licenciamento Ambiental junto à FEPAM, e já com licitação pública para a 

contratação das obras de engenharia. A sub-bacia possui o Comitê de 

Gerenciamento mais antigo da bacia do Uruguai, sendo o terceiro mais antigo do 

país.  

A sub-região do rio Ibicuí destaca-se proporcionalmente as demais, por 

ocupar uma área de 31.387,2 km2. Esta unidade abrange um conjunto de 

contribuintes do rio Ibicuí, além do próprio. Todos têm utilização predominante 

para a irrigação de arroz. São rios como: Ibicuí-Mirim, Toropi, Jaguari, Miracatu e 

Itu (pela margem direita); e Ibirapuitã, Inhanduí e Ibirocaí (pela margem esquerda). 

A bacia não apresenta conflitos tão graves quanto no caso anterior, Santa Maria, 

uma vez que ocorre uma menor concentração de uso e uma maior disponibilidade 

hídrica, como poderá ser visto nos capítulos seguintes. 

A sub-região do rio Quaraí ocupa uma área de 9.467,5 km2. O rio Quaraí é 

um curso d’água de domínio da União, pois materializa parte da fronteira entre o 

Brasil e o Uruguai. Na região também se destaca a utilização dos recursos 

hídricos para irrigação de arroz e também há registros de conflitos relacionados 

com o aporte de esgotos não tratados nos cursos d’água da bacia. Nesta unidade 

encontra-se ainda o rio Touro Passo, afluente do rio Uruguai, onde também se 

destaca a irrigação de arroz. 

2.2.3.4. Sub-bacia do rio Negro 
A bacia do rio Negro, que corresponde a uma sub-região, pois não sofre 

divisões, abrange as nascentes deste importante curso d’água que atravessa a 

República do Uruguai, desaguando no rio Uruguai já próximo a sua foz. Assim, o 

rio Negro configura-se como um curso d’água de domínio da União, uma vez que 

atravessa a fronteira do Brasil com o Uruguai. A bacia possui uma pequena área, 

para os padrões desta região, de 2.973,5 km2, onde ocorre utilização da água 

para irrigação de arroz e pecuária. 
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2.2.4. Clima Regional 

O clima da Região da Bacia do Rio Uruguai é temperado, apresentando 

uma regular distribuição intra-anual de chuvas, porém com alguma elevação no 

período de maio a setembro, coincidindo com o inverno. 

A disponibilidade hídrica natural da bacia hidrográfica do rio Uruguai é 

muito influenciada por importantes variações espaciais e temporais de alguns dos 

parâmetros climáticos, como o regime pluviométrico, o que se reflete nas 

atividades desenvolvidas, principalmente na agricultura. 

Este item apresenta uma compilação da descrição das variáveis climáticas 

de maior significância para a elaboração do balanço hídrico. Ressalta-se que no 

capítulo referente à disponibilidade hídrica maior destaque será dado à 

precipitação e à evaporação. 

2.2.4.1. Classificação Climática 
Para toda a Região Sul, a circulação atmosférica refere-se aos sistemas de 

massas de ar tropicais e polares, que é regulada pelo choque das mesmas (frente 

polar). As principais massas de ar que atuam nesta região são Tropical Atlântica 

(Ta), Polar Atlântica (Pa), Tropical Continental (Tc) e Equatorial Continental (Ec), 

sendo que as duas primeiras predominam alternadamente em todas as estações 

(FGV, 1998). 

Segundo a classificação climática de Köeppen, o clima da bacia é 

classificado como Cfa e Cfb. Em ambos os casos, comporta-se como uma região 

de Clima Temperado, onde a temperatura do mês mais frio oscila entre -3o e 18ºC, 

apresentando chuvas em todas as estações. Nas áreas nas quais a temperatura 

do mês mais quente é superior a 22oC, áreas de relevo mais baixo, próximas ao 

rio Uruguai, o clima é classificado como sendo subtropical (Cfa), em contraponto 

nas áreas de temperatura do mês mais quente inferior a esta, ou seja, nas partes 

mais altas da bacia, o clima é temperado (Cfb) (FGV, 1998). 

2.2.4.2. Caracterização de Temperaturas 
Durante a maior parte do ano, há a influência da Massa Tropical Atlântica 

sobre as temperaturas. No inverno, entretanto, a Massa Polar Atlântica assume 
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importância na definição do clima, sendo sua intensidade e inter-relação com a 

Massa Tropical variáveis a cada ano, gerando ora invernos com temperaturas 

baixas durante grande parte da estação, ora grandes variações climáticas, com 

contrastes térmicos. No verão, pode haver a influência da Massa Equatorial 

Continental, principalmente nas áreas mais ao norte da bacia. (FGV, 1998). 

A elevação do relevo leva ao abaixamento das temperaturas e à formação 

de centros de mínimas, como nas cabeceiras dos rios Pelotas e Canoas. Os 

municípios catarinenses de São Joaquim, Água Doce, Caçador, Lebon Régis, 

Santa Cecília, Curitibanos, Lages e Urubici têm a temperatura média anual inferior 

a 15º C (EMPASC, 1978 apud FGV, 1998). 

O vale do Uruguai, devido ao efeito de continentalidade, apresenta 

temperaturas mais elevadas comparativamente com o restante dos Estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O gradiente de variação das temperaturas 

varia conforme o relevo: há uma variação mais brusca nas regiões de cabeceiras, 

onde o relevo é mais movimentado, e uma maior uniformidade na temperatura 

quando o relevo suaviza. As temperaturas mais baixas ocorrem no período de 

junho a agosto e as mais elevadas de dezembro a fevereiro. 

2.2.4.3. Insolação 
A insolação é afetada pela nebulosidade, que, na região, diminui em cerca 

de 40 a 50% o total das horas de insolação ao ano. Assim, as áreas em torno de 

Santa Maria e Vacaria (RS) são as que apresentam menor insolação anual, 

enquanto que, na planície do rio Uruguai, a insolação atinge seu valor máximo, 

com mais de 2.500 horas anuais (FGV, 1998). 

2.2.4.4. Umidade Relativa 
Em geral, as diferenças entre os valores mensais extremos de umidade 

relativa não são expressivas, apresentando-se com valores mais baixos no verão 

(entre 50 e 60%) e mais elevados no inverno (acima de 75%). Na planície do rio 

Uruguai, em virtude da menor altitude e da maior continentalidade, a umidade 

relativa costuma ser mais baixa (mínimas de 50% em Uruguaiana) do que a 
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correspondente às áreas das nascentes, próximas ao planalto (mínimas de 65% 

em Erechim) (FGV, 1998). 

2.2.4.5. Ventos 
Os ventos predominantes na bacia são de leste ou de nordeste (alíseos). 

Isso se deve a existência de um centro de alta pressão sobre o Atlântico Sul, 

entre os paralelos 20º e 40º, e de uma zona de baixa pressão sobre o continente, 

determinando a formação de correntes de ar nestes sentidos. 

No verão, predominam os ventos do leste, com mais constância e 

regularidade. No outono, há equilíbrio entre os valores de pressão do continente e 

do oceano, quase não ocorrendo ventos. No inverno, apesar do deslocamento da 

zona de altas pressões para o norte, predominam os ventos do leste, embora 

apresentem menor intensidade que aqueles provenientes do oeste. O Minuano, 

vento de sudoeste, apresenta pequena duração e aparições periódicas, mesmo 

na região da campanha, onde é mais observado. Finalmente, na primavera 

permanece o regime misto de ventos leste/oeste, com predomínio dos primeiros. 

É a estação com maior incidência de ventos, principalmente nos meses de 

setembro e outubro (FGV, 1998). 

2.3. O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MEIO AMBIENTE 

Como se irá expor no Capítulo 4 deste relatório, a RBRU apresenta várias 

vulnerabilidades e riscos ambientais, os quais, se não observadas as medidas 

cautelares e procedimentos preventivos adequados, podem causar danos quase 

irreparáveis ou de difícil superação no futuro. 

Em base da análise dos aspectos conceituais, comentados no Capítulo 1, 

sobre o desenvolvimento sustentável de qualquer área e os três pilares que lhe 

proporcionam a sustentação continuada, é de concluir-se que, também na RBRU, 

o desenvolvimento econômico e o sócio-cultural devem, necessariamente, estar 

equilibrados com a preservação do meio ambiente. E, não se trata de uma 

questão meramente filosófica ou de uma afirmação abstrata, não há efetivamente 

possibilidade, no médio e longo prazo, de sustentar o desenvolvimento econômico 
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e sócio-cultural de uma região ou de um país com um processo de degradação 

ambiental crescente. 

Assim, mesmo preliminarmente, pode-se antecipar para a RBRU, na parte 

brasileira, algumas situações preocupantes, tais como aquelas arroladas no TR 

anteriormente indicadas, entre outras mais que o presente Diagnóstico poderá 

identificar e qualificar. 

Todos estes problemas, ao lado de outros tantos (falta de infra-estrutura 

física, notadamente de estradas, eletrificação rural e de sistemas de reservação 

de água), mostram que a região não apresenta um quadro de desenvolvimento 

sustentável e, mais ainda, pelo mau uso dos recursos naturais (principalmente 

dos solos e águas) experimenta processos de degradação ambiental em certas 

áreas, bem mais graves nas sub-regiões em que as atividades econômicas são 

mais intensivas. 

Muito do equilíbrio da relação entre o desenvolvimento econômico e o meio 

ambiente está fundado no conceito de Eco-eficiência, exposto no Capítulo 1, e 

que, em síntese, corresponde ao uso mais eficiente dos recursos naturais para a 

produção de bens e serviços de valor econômico. Para tornar mais claro este 

conceito, enfatizando a prioridade da ótica da preservação ambiental, cita-se 

como exemplo a situação da rizicultura em algumas microrregiões do RS e em 

outros pontos do país. 

Há poucos anos atrás, a produtividade média de lavouras de arroz irrigadas 

atingia a cerca de 5.000 kg por hectare cultivado, com um consumo de água, para 

irrigação de cada safra, estimado aproximadamente em 12.000 m3/ha; assim, o 

consumo específico de água era de 2,4 m³/kg de arroz produzido. 

Com a introdução de novos cultivares e de práticas agrícolas mais 

modernas, em algumas propriedades a situação se alterou: a produtividade da 

safra evolui para 9.000 kg/ha e o consumo de água, em cada safra, foi reduzido 

para 9.000 m3/ha; isto é, o consumo específico de água para irrigação decaiu, 

nesses casos, para 1 m³/kg produzido, obtendo-se redução de 50 % sobre o valor 

de referência anterior. 
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Ora, a irrigação responde por cerca de 88% do total de demanda hídrica do 

RS e a redução de 50% no consumo específico, acima referido, significa um 

ganho expressivo de eco-eficiência, porque poderá haver redução da área 

plantada face à maior produtividade e conseqüente redução da demanda hídrica 

com irrigação do arroz. A maior eco-eficiência se expressa pelo menor uso de 

recursos naturais (solo, água, combustível) e ganhos econômicos mais elevados. 

2.4. ESTRUTURA INSTITUCIONAL E LEGAL 

Este item visa a apresentação do estado atual da implementação da 

Política de Recursos Hídricos e da Política Ambiental na área de estudo e sua 

relação com o Plano de Desenvolvimento Regional em elaboração. 

Primeiramente são apresentadas algumas características da região que 

condicionam o tema, seguida da descrição dos sistemas em âmbito federal e nos 

dois estados envolvidos. Finalmente, apresenta-se o estágio atual de 

implementação dos sistemas e das políticas, sempre destacando-se a integração 

de tais sistemas e políticas com um plano de desenvolvimento para a região da 

bacia do rio Uruguai. 

A RBRU apresenta questões institucionais peculiares pela característica do 

rio Uruguai, e alguns de seus formadores, servirem de fronteira internacional entre 

o Brasil e os países vizinhos, Argentina e República Oriental do Uruguai, e ainda, 

no país, fazer a divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Por esta razão, faz-se necessário a análise da estrutura institucional de 

gerenciamento dos recursos hídricos e meio ambiente nos referidos estados da 

federação brasileira, identificando os principais atores institucionais e seus papéis. 

Neste item é apresentado o processo de implementação de ambas as 

políticas e dos respectivos sistemas. Maior ênfase na análise foi dada a Política 

de Recursos Hídricos, de modo a estabelecer um diagnóstico evolutivo da gestão 

dos recursos hídricos na Região, a partir do panorama de implementação do 

Sistema e dos instrumentos da Política nas Unidades da Federação (RS e SC) 

que integram a Região e também na União.  
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O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é 

apresentado a partir de aspectos conceituais e legais, destacando-se as 

particularidades dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 

apresentados os integrantes destes sistemas e os instrumentos que estão a sua 

disposição, tanto para o planejamento do uso dos recursos hídricos quanto para a 

gestão dos mesmos. 

A análise inclui o funcionamento dos organismos colegiados, instâncias de 

participação e de diálogo com a sociedade. De modo que, finalmente, são 

apresentados alguns comentários quanto ao processo de formação e à atuação 

dos Comitês de Bacia, analisando sua relação com o futuro comitê da bacia do rio 

Uruguai. 

Finalmente, pretende-se responder ao questionamento: “como o Plano de 

Desenvolvimento Regional se articula e deve ser articulado com o Plano de 

Bacia?”, indicando os caminhos para a integração entre os dois instrumentos. 

2.4.1. O Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – 
SINGREH 

2.4.1.1. Aspectos Conceituais 
Um primeiro conceito associado à gestão de recursos hídricos, diz respeito 

a garantir a gestão da água como um bem ambiental, assegurando-se sua gestão 

indissociável do contexto ambiental, embora com sua especificidade. 

Outra questão relevante caracteriza a água como um bem econômico, pois 

apresenta características de escassez potencial ou efetiva, em função dos usos 

que dela são feitos confrontados com sua disponibilidade, seja em termos de 

quantidade, seja de qualidade.  

Um terceiro pilar conceitual, que está explícito na legislação, afirma que a 

água é um bem público, pela sua importância ambiental, social e econômica 

associada às características naturais, o que impede que seja tratada como bem 

privado. Por se constituir num bem público, a gestão da água cabe ao Estado, 

que em nome da sociedade, deve garantir sua conservação, prevenindo os riscos 

que possam afetar a qualidade ou a quantidade e sua disponibilização a todos os 
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usuários legítimos, arbitrando os conflitos de uso e promovendo a racionalização 

dos mesmos. 

É preciso, ainda, ter clara a dependência do ciclo hidrológico natural, 

permanente e dinâmico, que associa fluidez, mudanças de estado físico e 

interação com outros meios ou substâncias - absorção, capilaridade, dispersão, 

dissolução. É o ciclo da água que condiciona as disponibilidades hídricas. 

Essa gestão, ao ter por objeto um bem compartilhado por múltiplos e, às 

vezes, conflitantes usos, deve ter um caráter sistêmico, integrando os 

interessados públicos e privados, mantidas as competências e responsabilidades 

setoriais. Pelo caráter universal dos diversos usos dos recursos hídricos e pelas 

implicações que sua gestão tem com as mais variadas atividades da sociedade, o 

sistema de gestão deve contemplar a participação direta dos variados 

protagonistas sociais em todos os passos dos processos de planejamento e de 

ação. 

Finalmente, a bacia hidrográfica, sendo a unidade física de distribuição da 

água na natureza, é a unidade de gestão a ser adotada pelo sistema. No que se 

refere a este princípio, surge uma primeira aproximação entre o trabalho em 

desenvolvimento e o sistema de recursos hídricos, uma vez que se pretende 

elaborar um Plano de Desenvolvimento Regional que tem, como unidade de 

planejamento, a região da bacia hidrográfica do rio Uruguai. 

2.4.1.2. Aspectos Legais 
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a propriedade estatal das 

águas nos seus artigos 20, inciso III, e 26, inciso I, estabelecendo uma esfera 

Federal de domínio das águas (rios de fronteira ou de limite interestadual, rios que 

atravessam mais de um Estado ou país, e águas oriundas de obras da União) e 

Estaduais (rios internos aos Estados e águas subterrâneas). Este princípio 

constitucional marca a gestão dos recursos hídricos no Brasil: a água é um bem 

de domínio público. 

A partir deste dispositivo constitucional, conclui-se que o rio Uruguai é um 

rio de Domínio da União, uma vez que suas águas servem de divisa entre o Rio 
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Grande do Sul e Santa Cataria, e de fronteira entre o Brasil e Argentina. Na bacia 

há ainda outros rios de domínio da União:  

• o rio Pelotas, formador do rio Uruguai, que marca a divisa entre o 

RS e SC;  

• o rio Peperi-Guaçu, afluente do rio Uruguai pela margem direita, que 

marca a fronteira entre o Brasil e a Argentina;  

• o rio Quaraí, afluente do rio Uruguai pela margem esquerda, que 

estabelece parte da fronteira entre o Brasil e o Uruguai;  

• o rio Negro, que atravessa a fronteira do Brasil com o Uruguai; 

• o rio Canoas, segundo uma resolução da Diretoria Colegiada da 

Agência Nacional de Águas, também se configura como sendo um 

rio de domínio da União, pois, segundo a resolução, o mesmo é 

considerado uma extensão do rio principal da bacia, o rio Uruguai. 

Os demais afluentes do rio Uruguai, em território brasileiro, são de domínio 

dos estados onde se localizam: o Rio Grande do Sul, para os afluentes da 

margem esquerda; e Santa Catarina, para os afluentes da margem direita. 

A Constituição Federal determinou, ainda, que a União deveria trabalhar no 

sentido de "instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 

definir critérios de outorga de direito de seu uso", conforme o inciso XIX do artigo 

21. 

Assim, desde a Constituição Federal de 1988, com o estabelecimento das 

competências dos Estados e da Federação no gerenciamento dos recursos 

hídricos, seguiu-se, tanto na esfera Federal quanto nas Unidades da Federação, a 

elaboração e a implementação de uma série de normas legais que disciplinam os 

usos e a gestão deste recurso, consolidando, assim, o arcabouço jurídico que cria 

a Política Nacional (e Estaduais) de Recursos Hídricos, passando a adotar-se 

uma visão sistêmica na gestão das águas.  

Esta prática tem feito brotar os Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos 

(SERH), muitas vezes como uma réplica (em menor escala) do Sistema Nacional. 

Em cada caso, a legislação fornece diretrizes básicas para a gestão dos recursos 
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hídricos e estabelece instrumentos para o planejamento e para a gestão das 

águas. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul não é diferente como pode ser 

visto a seguir. 

A legislação Federal 

A Lei Federal no 9.433, de 1997, cumpre a determinação constitucional 

citada anteriormente, e institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, criando o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A Lei Nacional das Águas é uma das mais modernas do mundo, superior 

às legislações do mesmo setor de muitos países desenvolvidos, pois contempla 

instrumentos (econômicos e de controle) que estão sendo discutidos e 

implementados mundialmente na área, para que se faça uma boa gestão dos 

recursos hídricos. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 

fundamentos, expressos em seu artigo 1o: 

I. A água é um bem de domínio público;  

II. É um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;  

III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais;  

IV. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 

múltiplo das águas;  

V. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos;  

VI. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 

a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos são, segundo o art. 

2o:  

I. Assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade 

de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                         

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

 

54

II. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 

transporte aqüaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

III. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

O art. 3o, da Política Nacional de Recursos Hídricos, cita quais são as 

diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos:  

I. A gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos 

aspectos de quantidade e qualidade;  

II. A adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, 

bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas 

regiões do País;  

III. A integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;  

IV. A articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores 

usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional;  

V. A articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;  

VI. A integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 

estuarinos e zonas costeiras. 

Já o artigo 5o aponta quais são os instrumentos estabelecidos na Política 

Nacional de Recursos Hídricos:  

I. Os Planos de Recursos Hídricos;  

II. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água;  

III. A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV. A cobrança pelo uso de recursos hídricos;  

V. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

A Lei Federal no 9.433/97 estabelece as seguintes atribuições aos comitês 

de bacia, conforme o artigo 38, que diz: “Compete aos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação”: 
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I. Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e 

articular a atuação das entidades intervenientes; 

II. Arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados 

aos recursos hídricos; 

III. Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

IV. Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e 

sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 

V. Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de 

pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de 

outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os 

domínios destes; 

VI. Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos 

hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; 

VII. Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso 

múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 

O Artigo 38 da Lei cita, ainda, em seu parágrafo único que “Das decisões 

dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de 

competência.” 

Assim, a Lei Federal no 9.433/97 vai determinando as diretrizes e regras 

para a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Além deste, outros dispositivos 

legais foram estabelecidos: 

• Lei Federal no 9.984/2000, que dispõe sobre a criação da Agência 

Nacional de Águas – ANA. 

• Lei Federal no 10.881/2004, que dispõe sobre o contrato de gestão 

entre a ANA e entidades delegatárias das funções de agências de 

água. 

Além dos dispositivos sob a forma de Lei, há que se considerar o Decreto 

no 4.613/2003 que regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o 
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CNRH, e um conjunto de Portarias do MMA, e resoluções do CNRH e do 

CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente). 

 

O Estado de Santa Catarina 

No que se refere especificamente ao Estado de Santa Catarina, o Sistema 

Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos foi instituído em 1993, através 

da Lei Estadual no 9.022 (06/05/1993). A Lei definiu os objetivos do Sistema, sua 

estrutura e competências. 

Posteriormente, a Lei Estadual no 9.748 (30/11/1994) estabeleceu a 

Política de Recursos Hídricos de Santa Catarina, definindo princípios, objetivos, 

diretrizes e instrumentos. 

De forma semelhante ao RS, o Estado de Santa Catarina vem implantando 

seu SERH de modo a atender aos princípios estabelecidos nas Legislações 

Federal e Estadual. Também de forma semelhante foram criados instrumentos 

que possibilitam o alcance dos objetivos do SERH. 

Em Santa Catarina, o Artigo 27 da Lei 9.784, define o que compete aos 

Comitês de Bacias Hidrográficas: 

I. Elaborar e aprovar a proposta do Plano de respectiva bacia 

hidrográfica e acompanhar sua implementação;  

II. Encaminhar ao Conselho Estadual de Recursos hídricos a proposta 

relativa à bacia hidrográfica, contemplando, inclusive, objetivos de 

qualidade, para ser incluída no Plano Estadual de Recursos Hídricos;  

III. Aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos em 

serviços e obras de interesse da bacia hidrográfica, tendo por base o 

Plano da respectiva bacia;  

IV. Propor ao órgão competente o enquadramento dos corpos de água da 

bacia hidrográfica em classes de uso e conservação;  

V. Propor ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, os valores a 

serem cobrados pelo uso da água da bacia hidrográfica;  

VI. Realizar o rateio dos custos de obras de interesse comum a serem 

executados na bacia hidrográfica;  



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                         

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

 

57

VII. Compatibilizar os interesses dos diferentes usuários da água, 

dirimindo, em primeira instância, os eventuais conflitos;  

VIII. Promover a cooperação entre os usuários dos recursos hídricos;  

IX. Realizar estudos, divulgar e debater, na região, os programas 

prioritários de serviços e obras a serem realizados no interesse da 

coletividade, definindo objetivos, metas, benefícios, custos, riscos 

sociais e ambientais;  

X. Fornecer subsídios para elaboração do relatório anual sobre a 

situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica;  

XI. Gestionar recursos financeiros e tecnológicos junto a organismos 

públicos, privados e instituições financeiras;  

Solicitar apoio técnico, quando necessário, aos órgãos que compõem o 

Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. 

 

O Estado do Rio Grande do Sul 

No que se refere especificamente ao Estado do Rio Grande do Sul, o 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos foi instituído em 1989, através do Art. 171 

da Constituição Estadual. 

O Sistema, regulamentado pela Lei Estadual no 10.350, de 30 de dezembro 

de 1994, definiu os princípios do processo de gestão dos recursos hídricos de 

domínio do Estado, destacando-se: 

I. A priorização do abastecimento público; 

II. A tarifação pelo uso da água, com reversão dos recursos arrecadados 

para a bacia de origem; 

III. A descentralização do processo decisório; e 

IV. A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 

gestão. 

Dentre estes princípios, o Estado estruturou o seu sistema de gestão 

calcado em uma estrutura institucional responsável pelo desenvolvimento e 

implementação dos denominados instrumentos de gestão, quais sejam o 
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monitoramento, a emissão de autorizações de uso da água (outorgas), a tarifação 

e, perpassando todos eles, o processo de planejamento, materializado nos Planos 

de Bacia Hidrográfica e no Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

O Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul foi 

regulamentado pelos Decretos Estaduais no 37.033/96, que dispõe sobre a 

Outorga da água no Estado, o Decreto no 37.034/96, que trata da implantação dos 

comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas, e pelo Decreto no 42.047/02, 

que dispõe sobre as águas subterrâneas. 

Quanto às atribuições dos Comitês de Bacia, o artigo 19 da Lei Estadual 

10.350/94, define as seguintes: 

I. Encaminhar ao Departamento de Recursos Hídricos a proposta 

relativa à bacia hidrográfica, contemplando, inclusive, objetivos de 

qualidade, para ser incluída no anteprojeto de lei do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos;  

II. Conhecer e manifestar-se sobre o anteprojeto de lei do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos previamente ao seu encaminhamento 

ao Governador do Estado;  

III. Aprovar o Plano da respectiva bacia hidrográfica e acompanhar sua 

implementação;  

IV. Apreciar o relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos do 

Rio Grande do Sul;  

V. Propor ao órgão competente o enquadramento dos corpos de água da 

bacia hidrográfica em classes de uso e conservação;  

VI. Aprovar os valores a serem cobrados pelo uso da água da bacia 

hidrográfica;  

VII. Realizar o rateio dos custos de obras de interesse comum a serem 

executados na bacia hidrográfica;  

VIII. Aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos em 

serviços e obras de interesse da bacia hidrográfica tendo por base o 

Plano da respectiva bacia hidrográfica;  
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IX. Compatibilizar os interesses dos diferentes usuários da água, 

dirimindo, em primeira instância, os eventuais conflitos.  

2.4.1.3. Os Atores do Sistema de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 

Quanto ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a 

Lei Federal no 9.433/97 institui que o mesmo é composto pelas seguintes 

instituições e instancias: 

• O Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

• Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito 

Federal; 

• Os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

• Os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais, 

cujas competências se relacionam com a gestão de recursos 

hídricos; 

• As Agências de Água. 

Atualmente, está implantado e funcionando o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, diversos Conselhos estaduais e mais de cem comitês de bacia, 

a maioria de âmbito estadual (em bacias com águas de domínio exclusivamente 

estadual). 

A legislação determina que a Secretaria Executiva do CNRH seja exercida 

pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente responsável 

pela gestão dos recursos hídricos, ou seja, a Secretaria Nacional de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano. 

Em ambos estados o Conselho de Recursos Hídricos já está instituído e 

operando, no Rio Grande do Sul o CRH foi instituído pelo Decreto no 30.132/81, e 

depois reformulado, adaptando-o a legislação mais atual. Em Santa Catarina o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos foi instituído pela Lei Estadual no 

6.739/85, e também já passou por reformulações. 
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A interface com a sociedade é dada, nos SERH, tanto do Rio Grande do 

Sul quanto em Santa Catarina, pela atuação dos comitês de gerenciamento de 

bacia hidrográfica (CBH). 

Na bacia do Uruguai, em território gaúcho, já se encontram criados e em 

funcionamento os CBH nas seguintes sub-bacias: 

• rios Apuaê e Inhandava; 

• rio Passo Fundo; 

• rio da Várzea; 

• rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo; 

• rio Ijuí; 

• rio Piratinim; 

• rios Butuí e Icamaquã (aguardando a primeira eleição para sua 

composição); 

• rio Santa Maria; e 

• rio Ibicuí. 

Faltando apenas os comitês dos rios de domínio da União: Quaraí e Negro. 

Quanto ao processo de formação dos Comitês de Bacia, em Santa 

Catarina, e na bacia do Uruguai, estão formados os seguintes comitês: 

• rio das Antas e bacias contíguas;  

• rio Jacutinga e bacias contíguas;  

• rio do Peixe;  

• rio Canoas. 

Além disso, já está iniciado o processo de criação do comitê dos rios 

Chapecó e Irani. Falta apenas o processo no Peperi-Guaçu que é de domínio da 

União.  

Tanto no caso do Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, o processo 

de formação de um comitê de bacia é algo que exige a efetiva participação da 

sociedade da bacia. 
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Em julho de 2000, foi sancionada a Lei Federal no 9.984, que "dispõe sobre 

a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, entidade federal de 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências". 

Trata-se de uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, 

integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Entre 

suas atribuições está a outorga do direito de uso de recursos hídricos em corpos 

de água de domínio da União, além de outras funções de caráter normativo, 

executivo e de fiscalização relativas ao uso dos recursos hídricos e de 

assessoramento técnico ao Sistema Nacional. 

Assim, no âmbito Federal, há um ente responsável por elaborar a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, a SRH/MMA, e outro responsável por sua 

implementação, a ANA. 

No âmbito dos Estados, o SERH de Santa Catarina conta, como órgão 

gestor, com a Diretoria de Recursos Hídricos da Secretária Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável (DRHI-SDS). O órgão ambiental é a FATMA – 

Fundação do Meio Ambiente, responsável pelo licenciamento e controle ambiental.  

Os órgãos gestores dos RH no estado do Rio Grande do Sul são o 

Departamento de Recursos Hídricos (DRH) e a Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM), ambos integrantes da estrutura da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). Em verdade, a FEPAM é o órgão 

ambiental do RS, porém a legislação de RH a confere atribuições ligadas à gestão 

das águas. 

Atualmente o Rio Grande do Sul conta com a Secretaria Extraordinária de 

Irrigação e Usos Múltiplos da Água, criada na reforma administrativa ocorrida no 

Estado em 2007. Apesar de possuir um caráter setorial, devido ao tema irrigação, 

a secretaria também é a responsável pelas obras de infra-estrutura relacionadas a 

recursos hídricos, sobretudo obras para acumulação e regularização de vazões. 
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Fica evidente a necessidade de uma estreita relação entre as duas 

secretarias (SIUMA e SEMA) uma vez que atuam de forma compartilhada, em 

relação a recursos hídricos. 

No contexto do Sistema de Recursos hídricos do Rio Grande do Sul, 

insere-se ainda o Fundo de Investimento em Recursos Hídricos – FRH, criado 

pela Lei Estadual nº 8.850/89, tendo sido regulamentado pelo Decreto nº 

33.282/89. Os recursos do FRH se destinam a investimentos em obras e 

instalações, máquinas e equipamentos e a financiar a elaboração de planos, 

programas e projetos de interesse do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

Quanto ao último dos atores listados no artigo 33 da Lei 9.433/97, as 

Agências de Água, não há nenhuma ação efetiva na bacia do Uruguai no sentido 

de preencher esta lacuna. O RS está fazendo um estudo de viabilidade da criação 

destes organismos, com um projeto piloto para a RH Guaíba, mas ainda sem 

resultados conclusivos. 

2.4.1.4. Instrumentos de Planejamento e Gestão 
O Processo de Planejamento em Recursos Hídricos 

Os Planos de Recursos Hídricos, tanto em âmbito Nacional, como 

Estaduais ou de Bacia, são instrumentos de planejamento estratégico das 

respectivas regiões de abrangência. Destaca-se o caráter participativo da 

elaboração dos planos, conforme estabelecido na Lei. 

Planos de Recursos Hídricos são considerados de grande importância, à 

medida que estabelecem diretrizes que norteiam o estabelecimento de políticas 

públicas, bem como a definição de investimentos que serão necessários para 

reverter danos causados pelo uso inadequado da água, prevenindo também a sua 

escassez. 

Assim, os Planos de Recursos Hídricos são um dos instrumentos utilizados 

pela Lei n° 9.433/97 para a sua aplicação e se constituem em planos diretores 

para fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o gerenciamento desses recursos. 
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No art. 7º da mesma lei, consta que os Planos de Recursos Hídricos são 

planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período 

de implantação de seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo 

mínimo:  

I. Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;  

II. Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de 

atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do 

solo; 

III. Balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos 

hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos 

potenciais;  

IV. Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria 

da qualidade dos recursos hídricos disponíveis;  

V. Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e 

projetos a serem implantados, para o atendimento das metas 

previstas;  

VI. Responsabilidades para execução das medidas, programas e 

projetos;  

VII. Cronograma de execução e programação orçamentário-financeira 

associados às medidas, programas e projetos;  

VIII. Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;  

IX. Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;  

X. Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com 

vistas à proteção dos recursos hídricos. 

Em Santa Catarina, o processo de planejamento de recursos hídricos deve 

ser elaborado conforme estabelecido no Capítulo IV da Lei nº 9.748/94, transcrito 

no quadro abaixo. 
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LEI ESTADUAL no 9.748, de 30 de novembro de 1994 
 

Dispõe sobre a Política Estadual 
de Recursos Hídricos e 
dá outras providências 

 
CAPÍTULO IV - Do Planejamento dos Recursos Hídricos 

 
Art. 13 - Os princípios, objetivos e diretrizes da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, definidos nesta Lei, serão expressos no Plano 
Estadual de Recursos Hídricos, tomando por base os Planos de Bacias 
Hidrográficas, as normas relativas à proteção do meio ambiente, as 
diretrizes do Planejamento e Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  
 
Seção I - Do Plano Estadual dos Recursos Hídricos  
 
Art. 14 - O Plano Estadual de Recursos Hídricos terá como elementos 
constitutivos:  

I. a condução prática dos objetivos da Política Estadual de 
Recursos Hídricos em metas a serem alcançadas em prazos definidos;  

II. a ênfase nos aspectos quantitativos e qualitativos da água;  
III. o inventário das disponibilidades hídricas, seus usos atuais e 

futuros, ressaltando os conflitos resultantes;  
IV. a definição e as análises pormenorizadas das áreas críticas, 

atuais e potenciais;  
V. as diretrizes para a outorga do uso da água, que considerem 

a aleatoriedade das projeções dos usos e das disponibilidades da água.  
 
Parágrafo Único - O Plano Estadual de Recursos Hídricos contemplará, 
também, os programas de desenvolvimento nos municípios a que se 
referem os incisos XV e XVI do artigo 3º desta lei.  
 
Art. 15 - O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado com 
base nas propostas dos Planos de Bacias Hidrográficas encaminhados 
pelos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, e levará em 
conta, ainda:  

I. propostas apresentadas pelos usuários da água, tanto a nível 
individual como coletivo;  

II. planos gerais regionais e setoriais devidamente 
compatibilizados com as propostas de recuperação, proteção e 
conservação dos recursos hídricos;  

III. convênios internacionais de cooperação;  
IV. estudos, pesquisas e documentos públicos que possam 

contribuir para a compatibilização e consolidação das propostas a que se 
refere o "caput' desse artigo.  
 
Art. 16 - A proposta do Plano Estadual de Recursos Hídricos será 
elaborada pelo órgão central do Sistema Estadual de Recursos Hídricos 
e aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, previamente 
ao encaminhamento à Assembléia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina.  
  
Art. 17 - O Poder Executivo, através do órgão Central do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, elaborará a cada final 
de ano, relatório sobre a situação dos recursos hídricos no Estado, com 
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a finalidade de permitir a avaliação permanente da execução do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos.  
 
 
Seção II - Dos Planos de Bacias Hidrográficas  
 
Art. 18 - Os Planos de Bacias Hidrográficas têm por finalidade 
operacionalizar, no âmbito de cada bacia, as disposições do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos e conterão, dentre outros, os seguintes 
elementos:  

I. diretrizes gerais, capazes de orientar devidamente o 
desenvolvimento segundo as necessidades de recuperação, proteção e 
conservação dos recursos hídricos das bacias hidrográficas;  

II. metas de curto, médio e longo prazo para se atingir índices 
progressivos de recuperação, proteção e conservação dos recursos 
hídricos da bacia, traduzidas, entre outras em:  

a) planos de utilização prioritária e propostas de 
enquadramento dos corpos d'água em classe de uso preponderante;  

b) programas de recuperação, proteção, conservação e 
utilização dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, inclusive com 
especificações dos recursos financeiros necessários;  

c) programas de desenvolvimento integrado, referido no 
inciso XV, do artigo 3º.  

III. financiamento dos programas através da cobrança pelo uso 
da água, do rateio de investimentos de interesse comum, e de recursos 
alocados pelos orçamentos públicos e privados na bacia;  

IV. programas de monitoramento ambiental.  
 
Art. 19 - Os Planos de Bacias Hidrográficas serão elaborados pelos 
Comitês de Gerenciamento, conforme dispõe o artigo 15 desta Lei.  
 
Seção III - Dos Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas  
 
Art. 20 - Em cada bacia hidrográfica será instituído um Comitê de 
Gerenciamento, ao qual caberá a coordenação programática das 
atividades dos agentes públicos e privados relacionados aos recursos 
hídricos, compatibilizando, no âmbito espacial de sua respectiva bacia, 
as metas do Plano Estadual de Recursos Hídricos com a melhoria da 
qualidade dos corpos d'água.  
 
Art. 21 - Cada Comitê será assim constituído:  

I. representantes dos usuários da água, cujo peso de 
representação deve refletir, tanto quanto possível, sua importância 
econômica na região e o seu impacto sobre os corpos d'água;  

II. representantes da população da bacia, através dos poderes 
executivos e legislativo municipais, de parlamentares da região e de 
organizações e entidades da sociedade civil;  

III. representantes dos diversos órgãos da administração federal 
e estadual atuantes na bacia e que estejam relacionados com os 
recursos hídricos.  
 
Parágrafo Único - Entende-se como usuários da água indivíduos, grupos, 
entidades públicas e privadas e coletividades que, em nome próprio ou 
no de terceiros, utilizam os recursos hídricos para:  

a) insumo em processo produtivo ou para consumo final;  
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b) receptor de resíduos;  
c) meio de suporte de atividades de produção ou consumo.  

 
Art. 22 - Na composição dos grupos a que se refere o artigo anterior, 
deverá ser observada a distribuição de 40% (quarenta por cento) de 
votos para representantes do grupo definido no inciso I, 40% (quarenta 
por cento) no inciso II e 20% (vinte por cento) para os representantes 
definidos no inciso III.  
 
Art. 23 - Os Comitês serão presididos por um de seus membros, eleito 
por seus pares para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a 
recondução.  
 
Art. 24 - Todos os integrantes de um Comitê deverão ter plenos poderes 
de representação dos órgãos ou entidades de origem.  
 
Art. 25 - Cabe ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos estabelecer 
as normas e orientar a constituição dos Comitês.  
 
Art. 26 - Decreto do Chefe do Poder Executivo Estadual instituirá os 
Comitês de Bacias e aprovará os seus Regimes Internos.  
 
Art. 27 - Compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas:  

I. elaborar e aprovar a proposta do Plano da respectiva bacia 
hidrográfica e acompanhar sua implementação;  

II. encaminhar ao Conselho Estadual de Recursos hídricos a 
proposta relativa à bacia hidrográfica, contemplando, inclusive, objetivos 
de qualidade, para ser incluída no Plano Estadual de Recursos Hídricos;  

III. aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos 
em serviços e obras de interesse da bacia hidrográfica, tendo por base o 
Plano da respectiva bacia;  

IV. propor ao órgão competente o enquadramento dos corpos de 
água da bacia hidrográfica em classes de uso e conservação;  

V. propor ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, os 
valores a serem cobrados pelo uso da água da bacia hidrográfica;  

VI. realizar o rateio dos custos de obras de interesse comum a 
serem executados na bacia hidrográfica;  

VII. compatibilizar os interesses dos diferentes usuários da água, 
dirimindo, em primeira instância, os eventuais conflitos;  

VIII. promover a cooperação entre os usuários dos recursos 
hídricos;  

IX. realizar estudos, divulgar e debater, na região, os programas 
prioritários de serviços e obras a serem realizados no interesse da 
coletividade, definindo objetivos, metas, benefícios, custos, riscos sociais 
e ambientais;  

X. fornecer subsídios para elaboração do relatório anual sobre a 
situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica;  

XI. gestionar recursos financeiros e tecnológicos junto a 
organismos públicos, privados e instituições financeiras;  

XII. solicitar apoio técnico, quando necessário, aos órgãos que 
compõem o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  

 
 
 
Seção IV - Dos diversos Tipos de Participação  
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Art. 28 - O Estado incentivará a formação de consórcios intermunicipais, 
nas bacias hidrográficas consideradas prioritárias, nas quais o 
gerenciamento dos recursos hídricos deve ser feito segundo diretrizes e 
objetivos espaciais e estabelecerá convênios de mútua cooperação e 
assistência com os mesmos.   
 
Art. 29 - O Estado poderá delegar aos municípios, que se organizarem 
técnica e administrativamente, o gerenciamento de recursos hídricos de 
interesse exclusivamente local, compreendendo, entre outros, os de 
bacias hidrográficas que se situem exclusivamente no território do 
município e os aqüíferos subterrâneos situados em áreas urbanizadas.  
 
Art. 30 - O Estado incentivará a organização e o funcionamento de 
associações de usuários como entidades auxiliares no gerenciamento 
dos recursos hídricos e na implantação, operação e manutenção de 
obras e serviços, com direitos e obrigações definidos em regulamento.  

 
No caso do Rio Grande do Sul, o processo de planejamento deve ser 

elaborado conforme estabelecido no Capítulo III da Lei no 10.350/94, cujos artigos 

21 a 28 são transcritos a seguir: 

 

LEI ESTADUAL no 10.350, de 30 de dezembro de 1994 
 

Instituiu o Sistema Estadual 
de Recursos Hídricos, regulamentando 

o artigo 171 da Constituição 
do Estado do Rio Grande do Sul 

 
Capítulo III - Do Planejamento dos Recursos Hídricos 

 
Art. 21. Os objetivos, princípios e diretrizes da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, definidos nesta Lei, expressar-se-ão através de 
Planos Estaduais de Recursos Hídricos e de Planos de Bacias 
Hidrográficas. 
 
Seção 1 - Do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
 
Art. 22. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, a ser instituído por lei, 
com horizonte de planejamento não inferior a 12 anos e atualizações 
periódicas, aprovadas até o final do segundo ano de mandato do 
Governador do Estado, terá abrangência estadual, com desagregação 
por bacia hidrográfica. 
 
Art. 23. Serão elementos constitutivos do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos: 

I. a tradução dos objetivos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos em metas a serem alcançadas em prazos definidos; 

II. a ênfase nos aspectos quantitativos, de forma compatível 
com os objetivos de qualidade de água, estabelecidos a partir das 
propostas dos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica; 
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III. o inventário das disponibilidades hídricas presentes e das 
estruturas de reservação existentes; 

IV. o inventário dos usos presentes e dos conflitos resultantes; 
V. a projeção dos usos e das disponibilidades de recursos 

hídricos e os conflitos potenciais; 
VI. a definição e as análises pormenorizadas das áreas críticas, 

atuais e potenciais; 
VII. as diretrizes para a outorga do uso da água, que considerem 

a aleatoriedade das projeções dos usos e das disponibilidades de água; 
VIII. as diretrizes para a cobrança pelo uso da água; 
IX. o limite mínimo para a fixação dos valores a serem cobrados 

pelo uso da água. 
 
Parágrafo Único - O Plano Estadual de recursos Hídricos, contemplará 
também os programas de desenvolvimento nos Municípios a que se 
refere o Inciso VI e VII do Artigo 4º. 
 
Art. 24. O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado com 
base nas propostas encaminhadas pelos Comitês de Gerenciamento de 
Bacia Hidrográfica, e levará em conta, ainda: 

I. propostas apresentadas individual ou coletivamente por 
usuários de água; 

II. planos regionais e setoriais de desenvolvimento; 
III. tratados internacionais; 
IV. estudos, pesquisas e outros documentos públicos que 

possam contribuir para a compatibilização e consolidação das propostas 
a que se refere o caput.  
 
Parágrafo Único - O Plano Estadual de Recursos Hídricos considerará, 
obrigatoriamente, a variável ambiental através da incorporação, ao nível 
do planejamento de cada bacia hidrográfica, de Estudos de Impacto 
Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental, de modo a 
conter um juízo de pré-viabilidade do licenciamento ambiental global, 
sem prejuízo do licenciamento nos termos da legislação vigente. 
 
Art. 25. Com a finalidade de permitir a avaliação permanente da 
execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos, o Poder Executivo, 
através do Departamento de Recursos Hídricos, publicará, até 30 de 
Abril de cada ano, o relatório sobre a situação dos recursos hídricos no 
Estado. 
 
Seção 2 - Dos Planos de Bacia Hidrográfica 
 
Art. 26 - Os Planos de Bacia Hidrográfica têm por finalidade 
operacionalizar, no âmbito de cada bacia hidrográfica, por um período de 
4 anos, com atualizações periódicas a cada 2 anos, as disposições do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos, compatibilizando os aspectos 
quantitativos e qualitativos, de modo a assegurar que as metas e usos 
previstos pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos sejam alcançados 
simultaneamente com melhorias sensíveis e continuas dos aspectos 
qualitativos dos corpos de água.  
 
Art. 27 - Serão elementos constitutivos dos Planos de Bacia Hidrográfica:  
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I. objetivos de qualidade a serem alcançados em horizontes de 
planejamento não inferiores ao estabelecido no Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, nos termos do artigo 22;  

II. programas das intervenções estruturais e não-estruturais e 
sua espacialização;  

III. esquemas de financiamentos dos programas a que se refere 
o inciso anterior, através de:  

a) determinação dos valores cobrados pelo uso da água;  
b) rateio dos investimentos de interesse comum;  
c) previsão dos recursos complementares alocados 

pelos orçamentos públicos e privados na bacia.   
 
Art. 28 - Os Planos de Bacia Hidrográfica serão elaborados pelas 
Agências de Região Hidrográfica e aprovados pelos respectivos Comitês 
de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica.  

 
Como pode ser observado pela análise do que dispõem as legislações 

gaúcha e catarinense sobre recursos hídricos para as questões relativas ao 

Planejamento dos Usos da Água, os princípios gerais que norteiam a implantação 

do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos também estão 

presentes nos Estados. 

Outro ponto que fica evidente na leitura dos dispositivos legais é a 

separação conceitual, porém com intensa necessidade de articulação operacional, 

entre os Planos de Recursos Hídricos e os Planos de Desenvolvimento Regional, 

como é o caso deste que se desenvolve para a RBRU. 

Conforme explicitam as legislações, os Planos de Recursos Hídricos 

devem considerar o que está estabelecido nos Planos de Desenvolvimento 

Regional que, por sua vez, estão condicionados às diretrizes estabelecidas nos 

Planos de Recursos Hídricos para os usos da água, o que, por certo, condiciona o 

desenvolvimento regional. 

No contexto dos Planos de Recursos Hídricos, os Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos (CERH), sendo integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, exercem um papel decisivo na elaboração 

dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERHs), já que cabe a eles aprová-

los e acompanhar a sua implementação, assim como os Comitês de Bacia têm 

este papel no plano da respectiva bacia.  
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Assim, a implementação dos Planos de Recursos Hídricos é uma atividade 

fundamental, visto que o mesmo tem por objetivo orientar as políticas públicas de 

recursos hídricos nos âmbitos das bacias hidrográficas, do estado, ou do país. 

Os planos devem ser constantemente aprimorados, atualizados, corrigidos 

e aprofundados, na medida das possibilidades e das demandas, constituindo-se 

em um processo permanente de planejamento. O processo de elaboração dos 

planos, também é apoiado pela participação ampla da sociedade, buscando 

refletir seus anseios quanto ao uso, controle e proteção das águas doces 

(subterrâneas e superficiais), estuarinas e litorâneas. 

Desse modo, a implementação dos Planos de Recursos Hídricos torna-se 

vital, como base orientativa de continuidade e garantia da implementação da 

política pública de gestão de recursos hídricos. 

 

Os Instrumentos de Gestão: Outorga e Cobrança 

O instrumento de gestão que concretiza o controle público da repartição da 

água pelos diferentes usuários é a outorga do uso, por parte do Estado, aos 

usuários. Por se tratar de um bem público, toda a utilização que se deseje fazer 

dos recursos hídricos é dependente de autorização, por parte do Poder Público. 

Trata-se de um instrumento clássico de mandado e controle, mas que 

desempenha um importante papel social para a garantia do acesso universal a 

água. 

No caso de rios de domínio da união, a Outorga é concedida pela ANA, e 

nos casos de rios de domínio dos Estados, o outorgante é o órgão gestor de 

recursos hídricos. 

O reconhecimento do valor econômico da água oportuniza a utilização da 

cobrança pelo uso da água como instrumento de racionamento e racionalização 

dos usos, com a geração concomitante de recursos financeiros, por parte dos 

usuários (e com o controle dos mesmos), para emprego em ações voltadas à 

gestão dos recursos hídricos na própria bacia hidrográfica em que são gerados.  

2.4.1.5. Situação Atual quanto à Implantação 
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No que se refere à legislação relativa a recursos hídricos nos Estados que 

compõem a porção brasileira da bacia do Uruguai, encontram-se dispositivos 

regulamentados em leis e decretos. A criação e o funcionamento dos entes 

gestores foi mencionada anteriormente no item correspondente a este tema. 

Sobre os instrumentos de gestão que hoje estão em funcionamento na RH 

Uruguai, verifica-se que há um convênio entre os Estados da região Sul do país 

com Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para elaboração dos Planos 

Estaduais de RH. Ainda não há experiências quanto à elaboração de planos de 

bacia, na região, em nenhum dos Estados. Há intenções de se realizar ações 

iniciais na bacia do rio Chapecó (SC) e já houve um processo iniciado, mas 

atualmente paralisado, nas bacias Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo (RS). Na 

bacia do rio Santa Maria, há um chamado Plano de Desenvolvimento, que é 

reconhecido pelo Comitê como sendo um plano de Bacia, ainda que não atenda 

aos requisitos da legislação que define os conteúdos mínimos de tal instrumento 

(Res. 17/2001 do CNRH). 

O enquadramento dos corpos d’água em Santa Catarina foi estabelecido 

pela Portaria nº 0024/79, apesar de bem antiga, ainda válida. No Rio Grande do 

Sul, a bacia hidrográfica do rio Santa Maria já possui uma proposta apresentada 

pelo Comitê à FEPAM e há o interesse de iniciar este processo na bacia 

hidrográfica dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo. 

Com relação à implantação do Sistema de Informações em Recursos 

Hídricos (SIRH), no Rio Grande do Sul, este se restringe à base cartográfica e 

banco de dados sobre outorga, e vem passando por aprimoramentos num 

convênio de cooperação com a ANA, seguindo-se as diretrizes definidas no 

processo de elaboração de seu Plano Estadual. Em Santa Catarina este 

instrumento encontra-se em avançado estágio de implantação, e está disponível 

na internet, no site: http://www.aguas.sc.gov.br. 

A outorga de direito dos usos dos recursos hídricos está implantada e em 

operação nos três domínios que integram a RBRU: União, RS e SC. 

Não há experiência com a cobrança pelo uso da água nas bacias 

hidrográficas componentes da RH Uruguai, quer por iniciativa da União ou de 
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qualquer dos Estados. Não foi considerada aqui a contribuição do setor elétrico 

(0,75%) estabelecida pela Lei Federal 9.984/00, que é bastante significativa para 

a região. Ainda quanto à cobrança, foi realizado um estudo-piloto na BH do rio 

Santa Maria (RS). 

Um tema sobre o qual ainda não se têm resultados conclusivos diz respeito 

à eficácia da aplicação de planos e programas já elaborados. Ainda se têm 

poucas experiências com Planejamento de Recursos Hídricos na Região, porém, 

já há o Plano Nacional e estão em elaboração os Planos Estaduais de Recursos 

Hídricos. Tem-se, neste momento, de elaboração deste plano de desenvolvimento 

sustentável da RBRU, um grande desafio para buscar o desenvolvimento 

sustentável para a região, a partir da água e seu uso adequado. 

Assim, percebe-se que o Sistema de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos vem sendo gradativamente implementado, em ambos os estados, desde 

a sua criação. É preciso notar que se trata de um processo lento e gradual, mas 

que avança em passos sólidos em direção ao gerenciamento integrado dos 

recursos hídricos na bacia. 

2.4.2. O Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA 

O Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, instituído pela Lei 

6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto 99.274, de 06 de 

junho de 1990, é constituído por órgãos e autarquias da União, estados e 

municípios responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

A lei que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 

descreve o arcabouço institucional que compreende o SISNAMA, atribuindo 

responsabilidades para os diferentes atores, definindo os objetivos dessa política 

e os instrumentos necessários à consecução desses objetivos. 

A atuação do SISNAMA prevê a articulação coordenada dos Órgãos e 

entidades que o constituem, observado o acesso da opinião pública às 

informações relativas às agressões ao meio ambiente e às ações de proteção 

ambiental, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que tem, entre outras prerrogativas, a responsabilidade de 
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estabelecer normas e critérios para licenciamento de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras e estabelecer padrões de controle da poluição. 

Através das resoluções do CONAMA, que correspondem a textos 

normativos de caráter infralegal, são definidas as linhas gerais que regulam a 

ampla variedade de aspectos relacionados à gestão ambiental do país e à 

aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Um dos princípios básicos estabelecidos na PNMA é o da descentralização 

das responsabilidades relacionadas à gestão ambiental, cabendo aos estados e 

aos municípios a regionalização das medidas emanadas do SISNAMA, 

elaborando normas e padrões supletivos e complementares. 

Essa tendência, já presente na origem do Sistema foi, no que toca ao 

sistema de licenciamento ambiental (um dos instrumentos da PNMA), 

posteriormente reforçada com a publicação da Resolução 237/1997, que 

estabelece as bases da descentralização dos procedimentos relacionados ao 

licenciamento, em função da abrangência dos impactos das atividades ou 

empreendimentos propostos, estabelecendo a prerrogativa do licenciamento aos 

estados e municípios. 

Os itens a seguir apresentam a listagem dos principais diplomas legais 

relacionados a temas ambientais nos âmbitos federal e estaduais, considerando 

basicamente os textos de caráter legal e excluindo, portanto, os textos infralegais 

(resoluções, portarias, instruções normativas, etc). 

2.4.2.1. Aspectos Legais 
 

A legislação Federal 

No Quadro a seguir são relacionados os principais diplomas que regulam 

as matérias relacionadas ao meio ambiente na esfera Federal. Por uma questão 

de concisão, não são apresentadas as Resoluções CONAMA, cujo conteúdo 

completo pode ser acessado na página da internet dessa instituição 

(http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.cfm?codlegitipo=3). 
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Quadro 2.1 – Excerto da legislação Federal de meio ambiente. 

Tipo Número Ano Assunto 

Lei 4.771 1965 Institui o novo Código Florestal. 

Lei 6.938 1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

Lei 7.804 1989 

Altera a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, a Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a 
Lei 6.803, de 2 de julho de 1980, e dá outras providências. 

Lei 7.803 1989 
Altera a redação da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
revoga as Leis 6.535, de 15 de junho de 1978, e 7.511, de 7 de 
julho de 1986. 

Decreto 99.274 1990 

Regulamenta a Lei 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a 
criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras 
providências. 

Lei 9.605 1998 
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. 

Lei 9.795 1999 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental e dá outras providências. 

Lei 9.985 2000 
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e dá outras providências. 

Lei 10.165 2000 
Altera a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Decreto 4.340 2002 
Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

Decreto 5.098 2004 
Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com 
Produtos Químicos Perigosos-P2R2, e dá outras providências. 

Lei 11.105 2005 

Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da 
Constituição Federal, estabelece normas de segurança e 
mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, 
cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura 
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, 
dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga 
a Lei 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 2.191-
9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da 
Lei 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências.

Lei 11.428 2006 Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 
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Tipo Número Ano Assunto 
Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

Lei 11.460 2007 

Dispõe sobre o plantio de organismos geneticamente modificados 
em unidades de conservação; acrescenta dispositivos à Lei 9.985, 
de 18 de julho de 2000, e à Lei 11.105, de 24 de março de 2005; 
revoga dispositivo da Lei 10.814, de 15 de dezembro de 2003; e 
dá outras providências. 

 
O Estado do Rio Grande do Sul 

O Quadro seguir apresenta os principais dispositivos legais relacionados ao 

meio ambiente na legislação do Rio Grande do Sul. 

Quadro 2.2 – Excerto da legislação estadual de meio ambiente – Rio Grande do Sul. 

Tipo número Ano Assunto 

Lei 7.488 1981 Dispõe sobre a proteção do meio ambiente e o controle da 
poluição e da outras providencias. 

Lei 9.519 1992 Institui o Código Florestal do Rio Grande do Sul. 

Lei 9.921 1993 
Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 
247, parágrafo 3º da Constituição do Estado e dá outras 
providências. 

Decreto 38.356 1998 
Aprova o Regulamento da Lei n° 9.921, de 27 de julho de 1993, 
que dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Lei 11.520 2000 Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio 
Grande do Sul e da outras Providências. 

Lei 12.037 2003 Dispõe sobre a política estadual de saneamento e da outras 
providências. 

 
O Estado de Santa Catarina 

O Quadro abaixo traz os principais dispositivos legais relacionados ao meio 

ambiente na legislação do Estado de Santa Catarina. 

Quadro 2.3 – Excerto da legislação estadual de meio ambiente – Santa Catarina. 

Tipo Número Ano Assunto 
Lei 5.793 1980 Dispõe sobre a proteção e melhoria da qualidade ambiental 
Decreto 14.250 1981 Regulamenta Lei 5.793/80 

Lei 11.069 1998 
Estabelece o controle da produção, comércio, uso, consumo, 
transporte e armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e 
afins no território catarinense. 

Decreto 3.572 1998 Aprova e o estatuto da Fundação do Meio Ambiente (FATMA). 
Decreto 3.573 1998 Aprova regimento interno da Fundação do Meio Ambiente (FATMA). 
Lei 11.986 2001 Institui o sistema estadual de unidades de conservação da natureza. 

Decreto 620 2003 Institui o programa de descentralização das ações de gestão 
ambiental no Estado de Santa Catarina. 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                         

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

 

76

Tipo Número Ano Assunto 
Lei 
Comple
mentar 

284 2005 
Estabelece modelo de gestão para a Administração Pública Estadual 
e dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo; art. 95: 
Fundação do Meio Ambiente (FATMA). 

Lei 13.549 2005 
Dispõe sobre a coleta, armazenagem e destino final das embalagens 
flexíveis de rafia, usadas para acondicionar produtos utilizados nas 
atividades industriais, comerciais e agrícolas. 

Lei 13.558 2005 Dispõe sobre a política estadual de educação ambiental (PEEA). 

Decreto 3.657 2005 Regulamenta as Leis n°s 11.069, de 29 de dezembro de 1998, e 
13.238, de 27 de dezembro de 2004. 

Lei 13.674 2006 
Dispõe sobre a dispensa de estudo de impacto ambiental e relatório 
de impacto ambiental para alguns tipos de atividade de extração 
mineral. 

Decreto 4.726 2006 Regulamenta o fundo especial de proteção ao meio ambiente 
(FEPEMA). 

Decreto 4.87 2006 
Cria o programa para o desenvolvimento sustentável da bacia 
hidrográfica do Rio Uruguai - Pró-rio Uruguai - Aqüífero Guarani e 
define a estrutura institucional para sua implementação. 

Lei 13.973 2007 
Dispõe sobre a concessão e/ou renovação de licença ambiental a 
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental 
regional ou local. 

 
2.4.2.2. Os Atores do Sistema de Meio Ambiente 

A estrutura do SISNAMA, no que se refere ao sistema de licenciamento 

ambiental, tem no IBAMA o órgão executor do sistema, sendo responsável pelo 

licenciamento de empreendimentos ou atividades que se enquadrem entre os 

seguintes, conforme o texto da Resolução CONAMA 237/1997: 

I. localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país 

limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona 

econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de 

conservação do domínio da União; 

II. localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

III. cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do 

País ou de um ou mais Estados; 

IV. destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 

armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 
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utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 

mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 

V. bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a 

legislação específica. 

A resolução citada acima explicita a tendência, de resto já presente na lei 

de criação da PNMA, de descentralização dos procedimentos relacionados ao 

licenciamento, em função da abrangência dos impactos das atividades ou 

empreendimentos propostos, estabelecendo a prerrogativa do licenciamento aos 

estados e municípios. 

Essa resolução afirma que serão licenciados pelos Estados e pelo Distrito 

Federal os empreendimentos e atividades: 

I. localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em 

unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito 

Federal; 

II. localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de 

vegetação natural de preservação permanente relacionadas no 

artigo 2o da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as 

que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou 

municipais; 

III. cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais 

de um ou mais Municípios; 

IV. delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por 

instrumento legal ou convênio. 

Em seu artigo 6o, a resolução afirma que compete ao órgão ambiental 

municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito 

Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo 

Estado por instrumento legal ou convênio. 
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A seguir será feito um apanhado geral da situação dos estados do Rio 

Grande do Sul e de Santa Catarina com relação aos procedimentos de 

licenciamento ambiental, sem considerar os aspectos relacionados à gestão dos 

recursos hídricos, já tratado anteriormente. 

No Estado do Rio Grande do Sul, os procedimentos relacionados ao 

licenciamento ambiental são conduzidos pela Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental Henrique Luis Roessler (FEPAM), enquanto que os aspectos 

relacionados à gestão florestal, incluindo-se o manejo de florestas nativas e 

plantadas e a emissão de autorizações de supressão vegetal estão a cargo do 

Departamento de Florestas e Áreas Protegidas (DEFAP), que, como diz seu 

nome, também está encarregado da administração das unidades de conservação 

estaduais. 

Essa estrutura de licenciamento, ao apresentar uma certa sobreposição de 

atribuições, impunha alguns entraves ao andamento dos processos de 

licenciamento, uma vez que era necessária a abertura de pelo menos dois 

processos em paralelo para o licenciamento de uma única atividade, havendo 

exigências similares a serem atendidas em cada um deles. 

Recentemente, o Estado está dando início à implantação do 

“Licenciamento Ambiental Unificado”, através do qual um único expediente 

conduzirá todo o procedimento de licenciamento, abrangendo as exigências 

específicas dos distintos órgãos intervenientes (DRH, DEFAP e FEPAM). Além de 

otimizar os esforços dos consultores e dos próprios técnicos encarregados do 

licenciamento, essa unificação pretende agilizar o andamento dos processos de 

licenciamento, sem prejuízo de sua qualidade técnica. 

Em Santa Catarina, a Fundação do Meio Ambiente (FATMA) concentra 

todas as atribuições relacionadas ao licenciamento ambiental e está implantando, 

a partir do ano de 2008, o Sistema Integrado de Informação Ambiental (SINFAT), 

que pretende tornar mais ágil o andamento dos processos de licenciamento e foi 

reformulado no ano de 2008 para permitir a plena consecução dos objetivos a que 

se propõe. 
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A resolução 02/2006 do CONSEMA/SC define as atividades de impacto 

local para fins do exercício da competência do licenciamento ambiental municipal, 

bem como os critérios necessários para o licenciamento municipal por meio de 

convênio. Essa resolução estabelece as exigências a serem cumpridas por parte 

dos municípios, para que se habilitem a responsabilizar-se pelo licenciamento 

ambiental local e representa o marco regulatório principal, em nível estadual, do 

processo de descentralização do licenciamento ambiental previsto na Política 

Nacional de Meio Ambiente. 

Com relação à transferência da competência do licenciamento para os 

municípios, conforme preconiza a Política Nacional de Meio Ambiente, essa se dá 

através do estabelecimento de convênio entre os órgãos estaduais e os 

municípios interessados. Para habilitar-se ao licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto local, os municípios devem contar com 

pessoal qualificado para tanto em seu quadro de funcionários, possuir um 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e ter um Plano Diretor ou documento 

equivalente que discipline o uso e ocupação do solo em seu território. Atualmente 

o Rio Grande do Sul conta com 202 municípios licenciadores (Resolução 

CONSEMA 167/2007). 

2.4.3. O programa Pró-Uruguai e sua relação com o SINGREH e o 
SISNAMA 

Este item do relatório se refere à relação entre os atores institucionais que 

integram o programa e os atores que integram os sistemas de recursos hídricos e 

meio ambiente. 

Esta vinculação é necessária, uma vez que o programa se propõe a 

estabelecer um Plano de Desenvolvimento Regional para a área de abrangência, 

a Região da Bacia do Rio Uruguai, tendo como variáveis estruturantes do mesmo 

a água e diversas condicionantes ambientais, adjetivando o plano como de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Ressalta-se que neste momento, apenas se pretende apresentar as inter-

relações necessárias, uma vez que a Componente IV do Plano vai de debruçar 
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com maior grau de detalhamento na estruturação de um Arranjo Institucional para 

o Programa e para a implementação do Plano. 

O programa Pró-Uruguai dispõe de estruturas semelhantes nos dois 

Estados em tela: Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No RS o programa foi 

criado pelo Decreto no 35.235 de 6 de maio de 1994, que foi revogado pelo 

Decreto no 42.400, de 21 de agosto de 2003, quando o programa foi reestruturado. 

Em SC, o programa, do ponto de vista formal, é mais recente, criado pelo Decreto 

no 1.142, de 11 de março de 2008. 

A estrutura do programa no RS está prevista no artigo 4º do Decreto no 

42.400/2003, segundo o qual o mesmo é constituído dos seguintes órgãos: 

• Conselho Diretor 

• Comitê (Conselho) Consultivo 

• Secretaria Executiva 

• Grupos de Trabalho. 

Em SC, também no artigo 4º do Decreto no 1.142/08, define-se a estrutura 

do programa naquele Estado, composta pelos seguintes órgãos: 

• Secretaria Executiva 

• Conselho Diretor 

• Conselho Consultivo 

• Grupos de Trabalho 

• Comitê Técnico. 

No Decreto gaúcho, o Programa tem como objetivo geral (art 2º) “criar 

condições necessárias ao desenvolvimento dos seus recursos naturais, 

promovendo a recuperação da qualidade ambiental das áreas urbanas e rurais, e 

o manejo ambiental auto-sustentável da produção industrial, agrícola, pecuária e 

florestal”. 

Quanto aos objetivos específicos (Art. 3º), destacam-se: 

a) Promover o fortalecimento institucional e consolidar uma base legal 

integradora para a Bacia; 
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b) Elaborar plano integrado para o manejo ambiental da Bacia que 

trace as diretrizes, objetivos, políticas e estratégias para guiar o 

trabalho das instituições que executam ações na área; 

c) Prestar serviços que facilitem o trabalho integrado das instituições 

envolvidas, especialmente através da geração de informações 

básicas e de critérios que orientem o uso adequado do solo, água e 

florestas; 

d) Identificar, analisar, projetar e implantar sistemas de redução e 

tratamento de contaminação atmosférica e de despejos sólidos e 

líquidos; 

e) Estudar a vocação natural do solo quanto ao uso atual e suas 

potencialidades, instituindo um zoneamento agroecológico para o 

reordenamento produtivo; 

f) Realizar obras físicas de conservação de solos, de reflorestamento e 

de controle de agrotóxicos, com técnicas mais modernas e menos 

poluentes; 

g) Estudar a relação entre os impactos positivos e negativos gerados 

pela utilização dos recursos naturais; 

h) Contribuir para a conservação efetiva do patrimônio natural, 

fortalecendo as unidades de conservação existentes e promovendo 

o estabelecimento de unidades adicionais; 

i) Desenvolver e implementar programas de recuperação de áreas 

desertificadas junto à bacia; 

j) Estabelecer parcerias com organismos internacionais, nacionais, 

municipais, da iniciativa privada e instituições de ensino visando a 

proteger a bacia como um todo; 

k) Identificar vetores de poluição do Aqüífero Guarani junto à bacia; 

l) Promover a educação ambiental e a extensão rural, contribuindo 

para a mudança de atitude das pessoas face ao meio ambiente, 

especialmente em relação aos usuários dos recursos mais frágeis; 
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m) Induzir a atuação do setor privado e das comunidades à utilização 

racional e não predatória dos recursos naturais; 

n) Capacitar o Poder Público para atuar na prevenção e fiscalização de 

agressões ao meio ambiente e no socorro às áreas atingidas por 

acidentes industriais. 

No Decreto catarinense aparecem termos semelhantes, porém com 

algumas diferenças significativas, uma vez que o objetivo geral (art 2º) do 

programa é “promover as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável 

dos seus recursos naturais, incentivando a recuperação da qualidade ambiental 

das áreas urbanas e rurais degradadas”. 

Quanto aos objetivos específicos (Art. 3º), destacam-se: 

a) Elaborar um plano integrado para o manejo ambiental, traçando as 

diretrizes, objetivos, políticas e estratégias para subsidiar o trabalho 

das instituições que executam ações na área; 

b) Facilitar o trabalho integrado das instituições envolvidas, através da 

geração de informações básicas e de critérios que orientem o uso 

adequado do solo, água e florestas; 

c) Identificar, analisar, projetar e incentivas a implantação de sistemas 

de redução e tratamento de contaminação atmosférica e de 

despejos sólidos e líquidos; 

d) Incentivar a realização obras físicas de conservação de solos, de 

reflorestamento e de controle de agrotóxicos, com técnicas mais 

modernas e menos poluentes; 

e) Estudar a relação entre os impactos positivos e negativos gerados 

pela utilização dos recursos naturais; 

f) Contribuir para a conservação efetiva do patrimônio natural, 

fortalecendo as unidades de conservação existentes e promovendo 

o estabelecimento de unidades adicionais necessárias; 

g) Incentivar estudos para a identificação cartográfica detalhada das 

áreas aflorantes do Aqüífero Guarani em consonância com as Leis 

Orgânicas Municipais; 
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h) Identificar e informar os vetores de poluição do Aqüífero Guarani 

junto à bacia; 

i) Promover a educação ambiental contribuindo para a mudança de 

atitude da população face ao meio ambiente; 

j) Mobilizar a atuação do setor público e privado e das comunidades à 

utilização racional e não predatória dos recursos naturais; e 

k) Promover o fortalecimento institucional e consolidar uma base legal 

integradora. 

No âmbito gaúcho o Programa está vinculado a Governadoria (Gabinete da 

Governadora), conforme o artigo 1º do citado Decreto Estadual. Ainda assim, as 

atividades da Secretaria Executiva do Programa estão atreladas a Secretaria 

Extraordinária de Irrigação e Usos Múltiplos da Água, uma vez que a mesma tem 

atribuição legal sistematizar e elaborar de planos diretores de desenvolvimento 

sustentável de bacias, em consonância com o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos e com os planos das bacias específicas, conforme Anexo I Lei no 12.697, 

de 04 de maio de 2007. 

Já em Santa Catarina, está previsto no artigo 1º do Decreto de criação do 

Programa que o mesmo vincula-se a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável – SDS, que é a secretaria de estado que coordena as ações no 

âmbito dos Sistemas de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. 

Esta breve descrição do arranjo institucional sob o qual o Programa Pró-

Uruguai está estruturado, nos dois Estados, já explicita as articulações que se 

fazem necessárias entre o mesmo e os dois sistemas em análise. 

Apesar de se constituir num Plano de Desenvolvimento, o que não é 

atribuição dos sistemas, o programa busca o desenvolvimento sustentável 

embasado nas questões relacionadas a gestão ambiental e de recursos hídricos, 

de modo que a articulação, por exemplo, com os Comitês de Bacia representam 

uma importante estratégia de trabalho a ser buscada por ocasião da elaboração e 

implementação dos Planos. 

No caso do Rio Grande do Sul, ganha destaque a necessária articulação 

do Programa com a SEMA, uma vez que o mesmo encontra-se fora desta 
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Secretaria. Ressalta-se que é a SEMA quem coordena a atuação dos sistemas 

em discussão. Em Santa Catarina não se verifica esta característica uma vez que 

o programa está vinculado a SDS. 
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33..  EESSTTUUDDOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
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3. ESTUDOS ESPECÍFICOS 

3.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Este item do relatório se propõe a apresentar os resultados dos estudos de 

caracterização do regime hidrológico e da situação atual quanto à qualidade das 

águas na região da bacia do rio Uruguai. 

Apresentam-se, ainda, resultados de estudos desenvolvidos pelos Estados 

envolvidos no que se refere à caracterização das demandas e balanço hídrico. 

3.1.1. Estudo sobre o Regime Hidrológico da Região 

O regime hidrológico da RBRU foi caracterizado a partir do estudo do 

comportamento de três variáveis descritoras do ciclo hidrológico, que se 

comportam como condicionantes relacionadas ao clima, interferindo nas 

disponibilidades hídricas: precipitação, evapotranspiração e vazões. 

Cada uma das variáveis foi estudada a partir de informações disponíveis 

para a região, utilizando-se séries históricas, onde há registro destas informações, 

ou estimativas regionais disponibilizadas pelos órgãos oficiais (estaduais e 

federais) que têm a atribuição de efetuar o monitoramento de tais variáveis. 

Foi descrito um conjunto de valores estatísticos, englobando a 

caracterização de parâmetros médios, mínimos e máximos. 

Também são apresentados resultados sobre o balanço hídrico na fase 

meteórica (climático) que corresponde ao confronto entre precipitação e 

evapotranspiração, e um indicador do comportamento sazonal do regime de 

vazões que corresponde à razão entre vazões mínimas e médias, indicando a 

intensidade da redução da disponibilidade no período de estiagens. 

Os resultados são apresentados em forma tabular e também nos mapas 

que integram o Atlas que acompanha este diagnóstico. 
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3.1.1.1. Aspectos Metodológicos e Fontes de Informação 
A metodologia empregada está embasada no processo de seleção das 

estações de monitoramento das variáveis escolhidas para a caracterização. 

Os dados básicos utilizados para a caracterização da área de estudo, no 

que se refere a recursos hídricos, foram obtidos junto a entidades que são 

responsáveis pelo monitoramento climático e hidrológico no país. 

Os dados de precipitação e vazão foram buscados na Agência Nacional de 

Águas – ANA, que possui um Sistema de Informações Hidrológicas que opera na 

Internet, o HidroWeb (www.ana.gov.br/hidroweb). 

Já os dados de evapotranspiração foram obtidos junto ao Instituto Nacional 

de Meteorologia – INMET, a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária - 

FEPAGRO, e no Atlas Agroclimático de Santa Catarina. 

O roteiro metodológico adotado apresenta os seguintes passos: 

• escolha de postos de monitoramento (pluviométricos, fluviométricos 

e climatológicos) como fontes das informações; 

• estudo das séries históricas e das normais climatológicas 

registradas para os postos escolhidos; 

• distribuição dos postos selecionados e da informação levantada por 

bacia hidrográfica; 

• transferência das informações dos postos para a bacia, através de 

métodos consagrados na literatura, como o da relação entre áreas, 

ou vazão específica, e do inverso da distância. 

O critério utilizado para a transferência espacial da informação hidrológica, 

dos locais das estações de monitoramento para as bacias de estudo, foi o da 

média ponderada dos valores observados nos locais de monitoramento. Para as 

vazões, a variável espacializada foi a vazão específica. 

O ponderador utilizado para o cálculo dos valores médios por bacia foi o 

inverso do quadrado da distância entre a estação de monitoramento e o centróide 

da sub-bacia de interesse, conforme expressão abaixo. 
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Onde:  Qi = Vazão específica estimada para a bacia i 

 Qj = Vazão específica medida na estação j 

 di,j = Distância entre a estação j e o centróide da bacia i 

3.1.1.2. Caracterização do Regime de Precipitações 
Para a caracterização do regime de precipitações foram escolhidas 

estações pluviométricas que integram o Sistema Nacional de Informações 

Hidrológicas, o HidroWEB.  

Ao todo, se trabalhou com 44 estações pluviométricas, sendo 13 em SC e 

31 no RS. Um mapa com tais estações pode ser visualizado na Figura 3.1, a 

seguir, e uma lista com informações gerais sobre as mesmas, no Quadro 3.1. 
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Figura 3.1 – Localização das Estações Pluviométricas selecionadas. 
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Quadro 3.1 – Estações Pluviométricas selecionadas. 

CÓDIGO SB NOME DA ESTAÇÃO LONGITUDE LATITUDE ALTITUDE ANO OPERADORA MUNICÍPIO UF 

2650019 71 LEBON REGIS -50,6881 -26,9300 1000 jul/76 CPRM LEBON REGIS SC 
2651001 73 CAMPINA DA ALEGRIA -51,7964 -26,8733 1000 abr/43 CPRM VARGEM BONITA SC 
2651036 72 QUILOMETRO 30 -51,2628 -26,7758 1133 abr/76 CPRM MACIEIRA SC 
2652000 73 ABELARDO LUZ -52,3308 -26,5561 760 out/57 CPRM ABELARDO LUZ SC 
2652021 73 JARDINOPOLIS -52,9003 -26,7361 360 mar/76 CPRM JARDINOPOLIS SC 
2653002 74 DIONISIO CERQUEIRA -53,6208 -26,2653 800 mar/72 CPRM DIONISIO CERQUEIRA SC 
2749031 71 VILA CANOAS -49,7781 -27,8025 900 jun/57 CPRM LAGES SC 
2750007 71 PAINEL -50,0986 -27,9214 1196 mai/58 CPRM LAGES SC 
2750010 71 PONTE ALTA DO NORTE -50,4667 -27,1625 980 out/59 CPRM CURITIBANOS SC 
2750020 71 SAO JOSE DO CERRITO -50,5831 -27,6606 920 abr/76 CPRM SAO JOSE DO CERRITO SC 
2751012 72 CAPINZAL -51,6083 -27,3422 498 abr/76 CPRM CAPINZAL SC 
2751017 72 CLEMENTE ARGOLO -51,4525 -28,0047 950 mai/76 CPRM LAGOA VERMELHA RS 
2752006 73 EREBANGO -52,3039 -27,8542 763 abr/43 CPRM EREBANGO RS 
2752017 73 ITATIBA DO SUL -52,4544 -27,3889 350 mai/76 CPRM ITATIBA DO SUL RS 
2753004 74 LINHA CESCON -53,0278 -27,8117 350 jun/59 CPRM SARANDI RS 
2753006 74 PALMITOS -53,1589 -27,0711 400 mai/59 CPRM PALMITOS SC 
2753016 74 MIRAGUAI -53,6819 -27,5017 502 set/76 CPRM MIRAGUAI RS 
2754001 74 ALTO URUGUAI -54,1344 -27,3031 120 jun/49 CPRM TRES PASSOS RS 
2755001 74 PORTO LUCENA -55,0225 -27,8544 100 mar/49 CPRM PORTO LUCENA RS 
2849009 70 BOM JARDIM DA SERRA -49,6167 -28,3333 1200 out/69 CPRM BOM JARDIM DA SERRA SC 
2850002 86 CAPELA SAO JOSE DOS AUSENTES -50,0667 -28,7333 1150 jan/61 CEEE BOM JESUS RS 
2850008 70 PASSO SOCORRO  (PCD INPE) -50,7586 -28,2108 640 jun/43 CPRM VACARIA RS 
2851028 86 TRINTA E CINCO -51,8333 -28,3833 650 out/62 CEEE DAVID CANABARRO RS 
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CÓDIGO SB NOME DA ESTAÇÃO LONGITUDE LATITUDE ALTITUDE ANO OPERADORA MUNICÍPIO UF 

2852024 85 PULADOR -52,5667 -28,2833 600 dez/62 CEEE PASSO FUNDO RS 
2853001 75 AJURICABA -53,7667 -28,2333 250 dez/60 CEEE AJURICABA RS 
2853002 75 BELISARIO -53,4500 -28,4833 504 jan/63 CEEE PANAMBI RS 
2854003 74 GIRUA -54,3436 -28,0264 400 abr/43 CPRM GIRUA RS 
2854005 75 PASSO MAJOR ZEFERINO -54,6478 -28,7336 160 out/57 CPRM SANTO ANGELO RS 
2855001 75 GARRUCHOS -55,6433 -28,1825 60 mar/49 CPRM SAO BORJA RS 
2855005 75 FAZENDA SANTA CECILIA DO BUTUI -55,6803 -28,9950 140 nov/63 CPRM SAO BORJA RS 
2953030 75 TUPANCIRETA -53,8219 -29,0856 469 jul/76 CPRM TUPANCIRETA RS 
2954001 76 CACEQUI -54,8236 -29,8778 100 abr/43 CPRM CACEQUI RS 
2954007 76 JAGUARI -54,6889 -29,4903 100 out/57 CPRM JAGUARI RS 
2955006 76 PONTE DO MIRACATU -55,2903 -29,4589 100 set/69 CPRM SAO FRANCISCO DE ASSIS RS 
2956005 75 ITAQUI -56,5578 -29,1181 35 mar/70 CPRM ITAQUI RS 
2956007 76 PLANO ALTO -56,5158 -29,7700 120 abr/43 CPRM URUGUAIANA RS 
3054016 76 GRANJA UMBU -54,7703 -30,5144 100 jun/76 CPRM ROSARIO DO SUL RS 
3055003 76 FAZENDA ENCERRA -55,8411 -30,6956 300 mai/76 CPRM SANTANA DO LIVRAMENTO RS 
3056004 77 FAZENDA JUNCO -56,8206 -30,0181 80 mai/76 CPRM URUGUAIANA RS 
3057002 77 BARRA DO QUARAI -57,5519 -30,2139 40 jul/76 CPRM URUGUAIANA RS 
3153003 87 PARAISO -53,8500 -31,2167 368 fev/56 CEEE BAGE RS 
3154003 76 TORQUATO SEVERO -54,1844 -31,0286 390 set/76 CPRM DOM PEDRITO RS 
3155001 76 TRES VENDAS -55,0378 -31,2750 240 ago/76 CPRM DOM PEDRITO RS 
3055007 76 SÃO CARLOS -55,4919 -30,2047 160 mai/86 CPRM ROSARIO DO SUL RS 
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As variáveis selecionadas para descrever o regime de precipitações foram: 

• Totais precipitados: 

o Anuais 

o Médios mensais 

o Máximos mensais 

o Mínimos mensais 

• Máximos Diários 

o Anuais 

o Mensais 

• Número de dias com chuva 

o Médias anuais 

o Médias mensais 

o Máximos mensais 

o Mínimos mensais 

• Probabilidades de Não Excedência 

o Totais mensais para TR = 05 anos 

o Totais mensais para TR = 10 anos 

o Totais mensais para TR = 20 anos 

o Probabilidade de não excedência da Evapotranspiração 

 Anual 

 Mensal 

Tais variáveis foram determinadas para todas as 44 estações, e os valores 

médios mensais, como referência, foram estimados para as 15 unidades de 

planejamento definidas neste Plano. 
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⇒ Precipitações Médias, Mínimas e Máximas 

Nas sub-bacias da RBRU as precipitações médias anuais variam entre os 

1450 mm e 1950 mm, com gradiente no sentido sul – norte. Analisando-se as 

estações isoladamente, os valores variam entre 1100 mm e 2200 mm, com média 

de 1685 mm. 

Ocorre boa distribuição intra-anual, com valores médios mensais 

ligeiramente mais elevados no período de inverno e primavera. 

Os valores mínimos mensais são relativamente baixos, indicando que, 

quando ocorrem estiagens, as mesmas podem ser severas. Foram detectados 

vários episódios de precipitação mensal nula.  

Da mesma forma, quando se analisam os valores máximos médios 

mensais, percebem-se vários episódios de grandes volumes precipitados. 

Percebe-se que em meses como julho os valores ultrapassam os 600 mm 

mensais. 

Nas estatísticas de máximas diárias, os valores médios ultrapassam os 200 

mm por dia em muitas estações. A verificação dos valores máximos diários mês a 

mês indica que os valores máximos anuais podem ocorrer em diversos dos 

meses do ano, não se identificando um período mais provável de chuvas intensas. 

Na Tabela 3.1 a seguir apresentam-se os valores médios mensais e anuais 

para as 15 unidades de estudo. Na planilha da tabela seguinte as variáveis que 

caracterizam o regime de precipitações são apresentadas para as 44 estações 

pluviométricas selecionadas. 
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Tabela 3.1 – Precipitação (P) Total, por bacia (mm). 

Bacias / Sub-Regiões Anual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Apuaê-Inhandava 1949,0 182,6 160,2 112,5 135,3 170,9 136,0 188,2 138,0 178,7 223,2 167,7 153,6 
Butuí-Icamaquã 1655,6 138,3 137,3 145,8 176,8 128,7 131,2 117,1 111,1 138,7 164,6 143,8 125,5 
Extremo Oeste 1944,0 171,8 188,4 134,0 150,1 159,9 149,3 138,8 131,8 163,9 223,4 165,8 163,1 
Ibicuí 1676,7 138,5 144,9 143,2 180,7 138,2 129,2 133,1 93,2 144,7 163,3 140,4 111,5 
Ijuí 1712,4 146,4 136,5 118,0 141,3 133,6 144,4 135,0 131,1 161,4 179,8 143,2 141,9 
Meio-Oeste 1911,6 171,9 177,6 135,8 139,6 157,5 147,5 141,2 137,3 171,1 213,0 154,6 161,7 
Negro 1521,1 124,9 126,5 119,4 149,8 127,1 127,2 134,0 103,3 126,7 140,2 121,0 109,1 
Passo Fundo 1822,7 159,0 150,2 125,3 135,5 150,2 144,9 147,3 145,8 170,6 195,5 141,4 155,2 
Piratinim 1660,5 133,7 136,0 134,2 154,7 126,1 133,1 125,1 117,9 147,4 174,0 142,4 135,2 
Planalto de Lages 1842,4 158,9 159,8 121,0 127,9 148,3 147,0 153,9 150,4 183,6 196,0 144,1 151,5 
Quaraí 1446,4 128,6 136,6 140,0 167,8 126,3 95,0 88,9 73,2 104,4 142,2 124,1 112,0 
Santa Maria 1492,2 119,0 142,8 116,2 166,6 128,9 113,6 124,4 85,0 125,1 145,0 117,6 100,2 
Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo 1615,7 137,5 135,5 109,9 137,8 132,6 139,4 117,6 115,1 144,5 180,5 127,5 132,4 
Vale do Rio do Peixe 1806,7 168,1 172,6 124,2 127,3 144,0 133,8 144,6 119,0 157,6 199,0 153,3 154,8 
Várzea 1653,7 159,6 165,5 112,1 113,1 122,8 115,4 143,7 118,9 144,5 175,8 137,1 143,7 
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Planilha Excel: 

Precipitações Médias e Máximas – mm 
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⇒ Estatísticas do Número de Dias com Chuva 

Também se estudou o número de dias com chuva, obtendo-se valores que 

variam de 47 a 153 dias por ano. Para a RBRU o valor médio obtido foi de 92 dias 

com chuva. 

Avaliando-se a distribuição mensal dos valores médios, obtém-se 8 dias 

por mês com baixa variação intra-anual (entre 7 e 9). Considerando-se as 

máximas médias nesta variável, obteve-se um valor médio de 16 dias com chuva 

por mês (com variação entre 14 e 18), mas é comum se observar estações com 

mais de 20 dias com chuva por mês. 

Para os valores mínimos é freqüente o valor zero, indicando estiagem em 

todo mês, o que é coerente com a precipitação nula comentada no item anterior. 

O valor médio é de, no mínimo, 2 dias de chuva por mês (variando entre 1 e 3). 

A planilha da página seguinte apresenta os valores estatísticos para o 

número de dias com chuva nas 44 estações pluviométricas de referência. 

⇒ Probabilidades de Não Excedência de Valores Característicos da 
Precipitação 

Para se trabalhar com as probabilidades de não excedência, optou-se por 

duas abordagens. Num primeiro momento foram estimadas as lâminas 

precipitadas (anuais e mensais) para determinadas probabilidades de não 

excedência: 5, 10 e 20 anos de recorrência. Depois, foram estimadas as 

probabilidades de não excedência da evapotranspiração, ou seja, as 

probabilidades de déficit hídrico. 

Em termos anuais, tais probabilidades são desprezíveis, mas nos meses 

de novembro a abril foram estimados valores relativamente elevados, da ordem 

dos 30% na maioria das estações. 

A seguir apresentam-se os resultados destas análises para as estações 

fluviométricas selecionadas. 
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Planilha Excel: Precipitação 
Número de dias com chuva 
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Planilha Excel: Precipitação 

Probabilidade de não excedência 
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3.1.1.3. Caracterização das Normais Climatológicas para o regime de 
Evapotranspiração 

As informações relativas a Evapotranspiração foram obtidas junto a 

diferentes fontes de dados. Para o lado da RBRU situado no Rio Grande do Sul, 

os dados são provenientes do INMET e da FEPAGRO. Trata-se da mesma base 

de dados utilizada no estudo de subsídios ao Zoneamento Ambiental da 

Silvicultura no RS. 

As estações climatológicas consideradas no Rio Grande do Sul são: 

• Bagé 

• Bom Jesus 

• Iraí 

• Passo Fundo 

• Santa Maria 

• São Gabriel 

• São Luis Gonzaga 

• Uruguaiana 

Para o trecho da Região em Santa Catarina, se optou por trabalhar com os 

resultados do Atlas Agro-Climatológico do Estado, que apresenta “shapes” com 

informações relativas a valores anuais e mensais da evapotranspiração, entre 

outras variáveis. 

Os dados obtidos para as estações do RS e para nos mapas de SC foram 

transferidos para os locais das estações fluviométricas, buscando-se sempre, 

trabalhar com regiões homogêneas e com o critério da proximidade das estações. 

Os resultados são apresentados a seguir, por bacia e por estação 

pluviométrica. O comportamento observado acompanha o que já foi comentado 

para as precipitações médias, de maneira inversa quanto aos valores.  
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Tabela 3.2 – Evapotranspiração (E) Total, por bacia (mm) 

Bacias / Sub-Regiões Anual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Apuaê - Inhandava 1117,7 108,0 88,5 90,8 80,7 73,0 66,4 78,2 84,9 90,3 107,1 120,0 130,1 
Butuí - Icamaquã 905,0 98,5 78,2 75,7 62,6 56,4 50,2 58,6 65,2 71,4 85,8 93,1 109,4 
Extremo Oeste 763,7 97,2 79,8 76,7 53,2 37,9 30,9 34,7 42,8 52,0 69,2 78,8 106,3 
Ibicuí 991,0 120,8 92,9 66,2 87,9 68,9 57,0 47,9 54,7 76,4 92,8 102,6 122,9 
Ijuí 796,9 87,3 70,0 66,7 54,1 46,2 41,2 50,3 56,6 62,7 76,3 82,2 103,2 
Meio Oeste 846,9 110,5 91,6 90,5 62,0 44,2 35,5 37,0 46,4 55,5 74,9 85,6 110,4 
Negro 1106,3 137,0 104,2 100,8 78,9 65,9 55,2 62,0 73,1 79,3 100,2 113,9 135,7 
Passo Fundo 848,0 89,5 72,6 70,2 59,2 49,8 44,6 54,2 60,6 67,6 81,7 88,5 109,5 
Piratinim 894,8 96,5 76,9 75,9 60,9 55,5 49,6 59,1 65,6 70,7 84,8 91,9 107,8 
Planalto de Lages 986,3 98,9 80,7 80,6 70,2 61,7 55,8 66,5 73,1 79,3 94,8 104,6 120,1 
Quaraí 1258,8 158,8 117,1 81,8 108,1 83,7 68,6 56,3 66,6 98,7 121,1 135,9 162,1 
Santa Maria 864,3 103,4 82,1 61,4 77,4 61,3 50,9 44,5 49,9 64,8 78,7 86,3 103,8 
Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo 792,7 88,1 70,3 67,3 53,5 46,1 41,0 49,7 56,1 62,4 75,7 80,8 102,0 
Vale do Rio do Peixe 801,3 111,6 93,6 87,5 60,2 43,8 35,4 35,8 45,6 53,2 70,2 87,0 104,1 
Várzea 731,9 98,9 85,9 81,2 55,0 43,7 35,1 35,4 42,8 46,0 63,4 76,9 91,2 
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Planilha Excel: 

Evapotranspiração média 
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3.1.1.4. Balanço Hídrico Climático: P-E 
A partir dos dados de Precipitação média e de Evapotranspiração média, 

estimados para os locais das estações, e transferidos para as bacias, foi possível 

estimar o balanço hídrico climático, caracterizado pelo confronto entre as duas 

variáveis. 

Na seqüência são apresentados os resultados para as bacias e para as 

estações pluviométricas. Observando-se o período dezembro – fevereiro, é 

possível identificar ocorrência de déficit hídrico nas bacias do Quaraí e do Negro. 

 

Tabela 3.3 – Balanço Hídrico Climático acumulado de Verão: P-E, por bacia (mm) 

Bacias / Sub-Regiões 
P – E 

Dez-Jan-Fev 
(mm) 

Apuaê - Inhandava 169,7 
Butuí - Icamaquã 115,0 
Extremo Oeste 240,0 
Ibicuí 58,3 
Ijuí 164,3 
Meio-Oeste 198,6 
Negro -16,4 
Passo Fundo 192,8 
Piratinim 123,6 
Planalto de Lages 170,5 
Quaraí -60,8 
Santa Maria 72,7 
Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo 145,1 
Vale do Rio do Peixe 186,1 
Várzea 192,9 
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Tabela 3.4 – Balanço Hídrico Climático: P-E, por bacia (mm) 

Bacias / Sub-Regiões Anual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Apuaê - Inhandava 831,3 74,6 71,6 21,8 54,5 98,0 69,6 110,0 53,0 88,4 116,1 47,7 23,5 
Butuí - Icamaquã 750,7 39,8 59,1 70,2 114,2 72,3 81,0 58,5 45,9 67,3 78,8 50,7 16,2 
Extremo Oeste 1180,3 74,6 108,6 57,3 96,9 122,1 118,4 104,0 88,9 111,9 154,1 87,0 56,8 
Ibicuí 685,7 17,7 52,0 77,0 92,8 69,3 72,3 85,1 38,5 68,3 70,5 37,8 -11,5 
Ijuí 915,5 59,1 66,6 51,3 87,2 87,4 103,2 84,6 74,4 98,7 103,5 61,0 38,6 
Meio-Oeste 1064,7 61,4 86,0 45,4 77,6 113,3 111,9 104,3 90,9 115,7 138,1 69,0 51,2 
Negro 414,8 -12,1 22,3 18,6 70,9 61,2 71,9 71,9 30,1 47,4 40,0 7,1 -26,6 
Passo Fundo 974,6 69,6 77,7 55,1 76,4 100,4 100,3 93,1 85,2 103,0 113,8 52,8 45,6 
Piratinim 765,7 37,2 59,1 58,3 93,8 70,7 83,5 66,1 52,3 76,7 89,2 50,5 27,3 
Planalto de Lages 856,1 60,0 79,1 40,4 57,7 86,7 91,2 87,4 77,3 104,3 101,3 39,4 31,3 
Quaraí 187,6 -30,3 19,5 58,2 59,7 42,6 26,4 32,6 6,6 5,7 21,0 -11,8 -50,0 
Santa Maria 627,9 15,6 60,8 54,8 89,3 67,6 62,7 80,0 35,2 60,2 66,3 31,3 -3,6 
Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo 822,9 49,4 65,2 42,5 84,3 86,5 98,5 67,9 59,0 82,1 104,9 46,7 30,4 
Vale do Rio do Peixe 1005,5 56,5 79,0 36,7 67,2 100,2 98,4 108,8 73,4 104,4 128,8 66,3 50,7 
Várzea 921,7 60,7 79,6 30,9 58,1 79,1 80,3 108,3 76,0 98,6 112,4 60,2 52,5 
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3.1.1.5. Caracterização do Regime de Vazões e Disponibilidades 
Hídricas 

Este item visa apresentar um panorama do comportamento da RBRU 

quanto a vazões, fornecendo indicativos das disponibilidades hídricas para os 

diversos usos que se desejam fazer dos recursos hídricos. 

Para a caracterização do regime de vazões, foram escolhidas estações 

fluviométricas que integram o Sistema Nacional de Informações Hidrológicas, o 

HidroWEB.  

Ao todo, se trabalhou com 46 estações fluviométricas, sendo 15 em SC e 

31 no RS. Um mapa com tais estações pode ser visualizado na Figura 3.2, a 

seguir, e uma lista com informações gerais sobre as mesmas, no Quadro 3.2. 

 
Figura 3.2 – Localização das Estações Fluviométricas selecionadas. 
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Quadro 3.2 – Estações Fluviométricas selecionadas. 
Altitude Área Série 

Sub-bacia Rio Código Nome da Estação Latitude Longitude
(m) (km²) início fim 

RH4 Canoas Lava Tudo 70300000 FAZENDA MINEIRA -28:05:24 -050:03:35 1000 1119 mar/42 dez/05 
RH4 Canoas Pelotinhas 70500000 COXILHA RICA -28:09:08 -050:26:27 930 548 out/44 dez/05 
RH4 Canoas Canoas 71300000 RIO BONITO -27:42:00 -049:50:00 900 1984 mar/42 dez/05 
RH4 Canoas das Marombas 71498000 PASSO MAROMBAS -27:19:51 -050:45:03 829 3654 abr/40 dez/05 
RH4 Canoas Canoas 71550000 PASSO CARU -27:32:16 -050:51:35 720 9868 jan/51 dez/05 
RH3 Peixe do Peixe 72810000 TANGARA -27:06:16 -051:14:58 630 1995 mar/76 dez/05 
RH3 Peixe do Peixe 72980000 RIO URUGUAI -27:26:46 -051:51:40 420 5114 fev/40 mar/00 
RH3 Peixe Jacutinga 73180000 ENGENHO VELHO -27:14:11 -052:12:34 320 938 ago/51 nov/97 
U010 Apuaê - Inandava Pelotas 70700000 PASSO SOCORRO  (PCD INPE) -28:12:39 -050:45:31 624,5 8400 fev/40 dez/04 
U010 Apuaê - Inandava Inhandava 72430000 PASSO DO GRANZOTTO -27:52:45 -051:45:17 600 1604 mai/57 dez/03 
U010 Apuaê - Inandava Apuaê 72680000 PASSO COLOMBELLI -27:33:37 -051:51:28 400 3626 out/39 dez/03 
U010 Apuaê - Inandava Uruguai 73010000 MARCELINO RAMOS -27:27:40 -051:54:16 354,3 41267 nov/39 nov/99 
U010 Apuaê - Inandava Uruguai 73200000 ITA -27:16:36 -052:19:35 280 44350 jan/50 ago/97 
U020 Passo Fundo Passo Fundo 73480000 PONTE DO RIO PASSO FUNDO -27:23:12 -052:43:13 320 3709 out/69 dez/03 
RH2 Chapecó Irani 73300000 BONITO -26:57:09 -052:10:57 600 630 set/51 dez/06 
RH2 Chapecó Uruguai 73550000 PASSO CAXAMBU -27:10:16 -052:52:03 230,4 52671 jun/40 dez/05 
RH2 Chapecó Chapecó 73600000 ABELARDO LUZ -26:33:22 -052:19:51 760 1850 mai/63 dez/05 
RH2 Chapecó do Ouro 73765000 PASSO QUILOMBO -26:45:36 -052:45:02 400 282 mai/76 dez/05 
RH2 Chapecó Chapecó 73960000 BARRA DO CHAPECÓ AUX. -27:02:04 -052:57:16 240 8267 mar/72 dez/05 
U100 Várzea Arroio Caturete 74205000 LINHA CESCON -27:48:42 -053:01:40 350 454 jul/59 dez/06 
U100 Várzea Várzea 74270000 PASSO RIO DA VARZEA -27:16:49 -053:19:07 240 5356 mai/40 dez/03 
U100 Várzea Guarita 74370000 PALMITINHO -27:19:58 -053:38:22 240 2057 mar/64 dez/06 
U100 Várzea Uruguai 74100000 IRAÍ -27:11:25 -053:15:55 200,5 62199 ago/41 dez/05 
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Altitude Área Série 
Sub-bacia Rio Código Nome da Estação Latitude Longitude

(m) (km²) início fim 
RH1 Almas Sargento 74320000 PONTE DO SARGENTO -26:40:53 -053:17:17 320 608 ago/65 dez/06 
RH1 Almas Iracema 74295000 LINHA JATAI -27:00:47 -053:17:42 240 295,9 fev/76 dez/05 
U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Turvo 74470000 TRES PASSOS -27:23:34 -053:52:52 240 1538 fev/64 dez/03 
U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Buricá 74600000 CASCATA BURICA -27:31:19 -054:13:56 120 2265 dez/41 jun/97 
U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Santa Rosa 74700000 TUCUNDUVA -27:40:21 -054:27:39 120 1139 dez/41 dez/05 
U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Santo Cristo 74750000 LINHA CASCATA -27:50:43 -054:33:17 200 337 set/63 nov/03 
U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Comandaí 74880000 PASSO SAO JOAO -28:03:56 -054:45:21 700 816 nov/41 dez/03 
U090 Ijuí Ijuí 75155000 PASSO FAXINAL -28:17:21 -053:46:48 200 2003 nov/41 dez/05 
U090 Ijuí Ijuí 75230000 SANTO ANGELO -28:21:19 -054:16:06 200 5414 nov/41 dez/05 
U040 Piratinim Piratinim 75400000 PASSO DO DIAS -28:39:00 -054:28:00 200 936 dez/41 dez/06 
U040 Piratinim Piratinim 75500000 PASSO DO SARMENTO -28:12:43 -055:19:11 80 5281 nov/41 out/05 
U040 Piratinim Uruguai 75550000 GARRUCHOS -28:10:57 -055:38:36 60 104162 mar/49 dez/02 
U110 Butuí - Icamaquã Icamaquã 75700000 PASSO DO NOVO -28:40:43 -055:34:53 50 3700 nov/41 nov/05 
U070 Santa Maria Santa Maria 76310000 ROSARIO DO SUL  (PCD INPE) -30:14:34 -054:54:58 100 12077 mai/67 dez/03 
U050 Ibicuí Toropi 76100000 VILA CLARA -29:33:22 -054:20:31 80 2783 nov/41 nov/05 
U050 Ibicuí Jaguari 76440000 JAGUARI -29:29:56 -054:41:18 100 2296 nov/41 dez/02 
U050 Ibicuí Ibicuí 76500000 JACAQUA -29:41:11 -055:11:40 20 27771 nov/41 dez/03 
U050 Ibicuí Ibirapuitã 76750000 ALEGRETE -29:46:06 -055:47:15 66,18 5942 out/40 dez/05 
U050 Ibicuí Itu 76650000 PASSO DA CACHOEIRA -29:18:32 -055:42:20 60 2562 abr/42 nov/05 
U050 Ibicuí Ibicuí 76800000 PASSO MARIANO PINTO -29:18:30 -056:03:17 60 42498 jan/44 dez/05 
U060 Quaraí Uruguai 77150000 URUGUAIANA  (PCD INPE) -29:44:53 -057:05:22 39,46 163547 dez/39 set/03 
U060 Quaraí Quaraí 77500000 QUARAI -30:23:11 -056:27:35 80 2878 jan/85 dez/05 
U080 Negro Negro 79400000 ESTANCIA DO ESPANTOSO -31:32:02 -054:17:40 100 1172 abr/84 set/03 
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As variáveis selecionadas para descrever o regime de vazões foram: 

• Vazão Média de Longo Período – Qlp; 

• Vazões Médias Mensais (janeiro a dezembro); 

• Vazões Máximas Médias Mensais (janeiro a dezembro); 

• Vazões Mínimas Médias Mensais (janeiro a dezembro); 

• Vazões Máximas das Máximas Mensais (máximo maximorum – 

janeiro a dezembro) 

• Vazões Mínimas das Mínimas Mensais (mínimo minimorum – janeiro 

a dezembro) 

• Vazões da Curva de Permanência, nos seguintes percentis: 

o 30% de permanência, 

o 50% de permanência, 

o 70% de permanência, 

o 90% de permanência, 

o 95% de permanência e 

o 99% de permanência. 

 

Além das vazões, também foram trabalhados os volumes escoados (em 

mm), e apresenta-se ainda, uma estimativa dos volumes armazenados. 

Tais variáveis foram determinadas para todas as 46 estações (postos 

fluviométricos), e os valores médios mensais e as curvas de permanência, como 

referência, foram estimados para as 15 unidades de planejamento definidas neste 

Plano. 

⇒ Vazões Médias, Mínimas e Máximas 

A análise das vazões médias por sub-região foi realizada a partir dos dados 

levantados para as estações fluviométricas selecionadas. A análise das médias 

mensais indica um comportamento semelhante ao do regime de precipitações, 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                         

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

 

109

com os maiores valores no período de julho a outubro (com extremos em 

setembro e outubro), e os menores valores no período de dezembro a abril (com 

extremos em janeiro e março). 

A análise das vazões específicas médias indica uma média global na 

RBRU de 26,0 L/s.km², o que corresponde a uma lâmina de 820 mm de 

escoamento superficial médio. 

Os valores de vazões específicas acompanham o comportamento intra-

anual já comentado. As maiores vazões específicas médias foram identificadas no 

rio das Almas e no rio Chapecó. No rio Quarai, foi obtido um valor elevado, mas é 

esperado que isto signifique um erro no nivelamento da estação, uma vez que é 

sabido que a região é de baixos índices de disponibilidade hídrica. O menor valor 

de vazão específica média foi estimado para a bacia do Negro. 

Também foram estudadas as menores médias mensais de vazões, 

obtendo-se valores médios da ordem de 3,0 L/s.km² e máximos de 12,0 L/s.km². 

Foram verificadas diversas estações com vazões nulas, ou próximas disso, 

sobretudo nos períodos de verão. 

Quanto aos valores das máximas médias mensais, obteve-se um valor 

médio de 102 L/s.km², variando entre 387 L/s.km² e 32 L/s.km². 

Quanto ao rio Uruguai, a estação mais de jusante é a estação de 

Uruguaiana (163.547 km²), com vazão média de 4.743,58 m³/s, ou seja, 29,0 

L/s.km². A máxima das máximas registradas é do mês de julho, com valor de 

32.168,00 m³/s. O menor valor registrado se verificou no mês de janeiro e 

corresponde a 371 m³/s. 

Todos os resultados gerados são apresentados por bacia e por estação 

nas planilhas a seguir e do final deste item do relatório, indicando as vazões 

absolutas (em m³/s), as vazões específicas (em L/s.km² ou m³/s.km²) e as lâminas 

de escoamento (em mm). 
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Tabela 3.5 – Vazões Médias, por bacia (m³/s) 

Vazões médias, por bacia – Q (m³/s) Bacias / Sub-Regiões Área 
(km²) Anual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Apuaê-Inhandava 14.519,04 361,62 232,21 284,24 212,78 223,86 334,43 387,61 478,45 488,49 551,21 538,57 339,40 262,77 
Butuí-Icamaquã 8.948,34 209,92 118,89 142,95 148,00 240,78 232,52 258,33 266,48 229,09 258,91 290,83 225,84 134,48 
Extremo Oeste 5.858,21 171,62 108,82 140,02 97,19 131,91 189,87 209,83 202,51 191,65 218,64 281,01 180,97 130,80 
Ibicuí 31.387,18 671,04 339,86 465,64 457,85 720,07 723,64 842,64 902,23 781,37 823,24 927,37 657,74 394,56 
Ijuí 10.749,57 287,32 191,17 167,32 152,18 233,53 294,91 377,51 371,63 336,87 401,07 435,05 316,10 242,12 
Meio-Oeste 11.284,60 311,14 212,81 261,80 190,15 225,74 326,87 366,79 375,15 340,99 401,35 492,82 334,43 228,01 
Negro 2.973,50 50,87 20,90 25,77 39,48 63,27 65,00 64,62 59,57 58,38 60,75 49,54 36,01 29,72 
Passo Fundo 4.873,27 127,14 84,76 99,17 71,72 90,19 132,53 155,74 162,28 154,30 171,13 195,17 135,92 97,33 
Piratinim 7.661,19 191,15 109,11 119,34 114,32 201,87 220,56 250,94 255,39 209,92 245,68 292,64 212,27 134,76 
Planalto de Lages 22.744,45 609,02 460,18 553,44 411,04 393,89 514,79 572,87 772,81 804,25 934,73 878,62 566,23 405,89 
Quaraí 9.467,45 314,52 186,70 155,98 233,29 510,99 459,63 408,37 274,27 206,14 328,56 319,36 296,03 224,85 
Santa Maria 15.702,71 301,67 129,42 204,09 200,57 348,57 357,61 399,99 434,80 407,12 343,07 331,19 254,61 173,90 
Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo 10.805,30 287,47 200,41 199,95 156,30 235,11 299,36 358,74 341,70 340,44 372,13 420,14 322,74 261,62 
Vale do Rio do Peixe 7.901,32 189,67 127,27 167,83 124,03 124,90 181,18 203,56 233,67 238,29 271,06 287,27 188,28 136,14 
Várzea 9.510,49 253,92 163,06 180,75 130,55 181,33 264,30 315,30 330,35 313,08 340,64 388,92 264,49 198,78 
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Tabela 3.6 – Vazões Específicas Médias, por bacia (m³/s.km²) 

Vazões médias, por bacia – Q (m³/s)/km² Bacias / Sub-Regiões Área 
(km²) Anual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Apuaê-Inhandava 14.519,04 0,025 0,016 0,020 0,015 0,015 0,023 0,027 0,033 0,034 0,038 0,037 0,023 0,018 
Butuí-Icamaquã 8.948,34 0,023 0,013 0,016 0,017 0,027 0,026 0,029 0,030 0,026 0,029 0,033 0,025 0,015 
Extremo Oeste 5.858,21 0,029 0,019 0,024 0,017 0,023 0,032 0,036 0,035 0,033 0,037 0,048 0,031 0,022 
Ibicuí 31.387,18 0,021 0,011 0,015 0,015 0,023 0,023 0,027 0,029 0,025 0,026 0,030 0,021 0,013 
Ijuí 10.749,57 0,027 0,018 0,016 0,014 0,022 0,027 0,035 0,035 0,031 0,037 0,040 0,029 0,023 
Meio-Oeste 11.284,60 0,028 0,019 0,023 0,017 0,020 0,029 0,033 0,033 0,030 0,036 0,044 0,030 0,020 
Negro 2.973,50 0,017 0,007 0,009 0,013 0,021 0,022 0,022 0,020 0,020 0,020 0,017 0,012 0,010 
Passo Fundo 4.873,27 0,026 0,017 0,020 0,015 0,019 0,027 0,032 0,033 0,032 0,035 0,040 0,028 0,020 
Piratinim 7.661,19 0,025 0,014 0,016 0,015 0,026 0,029 0,033 0,033 0,027 0,032 0,038 0,028 0,018 
Planalto de Lages 22.744,45 0,027 0,020 0,024 0,018 0,017 0,023 0,025 0,034 0,035 0,041 0,039 0,025 0,018 
Quaraí 9.467,45 0,033 0,020 0,016 0,025 0,054 0,049 0,043 0,029 0,022 0,035 0,034 0,031 0,024 
Santa Maria 15.702,71 0,019 0,008 0,013 0,013 0,022 0,023 0,025 0,028 0,026 0,022 0,021 0,016 0,011 
Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo 10.805,30 0,027 0,019 0,019 0,014 0,022 0,028 0,033 0,032 0,032 0,034 0,039 0,030 0,024 
Vale do Rio do Peixe 7.901,32 0,024 0,016 0,021 0,016 0,016 0,023 0,026 0,030 0,030 0,034 0,036 0,024 0,017 
Várzea 9.510,49 0,027 0,017 0,019 0,014 0,019 0,028 0,033 0,035 0,033 0,036 0,041 0,028 0,021 
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⇒ Curvas de Permanência de Vazões Mensais 

As curvas de permanência foram geradas para 6 vazões características: 

30%, 50%, 70%, 90%, 95% e 99%. Os valores foram estimados para as estações 

e para as bacias. 

Os valores médios obtidos para cada uma das permanências são 26,0 

L/s.km², 16,4 L/s.km², 10,0 L/s.km², 3,9 L/s.km², 2,4 L/s.km², e 1,2 L/s.km², 

respectivamente. 

Considerando a distribuição em bacias hidrográficas obtêm-se os 

resultados expressos a seguir. Para as estações, os resultados estão apontados 

nas planilhas ao final deste capítulo. 

 

Tabela 3.7 – Curva de Permanência de Vazões Específicas, por bacia (m³/s.km²) 

Área Q (m³/s.km²) Bacias / Sub-Regiões km² 30% 50% 70% 90% 95% 99% 
Apuaê-Inhandava 14.519,0 0,023 0,015 0,009 0,004 0,002 0,001
Butuí-Icamaquã 8.948,3 0,022 0,012 0,007 0,003 0,002 0,001
Extremo Oeste 5.858,2 0,028 0,018 0,011 0,004 0,003 0,001
Ibicuí 31.387,2 0,022 0,012 0,008 0,004 0,003 0,002
Ijuí 10.749,6 0,031 0,022 0,014 0,005 0,003 0,002
Meio-Oeste 11.284,6 0,029 0,019 0,011 0,004 0,003 0,001
Negro 2.973,5 0,017 0,007 0,003 0,001 0,000 0,000
Passo Fundo 4.873,3 0,026 0,017 0,010 0,004 0,003 0,001
Piratinim 7.661,2 0,025 0,016 0,010 0,004 0,002 0,001
Planalto de Lages 22.744,5 0,027 0,018 0,011 0,005 0,003 0,001
Quaraí 9.467,4 0,021 0,015 0,009 0,003 0,002 0,001
Santa Maria 15.702,7 0,009 0,005 0,003 0,002 0,002 0,001
Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo 10.805,3 0,027 0,017 0,010 0,004 0,003 0,001
Vale do Rio do Peixe 7.901,3 0,024 0,015 0,009 0,003 0,002 0,001
Várzea 9.510,5 0,028 0,019 0,012 0,005 0,003 0,001
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Tabela 3.8 – Curva de Permanência de Vazões, por bacia (m³/s) 

Área Q (m³/s) 
Bacias / Sub-Regiões 

km² 30% 50% 70% 90% 95% 99% 
Apuaê-Inhandava 14.519,0 340,4 222,0 135,6 54,4 31,9 12,2
Butuí-Icamaquã 8.948,3 192,9 103,1 60,8 24,2 15,2 7,9
Extremo Oeste 5.858,2 163,5 107,2 65,4 24,9 14,8 6,7
Ibicuí 31.387,2 695,7 388,4 239,2 112,6 81,5 56,5
Ijuí 10.749,6 331,6 234,5 146,5 58,2 36,2 18,6
Meio-Oeste 11.284,6 323,9 209,2 127,0 50,6 31,4 16,1
Negro 2.973,5 50,9 21,5 9,2 2,9 1,5 0,4
Passo Fundo 4.873,3 128,0 82,0 50,3 20,2 12,6 6,6
Piratinim 7.661,2 191,7 121,9 73,8 27,9 16,5 7,4
Planalto de Lages 22.744,5 617,4 419,5 261,3 107,8 63,7 23,8
Quaraí 9.467,4 199,6 139,8 84,6 30,2 16,6 5,8
Santa Maria 15.702,7 145,4 84,6 52,0 29,6 24,8 21,0
Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo 10.805,3 296,1 181,3 111,6 44,0 27,1 13,6
Vale do Rio do Peixe 7.901,3 190,5 121,8 72,6 27,5 16,2 7,1
Várzea 9.510,5 266,3 178,8 110,6 43,7 27,0 13,6

⇒ Estimativas dos Volumes Escoados e Armazenados 

A partir dos resultados obtidos para as vazões específicas, foram 

estimados volumes escoados (em mm), que são apresentados por bacia na 

tabela seguinte e por estação nas planilhas finais. 

O comportamento intra-anual verificado é o mesmo já descrito para o 

regime de vazões. 
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Tabela 3.9 – Vazões Médias, por bacia (mm) – Volumes Escoados 

Vazões Médias, por bacia – Q (mm) – Volumes Escoados 
Bacias / Sub-Regiões Área 

(km²) Anual Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Apuaê-Inhandava 14.519,04 785,5 41,5 50,7 38,0 40,0 59,7 69,2 85,4 87,2 98,4 96,1 60,6 46,9 
Butuí-Icamaquã 8.948,34 739,8 34,4 41,4 42,9 69,7 67,4 74,8 77,2 66,4 75,0 84,2 65,4 39,0 
Extremo Oeste 5.858,21 923,9 48,1 62,0 43,0 58,4 84,0 92,8 89,6 84,8 96,7 124,3 80,1 57,9 
Ibicuí 31.387,18 674,2 28,1 38,5 37,8 59,5 59,8 69,6 74,5 64,5 68,0 76,6 54,3 32,6 
Ijuí 10.749,57 842,9 46,1 40,3 36,7 56,3 71,1 91,0 89,6 81,2 96,7 104,9 76,2 58,4 
Meio-Oeste 11.284,60 869,5 48,9 60,1 43,7 51,9 75,1 84,2 86,2 78,3 92,2 113,2 76,8 52,4 
Negro 2.973,50 539,5 18,2 22,5 34,4 55,2 56,7 56,3 51,9 50,9 53,0 43,2 31,4 25,9 
Passo Fundo 4.873,27 822,8 45,1 52,7 38,1 48,0 70,5 82,8 86,3 82,1 91,0 103,8 72,3 51,8 
Piratinim 7.661,19 786,8 36,9 40,4 38,7 68,3 74,6 84,9 86,4 71,0 83,1 99,0 71,8 45,6 
Planalto de Lages 22.744,45 844,4 52,4 63,1 46,8 44,9 58,7 65,3 88,1 91,7 106,5 100,1 64,5 46,3 
Quaraí 9.467,45 1047,7 51,1 42,7 63,9 139,9 125,8 111,8 75,1 56,4 90,0 87,4 81,0 61,6 
Santa Maria 15.702,71 605,8 21,4 33,7 33,1 57,5 59,0 66,0 71,8 67,2 56,6 54,7 42,0 28,7 
Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo 10.805,30 839,0 48,1 48,0 37,5 56,4 71,8 86,1 82,0 81,7 89,3 100,8 77,4 62,8 
Vale do Rio do Peixe 7.901,32 757,0 41,8 55,1 40,7 41,0 59,4 66,8 76,7 78,2 88,9 94,2 61,8 44,7 
Várzea 9.510,49 842,0 44,4 49,3 35,6 49,4 72,0 85,9 90,0 85,3 92,8 106,0 72,1 54,2 
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Quanto aos volumes armazenados, optou-se por trabalhar com os 

resultados do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (PERH-

RS). 

Para a estimativa do volume armazenado em cada bacia hidrográfica do 

RS, no PERH-RS utilizou-se a base de dados da irrigação do IRGA. Na tabela a 

seguir, apresentam-se os volumes utilizados na irrigação de arroz provenientes de 

barragens e lagoas, em cada bacia hidrográfica do estado. Estes valores 

configuram uma razoável aproximação das reservas hídricas em cada uma das 

bacias hidrográficas. 

 

Tabela 3.10 – Estimativa do volume armazenado em cada bacia hidrográfica a partir dos dados 
estimados no PERH – RS. 

BACIA 
Volume Armazenado  
(barragens + lagoas) 

(hm³) 

Apuaê-Inhandava - 
Butuí-Icamaquã 462,23 
Extremo Oeste sd 
Ibicuí 1.477,29 
Ijuí 0,47 
Meio-Oeste sd 
Negro 129,68 
Passo Fundo - 
Piratinim 81,70 
Planalto de Lages sd 
Quaraí 425,28 
Santa Maria 911,50 
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo - 
Vale do Rio do Peixe sd 
Várzea - 

Fonte: Censo da Lavoura Irrigada do IRGA (2006); sd = sem dados. 
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Planilha Excel:  

Vazões – Médias, Mínimas, Máximas e Curva de Permanência (m³/s) 
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Planilha Excel:  

Vazões Específicas – Médias, Mínimas, Máximas e Curva de 
Permanência ((L/s)/km²) 
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Planilha Excel: 

Volumes Escoados – Médios, Mínimos e Máximos (mm) 
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⇒ Indicadores do Comportamento Sazonal do Regime de Vazões 

Este item se propõe a apresentar o comportamento sazonal do regime de 

vazões, através da apresentação de um indicador que revela o grau de redução 

das disponibilidades em períodos de estiagem, em relação à média. Este mesmo 

indicador foi utilizado nos trabalhos de subsídios ao Zoneamento Ambiental da 

Silvicultura no RS. 

O indicador proposto é obtido pela razão entre a vazão com 95% de 

permanência e a vazão média da estação ou sub-bacia, conforme expressão 

abaixo: 

lpQ
QIS 95=  

Onde:  IS: Indicador de Sazonalidade 

  Q95: Vazão com 95% de permanência 

  Qlp: Vazão média de longo período 

 

Percebe-se nas tabelas a seguir, que a bacia com a maior redução das 

disponibilidades em período de verão é a do rio Negro, seguida da bacia do 

Quaraí, nas quais os valores de estiagem são de 2,9% e 5,3%, respectivamente. 

As regiões do Ibicuí, Ijuí e Planalto de Lages são as que apresentaram o 

melhor desempenho neste indicador com valores superiores a 10%, 

ultrapassando os 12% nas duas primeiras. 
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Tabela 3.11 – Indicador de sazonalidade, por bacia. 

Área Q (m³/s) 
Bacias / Sub-Regiões 

km² Q95% Qlp 
IS 

Apuaê-Inhandava 14.519,0 31,9 361,62 8,8% 
Butuí-Icamaquã 8.948,3 15,2 209,92 7,2% 
Extremo Oeste 5.858,2 14,8 171,62 8,6% 
Ibicuí 31.387,2 81,5 671,04 12,1% 
Ijuí 10.749,6 36,2 287,32 12,6% 
Meio-Oeste 11.284,6 31,4 311,14 10,1% 
Negro 2.973,5 1,5 50,87 2,9% 
Passo Fundo 4.873,3 12,6 127,14 9,9% 
Piratinim 7.661,2 16,5 191,15 8,6% 
Planalto de Lages 22.744,5 63,7 609,02 10,5% 
Quaraí 9.467,4 16,6 314,52 5,3% 
Santa Maria 15.702,7 24,8 301,67 8,2% 
Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo 10.805,3 27,1 287,47 9,4% 
Vale do Rio do Peixe 7.901,3 16,2 189,67 8,5% 
Várzea 9.510,5 27,0 253,92 10,6% 
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Tabela 3.12 – Indicador de sazonalidade, por estação. 

Área QLP Q95% 
Sub-bacia Rio Código Nome da Estação 

(km²) (m³/s) (m³/s) 
IS 

RH4 Canoas Lava Tudo 70300000 FAZENDA MINEIRA 1119 29,10 2,41 8,3% 
RH4 Canoas Pelotinhas 70500000 COXILHA RICA 548 17,60 1,14 6,5% 
RH4 Canoas Canoas 71300000 RIO BONITO 1984 54,10 8,14 15,0% 
RH4 Canoas das Marombas 71498000 PASSO MAROMBAS 3654 83,50 8,52 10,2% 
RH4 Canoas Canoas 71550000 PASSO CARU 9868 262,00 35,90 13,7% 
RH3 Peixe do Peixe 72810000 TANGARA 1995 49,90 4,70 9,4% 
RH3 Peixe do Peixe 72980000 RIO URUGUAI 5114 118,00 7,92 6,7% 
RH3 Peixe Jacutinga 73180000 ENGENHO VELHO 938 24,80 2,54 10,2% 
U010 Apuaê - Inandava Pelotas 70700000 PASSO SOCORRO  (PCD INPE) 8400 200,86 16,00 8,0% 
U010 Apuaê - Inandava Inhandava 72430000 PASSO DO GRANZOTTO 1604 41,84 2,88 6,9% 
U010 Apuaê - Inandava Apuaê 72680000 PASSO COLOMBELLI 3626 98,24 6,96 7,1% 
U010 Apuaê - Inandava Uruguai 73010000 MARCELINO RAMOS 41267 918,00 92,40 10,1% 
U010 Apuaê - Inandava Uruguai 73200000 ITA 44350 957,00 116,00 12,1% 
U020 Passo Fundo Passo Fundo 73480000 PONTE DO RIO PASSO FUNDO 3709 99,66 10,30 10,3% 
RH2 Chapecó Irani 73300000 BONITO 630 17,30 1,34 7,7% 
RH2 Chapecó Uruguai 73550000 PASSO CAXAMBU 52671 1184,00 129,00 10,9% 
RH2 Chapecó Chapecó 73600000 ABELARDO LUZ 1850 63,50 6,84 10,8% 
RH2 Chapecó do Ouro 73765000 PASSO QUILOMBO 282 8,51 0,82 9,7% 
RH2 Chapecó Chapecó 73960000 BARRA DO CHAPECÓ AUX. 8267 246,00 28,10 11,4% 
U100 Várzea Arroio Caturete 74205000 LINHA CESCON 454 11,00 0,67 6,1% 
U100 Várzea Várzea 74270000 PASSO RIO DA VARZEA 5356 155,76 15,18 9,7% 
U100 Várzea Guarita 74370000 PALMITINHO 2057 65,40 8,84 13,5% 
U100 Várzea Uruguai 74100000 IRAÍ 62199 1480,00 95,60 6,5% 
RH1 Almas Sargento 74320000 PONTE DO SARGENTO 608 18,30 1,22 6,7% 
RH1 Almas Iracema 74295000 LINHA JATAI 295,9 9,94 0,87 8,8% 
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Área QLP Q95% 
Sub-bacia Rio Código Nome da Estação 

(km²) (m³/s) (m³/s) 
IS 

U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Turvo 74470000 TRES PASSOS 1538 45,01 6,38 14,2% 
U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Buricá 74600000 CASCATA BURICA 2265 53,89 3,56 6,6% 
U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Santa Rosa 74700000 TUCUNDUVA 1139 29,46 2,79 9,5% 
U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Santo Cristo 74750000 LINHA CASCATA 337 9,79 0,74 7,6% 
U030 Turvo - Sta Rosa - Sto Cristo Comandaí 74880000 PASSO SAO JOAO 816 20,55 2,05 10,0% 
U090 Ijuí Ijuí 75155000 PASSO FAXINAL 2003 52,60 4,12 7,8% 
U090 Ijuí Ijuí 75230000 SANTO ANGELO 5414 138,55 20,58 14,9% 
U040 Piratinim Piratinim 75400000 PASSO DO DIAS 936 26,20 3,02 11,5% 
U040 Piratinim Piratinim 75500000 PASSO DO SARMENTO 5281 125,92 10,19 8,1% 
U040 Piratinim Uruguai 75550000 GARRUCHOS 104162 2761,30 227,37 8,2% 
U110 Butuí - Icamaquã Icamaquã 75700000 PASSO DO NOVO 3700 91,29 7,67 8,4% 
U070 Santa Maria Santa Maria 76310000 ROSARIO DO SUL  (PCD INPE) 12077 243,18 12,74 5,2% 
U050 Ibicuí Toropi 76100000 VILA CLARA 2783 57,92 5,73 9,9% 
U050 Ibicuí Jaguari 76440000 JAGUARI 2296 58,93 4,45 7,5% 
U050 Ibicuí Ibicuí 76500000 JACAQUA 27771 580,78 26,70 4,6% 
U050 Ibicuí Ibirapuitã 76750000 ALEGRETE 5942 122,00 3,92 3,2% 
U050 Ibicuí Itu 76650000 PASSO DA CACHOEIRA 2562 62,80 12,35 19,7% 
U050 Ibicuí Ibicuí 76800000 PASSO MARIANO PINTO 42498 959,00 58,50 6,1% 
U060 Quaraí Uruguai 77150000 URUGUAIANA  (PCD INPE) 163547 4743,58 658,85 13,9% 
U060 Quaraí Quaraí 77500000 QUARAI 2878 96,70 4,47 4,6% 
U080 Negro Negro 79400000 ESTANCIA DO ESPANTOSO 1172 20,05 0,58 2,9% 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                         

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

 

123

3.1.2. Avaliação de Informações dobre as Demandas por Recursos 
Hídricos na RBRU 

Este item do relatório se propõe a apresentar um panorama da utilização 

dos recursos hídricos nas 15 regiões de planejamento definidas neste Plano. O 

foco de interesse se refere aos usos consultivos dos recursos hídricos, a saber: 

• abastecimento humano: urbano e rural; 

• abastecimento industrial; 

• irrigação e 

• criação animal: manejo e dessedentação. 

Como fontes para a informação aqui apresentada foram considerados os 

seguintes estudos anteriores: 

• Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, 

Relatório Técnico A2 (Diagnóstico e Prognóstico das Demandas 

Hídricas), de fevereiro de 2007, obtido junto ao DRH-SEMA-RS; e  

• Panorama dos Recursos Hídricos de Santa Catarina, documento 

sem data, mas que se refere a bases de dados de 2004, obtido junto 

a DRHI-SDS-SC. 

Destaca-se que esclarecimentos metodológicos quanto à estimativa das 

demandas devem ser buscados junto aos documentos citados, pois ambos estão 

bem estruturados e são bastante esclarecedores e de fácil acesso. A transcrição 

de tais premissas para este texto, apenas o tornaria cansativo e desinteressante. 

Os resultados do levantamento das informações são apresentados nas 

tabelas e gráficos a seguir, dos quais se conclui o seguinte: 

• A demanda total, média anual, da RBRU é de 218,75 m³/s, dos 

quais 90,4% são utilizados para irrigação (86,3% para arroz e 4,1% 

para culturas de terras altas). 

• O abastecimento urbano e rural corresponde a 3,7% das demandas, 

com maior expressividade para o abastecimento urbano nas bacias 
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do Ibicuí, Planalto de Lages e Vale do Rio do Peixe; enquanto que 

as maiores demandas para abastecimento rural estão localizadas 

nas regiões do Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo, Apuaê – 

Inhandava, Várzea e Meio Oeste, em ambos os casos, 

acompanhando a distribuição populacional. 

• A bacia do Ibicuí apresenta a maior demanda absoluta (de 85,7 m³/s, 

equivalente a 39,1% das demandas da RBRU), enquanto que a 

menor demanda está na bacia do Passo Fundo (1,15 m³/s, 

equivalente a 0,5% das demandas da RBRU). 

• As bacias do trecho Catarinense da RBRU concentram 86,2% das 

demandas industriais, enquanto que, no setor gaúcho, estão 99,8% 

das demandas para irrigação, sendo 100% da demanda para 

irrigação de arroz e 96% da demanda para terras altas. 

• Em termos instantâneos, nos períodos de verão, as vazões podem 

ser maiores do que as aqui apresentadas, considerando a 

concentração da utilização para irrigação (principalmente de arroz) e 

a elevação nas demandas para abastecimento público. 
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Tabela 3.13 – Demandas Hídricas, médias anuais, por setor e por bacia (m³/s). 

Demandas Hídricas, médias anuais, por setor e por bacia (m³/s) 
Bacia Hidrográfica / Sub-Região  Abastecimento 

Urbano 
Abastecimento 

Rural 
Abastecimento 

Industrial 
Irrigação de 

Arroz 
Irrigação 

em Terras 
Altas 

Criação 
Animal Total  

Apuaê - Inhandava 0,566 0,216 0,146 0,000 0,279 0,772 1,979 
Butuí - Icamaquã 0,165 0,032 0,000 44,530 0,291 0,348 45,366 
Extremo Oeste 0,265 0,133 0,350 0,000 0,018 0,420 1,186 
Ibicuí 0,879 0,120 0,015 82,887 0,152 1,614 85,667 
Ijuí 0,605 0,137 0,130 0,048 4,506 0,427 5,853 
Meio Oeste 0,620 0,188 1,021 0,000 0,040 0,794 2,663 
Negro 0,282 0,019 0,012 4,773 0,003 0,137 5,226 
Passo Fundo 0,348 0,072 0,057 0,000 0,412 0,258 1,147 
Piratinim 0,099 0,064 0,000 4,290 0,290 0,285 5,028 
Planalto de Lages 0,683 0,095 0,667 0,001 0,111 0,468 2,025 
Quaraí 0,055 0,010 0,003 17,861 0,000 0,315 18,244 
Santa Maria 0,414 0,026 0,009 34,479 0,002 0,777 35,707 
Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo 0,480 0,226 0,117 0,000 2,050 0,968 3,841 
Vale do Rio do Peixe 0,578 0,119 1,259 0,000 0,183 0,790 2,929 
Várzea 0,369 0,203 0,039 0,000 0,494 0,781 1,886 

TOTAL 6,408 1,660 3,825 188,869 8,831 9,154 218,747 
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Tabela 3.14 – Distribuição Setorial das Demandas Hídricas (%), por bacia e para a RBRU. 

Distribuição Setorial das Demandas Hídricas (%), por bacia e para a RBRU  
Bacia Hidrográfica / Sub-Região  Abastecimento 

Urbano 
Abastecimento 

Rural 
Abastecimento 

Industrial 
Irrigação de 

Arroz 
Irrigação em 
Terras Altas Criação Animal 

Apuaê - Inhandava 28,60% 10,91% 7,38% 0,00% 14,10% 39,01% 
Butuí - Icamaquã 0,36% 0,07% 0,00% 98,16% 0,64% 0,77% 
Extremo Oeste 22,34% 11,21% 29,51% 0,00% 1,52% 35,41% 
Ibicuí 1,03% 0,14% 0,02% 96,75% 0,18% 1,88% 
Ijuí 10,34% 2,34% 2,22% 0,81% 76,99% 7,30% 
Meio Oeste 23,28% 7,06% 38,34% 0,00% 1,50% 29,82% 
Negro 5,40% 0,36% 0,23% 91,33% 0,06% 2,62% 
Passo Fundo 30,34% 6,28% 4,97% 0,00% 35,92% 22,49% 
Piratinim 1,97% 1,27% 0,00% 85,32% 5,77% 5,67% 
Planalto de Lages 33,73% 4,69% 32,94% 0,05% 5,48% 23,11% 
Quaraí 0,30% 0,05% 0,02% 97,90% 0,00% 1,73% 
Santa Maria 1,16% 0,07% 0,03% 96,56% 0,01% 2,18% 
Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo 12,50% 5,88% 3,05% 0,00% 53,37% 25,20% 
Vale do Rio do Peixe 19,73% 4,06% 42,98% 0,00% 6,25% 26,97% 
Várzea 19,57% 10,76% 2,07% 0,00% 26,19% 41,41% 

TOTAL 2,93% 0,76% 1,75% 86,34% 4,04% 4,18% 
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Gráfico 3.1 – Distribuição Setorial das Demandas nas Sub-regiões Extremo Oeste e Meio Oeste. 
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Gráfico 3.2 – Distribuição Setorial das Demandas nas Sub-regiões Planalto de Lages e Vale do Rio do Peixe. 
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Gráfico 3.3 – Distribuição Setorial das Demandas nas Sub-regiões Apuaê-Inhandava e Butuí-Icamaquã. 
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Gráfico 3.4 – Distribuição Setorial das Demandas nas Sub-regiões Ijuí e Passo Fundo. 
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Gráfico 3.5 – Distribuição Setorial das Demandas nas Sub-regiões Negro e Ibicuí. 
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Gráfico 3.6 – Distribuição Setorial das Demandas nas Sub-regiões do Quaraí e Santa Maria. 
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Gráfico 3.7 – Distribuição Setorial das Demandas nas Sub-regiões Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo e Piratinim. 
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Gráfico 3.8 – Distribuição Setorial das Demandas na Sub-região do Várzea e na Região da Bacia do Rio Uruguai. 
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Tabela 3.15 – Distribuição Regional das Demandas Hídricas (%), por setor. 

Distribuição Regional das Demandas Hídricas (%), por setor 
Bacia Hidrográfica / Sub-Região  Abastecimento 

Urbano 
Abastecimento 

Rural 
Abastecimento 

Industrial 
Irrigação de 

Arroz 
Irrigação 

em Terras 
Altas 

Criação 
Animal Total  

Apuaê – Inhandava 8,83% 13,01% 3,82% 0,00% 3,16% 8,43% 0,90% 
Butuí – Icamaquã 2,57% 1,93% 0,00% 23,58% 3,30% 3,80% 20,74% 
Extremo Oeste 4,14% 8,01% 9,15% 0,00% 0,20% 4,59% 0,54% 
Ibicuí 13,72% 7,23% 0,39% 43,89% 1,72% 17,63% 39,16% 
Ijuí 9,44% 8,25% 3,40% 0,03% 51,02% 4,66% 2,68% 
Meio Oeste 9,68% 11,33% 26,69% 0,00% 0,45% 8,67% 1,22% 
Negro 4,40% 1,14% 0,31% 2,53% 0,03% 1,50% 2,39% 
Passo Fundo 5,43% 4,34% 1,49% 0,00% 4,67% 2,82% 0,52% 
Piratinim 1,54% 3,86% 0,00% 2,27% 3,28% 3,11% 2,30% 
Planalto de Lages 10,66% 5,72% 17,44% 0,00% 1,26% 5,11% 0,93% 
Quaraí 0,86% 0,60% 0,08% 9,46% 0,00% 3,44% 8,34% 
Santa Maria 6,46% 1,57% 0,24% 18,26% 0,02% 8,49% 16,32% 
Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo 7,49% 13,61% 3,06% 0,00% 23,21% 10,57% 1,76% 
Vale do Rio do Peixe 9,02% 7,17% 32,92% 0,00% 2,07% 8,63% 1,34% 
Várzea 5,76% 12,23% 1,02% 0,00% 5,59% 8,53% 0,86% 
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Gráfico 3.9 – Distribuição Regional das Demandas para Abastecimento Urbano e Rural. 
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Gráfico 3.10 – Distribuição Regional das Demandas para Abastecimento Industrial e Criação Animal. 
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Gráfico 3.11 – Distribuição Regional das Demandas para Irrigação em Terras Altas e Irrigação de Arroz. 
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3.1.3. Indicativos da Situação Atual do Balanço Hídrico, 
disponibilidades x demandas, na RBRU 

Considerando as demandas provenientes dos estudos anteriores 

apresentadas acima, decidiu-se apresentar também um panorama atual quanto 

aos balanços hídricos disponibilidades x demandas. 

Dessa forma, optou-se pelo mesmo procedimento do item anterior, de 

modo que este tema (os balanços hídricos) é explorado a partir das seguintes 

fontes de informação: 

• Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, 

Relatório Técnico A3 (Cenário de Tendências e Relatório Anual da 

Situação dos Recursos Hídricos – 2006), de fevereiro de 2007, 

obtido junto ao DRH-SEMA-RS; e  

• Panorama dos Recursos Hídricos de Santa Catarina, documento 

sem data, mas que se refere a bases de dados de 2004, obtido junto 

a DRHI-SDS-SC. 

Destaca-se, novamente, que as premissas metodológicas que levaram ao 

panorama aqui apresentado devem ser buscadas junto aos documentos citados. 

Em ambos os trabalhos, foram estudados, pelo menos, dois cenários de 

disponibilidades hídricas: 

• Em Santa Catarina foram utilizadas, como vazões de referência para 

disponibilidades hídricas, os valores de Q7,10 e Q90. 

• No caso do Rio Grande do Sul, os valores de referência são: Qlp e 

Q95. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos para os dois cenários de 

disponibilidade, por Estado e por sub-região. Apresentam-se também os 

resultados sob o ponto de vista de uma classificação quanto à criticidade de 

situação apontada no balanço hídrico. Esta classificação está apresentada nos 

dois documento já citados e, mais uma vez, utilizam-se de critérios diferenciados 
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(um detalhamento sobre tais procedimentos podem ser obtidos nos trabalhos). 

Neste documento, optou-se por reproduzir a classificação adotada pelos Estados. 

Ressalta-se que as disponibilidades apresentadas nesta análise são 

aquelas adotadas pelos Estados e não condizem, exatamente, com as 

apresentadas anteriormente neste relatório. 

Com base nos resultados das tabelas, chegam-se as seguintes 

conclusões: 

• apesar de apresentar situação “Normal” ou “Confortável” em muitos 

dos balanços apresentados, se verificam alguns problemas pontuais 

de balanços hídricos “Preocupantes” e “Críticos” em algumas sub-

bacias ou localidades; 

• as bacias com grande concentração de demandas, sobretudo para 

irrigação, apresentam balanços hídricos extremamente deficitários. 

• quando consideradas as águas armazenadas, a situação de tais 

balanços é aliviada, porém os documentos consultados apresentam 

apenas, balanços com águas fluentes. 
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Tabela 3.16 – Situação atual quanto ao Balanço Hídrico, disponibilidade x demanda, em SC. 

Cenário 1 Cenário 2 Bacia Hidrográfica / Sub-Região 
SANTA CATARINA 

Demandas 
Hídricas 

(m³/s) 
Q7,10 

(m³/s) 
Balanço 
Hídrico Situação Q90 

(m³/s) 
Balanço 
Hídrico Situação 

Extremo Oeste 1,186 10,816 11,0% Normal 24,461 4,8% Normal 

Meio Oeste 2,663 17,900 14,9% Normal 77,770 3,4% Normal 

Planalto de Lages 2,025 40,990 4,9% Normal 134,780 1,5% Normal 

Vale do Rio do Peixe 2,929 16,390 17,9% Normal 39,760 7,4% Normal 
 

Tabela 3.17 – Situação atual quanto ao Balanço Hídrico, disponibilidade x demanda, no RS. 

Cenário 1 Cenário 2 Bacia Hidrográfica / Sub-Região 
RIO GRANDE DO SUL 

Demandas 
Hídricas 

(m³/s) 
QLP 

(m³/s) 
Balanço 
Hídrico Situação Q95 

(m³/s) 
Balanço 
Hídrico Situação 

Apuaê – Inhandava 1,979 385,830 0,5% Confortável 26,940 7,3% Confortável 

Butuí – Icamaquã 45,366 198,010 22,9% Crítica 16,640 272,6% Crítica 

Ibicuí 85,667 1060,440 8,1% Alerta 48,750 175,7% Crítica 

Ijuí 5,853 273,940 2,1% Confortável 40,700 14,4% Alerta 

Negro 5,226 51,420 10,2% Crítica 1,500 348,4% Crítica 

Passo Fundo 1,147 130,250 0,9% Confortável 13,460 8,5% Confortável 

Piratinim 5,028 182,340 2,8% Confortável 14,760 34,1% Alerta 

Quaraí 18,244 238,190 7,7% Alerta 10,570 172,6% Crítica 

Santa Maria 35,707 315,450 11,3% Crítica 16,530 216,0% Crítica 

Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo 3,841 288,300 1,3% Confortável 27,890 13,8% Alerta 

Várzea 1,886 276,510 0,7% Confortável 26,960 7,0% Confortável 
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3.1.4. Estudos sobre a Situação Atual da Qualidade das Águas 

Nesse subitem é apresentada uma avaliação da qualidade das águas 

superficiais da Região da Bacia do Rio Uruguai baseada em informações 

disponibilizadas pelos órgãos estaduais, quais sejam: trabalhos realizados pelos 

órgãos na região e resultados de análises de qualidade de água, os quais foram 

sistematizados e analisados. 

O objetivo é informar e comparar a situação atual das águas nas sub-

regiões do estudo, servindo esse levantamento para embasar as tomadas de 

decisões nos futuros projetos na Bacia Hidrográfica bem como para informar a 

sociedade a qual deve ser agente participativo e colaborador em todo processo do 

desenvolvimento sustentável. 

Importante destacar as dificuldades encontradas na obtenção de dados 

relativos à qualidade das águas superficiais, dispersos em instituições estaduais, 

sem sistematização satisfatória e divergentes quanto aos parâmetros amostrados. 

Essas condições e ainda o atraso na disponibilização dos dados, conferiram a 

esse primeiro relatório, lacunas, algumas das quais pretende-se suprir ao longo do 

Componente 2 do Projeto. 

No Rio Grande do Sul, utilizaram-se dados de campanhas de análises de 

qualidade de água disponibilizados pela FEPAM e pela CORSAN. Foram 

considerados também, estudos realizados pela FEPAM e SEMA. 

Em Santa Catarina, foram obtidos laudos de qualidade de água dos pontos 

de captação da CASAN e o relatório: “Panorama dos Recursos Hídricos de Santa 

Catarina” produzido pela SDS. 

3.1.4.1. Aspectos metodológicos 
Dos resultados de qualidade de água disponibilizados pelas companhias de 

abastecimento, foram selecionados para análise os parâmetros apresentados no 

Quadro 3.3. Os critérios de seleção dos parâmetros foram que possuíssem limites 
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determinados pela Resolução 357/2005 do CONAMA e que tivessem sido 

analisados pelas três fontes de dados. Esses parâmetros selecionados ser 

considerados como uma boa referência a respeito de possíveis despejos 

domésticos nos corpos hídricos e do estado de oxigenação das águas. Ressalva-

se que, quanto aos dados de SC, não são apresentados dados de OD e DBO pois 

essas variáveis não são monitoradas pela companhia. 

A turbidez está associada aos sólidos suspensos e pode ser originada 

naturalmente de partículas de rocha, silte e argila, bem como de microorganismos 

presentes no ecossistema aquático. Também pode ser incrementada por 

influência antropogênica, devido a erosão, despejos domésticos e industriais 

podendo, nestes casos, estar associada a compostos tóxicos e organismos 

patogênicos. 

O pH indica a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água, 

podendo ser alterado por motivos naturais, dissolução de rochas, absorção de 

gases da atmosfera, oxidação da matéria orgânica e outros ou devido a 

substâncias presentes em efluentes industriais e aporte de matéria orgânica. Os 

ecossistemas aquáticos são extremamente sensíveis a variações de pH e esse 

parâmetro interfere também em diversas reações físico-químicas que ocorrem nos 

corpos hídricos. 

A DBO é um parâmetro de fundamental importância na caracterização do 

grau de poluição de um corpo d’água, retratando de uma forma indireta o teor de 

matéria orgânica advinda de esgotos domésticos e industriais através da indicação 

do potencial do consumo de OD. 

O oxigênio dissolvido (OD) é vital para os seres aquáticos aeróbios e o 

principal parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição das águas por 

dejetos orgânicos. 

Os sais de manganês, afora os permanganatos, não podem ser 

considerados como tóxicos para a vida aquática, salvo em teores muito elevados. 
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Altas concentrações de manganês encontradas nas águas superficiais estão 

associadas a processos de eutrofização em corpos receptores, à alta turbidez, a 

maior velocidade de escoamento das águas e à precipitação. Estes fatores 

propiciam a ressolubilização do manganês do sedimento nas águas. 

Os íons de ferro também podem ter origem natural, estando presentes em 

diversos tipos de solos, ou fonte antrópica, sobretudo provenientes de efluentes 

industriais. Esses dois metais, ferro e manganês, quando oxidados ficam em 

forma insolúvel podendo conferir cor à água e, em grandes concentrações, odor. 

Quadro 3.3 – Parâmetros de qualidade de água avaliados. 

Parâmetro Unidade
Turbidez UNT
pH -
DBO5 mg.L-1 O2

OD mg.L-1 O2

Ferro Solúvel mg.L-1 Fe
Manganês mg.L-1 Mn  

 

Cada ponto de amostragem foi classificado, de acordo com os limites para 

cada parâmetro determinados pela Resolução 357/2005 do CONAMA, a partir dos 

percentis 80. Fundamentando-se nesta Resolução, foram observados os teores 

máximos para as características físicas, químicas e biológicas, à exceção do 

oxigênio dissolvido, onde foi considerado o valor mínimo. A Resolução CONAMA 

357/2005 apresenta para a classe 4, apenas limites para a concentração de OD e 

faixa de variação do pH. Os eventos em que o pH e OD estiveram fora destes 

limites foram considerados “fora de classe” representado por “FC” nas  tabelas de 

classificação dos resultados. Quando a legislação ambiental estabelece limites 

idênticos para as diferentes classes de uma mesma característica, foi considerada 

a classe de melhor qualidade. 
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O número de amostras por estação é variável e algumas delas apresentam 

um único dado para determinados parâmetros, ainda assim, toda a informação foi 

considerada de modo a não diminuir a quantidade de dados disponíveis. 

Ressalta-se que o objetivo nesse trabalho, não é enquadrar o ponto de 

coleta ou a respectiva bacia hidrográfica mas apresentar os dados técnicos 

obtidos no monitoramento de forma a facilitar a visualização do atual estado da 

qualidade da água das Sub-Regiões e poder compará-las. 

No Quadro a seguir apresentam-se os limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/2005, segundo o sistema de classes de qualidade para águas 

doces, para os parâmetros considerados. 

Quadro 3.4 – Limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 para os parâmetros 
avaliados. 

Parâmetro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Unidade
Turbidez 40 100 100 - UNT
pH 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 -
DBO5 3 5 10 - mg.L-1 O2

OD 6 5 4 2 mg.L-1 O2

Ferro Solúvel 0,3 0,3 5,0 - mg.L-1 Fe
Manganês 0,1 0,1 0,5 - mg.L-1 Mn  

 

3.1.4.2. Qualidade das águas superficiais nas sub-regiões do RS 
No Quadro a seguir estão apresentados os pontos de coleta das amostras 

cujos resultados foram avaliados para o estado do Rio Grande do Sul, fontes 

FEPAM e CORSAN. 
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Quadro 3.5 – Pontos de coleta de amostras para análises de qualidade de água FEPAM e 
CORSAN. 

FUSO_wgs84 LONGITUDE L LATITUDE N LONGITUDE LATITUDE
ALECRIM 21 725696 6943344 ALECRIM -27,7607222 -54,7596945
ALEGRETE 21 617597 6700909 ALECRIM, PORTO MAUA -27,6398800 -54,6726300
AMETISTA DO SUL 22 284646 6972362 ALEGRIA -27,7828000 -54,1257000
AUREA 22 395542 6935478 ALEGRIA -27,7831111 -54,0183333
BARRA DO QUARAI 21 446639 6657433 BOA VISTA DO BURICA -27,6755278 -54,1349445
BOA VISTA DO BURICÁ 21 785245 6933156 BOM PROGRESSO -27,5113056 -53,8796111
CAMPINA DAS MISSÕES 21 712119 6902271 BRAGA -27,5990000 -53,6982222
CAMPINAS DO SUL 22 341750 6932800 CACEQUI -29,9431400 -54,9321457
CÂNDIDO GODÓI 21 720909 6903033 CAMPO NOVO -27,7080000 -53,7744000
CARAZINHO 22 326648 6874251 CANDIDO GODOI -27,9764445 -54,7068333
CRISSIUMAL 21 789934 6959229 CATUIPE -28,0461500 -54,0854000
DOM PEDRITO 21 727427 6570609 CERRO LARGO -28,0984722 -54,6859445
ERECHIM 22 377890 6938054 CHIAPETTA -27,9144722 -53,9901945
ERECHIM 22 380680 6934462 CRISSIUMAL -27,5384445 -54,0696667
ERVAL SECO 22 253088 6949663 DERRUBADAS, ESPERANCA DO SUL -27,2913900 -53,9719400
FREDERICO WESTPHALEN 22 255970 6960712 DOM PEDRITO -30,9743332 -54,6817290
GAURAMA 22 388690 6951576 DOM PEDRITO -31,1366770 -54,3782018
GETULIO VARGAS 22 378510 6915212 DOM PEDRITO -30,9731930 -54,4397291
HORIZONTINA 21 757936 6943474 DOUTOR MAURICIO CARDOSO -27,4921389 -54,2584722
IJUI 22 218209 6857430 ESPERANCA DO SUL -27,3422222 -53,9472500
IRAI 22 276680 6989492 GIRUA -27,9740833 -54,3090000
ITAQUI 21 544451 6779022 GIRUA -27,9946100 -54,3874900
ITATIBA DO SUL 22 357787 6968185 HORIZONTINA -27,5637778 -54,2565833
JAGUARI 21 724303 6735208 INDEPENDENCIA -27,8086111 -54,2018056
LAGOA VERMELHA 22 446841 6875809 INDEPENDENCIA -27,9399722 -54,1805833
MACHADINHO 22 434755 6947902 NOVA CANDELARIA -27,6065000 -54,1949000
MAURICIO CARDOSO 21 759211 6954444 PALMEIRA DAS MISSOES -28,0011100 -53,5666700
MAXIMILIANO DE ALMEIDA 22 423597 6945545 PORTO LUCENA -27,8109167 -54,8741389
NOVA ESPERANCA DO SUL 21 710352 6744360 PORTO MAUA -27,9021389 -54,5820556
PALMEIRA DAS MISSOES 22 276894 6907272 PORTO MAUA -27,5602800 -54,6569400
PALMITINHO 22 246209 6967714 PORTO XAVIER -27,9206111 -55,1458889
PANAMBI 22 255267 6867148 ROSARIO DO SUL -30,5083355 -55,0527077
PASSO FUNDO 22 364564 6873740 ROSARIO DO SUL -30,1290863 -55,2469448
PASSO FUNDO 22 360890 6876823 ROSARIO DO SUL -30,2628629 -54,8834425
PASSO FUNDO 22 371200 6874100 ROSARIO DO SUL -30,7920764 -55,1523093
PLANALTO 22 298959 6970615 SANTA ROSA -27,7955556 -54,3960278
PORTO XAVIER 21 683366 6912697 SANTA ROSA -27,9021389 -54,5820556
RONDINHA 22 312351 6920919 SANTA ROSA -27,9456000 -54,5003000
ROSARIO DO SUL 21 698282 6648512 SANTA ROSA -27,7656500 -54,6233400
SANANDUVA 22 427622 6909737 SANTA ROSA -27,8742000 -54,5419000
SANTA MARIA 22 233358 6732758 SANTA ROSA -27,9233300 -54,5194400
SANTA ROSA 21 742014 6914265 SANTA ROSA, TRES DE MAIO -27,7722000 -54,3576000
SANTIAGO 21 708483 6774344 SANTANA DO LIVRAMENTO -30,7920764 -55,2092401
SANTO ANGELO 21 769791 6868385 SANTO AUGUSTO -27,6875438 -53,6706390
SANTO ANGELO 21 769409 6864101 SANTO AUGUSTO -27,9344722 -53,8362500
SAO BORJA 21 594137 6833246 SANTO AUGUSTO -27,8217000 -53,7250000
SAO JOSE DO OURO 22 440980 6926274 SANTO CRISTO -27,7815556 -54,6407500
SAO LUIZ GONZAGA 21 700168 6851120 SAO GABRIEL -30,1072821 -54,6353898
SAO MARTINHO 22 209492 6932268 SAO MARTINHO -27,7333373 -53,8575278
SAO VALENTIM 22 347893 6949217 SAO PAULO DAS MISSOES -28,0107778 -54,8850000
SARANDI 22 312639 6907281 SEDE NOVA -27,5946667 -54,0007778
SEBERI 22 260574 6954308 SETE DE SETEMBRO -28,1275556 -54,4646111
SERTAO 22 373958 6904658 TENENTE PORTELA -27,3458056 -53,8076945
TRES DE MAIO 21 779784 6922197 TENENTE PORTELA, TRES PASSOS -27,3879000 -53,8816000
TRES PASSOS 22 206890 6956604 TRES DE MAIO -27,7082222 -54,2980833
UNISTALDA 21 678925 6786352 TRES DE MAIO -27,8874600 -54,2931900
URUGUAIANA 21 492146 6709629 TRES DE MAIO -27,9913300 -54,1687700
VACARIA 22 507989 6851621 TRES PASSOS -27,4967000 -53,9494000

TUPARENDI -27,9021389 -54,4782778
TUPARENDI -27,5884500 -54,6052800
TUPARENDI -27,6767000 -54,4650000

COORDENADAS
PONTOS DE COLETA CORSAN PONTOS DE COLETA FEPAM

MUNICÍPIO MUNICÍPIOCOORDENADAS

 
 

As análises da CORSAN são realizadas diariamente nos pontos de 

captação de água para tratamento e abastecimento público nos municípios em 

que a Companhia atua. Os dados recebidos foram as médias, máximas e mínimas 
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mensais de 01/2000 a 06/2008 em 66 pontos de monitoramento localizados nos 

municípios da RBRU. 

Pela FEPAM, os dados fornecidos são provenientes das redes de 

monitoramento da qualidade da água superficial na bacia hidrográfica dos rios 

Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo, operadas desde outubro de 2005 com 

freqüência trimestral, e na bacia hidrográfica do rio Santa Maria, a qual entrou em 

operação em agosto de 2006. Para esse estudo estão sendo utilizados dados de 

52 pontos de monitoramento na bacia dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo e 

de 9 pontos na bacia do rio Santa Maria. 

Os dados estatísticos provenientes dos resultados das análises de 

qualidade de água fornecidos pela CORSAN e pela FEPAM, encontram-se nas 

planilhas a seguir. 
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PLANILHA EXCEL: CORSAN 
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PLANILHA EXCEL: FEPAM 
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A classificação dos resultados dessas campanhas de monitoramento de 

qualidade de água, segundo a Resolução CONAMA 357/2005, para os dados da 

CORSAN e FEPAM estão apresentadas nas Tabelas à páginas seguintes. Os 

resultados dessas tabelas estão espacializados nos Mapas do Atlas, em anexo.  

Nos resultados da CORSAN, pode-se observar que, de forma geral a 

qualidade das águas nos pontos de coleta é boa, predominando a classe 1 

conforme Resolução CONAMA 357/2005, nos parâmetros pH, OD, manganês e 

DBO e classe 2 nos parâmetros turbidez e ferro, em todas as sub-regiões. Cabe 

salientar que a maioria desses pontos de coleta esta localizada próxima a sedes 

urbanas dos municípios, onde se situam os pontos de captação de água para 

abastecimento público. 

Nos dados da FEPAM, a avaliação indica também qualidade boa das águas 

na bacia do rio Santa Maria, com concentrações abaixo do limite para classe 1 em 

todos os pontos para pH e OD, dentro dos limites da classe 2 para ferro, classes 1 

e 2 para turbidez e DBO, apresentando, em 1 ponto, classe 3 para manganês. Já 

nos pontos de monitoramento dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo, 

constataram-se indicações de comprometimento da qualidade dos recursos 

hídricos. Em 4 pontos foram detectadas concentrações de turbidez condizentes 

com a classe 3, em 7 locais os valores de pH foram superiores ao indicado para 

classe 4, 16 pontos foram classificados, quanto ao OD, como classe 3 e 13 

inferiores à classe 4. As concentrações de ferro ficaram dentro dos limites da 

classe 3 em 5 pontos de coleta e na classe 3 para manganês em 1 ponto e para 

DBO em 2 pontos. 
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Tabela 3.18 – Classificação dos resultados das campanhas de monitoramento de qualidade de 
água da CORSAN, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. 

SUB-REGIÃO / MUNICÍPIO Turbidez    
(UNT) pH

OD          
(mgO2.L

-1)
Ferro         

(mgFe.L-1)
Manganês      
(mgMn.L-1)

DBO           
(mgO2.L

-1)
Apuaê-Inhandava
AUREA 1 1 1 2 1 1
ERECHIM 1 1 1 2 2 1
ERECHIM 1 1 1 2 2 1
GAURAMA 2 1 1 2 1 1
GETULIO VARGAS 2 1 1 2 1 1
ITATIBA DO SUL 1 1 1 2 1 1
LAGOA VERMELHA 2 1 1 1 1 1
MACHADINHO 1 1 1 2 1 1
MAXIMILIANO DE ALMEIDA 1 1 1 2 1 1
SANANDUVA 2 1 1 2 1 1
SAO JOSE DO OURO 2 1 1 2 1 1
VACARIA 1 1 1 2 2 1
Butuí - Icamaquã
ITAQUI 2 1 1 2 1 1
SAO BORJA 2 1 1 1 1 1
UNISTALDA 1 1 1 2 1 1
Ibicuí
ALEGRETE 2 1 1 2 1 1
JAGUARI 1 1 1 2 1 1
NOVA ESPERANCA DO SUL 1 1 1 2 1 1
SANTA MARIA 1 1 1 2 1 1
SANTIAGO 2 1 1 2 1 1
Ijuí
IJUI 3 1 1 2 1 1
PANAMBI 2 1 1 2 1 1
SANTO ANGELO 2 1 1 2 1 1
SANTO ANGELO 3 1 1 2 2 1
Passo Fundo
CAMPINAS DO SUL 2 1 1 2 1 1
PASSO FUNDO 2 1 1 2 1 1
PASSO FUNDO 2 1 1 2 1 1
PASSO FUNDO 1 1 1 2 1 1
SAO VALENTIM 2 1 1 2 1 1
SERTAO 2 1 1 2 1 1
Piratinim
SAO LUIZ GONZAGA 2 1 1 2 1 1
Quaraí
BARRA DO QUARAI 2 1 1 2 1 1
URUGUAIANA 2 1 1 2 1 1
Santa Maria
DOM PEDRITO 2 1 1 2 2 1
ROSARIO DO SUL 2 1 1 2 1 1
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo
ALECRIM 2 1 1 2 2 1
BOA VISTA DO BURICÁ 2 1 1 2 1 1
CAMPINA DAS MISSÕES 2 1 1 2 1 1
CÂNDICO GODÓI 3 1 1 2 1 1
CRISSIUMAL 2 1 1 2 1 1
HORIZONTINA 2 1 1 2 1 1
MAURICIO CARDOSO 1 1 1 2 1 1
PORTO XAVIER 2 1 1 2 1 1
SANTA ROSA 3 1 1 2 1 1
SAO MARTINHO 2 1 1 2 2 1
TRES DE MAIO 2 1 1 2 1 1
TRES PASSOS 2 1 1 2 1 1
Várzea
AMETISTA DO SUL 2 1 1 2 1 1
CARAZINHO 2 1 1 2 1 1
ERVAL SECO 2 1 1 2 1 1
FREDERICO WESTPHALEN 2 1 1 2 1 1
IRAI 1 1 1 2 1 1
PALMEIRA DAS MISSOES 2 1 1 2 1 1
PALMITINHO 2 1 1 2 1 1
PLANALTO 2 1 1 2 1 1
RONDINHA 1 1 1 2 1 1
SARANDI 2 1 1 2 2 1
SEBERI 2 1 1 2 2 1

PONTOS DE COLETA - CORSAN
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Tabela 3.19 – Classificação dos resultados das campanhas de monitoramento de qualidade de 
água da FEPAM, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. 

SUB-REGIÃO / MUNICÍPIO Turbidez    
(UNT) pH

OD          
(mgO2.L-1)

Ferro         
(mgFe.L-1)

Manganês     
(mgMn.L-1)

DBO          
(mgO2.L-1)

Santa Maria
CACEQUI 2 1 1 2 1 2
DOM PEDRITO 1 1 1 2 2 1
DOM PEDRITO 1 1 1 2 2 1
DOM PEDRITO 1 1 1 2 2 1
ROSARIO DO SUL 2 1 1 2 2 1
ROSARIO DO SUL 1 1 1 2 2 1
ROSARIO DO SUL 2 1 1 2 2 2
ROSARIO DO SUL 1 1 1 2 3 1
SANTANA DO LIVRAMENTO 2 1 1 2 1 1
SAO GABRIEL 2 1 1 2 1 1
Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo
ALECRIM 1 FC FC - - -
ALECRIM, PORTO MAUA 3 1 1 3 2 1
ALEGRIA 2 1 1 2 1 2
ALEGRIA 1 FC FC 1 - -
BOA VISTA DO BURICA 1 FC 3 1 1 -
BOM PROGRESSO 1 FC 3 1 - -
BRAGA 1 1 FC 1 1 -
CAMPO NOVO 2 1 1 3 2 1
CANDIDO GODOI 1 FC FC 1 - -
CATUIPE 1 1 1 2 1 1
CERRO LARGO 1 1 2 1 - -
CHIAPETTA 1 1 3 1 1 -
CRISSIUMAL 1 1 FC 1 - -
DERRUBADAS,ESPERANCA DO SUL 2 1 1 2 2 1
DOUTOR MAURICIO CARDOSO 1 1 3 1 1 -
ESPERANCA DO SUL 1 1 3 1 - -
GIRUA 1 1 3 1 - -
GIRUA 1 1 1 2 1 2
HORIZONTINA 1 1 3 1 - -
INDEPENDENCIA 1 1 3 1 - -
INDEPENDENCIA 1 1 FC 2 1 -
NOVA CANDELARIA 2 1 1 2 2 2
PALMEIRA DAS MISSOES 2 1 1 2 2 1
PORTO LUCENA 1 1 FC 2 1 -
PORTO MAUA 1 1 FC 1 1 -
PORTO MAUA 3 1 1 2 2 1
PORTO XAVIER 1 1 FC 1 - -
SANTA ROSA 1 1 3 1 1 -
SANTA ROSA 1 1 3 1 - -
SANTA ROSA 2 1 1 2 1 2
SANTA ROSA 3 1 1 2 2 3
SANTA ROSA 2 1 1 2 1 1
SANTA ROSA 1 1 1 2 2 1
SANTA ROSA, TRES DE MAIO 2 1 1 2 1 1
SANTO AUGUSTO 1 FC 3 1 - -
SANTO AUGUSTO 1 1 3 1 - -
SANTO AUGUSTO 2 1 1 2 2 1
SANTO CRISTO 1 1 FC 1 - -
SAO MARTINHO 1 1 3 1 - -
SAO PAULO DAS MISSOES 1 1 3 1 1 -
SEDE NOVA 1 1 FC 1 - -
SETE DE SETEMBRO 1 FC 3 1 1 -
TENENTE PORTELA 1 1 3 1 - -
TENENTE PORTELA, TRES PASSOS 2 1 1 3 2 1
TRES DE MAIO 1 1 FC - - -
TRES DE MAIO 2 1 1 2 1 1
TRES DE MAIO 1 1 1 2 - 1
TRES PASSOS 1 1 1 2 3 3
TUPARENDI 1 1 FC 1 - -
TUPARENDI 2 1 1 3 2 2
TUPARENDI 3 1 1 3 2 1
FC: fora de classe

PONTOS DE COLETA - FEPAM
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3.1.4.3. Qualidade das águas superficiais nas sub-regiões de SC 
Caracterização semelhante à realizada para os dados de qualidade de água 

do RS, foi feita para os dados fornecidos pela CASAN, do Estado de Santa 

Catarina, com exceção dos parâmetros OD e DBO, os quais não são monitorados 

pela companhia. A maioria dos pontos de coleta esta localizada próxima a sedes 

urbanas dos municípios, onde se situam os pontos de captação de água para 

abastecimento público. 

No Quadro a seguir estão apresentados os pontos de coleta das amostras 

cujos resultados foram avaliados para o estado de Santa Catarina, fonte CASAN. 

Quadro 3.6 – Pontos de coleta de amostras para análises de qualidade de água CASAN. 

N E Z
ABELARDO LUZ 7.061.078,76 367.753,23 767,00
CHAPECÓ 7.001.805,80 335.777,40 631,00
CONCÓRDIA 6.983.840,60 400.382,40 531,00
FAXINAL DOS GUEDES 7.030.785,30 377.190,50 940,00
FORMOSA DO SUL 7.052.184,60 321.884,00 475,00
GALVÃO 7.072.993,30 332.006,80 643,00
IPIRA 6.997.262,50 424.444,70 415,00
IPUMURIM 7.005.598,82 387.476,16 560,20
LINDÓIA DO SUL 7.007.673,60 392.592,60 649,00
PONTE SERRADA 7.023.667,10 399.103,00 467,00
PERITIBA 6.972.013,40 410.327,00 451,00
QUILOMBO 7038965,70 331563,40 346,00
SÃO DOMINGOS 7.063.707,90 347.414,20 638,00
SEARA 6.997.204,50 376.358,80 553,00
SÃO LOURENÇO 7.078.606,10 310.826,80 721,00
VARGEÃO 7.027.981,30 385.212,80 908,00
XAXIM 7.017.737,70 351.410,60 766,00
XANXERÊ 7.024.530,59 360.599,03 688,46

PONTOS DE COLETA CASAN

MUNICÍPIO COORDENADAS

 
Os dados disponibilizados pela CASAN são referentes a 4 laudos de 

análises realizadas de 2 em 2 meses, de dezembro de 2007 a junho de 2008, em 

19 municípios da RBRU, sendo que, no município de Concórdia, foram 

disponibilizados 8 laudos, de janeiro a julho de 2008 e de Chapecó, 10 laudos, de 

dezembro de 2007 a julho de 2008. Os dados estatísticos provenientes dos 

resultados das análises de qualidade de água fornecidos CASAN, encontram-se 

nas tabelas a seguir. 
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MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO PERCENTIL 80 MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO PERCENTIL 80 MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO PERCENTIL 80 MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO

ABELARDO LUZ 6,91 6,94 6,83 6,93 22,65 89,80 1,24 54,94 0,00 0,15 0,00 0,09 0,00 0,43 0,00
CHAPECÓ 6,80 8,81 6,66 6,91 22,95 171,00 7,71 110,72 0,15 1,92 0,03 0,40 0,00 0,00 0,00
CONCÓRDIA 7,33 7,44 7,15 7,37 7,87 31,00 3,26 10,96 0,09 1,73 0,05 0,53 0,00 0,00 0,00
FAXINAL DOS GUEDES 6,27 6,35 6,10 6,34 7,21 8,27 3,99 7,68 0,06 0,10 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00
FORMOSA DO SUL 7,60 7,84 7,49 7,76 6,95 20,40 5,43 12,69 0,02 0,08 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00
GALVÃO 7,67 9,02 7,47 8,23 8,88 11,70 6,16 11,34 0,08 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
IPIRA 7,71 7,85 7,36 7,81 20,70 46,50 4,90 35,34 0,02 0,03 0,00 0,03 0,02 0,03 0,00
IPUMURIM 7,59 7,76 7,48 7,68 9,63 10,60 6,29 10,17 - - - - - - -
LINDÓIA DO SUL 7,36 7,52 7,08 7,45 6,58 14,20 2,76 11,67 0,03 0,03 0,03 0,03 - - -
PONTE SERRADA 7,08 7,22 6,93 7,17 18,95 20,90 8,63 20,18 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
PERITIBA 7,60 7,63 7,10 7,62 11,20 18,10 6,62 14,26 0,02 0,17 0,02 0,11 0,02 0,03 0,00
QUILOMBO 7,36 7,53 7,30 7,46 7,83 14,40 4,52 10,76 0,01 0,03 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
SÃO DOMINGOS 7,10 7,23 7,06 7,15 18,40 29,20 11,40 24,16 0,04 0,12 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
SEARA 7,38 7,50 6,94 7,48 20,05 72,50 7,23 43,46 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00
SÃO LOURENÇO 7,24 7,38 7,09 7,31 12,25 21,70 8,56 17,20 0,03 0,08 0,00 0,06 0,00 0,05 0,00
VARGEÃO 6,64 7,10 6,24 6,82 7,52 33,10 1,75 17,98 0,11 0,19 0,00 0,16 0,05 0,40 0,00
XAXIM 6,86 7,01 6,74 6,98 13,45 18,80 7,30 16,52 0,07 0,10 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00
XANXERÊ 6,81 7,07 6,57 6,98 5,31 10,80 0,66 7,69 0,03 0,13 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00

FERRO (mg.L-1) MANGANÊS (mg.L-1)
MUNICÍPIO

pH TUBIDEZ (UNT)
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A classificação dos resultados dessas campanhas de monitoramento de 

qualidade de água, segundo a Resolução CONAMA 357/2005, para os dados da 

CASAN, estão apresentadas na Tabela a seguir . 

Tabela 3.20 – Classificação dos resultados das campanhas de monitoramento de qualidade de 
água da CASAN, segundo a Resolução CONAMA 357/2005. 

SUB-REGIÃO / MUNICÍPIO Turbidez    
(UNT) pH

Ferro         
(mgFe.L-1)

Manganês      
(mgMn.L-1)

Meio Oeste
CONCÓRDIA 1 1 2 1
IPIRA 1 1 1 1
IPUMURIM 1 1 - -
LINDÓIA DO SUL 1 1 1 -
PERITIBA 1 1 1 1
SEARA 2 1 1 1
Vale do Rio do Peixe
ABELARDO LUZ 2 1 1 2
CHAPECÓ 3 1 2 1
FAXINAL DOS GUEDES 1 1 1 1
FORMOSA DO SUL 1 1 1 1
GALVÃO 1 1 1 1
PONTE SERRADA 1 1 1 1
QUILOMBO 1 1 1 1
SÃO DOMINGOS 1 1 1 1
SÃO LOURENÇO 1 1 1 1
VARGEÃO 1 1 1 2
XAXIM 1 1 1 1
XANXERÊ 1 1 1 1

PONTOS DE COLETA - CASAN

 
Nos resultados, observar que, em geral a qualidade das águas nos pontos 

de coleta é boa, predominando a classe 1 conforme Resolução CONAMA 

357/2005, nos quatro parâmetros analisados. Em Abelardo Luz, os valores de 

turbidez e as concentrações de manganês ficaram classificados como classe 2, 

em Chapecó foram encontrados os maiores valores de turbidez, classe 3, e classe 

2 para as concentrações de ferro. Em Concórdia, os resultados para esse metal, 

também classificou o ponto como classe 2 assim como os resultados de 

manganês no município de Vargeão. Os valores de turbidez são condizentes com 

os limites da classe 2 em Seara. 

A classificação dos resultados dessas campanhas de monitoramento de 

qualidade de água, segundo a Resolução CONAMA 357/2005, para os dados da 
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CASAN, estão apresentadas na Tabela 3.20 e espacializados nos do Atlas, em 

anexo.  

No “Panorama dos Recursos Hídricos de Santa Catarina”1, foram avaliados 

os resultados das análises da Rede de Monitoramento da FATMA e da ANA 

(somente OD) e concluiu-se o seguinte a respeito da qualidade das águas 

superficiais daquele estado: 

Na sub-região Meio Oeste, a qualidade da água no meio rural foi 

considerada crítica, sendo observada forte presença de poluição provocada por 

dejetos de suínos, o que compromete grande parte dos recursos hídricos 

superficiais da região. 

Nessas áreas encontram-se os maiores produtores de suínos, destacando-

se Chapecó, Arvoredo e Seara e ainda grandes produtores de aves, podendo-se 

citar o município de Coronel Freitas. 

O estudo acrescenta ainda os processos erosivos como fonte de poluição, o 

que acarreta em elevada turbidez, observada no Rio Chapecó. O uso intensivo de 

agrotóxicos, despejos de agroindústrias e a piscicultura, também contribuem para 

a degradação das águas superficiais na região. 

Na sub-região do Vale do Rio do Peixe, o relatório aponta como um dos 

problemas ambientais mais graves também a intensa poluição causada por 

dejetos de suínos, destacando-se os municípios de Concórdia, Presidente Castelo 

Branco e Upumurim, principais criadores do Estado. Apesar de observarem-se 

grandes quantidades de matéria orgânica, as concentrações de oxigênio 

dissolvido não se mostraram comprometidas, segundo as análises. Nesse rio 

também foram detectadas elevadas concentrações de coliformes fecais, indicando 

contaminação por dejetos humanos e de animais. 

Na Região Hidrográfica de Planalto de Lages, a bacia do rio Pelotas 

destaca-se pela baixa densidade de ocupação antrópica, o que, aliado a 

                                                 
1 SDS/SC. Panorama dos Recursos Hídricos de Santa Catarina. 
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predominância no cultivo de maçã e pecuária, com remanescentes de vegetação 

preservada e áreas protegidas, confere à bacia condições satisfatórias de 

qualidade de água. 

Já as águas do rio Canoas, segundo o estudo, têm a qualidade de suas 

águas comprometida em alguns trechos pelo lançamento de efluentes domésticos 

e industriais ele, de despejos de atividades agrícolas e pecuárias, 

Em Curitibanos, o rio Canoas recebe o rio Correntes cujos contribuintes 

atravessam áreas de intensa atividade agrícola e industrial, sendo comuns os 

processos erosivos decorrentes de desmatamentos, aplicação de fertilizantes e 

agrotóxicos e ainda assoreamentos dos córregos e rios. 

No baixo curso, o rio Canoas encontra o rio Caveiras, o qual também drena 

regiões rurais fortemente degradadas e, na sua foz, no rio Pelotas, o município de 

Celso Ramos destaca-se pelo plantio de cana-de-açúcar e concentração de 

engenhos, cujos dejetos têm forte poder poluidor.O estudo destaca ainda nessa 

região, a grande concentração de esgotos domésticos junto aos centros urbanos, 

destacando-se Lages, Friburgo, Curitibanos e Campos Novos. 

3.1.4.4. Considerações sobre os dados analisados 
O fato da maioria dos resultados analisados não indicarem cenários 

preocupantes quanto aos parâmetros monitorados de qualidade das águas 

superficiais não deve ser interpretado como inexistência ou pouca expressividade 

de fontes poluidoras. A poluição causada pela agricultura e suinocultura é de difícil 

determinação pois não existem sistemas de tratamento de dejetos nessas 

atividades e conseqüentemente, não há lançamentos de efluentes em pontos 

específicos nos corpos d’água receptores, o que confere um caráter de poluição 

difusa com fatores de atenuação diversos que dificultam ainda mais a sua 

deteminação. 

Outro fator que contribui para o mascaramento dos efeitos desses efluentes 

no monitoramento avaliado é que os pontos de coleta geralmente estão 
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localizados na calha principal de cursos d’água, com alta capacidade de diluição, 

enquanto a maioria das propriedades com fontes poluidoras se encontram nos 

tributários menores. Também, a determinação de substâncias provenientes dos 

agrotóxicos requer análises que exigem mais recursos e equipamentos 

especializados e por isso, em geral, não são monitoradas. 

Como exemplo de monitoramento específico para determinação de poluição 

suinícola, pode-se citar o trabalho desenvolvido na sub-bacia do arroio Lajeado 

Erval Novo, sub-região Turvo-Santa Rosa-Santa Maria/RS, por Rodrigues, Ana 

Lucia M. et al. 2  Os autores empregaram um procedimento denominado 

“monitoramento dedicado” estabelecendo pontos de amostragem de água 

superficial imediatamente à montante e à jusante das propriedades situadas na 

sub-bacia buscando uma determinação mais pontual das cargas oriundas das 

propriedades suinícolas. Demonstraram com o trabalho, que houve um acréscimo 

de cargas poluentes advindas da suinocultura, o que não havia sido possível de 

ser identificado através do monitoramento das águas superficiais usualmente 

utilizado. 

Ressalta-se também que o estudo realizado para esse diagnóstico mostra 

claramente a falta de dados no que se refere a monitoramento de qualidade de 

águas superficiais na RBRU, o que compromete os subsídios para elaboração e 

indicação de planos de desenvolvimento e principalmente, a garantia da 

sustentabilidade. É imprescindível que uma rede monitoramento seja criada na 

região para caracterizar suas águas superficiais. 

Nesse contexto, o plano de monitoramento deve levar em consideração os 

objetivos da caracterização, as características da região e principais fontes de 

poluição, bem como as diferenças entre os recursos hídricos superficiais avaliados, 

visto as grandes diferenças de vazão, relevo, usos e outras entre o rio Uruguai e 

seus tributários. 

                                                 
2 Rodrigues, Ana Lucia M. et al. Monitoramento Dedicado à Suinocultura em Área Piloto no Estado do Rio Grande do Sul: o Caso da 
Sub-Bacia do Arroio Lajeado Erval Novo. Disponível em: www.fepam.rs.gov.br/programas/monitoramento_uru.asp 
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Sugere-se ainda que uma base de dados de fácil acesso e compreensão 

seja criada para reunir os dados de qualidade das águas superficiais da RBRU 

produzidos pelas diferentes instituições, e que essa base seja atualizada 

constantemente e facilmente disponibilizada para consultas. 

3.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Esta parte do Diagnóstico tem como objetivo caracterizar as águas 

subterrâneas da Bacia do Rio Uruguai, priorizando seus aspectos físicos 

(quantidade e qualidade), mas também abordando aspectos institucionais e de 

gestão. Em se tratando de um plano de desenvolvimento regional para a RBRU, 

tendo os recursos hídricos como eixo de análise, buscar-se-á avaliar o papel 

estratégico das águas subterrâneas, seus potenciais e limitações de uso.  

A abordagem metodológica, guardadas as peculiaridades, busca uma 

coerência com as análises realizadas para os recursos hídricos superficiais, a 

começar pela adoção da bacia hidrográfica como unidade espacial de síntese. 

Embora unânime como unidade de planejamento dos recursos hídricos, esta 

escolha acaba sendo mais complexa para o caso das águas subterrâneas devido 

às particularidades de sua ocorrência e fluxo, destacando a possibilidade de não 

coincidência dos limites hidráulicos.  

Mais importante que a coincidência geográfica dos processos físicos 

entretanto, são as questões relacionadas às bases do processo de gestão e o 

histórico de reconhecimento, por parte da sociedade, da bacia hidrográfica como 

espaço político de decisão e participação. Assim sendo, este espaço deve ser 

deliberadamente fortalecido, o que implica na compreensão do ciclo hidrológico de 

forma integrada. Para que este recorte faça sentido é necessário conhecer as 

unidades aqüíferas e entendê-las como base física fundamental na dinâmica das 

águas subterrâneas.  
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Uma vez conhecidos minimamente os corpos aqüíferos, se pode 

ambicionar integrá-los verdadeiramente nos processos de gestão. Vê-se 

claramente a necessidade de manter duas abordagens simultâneas e 

complementares: (i) a da bacia e, (ii) a das unidades aqüíferas. Este diagnóstico 

dá espaços a ambas abordagens, tanto caracterizando as unidades aqüíferas de 

forma individual como avaliando sua distribuição espacial de ocorrência e a 

magnitude volumétrica da explotação de seus recursos em cada uma das sub-

bacias / sub-regiões da RBRU. 

3.2.1. Arcabouço Geológico 

Neste item são apresentadas as informações referentes ao arcabouço 

geológico da RBRU, principal determinante das suas formas de relevo, das 

ocorrências minerais. A ênfase, portanto será a relação deste arcabouço geológico 

com o objeto principal do estudo, qual seja, um diagnóstico de RBRU do qual se 

possam extrair elementos importantes para seu planejamento estratégico e 

desafios futuros. Ressalta-se que este arcabouço geológico exerce influência 

direta sobre o padrão de drenagem e a capacidade hidrogeológica de uma 

determinada região.  

A potencialidade mineral de determinada bacia hidrográfica pode se 

configurar em vetor de crescimento de determinada região, transformando-se em 

uma linha de ação no âmbito de um plano de recursos hídricos, ou então, por 

outro lado, quando os recursos minerais identificados são inadequadamente 

explorados, transformar-se em problema ambiental (assoreamento dos cursos 

d’água, contaminação, etc.) e/ou em uso conflitante (por exemplo, com a pesca). 

As descrições aqui empreendidas são sucintas, de maneira a estabelecer somente 

as diferenças litológicas básicas que terão impacto sobre os recursos hídricos e ou 

seu aproveitamento mineral. 
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Para tanto foram utilizadas informações oficiais da Carta de Geologia ao 

Milionésimo da CPRM, 2004. As unidades geomorfológicas da área em estudo 

foram identificadas, caracterizadas e mapeadas em FGV (1998) e, posteriormente, 

nos cadernos regionais da Região do Uruguai (MMA/SRH, 2005a) no âmbito do 

Plano Nacional de Recursos Hídricos. Em 2006 foi lançado, pelo IBGE, o Mapa de 

Unidades de Relevo do Brasil, tendo como base os resultados obtidos a partir do 

desenvolvimento do Projeto RADAMBRASIL, nas décadas de 1970 e 1980, e 

demais estudos existentes sobre o tema. Cabe observar que o volume do Projeto 

RADAMBRASIL que abrangeria praticamente todo o estado de Santa Catarina 

nunca foi publicado. 

No que diz respeito aos recursos minerais foram consultados os cadastros 

do SIGMINE do DNPM para aqueles aproveitamentos minerais na calha do rio 

(extração de areia, cascalho etc), e as informações da CPRM para os demais 

aproveitamentos minerais como, por exemplo, calcário, carvão e rocha ornamental. 

3.2.1.1. Caracterização Geológica 
A RBRU está inserida em uma região de limite entre duas grandes 

províncias geotectônicas, a saber, Bacia Sedimentar do Paraná e o Escudo 

Cristalino representado pelos seus tipos litológicos característicos, conforme será 

visto a seguir. Importante comentar que estes estratos sedimentares, ocorrentes 

na porção relativa à Bacia Sedimentar do Paraná, constituem, em realidade, uma 

feição de borda, caracterizada por delgadas coberturas cobrindo o embasamento 

cristalino. O arranjo espacial dos tipos litológicos na área da Bacia e os efeitos 

tectônicos superimpostos constituem-se no que se denomina arcabouço geológico 

da área, de fundamental importância no entendimento dos processos hídricos. 

O Mapa Geológico do Atlas, mostra a distribuição em área dos vários tipos 

litológicos em função de sua denominação estratigráfica oficial. A legenda deste 

mesmo mapa encontra-se organizada segundo uma lógica cronológica da mais 

recente até as rochas mais antigas. As diversas unidades litoestratigráficas foram 
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agrupadas em Províncias Geológicas, cada uma delas com características 

geotectônicas bem distintas. O Quadro a seguir fornece informações adicionais a 

esta forma de agrupamento em Províncias. 

 

Quadro 3.7 – Breve resumo sobre agrupamento em Províncias Geológicas. 

Províncias geológicas Características Principais 

Aluviões areias grossas a finas, cascalhos e sedimentos síltico-arenosos 
acompanhando o leito dos rios e suas margens 

Sedimentos Cenozóicos da 
Bacia do Paraná arenitos finos a conglomerados cobrindo os basaltos 

Rochas Vulcânicas da Bacia 
do Paraná 

Rochas vulcânicas, com predomínio de basaltos, que afloram 
em grande parte da RBRU 

Rochas Sedimentares da 
Bacia do Paraná 

Seqüência de rochas sedimentares variando desde finas até 
arenitos grosseiros que afloram na borda da RBRU 

Rochas Ígneas e 
Metamórficas do Escudo 

Rochas do embasamento cristalino (escudo) formadas pela 
ocorrência vários tipos litológicos com predomínio de gnaisses e 
granitos. 

 

No Quadro 3.8 se marcaram as unidades litoestratigráficas e as províncias 

geológicas de maior ocorrência em uma escala de cores. 

Da leitura de ambos observa-se o seguinte: 

• O amplo predomínio das ocorrências de afloramentos de rochas 

vulcânicas da Bacia do Paraná, perfazendo mais de 75% em área da 

RBRU. Já as seqüências sedimentares da Bacia do Paraná, 

possuem a segunda maior ocorrência, alcançando 15,5% em área. 

As demais Províncias não chegam a 10%. 

• Em azul marcou-se a ocorrência das unidades que compõem o que 

vem sendo denominado Sistema Aqüífero Guarani (SAG), o qual na 

RBRU alcança 8% em área. Em toda extensão da RBRU onde 

ocorrem os basaltos, encontra-se SAG imediatamente abaixo dos 

mesmos, portanto em mais de 80% de sua área total. 
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• Os sedimentos não consolidados formadores dos aluviões alcançam 

6,7% e encontram-se concentrados nas sub-regiões a jusante da 

RBRU. 

• As várias unidades de rochas ígneas e metamórficas pertencentes 

ao escudo ocorrem na porção de jusante a sul da RBRU, em 

limitadas zonas de apenas duas sub-regiões. 

O Quadro 3.9 por sua vez trata de agrupar as ocorrências das províncias 

geológicas segundo as sub-regiões. De sua leitura fica evidente que: 

• Existem sub-regiões com comportamento geológico muito 

homogêneo, caracterizado por uma cobertura de quase 100% de 

rochas vulcânicas da formação Serra Geral (representadas pela cor 

laranja escura no Quadro). 

• Em outras 2 sub-regiões, a saber Planalto de Lages e Ibicuí, as 

ocorrência de Basalto predominam mas ocorrem significativas 

porções com ocorrência das seqüências sedimentares da Bacia do 

Paraná. 

• Já nas sub-regiões do Quarai e Butuí-Icamaquã também 

predominam os basaltos, porém ocorrem significativas porções de 

aluviões. 

• As sub-regiões Santa Maria e Negro são as mais heterogêneas do 

ponto de vista geológico, pois albergam ocorrências dos mais 

variados tipos litológicos, predominando sempre as seqüências 

sedimentares da Bacia do Paraná, aluviões e rochas do escudo 

cristalino. 

• Na região do Domo de Lajes ocorrem intrusões de rochas alcalinas 

de pequena distribuição. 
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• Os depósitos aluvionares se mostram com envergadura mais 

expressiva no RS, especialmente ao longo dos rios Ibicuí e Santa 

Maria, onde aparecem diversos terraços essencialmente arenosos 

com intercalações de cascalho, silte e argila, definindo extensas 

planícies de inundação. O terço médio do curso dos rios Cacequí, 

Jaguarí, Butuí, Ibirapitã e Quaraí apresenta depósitos aluvionares de 

menor envergadura. Nos rios que se desenvolvem em SC, assim 

como ao longo da calha do Rio Pelotas-Uruguai, em razão da grande 

energia de relevo, os depósitos aluvionares, predominantemente de 

cascalho e areia grossa, ocorrem no leito dos cursos d’água e zonas 

marginais muito limitadas. 
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Quadro 3.8 –  Agrupamento litoestratigráfico e ocorrência geral na RBRU. 

Período 
Geológico 

Sigla 
Geológica % Unidades Geológicas Províncias 

Geológicas % Litologias Predominantes 

Quaternário Q2a 6,68 Depósitos Aluviais Aluviões 6,68 areia grossa a fina, cascalho e sedimentos síltico-arenosos 

Enst 0,12 Formação Santa Tecla arenitos finos a conglomerados 
Terciário 

Entp 0,41 Formação Tupanciretã 
Sedimentos Cenozóicos 

da Bacia do Paraná 0,53 
arenitos finos a conglomeráticos e paraconglomerados 

K2λlg 0,04 Intrusão Alcalina Lages fonolitos, nefelina sienitos, fenitos, carbonatitos 

K1βsg 11,98 Formação Serra Geral derrames de basaltos, andesitos e riolitos toleíticos 

K1βce 1,33 Fácies Campo-Erê basaltos vesiculares com cristais de augita 

K1βe 1,66 Fáceis Esmeralda derrames basálticos microgranular afanítico c/ vesículas 

K1βp 30,52 Fáceis Pitanga/Paranapanema derrames basálticos granular fino a médio c/ vesículas 

K1βg 14,07 Fáceis Gramado derrames basálticos granular fino a médio c/ vesículas e zeólitas 

K1αlr 10,57 Fáceis Alegrete derrames  intermediários a ácidos-andesitos a riodacitos 

K1αcx 3,27 Fáceis Caxias derrames  intermediários a ácidos (riodacitos) granulares finos 

Cretáceo 

K1αch 1,75 Fáceis Chapecó 

Rochas Vulcânicas da 
Bacia do Paraná 75,17 

derrames félsicos c/ fenocristais 

J3K1bt 4,02 Formação Botucatu arenitos finos a grossos  arredondados 
Jurássico 

J3g 2,01 Formação Guatá arenitos finos a conglomeráticos 

T3c 0,12 Formação Caturrita sequência clástica de conglomerados a pelitos c/ fósseis 

T23sm 0,16 Formação Santa Maria arenito e arenito conglomerático c/ pelitos Triássico 

T1sc 1,64 Formação Sanga do Cabral arenitos subarcóseo e arcóseo, brecha e conglomerado 
intraformacional, siltito e argilito c/ fósseis 

P3T1p 2,33 Formação Pirambóia arenito médio a fino 

P3T1rr 2,71 Formação Rio do Rasto pelito e arenito 

P23en 1,08 Subgrupo Estrada Nova folhelho, argilito e siltito não betuminosos; 

P3T 0,44 Formação Teresina arenitos finos a argilitos escuros 

P23sa 0,09 Formação Serra Alta argilitos escuros a folhelhos 

Permeano 

P2i 0,09 Formação Irati 

Rochas Sedimentares 
da Bacia do Paraná 

15,48 

folhelho, siltito e argilito, calcário, marga e folhelho betuminoso 
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Período 
Geológico 

Sigla 
Geológica % Unidades Geológicas Províncias 

Geológicas % Litologias Predominantes 

P1p 0,15 Formação Palermo siltitos, arenito fino, folhelho e conglomerado 

P1rb 0,49 Formação Rio Bonito arenito (arcos. e quartz.), siltito, folhelho carbonoso e carvão 

C2P1i 0,08 Itararé Indiviso conglomerado, arenito, tilito, folhelho e ritmitos 

P1t 0,05 Formação Taciba arenitos e folhelhos 

NP3αav 0,01 Formação Acampamento 
Velho/granitos granitóides alcalinos; 

NP3βav 0,09 Formação Acampamento 
Velho/vulcânicas rochas vulcânicas, piroclásticas e ignimbritos; 

NP3an 0,00 Formação Arroio dos Nobres conglomerados, arenitos arcoseanos e pelitos 

NP3βh 0,02 Formação Hilário depósitos vulcanogênicos  shoshoníticos 

NP3m 0,02 Formação Maricá arenitos arcoseanos, conglomerados e pelitos 

NP3ζAlem 0,01 Complexo Anelar Leões granitóide quartzo-monzonito a quartzo-monzodiorito 

NP3γ3Avt 0,05 Suíte Subvulcânica Vauthier dacito e riodacitos porfirítico, c/ matriz microfanerítica 

NP3γjg 0,04 Granito Jaguari sieno a monzogranito porfirítico 

NP3γAdp 0,04 Granito Dom Pedrito pertitagranito, sienogranito e sienito, médio a fino, peralcalino 

NP3γAsa 0,01 Granito Saibro monzo a sienogranito 

NP3γ3lsr 0,06 Monzogranito Santa Rita granodiorito, monzogranito 

NP3γ3la 0,40 Suíte Granítica Santo Afonso monzogranito médio a grosso c/ xenólitos 

NP3γ3Ast 0,01 Monzogranito Santo Antônio granodiorito, monzodiorito, monzogranito, quartzo-monzonito 

NP2gµ1cm 0,00 Complexo Máfico-ultramáfico Cerro da 
Mantiqueira metamafitos (metagabros,xistos e serpentinitos) 

NP2γ1lcb 0,00 Complexo Cambaí ortognaisses 

NP2gar 0,00 Suíte Metamórfica Arroio Marmeleiro metapelitos e quartzitos 

NP2gvi 0,03 Suíte Metamórfica Vacacaí 
indiferenciado rochas metassedimentares (metapelitos, xistos e anfibolitos) 

PP3cg 0,28 Complexo Granito-Gnáissico Bagé ortognaisses e granitóides c/ xenólitos (mármores e 
calcosilicáticas) 

A4smc 0,61 Complexo Granulítico Santa Maria-
Chico 

Rochas Ígneas e 
Metamórficas do Escudo 1,69 

ortognaisse quartzo-feldspático e máfico, sillimanita gnaisse, 
mármore, metapelito (BIF’s) 

Obs: As diferenças no somatório final devem-se a incongruências geométricas entre a base geológica da CPRM e a base cartográfica utilizada no projeto. 
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Quadro 3.9 – Distribuição geológica nas sub-regiões da RBRU. 

Nome Sub-Região /Províncias Aluviões 
Sedimentos 

Cenozóicos da Bacia 
do Paraná 

Rochas Vulcânicas da 
Bacia do Paraná 

Rochas Sedimentares da 
Bacia do Paraná 

Rochas Ígneas e Metamórficas do 
Escudo 

Extremo Oeste - - 98,74 - - 

Meio-Oeste - - 99,73 - - 

Vale do Rio do Peixe - - 100,00 - - 

Planalto de Lages 0,14 - 78,90 20,18 0,71 

Apuaê-Inhandava - - 100,00 - - 

Passo Fundo - 0,75 95,95 - - 

Turvo- Santa Rosa -Santo Cristo - - 98,59 - - 

Piratinim 1,51 - 97,80 - - 

Ibicuí 11,79 0,31 54,11 33,72 - 

Quaraí 16,70 - 77,79 4,25 - 

Santa Maria 27,16 0,47 1,01 56,41 14,92 

Negro 20,06 4,51 - 55,18 20,19 

Ijuí - 4,32 95,68 - - 

Várzea - 1,31 97,92 - - 

Butuí-Icamaquã 15,17 - 75,57 8,56 - 
Obs: As diferenças no somatório final devem-se a incongruências geométricas entre a base geológica da CPRM e a base cartográfica utilizada no projeto. 
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3.2.1.2. Caracterização Geomorfológica 
A caracterização geomorfológica da Região, ou seja, descrição das formas 

de relevo e dos processos geomorfológicos atuantes, baseia-se em muito no 

arcabouço geológico da mesma, conforme foi discutido no item anterior. A própria 

comparação dos mapas geológicos e geomorfológicos permite constatar esta 

correlação, onde certas unidades geomorfológicas presentes na Bacia somente 

ocorrem em certos tipos de terrenos geológicos. As informações apresentadas 

neste item constam no Plano Nacional de Recursos Hídricos, FGV 1998 e 

posteriormente no caderno do Diagnóstico da Região Hidrográfica do Uruguai, 

2005. Destacam-se 5 províncias principais, conforme pode ser observado na 

Tabela abaixo que também apresenta as áreas de ocorrência na RBRU. 

Tabela 3.21 – Províncias geomorfológicas – distribuição espacial. 

Área 
Província Geomorfológica 

(1000 ha) (%) 
Planalto do RS – Planalto de SC 10.974,2 63% 
Planalto de Lages 337,9 2% 
Planalto de Uruguaiana 3.964,4 23% 
Depressão Central Gaúcha 1.921,2 11% 
Planaltos Residuais de Canguçu-Caçapava 339,2 2% 

Fonte: Base físico-territorial do PNRH. 
 

Segundo FGV (1998), a compartimentação geomorfológica da Região da 

Bacia do Rio Uruguai está diretamente relacionada à distribuição das unidades 

litoestratigráficas e à evolução geotectônica que condicionam a distribuição da 

drenagem superficial. 

Em termos de distribuição espacial na RBRU, o Planalto do Rio Grande do 

Sul e o Planalto Catarinense constituem as províncias geomorfológicas mais 

expressivas, condicionados pela presença de rochas vulcânicas basálticas e 

ácidas, cuja energia de relevo é moderada e tabuliforme. Nas regiões de rochas 

vulcânicas ácidas, o relevo tabuliforme cede lugar a formas mais arredondadas. 

Aos patamares se associam as maiores espessuras de solo argiloso e, às 

escarpas, os solos rasos e afloramentos rochosos. Os padrões de drenagem 
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superficial exibem formas retangulares angulosas devido ao controle estrutural 

exercido pelas lineações tectônicas. A densidade de drenagem é relativamente 

elevada, ocorrendo freqüentemente afloramentos de água subterrânea. 

As Escarpas da Serra evidenciam uma seqüência de faixas de patamares e 

escarpas, refletindo os sucessivos derrames de lava vulcânica e caracterizando 

relevos entre 300 e 700 metros. A drenagem superficial é marcantemente 

controlada por fraturamentos de origem tectônica e o fluxo de base é alimentado 

por significativa contribuição de surgências de água subterrânea. Outra área de 

escarpas está localizada na parte sul da Região, separando o Planalto de 

Uruguaiana e a Depressão Central Gaúcha. 

No sudoeste do Rio Grande do Sul ocorre um relevo aplainado associado a 

restos de derrames basálticos. Esta superfície mostra uma anomalia de escarpa 

no denominado Domo Estrutural do Jarau, que evidencia um padrão de drenagem 

radial centrípeto, aflorando arenitos da Formação Botucatu intensamente 

silicificados. 

O denominado Domo de Lajes constitui, também, uma anomalia 

geomorfológica no contexto de Planalto Catarinense, exibindo padrão de 

drenagem radial centrífugo, decorrente das intrusões de rochas alcalinas. 

O conjunto de rochas sedimentares gonduânicas forma uma província 

geomorfológica denominada Depressão Central, no RS, correspondendo ao terço 

superior e médio da sub-bacia do rio Ibicuí, onde também ocorrem as planícies de 

deposição aluvionares mais extensas. O relevo predominante é suave ondulado 

(coxilhas), podendo caracterizar a presença de morros testemunhos de arenitos 

da Formação Botucatu. A densidade de drenagem é maior onde predominam 

folhelhos, argilitos e siltitos, o que caracteriza um maior escoamento superficial e 

menor taxa de infiltração. Nas zonas onde predominam os arenitos, a densidade 

de drenagem é baixa, ocorrendo elevada taxa de infiltração e pequeno 

escorrimento superficial. São freqüentes os trechos de drenagem controlados por 

fraturas de origem tectônica, assim como a incidência de olhos d’água e 

banhados. 
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Os Planaltos Residuais de Canguçu-Caçapava, distribuídos nas sub-bacias 

dos rios Ibicuí e Negro correspondem à área de ocorrência do Escudo Sul-Rio-

grandense, onde a complexidade da estrutura geológica se revela na paisagem 

através de um relevo intensamente dissecado em formas de topo convexo e vales 

profundos, que apresentam uma certa orientação SE-NW e SW-NE.  

3.2.1.3. Recursos Minerais 
Este item apresenta o cenário especifico de aproveitamento mineral na 

RBRU, o qual realiza-se mediante três abordagens distintas: (i) a do potencial 

mineral geral; (ii) dos impactos gerados principalmente por extração mineral em 

calha fluvial e, (iii) água mineral. 

(i) Potencial mineral geral 

Mediante avaliação do seu potencial mineral subentende-se traçar algumas 

considerações sobre a aptidão mineral de cada uma das sub-regiões da RBRU, 

identificando a tipologia atual do aproveitamento mineral e, quando possível, 

algumas tendências (muito embora esta avaliação não tenha como propósito 

aprofundar-se em temas pertinentes à economia mineral). 

O Mapa Geológico apresenta as ocorrências minerais principais na RBRU 

e identifica dentre estas, quais as que vêm sendo explotadas na forma de minas. 

Este mesmo Mapa separa os bens minerais quanto ao seu uso, existindo, 

portanto: 

• água mineral (engarrafamento, balneário); 

• construção civil (basalto, areia, cascalho, mármore); 

• gemas (ágata, cristal de rocha, opala, rocha ornamentais, 

calcedônia); 

• minerais industriais (quartzo, cristal de rocha, argila, areia); 

• insumo agrícola (calcário); 

• metais e semimetais (Sn, Mo, Cu); 

• metais nobres (Au); 

• recursos energéticos (folhelho pirobetuminoso, carvão). 
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O Quadro a seguir apresenta um resumo das potencialidades para cada 

sub-região da RBRU. 

Quadro 3.10 – Resumo das Potencialidades Minerais. 

Sub-Região Hidrográfica Principais Ocorrências Minerais 

EXTREMO OESTE gemas e construção civil, água mineral, metais e semi 
metais; 

MEIO OESTE gemas e construção civil; potencial hidrotermal (águas do 
SAG com temperaturas entre 40 e 50oC) 

VALE DO RIO DO PEIXE gemas e construção civil; 

PLANALTO DE LAGES 
potencial geológico variado devido a presença de rochas 
alcalinas com ocorrências de depósitos de minerais 
industriais, gemas e minerais energéticos; 

APUAÊ – INHANDAVA gemas e construção civil; 

PASSO FUNDO gemas e construção civil; potencial hidrotermal (águas do 
SAG com temperaturas entre 40 e 50oC 

TURVO – SANTA ROSA – 
SANTO CRISTO gemas e construção civil e água mineral 

PIRATINIM gemas e construção civil; 

IBICUÍ gemas e construção civil; 

QUARAÍ gemas e insumos para construção civil; 

SANTA MARIA 

complexidade geológica e grande variedade de ocorrências 
minerais, incluindo recursos energéticos, insumos para 
construção civil, metais nobres, metais e semi-metais, 
minerais industriais e gemas; 

NEGRO insumos agrícolas, recursos energéticos e rochas 
ornamentais; 

IJUÍ gemas e construção civil e água mineral 

VÁRZEA 
gemas e construção civil, água mineral, metais e semi 
metais; potencial hidrotermal (águas do SAG com 
temperaturas entre 40 e 50oC  

BUTUÍ – ICAMAQUÃ gemas e construção civil. 

 
(ii) Extração mineral em calha fluvial 

Do ponto de vista dos impactos diretos, buscou-se compilar as informações 

disponíveis no DNPM, destacando-se a atividade de exploração de areia (para 

distintos fins), cascalho e conchas calcíferas ao longo do leito do rio ou 

diretamente em sua margem na planície de inundação. A extração de material 

sedimentar no leito e margens dos rios representa um tipo de uso não consuntivo 

que, embora se caracterizem pela ausência de retirada de água do manancial, 

dependem da manutenção do regime fluvial para que ocorram e, exercem sobre 
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ele impacto direto. Foram considerados na analise os seguintes tipos minerais: 

areia, areia para vidro, areia para fundição, areia quartzosa, areia industrial, areia 

comum, saibro, cascalho, seixos rolados, conchas calcárias e argila. 

As informações necessárias para compor este cenário foram obtidas junto 

ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) por meio de sua 

Diretoria de Outorga e Cadastro Mineiro (DICAM), a qual disponibiliza uma série 

de ferramentas para a consulta de dados e análises relacionais de caráter 

espacial, referentes aos títulos minerários do país – SIGMINE 

(http://sigmine.dnpm.gov.br/). 

O Quadro 3.11 resume as ocorrências para as distintas sub-regiões da 

RBRU. De sua leitura conclui-se as ocorrências de extrações em leito fluvial são 

em pequeno número sendo mais desenvolvidas em rios ora com bancos de areias 

bem desenvolvidos como o caso do Ibicuí e Santa Maria, assim como bancos de 

cascalhos como no caso do Planalto de Lages e no Rio do Peixe. 

(iii) Água mineral 

Na análise das ocorrências de água mineral na RBRU adotou-se o mesmo 

procedimento utilizado na contagem anterior (cenário de extração mineral em 

calha fluvial). O Código de Águas Minerais do Brasil define as águas minerais de 

forma genérica como águas provenientes de fontes naturais ou artificiais captadas, 

que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas 

distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação 

medicamentosa. O Código define os padrões físicos e físico-químicos e as 

concentrações químicas mínimas para o enquadramento dessas águas como 

minerais. Este Código define duas classes distintas: 

Águas Minerais: São aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes 

artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades 

físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que 

lhes confiram uma ação medicamentosa. 

Águas Potáveis de Mesa: (Código de Águas Minerais) - São as águas de 

composição normal, provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente 

captadas que preencham tão somente as condições de potabilidade para a região. 
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Importante ressaltar que o uso de água mineral representa em sua grande 

maioria, usos do tipo consuntivo, onde ocorre a extração (retirada) hídrica nos 

mananciais, no caso, os mananciais subterrâneos denominados aqüíferos. 

A Classificação proposta pelo Código de Águas Minerais leva em conta a 

composição química, as características inerentes às fontes quanto aos gases e 

quanto à temperatura. Em dezembro de 2000, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA publicou a Resolução n. 54/2000, aprovando o Regulamento 

Técnico referente aos Padrões de Identidade e Qualidade para Águas Minerais 

Naturais e Águas Naturais, substituindo a antiga Resolução n° 25/76 da Comissão 

Nacional de Normas e Padrões Alimentícios. Convém observar que o termo Água 

Natural tem para a ANVISA o mesmo significado que tem Água Potável de Mesa 

para o Código de Águas Minerais. Dessa forma, o referido Regulamento Técnico 

define: 

• Água mineral natural - água obtida diretamente de fontes naturais ou 

artificialmente captadas de origem subterrânea, caracterizada pelo 

conteúdo definido e constante e sais minerais e pela presença de 

oligoelementos e outros constituintes. 

• Água natural - água obtida de fontes naturais ou artificialmente 

captadas, de origem subterrânea, caracterizada pelo conteúdo 

definido e constante de sais minerais, oligoelementos e outros 

constituintes, mas em níveis inferiores aos estabelecidos para água 

mineral natural. 

• Águas Purificadas Adicionadas de Sais: (Resolução 309/1999 - 

ANVISA). São aquelas preparadas artificialmente a partir de 

qualquer captação, tratamento e adicionada de sais de uso permitido, 

podendo ser gaseificada com dióxido de carbono de padrão 

alimentício. Código de Águas Minerais usa o termo soluções salinas 

artificiais. 

Uma vez definidos os conceitos, observa-se certa sobreposição normativa 

que pode confundir a compreensão do cenário de água mineral. Além destas 
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menciona-se o aproveitamento de água subterrânea para efeitos industriais como 

o de mistura em determinados refrigerantes e cervejas. Embora possível de ser 

enquadrada como mineral, trata-se de aproveitamento que escapa da alçada 

federal e incide sobre a legislação estadual apenas. 

Importante ressaltar que o uso de água mineral representa em sua grande 

maioria, usos do tipo consuntivo, onde ocorre a extração (retirada) hídrica nos 

mananciais, no caso, os mananciais subterrâneos denominados aqüíferos. O 

Quadro a seguir apresenta a contagem de registros para água mineral na RBRU. 

Quadro 3.11 – Resumo das ocorrências de extração mineral associada a leito fluvial e água 
mineral. 

Sub-Região Hidrográfica Extração de sedimentos 
em calha fluvial 

Registros para Água 
Mineral 

EXTREMO OESTE - 6 

MEIO OESTE 4 21 

VALE DO RIO DO PEIXE 7 14 

PLANALTO DE LAGES 28 17 

APUAÊ – INHANDAVA 1 2 

PASSO FUNDO 2 1 

TURVO – SANTA ROSA – SANTO CRISTO 4 1 

PIRATINIM 1 - 

IBICUÍ 43 - 

QUARAÍ 5 - 

SANTA MARIA 28 - 

NEGRO 5 1 

IJUÍ 4 4 

VÁRZEA 6 3 

BUTUÍ - ICAMAQUÃ - - 

TOTAL REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 138 70 

 

Do Quadro anterior se percebe o grande número de ocorrências nas sub-

regiões do Meio Oeste, Planalto de Lages e Vale do Rio do Peixe 

respectivamente. Fatores como diversidade química das águas subterrâneas em 

função de vários tipos de aqüíferos presentes, presença de hidrotermalismo, 

assim como proximidade a grandes centros urbanos são determinantes na análise 
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das ocorrências. Importante ressaltar o potencial de água mineral do aqüífero 

Serra Geral, de grande extensão geográfica, o qual é bastante explorado do ponto 

de vista de lazer e turismo nas fontes termais do Meio Oeste e como água mineral 

engarrafada na sub-região do Ijuí. 

3.2.2. Contexto 

As águas subterrâneas, que tradicionalmente eram encaradas apenas 

como alternativas às demandas domésticas pontuais e rurais, vêm 

experimentando uma procura com crescimento exponencial (para não dizer 

desenfreado). São cada vez mais freqüentes os casos de municípios inteiros, 

indústrias e até mesmo projetos de irrigação que utilizam as águas subterrâneas 

como fonte principal. Existem atualmente fortes tendências e pressões para que 

as reservas de água subterrânea sejam exploradas, dando suporte a iniciativas 

desenvolvimentistas em todas as regiões do país. No caso da RBRU este cenário 

não somente é válido como, em certos casos, se amplifica, tal a procura por 

novas perfurações. 

O incremento considerável de novas perfurações em toda RBRU, 

independentemente do corpo aqüífero a ser explotado, é um fato de consenso 

entre os principais atores sociais. Os números impressionam e, conforme relatos 

de entrevistas realizadas com técnicos da região, em SC, órgãos como o CIDASC, 

somente, vêm responsabilizando-se pela perfuração de cerca de 100 poços 

tubulares anuais, grande parte delas na região oeste (em plena RBRU). São 

poços destinados ao abastecimento de cidades médias e pequenas, ou mesmo 

áreas de assentamentos e comunidades rurais. Coerente em termos de ordem de 

magnitude com este relato é a informação de representantes do ramo de 

perfuração do RS, os quais afirmam “existir uma demanda reprimida da ordem de 

centenas de novos poços por mês, por insuficiente oferta de prestadores de 

serviço e ou entraves legais”. Nos principais corredores de crescimento industrial 

e urbano verifica-se uma forte tendência, por parte do setor industrial, em adotar 

alternativas de água subterrânea em sua matriz de abastecimento. E, para 

completar, está ainda em estado latente seu uso como fonte complementar de 
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irrigação, alternativa que, dependendo das condições hidrogeológicas locais e 

regionais, pode mostrar-se sedutora do ponto de vista econômico. 

Dentre os fatores gerais que levam ao crescente uso de água subterrânea, 

os mais importantes são: (i) a deterioração progressiva da qualidade dos recursos 

hídricos superficiais e crescentes custos de captação e tratamento; (ii) 

vulnerabilidade das reservas superficiais aos períodos de estiagem em alguns 

pontos do país; (iii) avanços tecnológicos das bombas elétricas (submersas ou de 

eixo prolongado) que possibilitam a extração segura de grandes vazões a 

grandes profundidades; (iv) avanços na tecnologia de perfuração roto-pneumática 

e na diminuição dos investimentos necessários para adquirir e operar sondas; (v) 

expansão da oferta de energia elétrica; (vi) progressivo barateamento, redução 

dos prazos e riscos econômicos da construção dos poços; (vii) ausência, em geral, 

de impactos ambientais associados às extrações de água subterrânea e, 

finalmente (viii) estímulo à clandestinidade da extração sem o mínimo registro por 

parte dos órgãos de gestão. 

Alguns dos fatores acima têm relação direta com os principais desafios da 

utilização planejada e sustentável dos recursos hídricos subterrâneos: 

• A natureza não se comporta de forma linear e o arcabouço 

geológico que alberga as águas subterrâneas (em subsuperfície e 

não-visíveis) apresenta heterogeneidades que impõe desafios ao 

seu aproveitamento. Pouco se conhece a respeito dos aqüíferos e 

pouco se investe em estudos específicos para seu conhecimento. 

• Diferentemente dos recursos hídricos superficiais que possuem 

registros históricos e sistemáticos (séries históricas de vazões nas 

estações fluviométricas), os recursos subterrâneos contam (quando 

muito) somente com os dados da construção original do poço 

tubulares e raros são os dados históricos de níveis e qualidade. Não 

existe uma rede de monitoramento de poços em ambos Estados que 

compartem a RBRU, restringindo sobremaneira a capacidade de 

planejamento estratégico deste recurso. 
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• A gestão protagonizada pelos governos e suas parcerias com a 

sociedade, não necessariamente tem sido coerente com seu uso 

crescente, gerando situações de perceptível desregularização e 

conflito (muito embora deva ser ressaltado o esforço das equipes 

existentes e o empenho em agregar novos técnicos aos grupos 

gestores). 

• Muitas destas perfurações vêm sendo concluídas e usadas sem o 

devido registro (outorga/licença) dos órgãos de gestão. Além das 

informações da estratigrafia e da água subterrânea (de tão complexa 

obtenção) não serem canalizadas aos bancos de dados oficiais, 

observa-se o emprego de técnicas inadequadas de perfuração e uso 

da água, situações que além de levar a perda prematura do poço, 

podem incorrer em fator de risco aos usuários finais. 

• Tradicionalmente, as quantificações hídricas dos planos regionais de 

desenvolvimento ou mesmo de Planos de Bacias têm sua ênfase no 

entendimento das disponibilidades superficiais e suas 

condicionantes (contando inclusive com modelos hidrológicos, 

modelos de qualidade e regionalizações) e, raramente aprofundam-

se em temas relacionados ao escoamento subterrâneo. Resulta que 

o grau de compreensão e aprofundamento técnico-científico dos 

recursos superficiais em nível de bacia hidrográfica, independente 

do seu grau de ocupação e perfil urbano/rural, é superior ao nível de 

conhecimento dos aqüíferos que as compõem. Este desequilíbrio 

impõe dificuldades ao desenvolvimento e ampliação da captação e 

uso racional de água subterrânea. 

3.2.3. Referências Técnicas e Avanços 

As principais fontes de referência com informações para a avaliação dos 

recursos hídricos subterrâneos da RBRU encontram-se listados no quadro a 

seguir. 
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Quadro 3.12 –  Principais referências técnicas 

Referência Comentários 

Mapa Hidrogeológico do Estado do 
Rio Grande do Sul, SEMA-DRH, 2005

Destaque para o memorial técnico que o acompanha; 
caracterização dos aqüíferos em território do RS com 
inventário de poços de cobertura parcial do Estado, 
porém grande abrangência na RBRU. 

Mapeamento Geológico ao 
Milionésimo, CPRM 2004 

Caracterização do arcabouço geológico em ambos 
Estados. 

Plano Estadual de Recursos Hídricos 
do RS - etapa de diagnóstico, 2007 

Retrabalhamento das informações existentes sob a luz 
das águas subterrâneas e sua gestão. 

PROESC, Diagnóstico dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos do Oeste do 
Estado de SC, CPRM, 2002 

Importante referência técnica de robustez analítica, 
densa escala de campanha de campo e articulação 
com secretarias estaduais e EPAGRI. Preenchimento 
de importante lacuna de conhecimento sobre águas 
subterrâneas no âmbito da RBRU. Dada a similaridade 
hidrogeológica, o estudo tem ampla validade regional e 
permite o estabelecimento de correlações importantes. 

Projeto para Proteção Ambiental e 
Uso Sustentável do Sistema Aqüífero 
Guarani, Argentina /Brasil /Paraguai 
/Uruguai-FMAM/BM/OEA, 2003-2009 

Obtenção de dados primários na parte confinada e 
aflorante do SAG e geração de uma coleção de mapas 
hidrogeológicos: mapa de fluxo, mapa de isópacas 
SAG, isópacas Pós-SAG, mapas hidroquímicos, mapas 
hidrotermais, entre outros. 

SIAGAS - Sistema de Informações 
em Águas Subterrâneas 

Desenvolvido e mantido pela CPRM para o país inteiro 
contendo o banco de dados de poços tubulares. 

 

Do ponto de vista acadêmico, destacam-se os seguintes trabalhos: 

• Fácies, Estratificações Hidrogeoquímicas e seus controladores 

geológicos em Unidades Hidrogeológicas do Sistema Aqüífero Serra 

Geral na Bacia do Paraná, RS, de Lisboa (1996); 

• Compartimentação Espacial e Arcabouço Estratigráfico do Sistema 

Aqüífero Guarani no Rio Grande do Sul, José Luiz Flores Machado, 

tese de doutorado, 2005; 

• Geometria, arquitetura e heterogeneidade de corpos sedimentares – 

Estudos de Casos, Convênio PADCT III, FINEP- UNISINOS, 2003; 

• O Flúor em águas do Sistema Aqüífero Serra Geral no Rio Grande 

do Sul: origem e condicionamento geológico, Arthur Nanni, tese de 

doutorado, 2008. 
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Recentemente houve significativos avanços no entendimento da dinâmica 

dos aqüíferos e novos e importantes trabalhos vêm sendo desenvolvidos. O 

número de atores atuantes no setor vem aumentando significativamente, não 

somente no campo técnico, mas também social, de participação pública e político. 

Neste sentido, políticas públicas recentes relacionadas às águas subterrâneas 

tiveram um papel catalisador fundamental. Entre elas, as mais importantes são: 

• desenvolvimento, implementação e melhoramento do arcabouço 

legal e institucional de águas subterrâneas em ambos Estados; 

• desenvolvimento e expansão do cadastramento de poços tubulares 

pela CPRM e disponibilização da informação através de banco de 

dados SIAGAS; 

• a inércia gerada pela grande difusão a respeito do Aqüífero Guarani, 

cuja ampla cobertura nos meios de comunicação de massa acabou 

abrindo espaço para discussões mais amplas sobre o tema das 

águas subterrâneas no estado e colocando as águas subterrâneas 

na agenda política dos decisores; 

• a capacitação de novos grupos de estudo acadêmicos nas 

instituições de ensino e pesquisa dos pólos regionais, e seus 

respectivos esforços no desenvolvimento de metodologias aplicadas 

às águas subterrâneas e obtenção de novos dados em aqüíferos e 

regiões antes não estudados; 

• os esforços por parte dos órgãos estatais, além das próprias 

empresas particulares em manter acervos e memórias técnicas dos 

poços, buscando adequar-se a legislação vigente e fomentar o 

banco de dados SIAGAS; 

• o recente convênio entre o Estado de SC e a CPRM expandindo a 

iniciativa do PROESC para o Estado inteiro, gerando mapa 

hidrogeológico regional e de detalhe; 
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• os convênios entre os órgãos federais como INCRA, FUNASA em 

incorporar novos requerimentos técnicos relacionados às águas 

subterrâneas em suas demandas de trabalho, muitas vezes 

trabalhando em conjunto com a CPRM. Ressalta-se também a nova 

articulação entre os órgãos gestores de recursos hídricos no Estado 

e o DNPM garantindo que as extrações de água mineral sejam 

conhecidas e computadas pelos sistemas estaduais. 

3.2.4. Caracterização Hidrogeológica das Unidades Aqüíferas  

A RBRU conta com a ocorrência de várias unidades aqüíferas cuja 

distribuição obedece primordialmente às condicionantes geológicas, ou seja, seu 

arcabouço geológico. Em função deste arcabouço e das características 

topográficas e hidrológicas, formam-se sistemas de fluxo de água subterrânea 

determinados de unidades hidrogeológicas. A base cartográfica principal para 

subsidiar estas análises é o mapa elaborado pela CPRM-Carta Geológica do 

Brasil ao Milionésimo (SCHOBBENHAUS et al., 2004). O Mapa Hidrogeológico 

resultante é apresentado no Atlas.  

A aglutinação das diferentes unidades geológicas em unidades 

hidrogeológicas baseou-se em critérios lito-estratigráficos e, secundariamente, na 

importância relativa/ capacidade de fornecer água subterrânea. Ressaltam-se 

neste caso as diferenças na lógica de individualização de unidades aqüíferas 

adotada para ambas os Estados. No caso do RS, o Mapa Hidrogeológico desse 

Estado, as litologias foram agrupadas em sistemas segundo semelhanças no 

comportamento hidrogeológico aflorante e seu potencial produtor de água 

subterrânea. Já Santa Catarina não dispõe de cartografia hidrogeológica oficial, 

sendo este um dos objetivos de recente convênio firmado entre o Governo do 

Estado e a CPRM. Como parte integrante do seu Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (todavia em processo de aprovação), Santa Catarina conta com um 

Mapa Hidrogeológico Preliminar, cuja lógica de separação de unidades aqüíferas 

é baseada em critérios lito-estratigráficos; desprovida, entretanto de zoneamento 

de ordem quantitativo.  
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Para a região do Oeste Catarinense com alcance via PROESC (com 

cobertura quase exclusiva de rochas vulcânicas da Formação Serra Geral) foi 

gerado um mapa de Domínios Hidrogeológicos, no qual, partindo-se de 

características de armazenamento e circulação de água subterrânea decorrentes 

de fatores de ordem litológica, geomorfológica e estrutural, foi possível 

individualizar domínios aqüíferos (variando de zona muito boa até pobre) 

conforme a previsão de vazões esperadas. O Mapa Hidrogeológico do Atlas 

separa unidades aqüíferas em função da litoestratigrafia e incorpora o 

zoneamento quantitativo, tanto para o RS como para a parte de SC de 

recobrimento via PROESC. 

A discussão quanto à qualidade das águas subterrâneas na RBRU deve 

levar em conta sua adequação ao uso; em função do diagnóstico dos usos atuais, 

observar se sua qualidade está coerente com o uso destinado, avaliado sob a 

perspectiva dos padrões de referência. A grande parte das águas subterrâneas 

destina-se a atender demandas domésticas, principalmente em meio rural. Assim 

sendo, o critério de avaliação tem que ser necessariamente a portaria 518/2004 

do Ministério da Saúde. A falta de saneamento, o tratamento e disposição 

indevida de resíduos sólidos e industriais, a falta de controle aos tanques de 

combustível em estações de serviço e depósitos de combustíveis, entre outros 

podem constituir elementos de risco à contaminação dos aqüíferos. Até o 

presente momento, não se dispõem de análises que comprovem o 

comprometimento dos distintos aqüíferos, salvo em casos pontuais, por 

contaminação orgânica da própria superfície devido às falhas construtivas nos 

próprios poços. 

O termo vulnerabilidade de aqüífero à contaminação leva em conta a sua 

suscetibilidade intrínseca em ser impactado por uma carga contaminante de 

superfície. Depende de características próprias do meio (características 

hidráulicas de transporte e atenuação dos contaminantes em seu meio saturado), 

assim como das características do contaminante (modo e disposição do 

contaminante no subsolo e magnitude da carga hidráulica associada). 
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Desta interação se desenvolve um determinado tempo de residência na 

zona não-saturada e um tempo de chegada do contaminante ao aqüífero. A zona 

não-saturada merece atenção especial uma vez que representa a primeira e mais 

importante defesa natural contra a contaminação das águas subterrâneas. Isto 

ocorre não somente por sua posição estratégica, entre a superfície e o nível 

freático, como também porque seu ambiente, em termos físicos, químicos e 

biológicos, é geralmente mais efetivo na atenuação e eliminação de 

contaminantes. No caso deste estudo, o Mapa de Vulnerabilidade, conforme 

apresentado no Atlas, tem caráter simplificado e esquemático. A separação das 

distintas zonas foi realizada unicamente em função das características 

hidrogeológicas gerais das distintas unidades aqüíferas. 

O quadro a seguir apresenta uma síntese da vulnerabilidade de cada 

unidade aqüífera segundo o Mapa de Vulnerabilidade. 
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Quadro 3.13 – Síntese da vulnerabilidade conforme Mapa de Vulnerabilidade. 

Vulnerabilidade 
Potencial Unidades Hidrogeológicas Observações 

Aluviões recentes  
Alta permeabilidade e 
porosidade, níveis freáticos 
superficiais 

Aquíferos Sedimentares 
Terciários  

Alta permeabilidade e 
porosidade, pouca 
informação disponível 

Formação Sistema Aquífero 
Guarani  

Áreas de afloramento 
exercendo 
predominantemente função 
de recarga regional e local 

Formação Rio Bonito  
Afloramentos de arenitos 
exercendo função de 
recarga local 

Alta a média 

Grupo Itararé  
Afloramentos de arenitos 
exercendo função de 
recarga local 

Formação Serra Geral  

Vulnerabilidade função do 
padrão e densidade de 
fraturamento e 
condicionamento 
topomorfológico Média a baixa 

Formações Gondowânicas 
Superiores  

Predomínio de estratos 
pelíticos com baixa 
vulnerabilidade 

Rochas Alcalinas  
Metasedimentares e 
Metavulcânicas  
Granitóides  
Metamórficas Básicas e 
Ultrabásicas  

Baixa a Negligenciável 

Rochas Metamórficas do 
Proterozóico Inferior  

Com exceção dos 
granitóides, demais rochas 
com vulnerabilidade 
negligenciável 

 

A tabela a seguir lista cada uma das unidades hidrogeológicas 

consideradas e apresenta sua porcentagem de ocorrência na RBRU. 
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Tabela 3.22 – Correlação entre Unidades Geológicas e Unidades Hidrogeológicas 

Era 
Geológica 

Período 
Geológico Sigla Unidades Geológicas Unidades 

Hidrogeológicas % na RBRU 

Quaternário Q2a Depósitos Aluviais Aluviões Recentes 6.68 
Enst Formação Santa Tecla Cenozóico 

Terciário 
Entp Formação Tupanciretã 

Aquíferos Sedimentares 
Terciários 0.53 

K2λlg Intrusão Alcalina Lages Rochas Alcalinas 0.04 
K1βsg Formação Serra Geral 
K1βce Fácies Campo-Erê 
K1βe Fáceis Esmeralda 
K1βp Fáceis Pitanga/Paranapanema 
K1βg Fáceis Gramado 
K1αlr Fáceis Alegrete 
K1αcx Fáceis Caxias 

Cretáceo 

K1αch Fáceis Chapecó 

Formação Serra Geral 75.14 

J3K1bt Formação Botucatu 
Jurássico 

J3g Formação Guatá 
T3c Formação Caturrita 
T23sm Formação Santa Maria 

Formação Sistema 
Aqüífero Guarani 6.31 

Mesozóico 

Triássico 
T1sc Formação Sanga do Cabral 
P3T1p Formação Pirambóia 
P3T1rr Formação Rio do Rasto 
P23en Subgrupo Estrada Nova 
P2i Formação Irati 
P1p Formação Palermo 

Formações Gondowânicas 
Superiores 8.55 

P1rb Formação Rio Bonito Formação Rio Bonito 0.49 
C2P1i Itararé Indiviso 

Paleozóico Permeano 

P1t Formação Taciba 
Grupo Itararé 0.13 
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Era 
Geológica 

Período 
Geológico Sigla Unidades Geológicas Unidades 

Hidrogeológicas % na RBRU 

NP3αav Formação Acampamento Velho 
NP3an Formação Arroio dos Nobres 
NP3βh Formação Hilário 
NP3m Formação Maricá 

Metasedimentares e 
Metavulcânicas 0.13 

NP3ζAlem Complexo Anelar Leões 
NP3γ3Avt Suíte Subvulcânica Vauthier  
NP3γjg Granito Jaguari 
NP3γAdp Granito Dom Pedrito 
NP3γAsa Granito Saibro 
NP3γ3lsr Monzogranito Santa Rita 
NP3γ3la Suíte Granítica Santo Afonso 
NP3γ3Ast Monzogranito Santo Antônio 

Granitóides Indiferenciados 0.63 

NP2gµ1cm Complexo Máfico-ultramáfico Cerro 
da Mantiqueira 

Metamórficas Básicas e 
Ultrabásicas 0.004 

NP2γ1lcb Complexo Cambaí 

NP2gar Suíte Metamórfica Arroio 
Marmeleiro 

NP2gvi Suíte Metamórfica Vacacaí 
indiferenciado 

Proterozóico 

PP3cg Complexo Granito-Gnáissico Bagé 

Arqueano A4smc Complexo Granulítico Santa Maria-
Chico 

Rochas Metamórficas do 
Proterozóico Inferior 0.92 
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Da distribuição espacial das unidades hidrogeológicas, conforme exposto 

na Tabela acima, observa-se que ¾ de sua área estão cobertos pelas rochas 

vulcânicas da formação Serra Geral. Trata-se de um fato de enorme significado 

que condiciona não somente a qualidade das águas subterrâneas, como também 

as formas de captação. Não se pode esquecer, entretanto que toda esta imensa 

capa de basalto recobre os estratos do denominado Sistema Aqüífero Guarani 

(SAG), confinando hidraulicamente o mesmo e exercendo uma função de 

proteção à contaminação gerada em superfície. Se considerarmos que os 

estratos do SAG ocorrem sob toda a mancha da Formação Serra Geral e que os 

mesmos ainda afloram em 6,31% da RBRU, será esta a unidade aqüífera de 

maior representatividade espacial. Da mesma forma, as formações gonduânicas 

superiores da Bacia Geológica do Paraná abarcam 8,55% em área da RBRU, 

muito embora, como será visto a seguir, de muito baixo potencial aqüífero. Os 

sedimentos não-consolidados associados à dinâmica fluvial dos principais rios, 

denominados de aluviões representam 6,68% da área da bacia. 

A descrição das unidades aqüíferas sistematiza as informações existentes 

para a RBRU na seguinte ordem: (i) características gerais, (ii) características 

quantitativas, (iii) características qualitativas e, finalmente (iv) aspectos 

relacionados à vulnerabilidade. 

Salienta-se que dentre as diversas unidades aqüíferas a seguir descritas, 

algumas contam com elevado nível de informação, contando com estudos em 

diferentes áreas, conduzidas por distintos autores e grupos de pesquisa. Já em 

outros casos, as descrições realizadas baseiam-se em escassas observações, 

realizadas no âmbito de regiões bastante restritas. Ainda assim, tomou-se a 

decisão estratégica de aproveitá-las e, de certa forma, extrapolar estas 

informações (com todas as ressalvas que a imprevisibilidade geológica impõe) às 

demais áreas de ocorrência das mesmas unidades. Portanto, para aquelas 

unidades com menor grau de informação, ao invés da classificação dos itens de 

(i) a (iv), conforme mencionado acima, optou-se em um texto único, porém 

abordando os referidos conteúdos. 

A ordem descritiva das unidades aqüíferas segue as respectivas idades 

estratigráficas, iniciando-se com as unidades mais recentes. 
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3.2.4.1. Aluviões Recentes (6,68%) 
Engloba as litologias de sedimentação recente, relacionadas com materiais 

de composição detrítica proveniente da erosão das litologias graníticas, das 

rochas sedimentares gonduânicas e mesmo dos derrames basálticos, bem como 

os depósitos aluvionares associados aos atuais leitos dos rios e suas planícies de 

inundação. Esta unidade aqüífera caracteriza-se pela presença de litologias 

inconsolidados constituídas por areias síltico-argilosas, mal selecionadas, silte e 

argilas com ocorrência de areias até cascalhos e blocos com permeabilidade 

variável e alta. 

Não existem estudos específicos sobre a qualidade de suas águas, muito 

embora, por correlação com outras áreas, é possível admitir-se que se tratam de 

águas sem restrições para consumo. Em função dos níveis freáticos superficiais e 

de sua alta porosidade e permeabilidade, possuem alta vulnerabilidade à 

contaminação de superfície. Em caso de captações inadequadas (poços tubulares 

mal construídos e poços escavados locados a jusante de fontes de contaminação 

orgânica, em meio rural por exemplo) a presença de patógenos orgânicos tende a 

ser bastante comum.  

3.2.4.2. Aqüíferos Sedimentares Terciários (0,53%) 
Pouca ou quase inexistente informação hidrogeológica disponível sobre 

esta unidade. Em função de suas características litológicas, formam aqüíferos 

livres de alta porosidade e permeabilidade com águas sem restrição de qualidade. 

Alta vulnerabilidade à contaminação de superfície. 

3.2.4.3. Rochas Alcalinas (0,04%) 
As intrusões alcalinas da região de Lages possuem relevância 

hidrogeológica regional desprezível. 

3.2.4.4. Formação Serra Geral 
De maneira geral é constituída por uma seqüência de derrames básicos e 

ácidos (basaltos toleíticos, andesitos, riodacitos, riolitos e dacitos), 

correspondendo ao teto do conjunto litológico que compõe o platô gonduânico. 

Apresenta uma porosidade e permeabilidade por fraturas, formação de zonas 

amigdalares, zonas de contatos entre derrames ou mesmo zonas com intenso 
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intemperismo e caracteriza-se pela descontinuidade, heterogeneidade e 

anisotropia das suas propriedades hidráulicas. A seqüência toda é marcada por 

um forte controle tectônico, com presença de falhas e fraturas com direções 

principais NE e NW.  

Supõem-se existir um sistema de fraturamento mais superficial e denso, 

interligado ao manto intempérico, conferindo ao conjunto, um caráter de aqüífero 

livre e outro, relacionado às fraturas mais profundas, controlando a circulação das 

águas subterrâneas de caráter mais regional, conferindo-lhes características mais 

confinadas. De todas as formas seu comportamento hidrodinâmico é heterogêneo 

e depende de aspectos topográficos, geomorfológicos e tectônicos. Na base de 

algumas seqüências podem ocorrer arenitos intertrápicos que, alterados ou não, 

acabam ampliando as propriedades aqüíferas da seqüência. A condutividade 

hidráulica é variável e de complexa avaliação e previsão. Sua expressão regional, 

tanto em superfície como em profundidade e suas condições de armazenamento 

e circulação da água lhe conferem propriedades hidrogeológicas diferenciadas e 

de grande interesse social e econômico. A unidade aqüífera da Formação Serra 

Geral pode ser considerada como sendo a mais importante da RBRU, dado o 

grande número de poços nela perfurados e as expressivas extrações de água. 

Esta importante unidade aqüífera, em sua porção Oeste em território 

catarinense, foi objeto de análise do Projeto denominado PROESC, executado 

pela CPRM em convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina contando 

com a participação da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural. No 

período compreendido entre os anos de 1998 e 2002, foram realizados estudos 

multidisciplinares de mapeamento geológico, cadastramento de poços tubulares, 

estudos hidrológicos, climatológicos e hidroquímicos. Destaca-se a confecção de 

mapas compatíveis na escala 1:250.000 e o cadastramento de 2.839 pontos de 

água (2.729 poços tubulares, 101 captações de fontes, 12 poços escavados). 

Como resultado deste esforço ressalta-se o zoneamento da área mapeada 

conforme as vazões esperadas, variando de zonas muito boas até pobres, a qual 

buscou-se incorporar no Mapa de Hidrogeologia do Atlas. Embora a 

individualização destas zonas leve em conta aspectos litológicos das seqüências 

vulcânicas e seus distintos fácies, a correlação não ocorre de forma direta, 
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tornando impossível a extrapolação desta mesma lógica para regiões não 

contempladas pelo referido estudo. Por este motivo o Mapa recém referido 

apresenta uma lacuna de informação na borda leste da RBRU em território 

catarinense. 

O Quadro 3.14 resume os distintos domínios hidrogeológicos para a região 

mapeada pelo PROESC. Além da sistematização em domínios, o projeto também 

propiciou, através do inventário de poços, estabelecer estatísticas de muita valia. 

A profundidade dos poços tubulares que captam água subterrânea varia entre 24 

e 310 m, sendo a profundidade média de 117 m; na maioria dos casos, a 

perfuração da parte alterada é realizada em 8 ou mesmo 10 polegadas com 

revestimento de aço ou PVC geomecânico em 6 polegadas, com posterior 

perfuração em rocha fresca também em 6 polegadas. Do ponto de vista de 

entradas d’água, observa-se que: (i) 17,20% das entradas ocorrem até 20m de 

profundidade; (ii) 70,27% das entradas ocorrem entre 20 e 100 m de 

profundidade; (iii) 11,06% das entradas ocorrem entre 100 e 150 m de 

profundidade e; (iv) 1,47% a profundidades superiores a 150 m. Em termos de 

vazões observa-se o seguinte cenário: (i) 31,83% possuem vazões inferiores a 

1m3/h; (ii) 19,36% entre 1 e 5 m3/h; (iii) 18,17% entre 5 e 10 m3/h; (iv) 21.08% 

entre 10 e 20 m3/h, e; (v) 9,56% maiores que 20 m3/h. Além dos poços tubulares, 

existem aproveitamentos de fontes, prática muito comum no interior dos 

municípios e amplamente apoiada pelos órgãos de extensão rural (EPAGRI). 

Além das informações coletadas no PROESC poucos foram os estudos 

quantitativos realizados. Existem as informações genéricas, obtidas por analogia 

aos derrames no Estado do Rio Grande do Sul, informações estas, retrabalhadas 

no Mapa Hidrogeológico do Estado do RS, em cujo caderno descritivo consta 

serem as capacidades específicas muito variáveis, existindo poços não produtivos 

próximos de outros com excelentes vazões. Predominam poços com capacidades 

específicas entre 1 e 4 m3/h/m, e excepcionalmente existem poços com valores 

superiores a 4 m3/h/m. 

Do ponto de vista de qualidade, realizou-se estudo hidroquímico, no âmbito 

do PROESC, com ênfase na adequabilidade das águas para consumo humano, 

animal e fins agrícolas. Foram coletadas e analisadas amostras de 178 pontos 
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nesta unidade aqüífera, sendo a maioria em poços tubulares. Foram 

determinados os seguintes parâmetros: alcalinidade de bicarbonatos, alcalinidade 

de carbonatos e hidróxidos, ortofosfato, nitrato em N, nitritos em N, NH3 em N, Ca, 

Mg, Na, K, SO4, Cl, Fe, Si, Mn, F, CO2 livre, dureza, sólidos totais dissolvidos e 

turbidez. Além destas análises, foram determinados in loco, os valores de pH e 

condutividade elétrica (µS/cm). Os resultados principais desta bateria de análises 

podem ser assim sintetizados: (i) em termos de condutividade elétrica, apenas 

3,3% das águas possuem valores inferiores a 100 µS/cm, sendo a média de 256 

µS/cm; (ii) STD apresentam valores médios em torno de 239,2 mg/L evidenciando 

seu caráter de águas doces; (iii) o pH tende a ser alcalino em torno de 8,5 e a 

dureza média fica em torno de 85 mg/L de CaCO3, considerado típico de águas 

moles; (iv) a alcalinidade em 80% das amostras apresenta valores < 100 mg/L; (v) 

os valores de sulfato e cloreto inserem-se dentro de padrões de potabilidade, 

superando-os em apenas alguns poucos poços; (vi) ao contrário das expectativas 

e, em função da atividade agroindustrial intensa (grande rebanho suíno), observa-

se que os teores de nitrato das águas subterrâneas estiveram abaixo dos limites 

permissíveis (exceção feita a um poço somente); (vii) quanto aos fluoretos, 9 

poços apresentaram teores levemente superiores aos máximos recomendáveis 

(sem representar riscos à saúde pública); (viii) 14 poços apresentam problemas 

de excesso de ferro, com um máximo de 5,6 mg/L, enquanto 7 possuem 

concentrações excessivas de manganês, com valor extremo de 5,7 mg/L; (ix) a 

salinidade da água expressa em STD foi alta em 6 poços, sendo 2.048 mg/L o 

valor máximo encontrado. 

De maneira geral conclui-se que, em sua grande maioria, as águas 

subterrâneas captadas desta unidade aqüífera apresentam potabilidade suficiente 

para suprir demandas domésticas, industriais, agrícolas e outras. No que diz 

respeito à sua aptidão para irrigação, as águas subterrâneas pertencem, quase 

que em sua totalidade, às classes C1-S1 e C2-S1 conforme metodologia do US 

Salinity Laboratory. A não ser em casos isolados e pontuais, devido a deficiências 

construtivas dos próprios poços enquanto obras civis (presença de coliformes 

fecais acima do permitido), não foram percebidos indícios de contaminação que 

pudessem comprometer dito aqüífero. Esta constatação somente reforça a 
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necessidade de contar com perfurações de acordo com as normas, isolando as 

primeiras e mais superficiais entradas d’água, mais suscetíveis à contaminação 

orgânica de superfície. 

Na figura a seguir são apresentados os diferentes tipos de águas 

encontrados nesta unidade, prevalecendo as bicarbonatadas cálcicas seguidas 

das bicarbonatadas sódicas. Existem na região fontes termais onde as águas 

tendem a manifestar uma saturação de sais muito maior, principalmente devido 

aos cloretos e sulfatos, resultando em STD bastante expressivos. Estas águas 

somente devem ser destinadas para usos associados ao lazer e uso terapêutico. 

             

Figura 3.3 – Diagrama de Piper das amostras relativas aos aqüíferos fraturados. 

 
A vulnerabilidade varia em função dos condicionantes de suas 

características hidrogeológicas. De forma geral e indivisa, para efeitos 

comparativos entre distintas unidades, a escala da RBRU como um todo, pode-se 

afirmar que possui vulnerabilidade média a baixa. Estudos em escala mais 

detalhada, como os realizados em regiões fora do âmbito da RBRU (Bacia do rio 

Araranguá e na Folha de Criciúma, ambos em SC), mostram que esta 

vulnerabilidade pode variar bastante, desde negligenciável, na zona da escarpa 

da serra, até alta, em zonas de planalto dissecado plano e altamente fraturado. A 
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recarga deste aqüífero é realizada por infiltração direta, a partir das precipitações, 

através dos solos residuais e fraturas, interface na qual reside grande parte do 

risco de contaminação (defensivos agrícolas, saneamento inexistente). 

A combinação entre áreas com intenso fraturamento e áreas contendo 

águas superficiais contaminadas pode levar à contaminação das águas 

subterrâneas a depender do grau de conexão existentes. Esta provável 

correlação ainda não foi constatada nas análises químicas das águas 

subterrâneas na região, entretanto vale a ressalva de que trata-se de um tema 

importante a ser aprofundado em estudos específicos na etapa de execução do 

plano. As espessuras de basalto por sobre os aqüíferos do SAG variam na região, 

conforme pode ser visto no Mapa da Figura 3.8. 
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Quadro 3.14 – Síntese dos domínios hidrogeológicos. 

Zona 
aqüífera Litologias associadas Condições geomorfológicas Vazões previstas Qualidade da água 

a1 

dacitos, riodacitos e traquitos porfiríticos, 
intercalados por basaltos no topo e na base, arenitos 
“intertraps” e autobrechas freqüentes. No extremo 
oeste ocorrem basaltos constituídos por vários 
derrames, intercalados com sedimentos clásticos. 

Relevo plano a plano-ondulado, superfície de cimeira da 
região com fraca declividade e drenagem dendrítica-
retangular , pequena densidade, pouco entalhados, com 
interflúvios pouco elevados e mesiformes. Predominam 
latossolos profundos e argilo-arenosos. 

Vazões de até 60 
m3/h, podendo 
ocorrer valores 
maiores. 

baixos teores de sais dissolvidos, a 
condutividade elétrica varia de 40 a 300 
�S/cm e o pH é geralmente ácido a 
neutro. 

a2 
basaltos com derrames espessos e freqüentes 
autobrechas no topo muito fraturados. 
 

O relevo é residual ruiniforme, com forte entalhamento, 
com encostas de alta declividade e vales estreitos 
escalonados em degraus. A drenagem é subretangular-
dendrítica e densa. 
 

Vazões entre 3 e 
40 m3/h, podem 
ser obtidas vazões 
maiores. 
 

baixo teor de sais dissolvidos com 
condutividade elétrica entre 200 e 300 
�S/cm, eventualmente atingem até 400 
�S/cm. O pH geralmente é neutro a 
alcalino (de 7 a 9). 

a3 

Dacitos afíricos com cores cinza esverdeada, 
disjunção horizontal proeminente, intercalados com 
zonas amigdalóides ricas em calcita. 
 

O relevo aplainado com bordas escarpadas, solos 
pouco espessos e rede de drenagem pouco entalhada, 
vales amplos e talvegues rasos. 

Vazões de até 30 
m3/h. 
 

baixo teor de sais dissolvidos, com 
condutividade elétrica entre 40 e 200 
�S/cm e pH levemente ácido a neutro. 

a4 
Basaltos compostos por derrames espessos vítreos 
e microvesiculares, apresentando arenitos 
“intertraps” na base da unidade e entre os derrames. 

O relevo predominante é residual ruiniforme, fortemente 
entalhado com encostas de alta declividade e vales 
amplos. A superfície do terreno geralmente é 
escalonada em degraus que marcam o contato entre os 
derrames basálticos. A rede de drenagem é 
subretangular-dendrítica encaixada. 

Vazões de até 30 
m3/h; podem 
ocorrer vazões 
maiores. 
 

médio teor de sais dissolvidos e 
condutividade elétrica variando de 200 a 
600  �S/cm, pH preferencialmente 
alcalino (7,5 a 10). 

b1 
predominam basaltos típicos e basaltos andesíticos, 
com espessos derrames maciços. 
 

Relevo plano-ondulado a entalhado, drenagem 
dendrítica-retangular encaixada, declividade média a 
forte, com predomínios de solos pouco desenvolvidos e 
pedregosos. 

Vazões entre 2 e 
20 m3/h. 
 

baixo teor de sais dissolvidos, 
condutividade elétrica entre 100 e 300 
�S/cm e pH levemente alcalino. 

b2 

Predominam riolitos e riodacitos afíricos com intensa 
disjunção horizontal e feições de fluxo bem 
pronunciadas, basaltos intercalados com brechas 
peperíticas e sedimentos finos, arenitos e 
conglomerados. 

O relevo e o mais elevado da região, aplainado de 
bordas escarpadas e drenagens pouco entalhadas, com 
vales amplos de talvegues rasos. O solo é raso e 
litólico, por vezes inexistente. 

Vazões entre 2 e 
15 m3/h, podendo 
ocorrer vazões 
maiores. 

baixo teor de sais dissolvidos. A 
condutividade elétrica varia entre 50 e 200 
�S/cm e o pH é neutro a levemente ácido 
(6,5 a 7,5). 

c diversas rochas basálticas 
 

Relevo ruiniforme com alta declividade, escarpas 
íngremes e interflúvios em cristas alinhadas. O relevo 
arrasado com entalhamento da drenagem. Rede de 
drenagem densa com alto gradiente formando 
corredeiras e quedas. Solos rasos e pedregosos. Áreas 
com grande escorrimento superficial e de pequena 
probabilidade de ocorrência de água subterrânea. 

Vazões de 1 a 5 
m3/h. 

baixo teor de sais dissolvidos e 
condutividade elétrica variando entre 50 e 
100 �S/cm. O pH é em geral neutro a 
levemente ácido. 

Fonte: extraído e modificado de Diagnóstico dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Oeste do Estado de Santa Catarina, 2002. 
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3.2.4.5. Sistema Aqüífero Guarani (SAG) 
O Sistema Aqüífero Guarani (ou SAG) ocupa 6,31% em área aflorante da 

RBRU sendo formado basicamente pela Formação Botucatu, Guatá, Caturrita e 

Santa Maria (porções superiores da seqüência sedimentar da Bacia do Paraná) e 

encontra-se coberto em vasta extensão pelas rochas vulcânicas da Formação 

Serra Geral, sob a forma confinada (sua área de ocorrência confinada na RBRU 

coincide com as ocorrências da formação Serra Geral).  

O SAG, assim como compreendido atualmente representa a evolução e 

unificação de uma nomenclatura que vem sendo proposta desde as décadas de 

70, quando era denominado de Aqüífero Botucatu, passando por Aqüífero 

Gigante do Mercosul, na década de 90. Mais importante que sua denominação, o 

que deve prevalecer é o alcance e a compreensão hidrogeológica do seu 

significado. Como resultado do Projeto PSAG, nova e precisa definição vem 

sendo adotada – “conjunto de rochas sedimentares mesozóicas continentais, 

essencialmente clásticas, distribuídas nas Bacias Sedimentares do Paraná e 

Chaco-Paraná, limitadas em sua base por discordâncias regionais permo-

eotriássicas e, no teto, pelos basaltos cretácicos”. Mais do que uma definição 

estratigráfica, esta definição concebe um critério operativo com vistas à gestão 

dos recursos hídricos subterrâneos. 

Quadro 3.15– Síntese da Litoestratigrafia do SAG no Brasil. 

Brasil (Sul) Brasil (C-N) Unidades Aquíferas 

Formação Serra Geral 
Grupo Bauru 

 
Formação Serra Geral 

PÓS-SAG 

Formações Botucatu/Guará 
 

Formação Caturrita 
 

Formação Santa Maria 

 
Formação Botucatu 

 
 

Formação Pirambóia 

SAG 

Formação Sanga do Cabral Formação Corumbataí/Rio do 
Rasto PRÉ-SAG 

Fonte: Memorias técnicas del Mapa Hidrogeológico, Consorcio Guarani, 2008. 
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Trata-se de um sistema aqüífero considerado transfronteiriço, o qual vem 

sendo estudado por uma série de iniciativas internacionais e governamentais, 

conforme será discutido a seguir. De maneira geral as características das 

formações geológicas constituintes do Aqüífero Guarani são conhecidas há mais 

de 50 anos, como decorrência das perfurações realizadas para a pesquisa e 

exploração de petróleo e gás natural. 

Seu comportamento hidrogeológico será função do seu grau de 

confinamento, espessura e distribuição lateral dos estratos, bem como do arranjo 

tectônico estrutural, ou seja, de que forma os lineamentos tectônicos afetam a 

conexão física e hidráulica entre porções distintas do aqüífero. Nas porções 

confinadas possui relativa homogeneidade em termos de parâmetros e qualidade 

química. Este comportamento contudo, é totalmente distinto quando próximo das 

áreas de afloramento, que tanto podem exercer a função de recarga regional 

como também de descarga regional, a depender de variáveis geomorfológicas 

como posicionamento no relevo e declividades.  

A área de afloramento do SAG em SC está localizada na parte leste da 

RBRU, sendo constituída por uma faixa que acompanha a borda da formação 

Serra Geral. Já no RS, são amplas as faixas de afloramento na parte sul e leste 

da RBRU, as quais exercem reconhecida função de recarga regional e, em alguns 

casos, também descarga regional. As espessuras da cobertura Pós-SAG 

(basicamente Basaltos) varia desde algumas dezenas de metros, adjacentes às 

áreas de afloramento (principalmente nas áreas ao sul da RBRU) até algumas 

centenas de metros, como por exemplo nas Sub-Regiões do Turvo-Santa Rosa-

Santo Cristo, Várzea, Passo Fundo, Extremo Oeste e Meio Oeste, nas quais esta 

pilha ultrapassa os 1.000 m.  

Em termos de espessura dos estratos considerados pertencentes ao SAG, 

conforme a Tabela 3.23, observa-se o seguinte: (i) as maiores espessuras 

ocorrem na parte norte da Sub-Região Meio Oeste, chegando até 450 m; (ii) 

observa-se um afinamento das espessuras SAG nas Sub-Regiões do Turvo-

Santa Rosa-Santo Cristo e Ijuí, variando de 25 a 50 m. Na maior parte da RBRU, 
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as médias de espessura dos pacotes SAG giram em torno de 100 a 150 m, com 

tendência de aumento de espessuras entre 250-270 m nas Sub-Regiões do Ibicuí 

e Quaraí. As maiores temperaturas de água ocorrem na Sub-Região do Meio 

Oeste e Passo Fundo, chegando a alcançar 55ºC. A qualidade da água do SAG, 

de forma geral, tende à potável em toda sua extensão na RBRU, variando desde 

águas bicarbonatadas cálcicas e subordinadamente bicarbonatadas calco-

magnesianas e calco-sódicas, com pouca mineralização e baixas condutividades 

elétricas em sua parte sul, até águas sulfatadas cloretadas sódicas, com presença 

de bicarbonato, moderada mineralização com possibilidade de ocorrência de altas 

condutividades elétricas, devido à alta salinidade, e presença de flúor elevado. 

É grande o número de poços perfurados nas porções aflorantes do SAG ou 

mesmo em zonas de pouco confinamento, como na porção sul da RBRU. 

Destacam-se os municípios de Santana do Livramento e Quaraí, com quase 

100% de seu abastecimento atendido por poços no SAG. As vazões variam entre 

1 m³/h e 112 m³/h, as capacidades específicas variaram entre 0,1 e 4,77 m³/h/m e 

os poços têm profundidades entre 100 m e 350 m. Já na parte confinada, como 

por exemplo, no noroeste do Estado do RS e oeste de SC, são poucos os poços 

que captam as águas do SAG. Na tabela a seguir, é apresentada uma lista dos 

poços profundos em território catarinense e na Figura 3.4, a localização dos 

respectivos poços em SC. Os poços ocupam as áreas situadas do centro para o 

Noroeste da RBRU; estão situados em municípios importantes do ponto de vista 

industrial e turístico, como Concórdia, Piratuba e Treze Tílias. As vazões de 

explotação dos poços oscilaram entre 12 e 193 m3/h nos poços situados em 

Monte Alegre e Concórdia, respectivamente. As condições de confinamento e 

profundidade do Aqüífero Guarani proporcionam fenômenos de termalismo. O 

aqüífero Guarani pode ser uma ótima alternativa de abastecimento de água do 

norte para o oeste da RBRU, ou seja, partindo de Concórdia para a direção de 

São Miguel do Oeste, onde o SAG está mais confinado. Os municípios de Itá, São 

Miguel do Oeste, Curitibanos, São Cristóvão do Sul, Ponte Alta do Norte e 

Chapecó são abastecidos com água subterrânea do SAG. No município de 
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Concórdia, existem dois poços para abastecimento industrial. Nos municípios de 

Itá, Piratuba, Chapecó e Treze Tílias, as águas subterrâneas do SAG são 

utilizadas em hotéis estâncias termais, áreas estas muito procuradas por turistas 

durante o ano inteiro. 

 
Tabela 3.23 – Poços profundos que alcançam o SAG na RBRU em território catarinense. 

LOCALIDADES PERFURADO USOS Coordenadas C(m) C(SAG) P(m) E(SG) E 
(SAG) Qm³/h 

Lebon Régis PETROBRÁS Lacrado 
26°51'40'' 

50°50'25'' 
+1098 +606 656 492 164  

Marombas PETROBRÁS Lacrado 
27°19'30'' 

50°44'15'' 
+843 +691 438 152 286  

Piratuba 

Termas de 

Piratuba Park 

Hotel 

Lacrado por 

interferir no 

2P1-1SC 

27º 25’ 22.30” 

51º 47’ 12.33 
 -162 680    

Piratuba 

CIA HIDROMIN. 

de Piratuba 

2P1-1SC 

Lacrado no 

intervalo 

entre 700 e 

800 m de 

prof. 

  -102 2416    

Piratuba 
PETROBRÁS 

PP-SC-21 
Termas 

422957 

6966433 
+437 -102 718 539 179  

Tangará 
PETROBRÁS 

2TG1SC 
   +283 2431    

Tangará PETROBRÁS Lacrado 
27°04'55'' 

51°15'02'' 
+638 +283 424 355 69  

Matos Costa PETROBRÁS Lacrado 
26°31'55''46 

51°09'36''35 
+1052 +631 496 421 75  

Seara 
PAULIPETRO 

1SE1SC 
   +29 

4000 

 
   

Seara PAULIPETRO Lacrado 
27°08'39'' 

52°18'04'' 
+675 +27 818 648 170  

Concórdia 

CPRM/SADIA 

CONC-178-

CPRM 

Uso Industrial   +118 652    

Concórdia 
CPRM/SADIA 

PP-SC-15 
Uso Industrial 

396979 

6988056 
+565 +128 598 420 178 193 

Itá CPRM/PMI Termas 
27º15'35'' 

52º23'10,08'' 
+308 -122 464 430 34 45 

Itá 
CASAN 

ITÁ-27-IT 

Abast. 

Publico 
  +31 

924 

 
   

Itá 
CPRM 

ITÁ-06-CPRM 
   +29 511,4    

São Miguel Do 

Oeste 

CPRM/PMSMO-

102 

Abast. 

Público 

26º43'54,03'' 

53º31'39,78'' 
+650 -550 1410 1200 200  

Herval Velho PETROBRÁS    +157 2700    
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LOCALIDADES PERFURADO USOS Coordenadas C(m) C(SAG) P(m) E(SG) E 
(SAG) Qm³/h 

1HV1SC 

Herval 

Velho 
PETROBRÁS Lacrado 

27°12'57,1'' 

51°27'49,3'' 
+825 +155 860 670 190  

Herval Velho 
PETROBRÁS 

3HV2SC 
 

27O 13’ 21” 

51O 27’ 14” 
852 +199 2489 653   

Monte 

Alegre 
CASAN 

Abast. 

Público 

27º18'30,47'' 

50O 25’ 1º;93” 
1045  200 134 66 12 

Curitibanos   
27º18'41,59'' 

50º34'36,14'' 
1009  138 82 56 40 

Curitibanos 
CASAN 

PP-SC-04 

Abast. 

Público 

27º16'31,74'' 

50º34'51,66'' 
981  140 - 140 36 

São Cristovao 

Do Sul 

CASAN 

PP-SC-12 

Abast. 

Público 

27o 18' 30,47" 

50o 25' 10,94" 

 

  204 180 24 13 

São Cristóvão Do 

Sul 

CASAN 

PP-SC-13 

Abast. 

Público 

27º15'48,51'' 

50º26'37,18'' 
  176 112 64 27 

Ponte Alta Do 

Norte 

CASAN 

PP-SC-10 

Abast. 

Público 

27º09'38,25'' 

50º28'14,31'' 
  120 - 120 52 

Ponte Alta 

Do Norte 
CASAN Abast.Público    110 - 110 36 

Chapecó 

 
PP-SC-02  

334763 

6990835 
  1050 948   

Chapecó CHP-20-CNTP 

Termas – 

Estância 

das Águas 

Quentes 

  -324 1203    

Presidente 

Castelo Branco 
PP-SC-22  

420348 

6990444 
  702 520 170  

Treze Tílias TRZT-06-CNTP 
Treze Tílias 

Park Hotel 

27º 00’ 00.14” 

51º 24’ 23.97” 
 +285 750    

Passos Maia 
PAULIPETRO 

1RCH1SC 

Poço 

tamponado 

26º 45’ 59.16” 

52º 03” 23.98” 
 +95     

Abelardo Luz 
PAULIPETRO 

2AL1SC 

Poço 

tamponado 

26º 34’ 02.68” 

52º 20’ 04.97” 
 -206 3875,5    

Galvão 
PAULIPETRO 

1GO1SC 

Poço 

tamponado 

26º 28’ 26.18” 

52º 38’ 52.42” 
 -310 4111    

São João D’oeste 
CASAN SJO-

01-CORNER 

Prefeitura 

Municipal 

27º 06’ 14.41” 

53º 35’ 31.45” 
 -962 1375    

Timbó Grande   
26O 36’ 13,57” 

50O 40’ 07,62” 
940  150 100 50 34 
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Figura 3.4 – Poços profundos que captam o aqüífero poroso/SAG. 

 
As Figuras a seguir mostram mapas regionais e temáticos do SAG como 

corpo aqüífero regional e a área da RBRU, ilustrando as descrições recém 

discutidas. A Figura 3.5 mostra o Mapa Hidrogeológico e as distribuições das 

curvas potenciométricas e as respectivas direções de fluxo e zonas de recarga, 

trânsito e descarga. Já a Figura 3.6 mostra o zoneamento hidroquímico do SAG, 

cujas observações específicas na RBRU também já foram comentados no texto 

acima. O Mapa da Figura 3.7 ilustra as zonas de isotermas do SAG também com 

repercussões importantes na RBRU e, finalmente o Mapa da Figura 3.8 mostra as 

distintas zonas de cobertura Pós-SAG (Serra Geral) e sua distribuição na área do 

SAG. 

Estes mapas preliminares foram elaborados pelo Consórcio Guarani no 

âmbito da execução do Projeto SAG, sendo importante ressaltar que, enquanto 

não forem aprovados pelos Governos, ainda possuem direitos de uso restritos e 

estão sujeitos a modificações. Foram extraídos e modificados de: Documento 

Preliminar PEA, www.sg-guarani.org/PEA. 
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Figura 3.5 – Mapa Hidrogeológico do SAG com área da RBRU. 
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Figura 3.6 – Mapas Hidrogeoquímico do SAG com área da RBRU. 
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Figura 3.7 – Mapas Hidrotermal do SAG com área da RBRU. 
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Figura 3.8 – Mapa de Cobertura Pós-SAG com área da RBRU. 
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3.2.4.6. Unidade Aqüífera das Formações Gonduânicas Superiores 
(8,55%) 

Esta denominação agrupa todas aquelas formações estratigráficas 

gonduânicas que, em função de suas características litológicas, possuem 

comportamento hidrogeológico similar, a saber: rochas das Formações Rio do 

Rasto, Teresina, Serra Alta, Irati e Palermo. As mesmas estão dispostas de 

maneira contínua e constituem um espesso pacote de rochas sedimentares 

predominantemente pelíticas conformando uma unidade aqüífera de caráter livre 

com porosidade e permeabilidade intergranular e fraturada. Trata-se de siltitos 

argilosos, argilitos cinza-escuros, folhelhos pirobetuminosos e pequenas camadas 

de margas e arenitos. Normalmente os poços que captam somente essas 

litologias apresentam vazões muito baixas ou estão secos. As capacidades 

específicas são geralmente inferiores a 0,1 m3/h/m e as águas podem ser duras, 

com grande quantidade de sais de cálcio e magnésio.  

A falta de informações de dados químicos a respeito das águas 

subterrâneas nesta unidade aqüífera, impede uma definição mais precisa de sua 

qualidade. A própria diversidade litológica das Formações, variando desde 

folhelhos carbonosos, lentes calcárias até arenitos com laminações de siltito, leva 

a uma grande variação dos tipos composicionais destas águas (sulfatada, 

cloretada cálcica ou magnesiana e, subordinadamente, do tipo sulfatada ou 

cloretada sódica). São águas com sérias restrições para aproveitamento na 

irrigação. 

São considerados como aqüíferos limitados de baixo potencial produtivo. 

Localizam-se em uma estreita faixa na depressão periférica, circundando o 

embasamento cristalino, portanto, na parte sul da RBRU, junto à fronteira com o 

Uruguai e na borda leste na região de Lages, SC. Devido à natureza 

predominantemente pelítica de seus litotipos, a vulnerabilidade natural é de baixa 

a muito baixa. Ao longo de certos vales, onde afloram rochas desta unidade 

(principalmente as rochas da Formação Palermo) e a drenagem é controlada por 
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lineamentos tectônicos exercendo a função de recarga, pode haver risco de 

contaminação. 

3.2.4.7. Unidade Aqüífera da Formação Rio Bonito (0,49%) 
Trata-se de arenitos finos a médios cinza-esbranquiçados, quartzosos, bem 

selecionados; ocorrem também siltitos cinza e folhelhos escuros, com leitos e 

camadas de carvão. Subordinadamente, intercalam-se arenitos médios a 

grosseiros, feldspáticos, com matriz areno-argilosa. Por suas características 

litológicas e granulométricas, posicionamento estratigráfico e distribuição em área, 

este aqüífero possui porosidade intergranular. Nas suas áreas de afloramento, 

onde as camadas areníticas são aflorantes, comporta-se geralmente como 

aqüífero livre e, onde as camadas de arenito são capeadas por camadas de 

siltitos ou carvão ou ainda onde é capeado pela formação Palermo, comporta-se 

como aqüífero confinado. 

Localmente, onde ocorre interseção de diferentes sistemas de falhas, pode 

se comportar como aqüífero intergranular fraturado, livre ou confinado. Apresenta 

potencial produtivo de médio a baixo. As capacidades específicas são em média 

inferiores a 0,5 m3/h/m. Os poços apresentam vazões bastante irregulares e 

dependem da interceptação de algum horizonte mais arenítico ou um sistema de 

fraturas. Em média, as vazões ficam em torno de 2 m3/h, atingindo em casos 

excepcionais, mais de 10 m3/h. As águas desta unidade aqüífera possuem grande 

variação composicional variando desde sulfatadas ou cloretadas sódicas, 

sulfatadas ou cloretadas cálcicas ou magnesianas, bicarbonatadas cálcicas ou 

magnesianas e bicarbonatadas sódicas. A interconexão entre os aqüíferos e as 

camadas carboníferas determina a mineralização indesejada das águas As 

salinidades variam entre 800 e 1.500 mg/L. Em grandes profundidades, as águas 

são salinas com sólidos totais dissolvidos superiores a 10.000 mg/L. Pode ocorrer 

drenagem de águas sulfurosas, tornando-as, no conjunto, inaproveitáveis.  

Estudos da CPRM revelam a existência de dois conjuntos sedimentares 

principais da Formação Rio Bonito: (i) o primeiro refere-se às intercalações de 

arenitos friáveis e folhelhos que ocorrem acima dos níveis de carvão; possuem 
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espessuras de 10 a 15 m; (ii) a segunda, representada por arenitos de granulação 

fina a média com grande extensão lateral, com poços produzindo vazões muitas 

vezes superiores a 10 m3/h. Se por um lado apresentam excelente potencial em 

termos de quantidade de água, possuem freqüentes restrições quanto à qualidade, 

dado os elevados conteúdos salinos, óxidos de ferro e gás sulfídrico. 

A utilização para fins de irrigação em áreas agrícolas deve ser encarada 

com cautela devido ao variável conteúdo salino de suas águas, exigindo um grau 

moderado de lavagem do solo, cuidados especiais em solos com drenagem 

deficiente ou mesmo restrição de uso a solos arenosos ou orgânicos de boa 

permeabilidade. 

Devido às atividades de mineração de carvão, esses aqüíferos múltiplos 

têm comportamento bastante distinto no que diz respeito à vulnerabilidade e aos 

riscos de contaminação. Os aqüíferos do topo da Formação Rio Bonito (Membro 

Siderópolis), tanto aqueles relacionados à Seqüência Superior (Areias 

Transgressivas) como os da Seqüência Média (Seqüência Barro Branco), são 

aflorantes em parte da área estudada e constituem-se, predominantemente, de 

litologias arenosas. Estas características conferem aos respectivos aqüíferos uma 

alta vulnerabilidade natural. Os intervalos aqüíferos relacionados à Seqüência 

Inferior, pelo fato de estarem capeados por uma seqüência de rochas 

predominantemente argilosas, apresentam vulnerabilidade e risco de 

contaminação de baixo a moderado. No caso da presença de falhas distensionais, 

a área contígua à zona de falha apresentará alta vulnerabilidade e alto risco de 

contaminação. 

3.2.4.8. Unidade Aqüífera do Grupo Itararé (0,13%) 
Ao Grupo Itararé correspondem uma vasta gama de tipos litológicos 

variando desde folhelhos e argilitos cinza-escuros, ritmitos a diamictitos com 

seixos pingados. Em menor proporção, arenitos finos com laminação plano-

paralela e camadas areno-conglomeráticas ocorrem em direção à base. 

Ocupando as bordas da bacia, o Grupo Itararé, em sua forma indivisa, por vezes 

preenche paleovales do embasamento cristalino. Onde ocorre interseção de 
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diferentes sistemas de falhas, pode se comportar como aqüífero intergranular, 

fraturado e de caráter confinado. Sua recarga ocorre por infiltração direta a partir 

das precipitações pluviométricas ou por infiltração indireta, a partir de falhas 

abertas (com ou sem diques de diabásio encaixados). Possui potencialidade 

moderada e, dependendo da região, observam-se vazões e capacidades 

específicas bastante variáveis. Os poços podem produzir entre 4,5 a 45 m3/h, com 

nível estático que varia de surgente até cerca de 13 m de profundidade. Constata-

se, através dos laudos técnicos dos poços tubulares, que os poços tubulares que 

explotam água desta unidade apresentam entradas de água em intervalos 

estratigráficos superiores, relacionados à Formação Rio Bonito. 

As águas que percolam as litologias desta Unidade possuem um pH que 

varia de 5,8 a 7,9. Os termos mais alcalinos encontram-se normalmente 

associados às áreas de sedimentação em paleovales. Os tipos químicos 

bicarbonatados cálcicos a mistos, com teores de sais dissolvidos entre 80 e 360 

mg/L, são predominantes. As águas são moles a moderadamente duras. Os 

teores de ferro encontram-se entre 0,15 e 6 mg/L, em geral acima de 0,5 mg/L, o 

que exige tratamento para alguns usos. Em alguns poços, a água possui 

pronunciado cheiro de gás sulfídrico derivado da redução dos sulfatos. A unidade 

aqüífera possui vulnerabilidade baixa, entretanto, em áreas onde as drenagens 

assumam caráter influente, dependendo do seu grau de comprometimento, pode 

ocorrer contaminação dos estratos aqüíferos. O mesmo efeito também pode 

ocorre no caso da existência de falhas abertas, caminhos preferenciais de 

contaminação. 

3.2.4.9. Unidade Aqüífera das Rochas Metasedimentares e 
Metavulcânicas (0,13%) 

Não se dispõem de análises químicas de suas águas para referência, 

entretanto, em função da intensa cimentação, suas águas tendem a apresentar 

elevada condutividade elétrica, valores elevados de sólidos totais dissolvidos e 

dureza capaz de torná-la inapta para consumo humano e uso na irrigação. A 

vulnerabilidade é baixa a insignificante. 



 Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                             

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 
 

 
CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 

Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

208

3.2.4.10. Unidade Aqüífera das Rochas Granitóides (0,63%) 
A circulação de água subterrânea neste tipo de aqüífero depende muito de 

uma série de fatores, como posicionamento topográfico, declividades do terreno, 

grau de dissecação das vertentes, densidade de fraturamento, lineamentos 

estruturais conectados e abertos formando redes e também da presença e 

magnitude do manto de alteração. Obviamente existe toda uma família de tipos 

litológicos distintos, cujas características petrográficas e geoquímicas também 

exercerão importante influência. Trata-se, portanto de uma unidade bastante 

heterogênea do ponto de vista de água subterrânea. Ao não se conhecer como 

estes fatores variam no espaço, e tampouco sua correlação com as respectivas 

vazões dos poços e a química da água, optou-se tecnicamente em abordá-la de 

forma indivisa.  

São considerados aqüíferos limitados de baixo potencial produtivo 

dividindo-se em dois grupos: (i) aqüíferos livres e descontínuos restritos a zonas 

fraturadas, formados essencialmente pelas rochas granitóides e, (ii) aqüíferos 

livres e descontínuos associados a zonas fraturadas, ampliadas por alteração de 

rocha, correspondendo às regiões de topografia mais suave e de menores 

altitudes, em que a alteração de rocha granítica atinge grande espessura. Ambos 

aqüíferos caracterizam-se por um comportamento predominantemente fraturado. 

Entretanto, a presença de uma zona de alteração de rocha, espessa e com 

ótimas características de porosidade e permeabilidade no segundo tipo, garante 

uma melhor recarga das fraturas, circulação e armazenamento das águas.  

Geralmente apresentam capacidades específicas inferiores a 0,5 m3/h/m, 

ocorrendo também poços secos. As entradas de água estão entre 12 e 75 m e a 

profundidade média dos poços fica em torno de 88 m. Existem, entretanto, 

registros de alguns poucos poços que alcançam vazões superiores a 20 m3/h 

demonstrando que existem fatores relacionados a fluxos locais de água 

subterrânea ou mesmo contribuição e recarga das fraturas de aqüíferos de 

depósitos de encosta ou manto de alteração, que podem levar ao aumento 

considerável das vazões. Contudo, trata-se de condições de caráter bastante 
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local, as quais somente podem ser mapeadas nos estudos de viabilidade técnica 

da construção de poços tubulares, ou nos pedidos de anuência prévia de 

perfuração. Estudos de caráter mais regional tendem a generalizar os sistemas 

aqüíferos de acordo com suas vazões médias. 

O condicionamento hidrogeológico, com circulação rápida das águas 

através de fraturas, grande área de recarga e elevado gradiente hidráulico, 

proporcionou a presença de águas com boa qualidade. O pH varia de 5,75 a 8, 

portanto de ácido a alcalino, com baixos valores de resíduo seco, da ordem de 

200 mg/L. Exceções ocorrem quando as rochas granitóides estiverem em contato 

com litologias sedimentares gonduânicas ou costeiras (ocorrência de maior 

salinidade). A fácies química predominante é bicarbonatada sódica ou 

bicarbonatada cloretada mista. O principal limitante para uso de suas águas 

refere-se à possibilidade de ocorrência de teores de flúor acima dos limites 

toleráveis, assim como contaminantes orgânicos devido a problemas construtivos 

e vedação sanitária das contribuições mais superficiais. A vulnerabilidade natural 

dos aqüíferos desta unidade varia entre média a baixa, dependendo 

principalmente do grau de fraturamento e da declividade do terreno. 

3.2.4.11. Unidade Aqüífera das Rochas Máficas e Ultramáficas 
(0,004%) 

Esta unidade aqüífera é composta por rochas máficas e ultramáficas 

(elevados teores de Fe, Mg e Ca em detrimento de Si). Do ponto de vista 

hidrogeológico comportam-se de forma similar às rochas granitóides, com 

circulação de água amplamente controlada pelos lineamentos estruturais e 

presença de manto de alteração. Do ponto de vista químico, em função das altas 

concentrações de Fe, Mg e Ca tendem a ser muito alcalinas e duras com 

elevadas concentrações salinas, impróprias para uso humano e irrigação. 

Entretanto, em condições de circulação rápida de água subterrânea, podem ser 

aptas. Não se dispõem de informações sobre poços nesta unidade. A 

vulnerabilidade é baixa a insignificante. 

 



 Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                             

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 
 

 
CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 

Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

210

3.2.4.12. Rochas Metamórficas do Proterozóico Inferior (0,92%) 
Esta unidade aqüífera é composta essencialmente por gnaisses, que 

demonstram comportamento similar às rochas granitóides, com circulação de 

água amplamente controlada pelos lineamentos estruturais e presença de manto 

de alteração. Não se dispõe de informações sobre poços nesta unidade. A 

vulnerabilidade é baixa a insignificante. 

 
Síntese Hidrogeológica 
Com a finalidade se facilitar a leitura e resumir as informações 

apresentadas nesta descrição, foi montada uma matriz de síntese, conforme 

apresentado a seguir. 

Unidades Aqüíferas Características 
Quantitativas 

Características 
Quantitativas Potenciais Conflitos 

Aluviões Recentes 

Capacidades específicas 
altas ( ), vazões elevadas 
a depender da espessura 
dos estratos 

Águas de boa qualidade 
natural sem restrição de 
uso 

Pouco conhecimento 
hidrogeológico; Pouco 
uso atual; Alta 
vulnerabilidade; Elevado 
risco de contaminação 
orgânica. 

Aquíferos Sedimentares 
Terciários 

Capacidades específicas 
altas; vazões medianas a 
depender da espessura 
dos estratos e 
posicionamento 
geomorfológico local 

Tendência de águas de 
boa qualidade natural 
sem restrição de uso 

Pouco conhecimento 
hidrogeológico; Pouco 
uso atual; Alta 
vulnerabilidade; Elevado 
risco de contaminação 
orgânica. 

Rochas Alcalinas Sem expressão Sem expressão Nenhum conhecimento 
hidrogeológico 

Formação Serra Geral 

Grande quantidade de 
poços com vazões 
variáveis; Médias > 
10m3/h. 

Tendência de águas de 
boa qualidade sem 
restrição de uso, porém 
com possibilidade de 
mineralização > VMP 
para abastecimento, 
porém com potencial 
mineral, curativo de 
lazer. 

Pouco controle sobre 
perfurações; elevado 
número de poços com 
completação inadequada; 
deficiências na gestão. 
Vulnerabilidade média 
variando em função da 
densidade de fratura e 
posicionamento 
topográfico  

Sistema Aqüífero 
Guarani 

Vazões diferenciadas em 
áreas de afloramento, 
semi-confinamento e 
plenamente confinadas, 
desde 10m3/h nas 
primeiras até > 200m3/h 
nas últimas. 

Predominam águas de 
boa qualidade sem 
restrição de uso, porém 
com eventual 
mineralização e 
conteúdo elevado de 
STD e condutividades 
elétricas tornando-a 
imprópria p/ uso no 
abastecimento (s/ 

Poucos poços na área 
confinada. Descontrole de 
poços nas áreas de 
afloramento. Áreas de 
recarga requerem política 
especial. Vulnerabilidade 
alta na porção aflorante. 
Porção confinada 
protegida pela pilha de 
basaltos. Relações entre 
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Unidades Aqüíferas Características 
Quantitativas 

Características 
Quantitativas Potenciais Conflitos 

tratamento). Potencial 
hidrotermal nas áreas 
do norte da RBRU. 

aqüíferos não totalmente 
compreendidas e vazões 
ótimas sustentáveis ainda 
em aberto.  

Formações 
Gonduânicas 
Superiores 

Poços c/ vazões muito 
baixas ou secos. Q/s 
geralmente < 0,1 m3/h/m. 

águas c/ tendência a 
duras, com grande 
quantidade de sais de 
cálcio e magnésio. 
Restrições para uso de 
abastecimento e 
irrigação. 

Pouca informação 
hidrogeológica; 
Vulnerabilidade média a 
baixa; Riscos de 
contaminação orgânica 
similar as demais 
unidades. 

Formação Rio Bonito 
Vazões médias de 2m3/h, 
atingindo em casos 
excepcionais > de 10m3/h 

Tendência a águas c/ 
mineralização 
indesejada, alta 
salinidade e STD 
elevados; Áreas de 
afloramento com águas 
doces e potáveis. 

Poucos poços na Bacia 
do Negro e Santa Maria; 
vulnerabilidade alta em 
áreas de afloramento dos 
estratos areníticos; Risco 
e contaminação orgânica 
quando inadequadamente 
explotado. 

Grupo Itararé 

Sem expressão; vazões 
variáveis (por correlação a 
outras regiões de SC e 
PR), em média <10m3/h. 

Sem expressão. 
Tendência p’águas 
duras com restrição ao 
uso p/ abastecimento e 
irrigação. 

Vulnerabilidade média a 
baixa; Riscos de 
contaminação orgânica 
similar as demais 
unidades. 

Metasedimentares e 
Metavulcânicas Sem expressão Sem expressão Nenhum conhecimento 

hidrogeológico 

Granitóides 
Indiferenciados 

Q/s < 0,5 m3/h/m, Vazões 
médias em torno de 
4m3/h, porém variando 
desde poços secos até 
vazões de > 20m3/h. 

Circulação rápida c/ 
Águas com boa 
qualidade; 
Restrição local devido a 
potencial p/ teores de 
flúor > VMP. 
 

Poucos poços na Bacia 
do Negro e Santa Maria; 
Vulnerabilidade natural 
média a baixa; risco de 
contaminação orgânica 
devido a problemas 
construtivos. 

Metamórficas Básicas e 
Ultrabásicas Sem expressão Sem expressão Nenhum conhecimento 

hidrogeológico 

Rochas Metamórficas 
do Proterozóico Inferior 

Q/s < 0,5 m3/h/m, Vazões 
médias em torno de 
4m3/h, porém variando 
desde poços secos até 
vazões de > 20m3/h. 

Circulação rápida c/ 
Águas com boa 
qualidade; 
Restrição local devido a 
potencial p/ teores de 
flúor > VMP. 
 

Poucos poços na Bacia 
do Negro e Santa Maria; 
Vulnerabilidade natural 
média a baixa; risco de 
contaminação orgânica 
devido a problemas 
construtivos. 

3.2.5. Caracterização Hidrogeológica das Sub-regiões da RBRU 

Se no capítulo anterior importava a visão de cada aqüífero enquanto corpo 

hídrico, neste capítulo realiza uma releitura das informações a luz da 

desagregação da RBRU por sub-regiões. A tabela a seguir organiza as 

informações segundo este enfoque e sintetiza as informações de água 

subterrânea por cada sub-região. 
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Tabela 3.24 – Síntese das Informações Hidrogeológicas por Sub-região. 

Sub-região  Principais Sistemas 
Aqüíferos Aflorantes  

% de 
Ocorrência  

Vazão (Q) 
(m3/h/) 

Potencial 
Hidrogeológico 

EXTREMO OESTE Formação Serra Geral 98,74 9.7m3/h 

Predomínios de zonas 
aqüíferas regular a 
pobres; cunha de zona 
muito boa no eixo 
Descanso-São Miguel 
do Oeste-Guaraciaba-
São José do Cerro-
Dionísio Cerqueira; zona 
boa envolvendo Flor do 
Sertão-Maravilha-Santa 
Terezinha do Progresso 

MEIO OESTE Formação Serra Geral 99,73 10.5 a 36m3/h 

Ocorrência de zona 
muito boa em toda 
borda leste, envolvendo 
Chapecó, Xanxerê, 
Faxinal dos Guedes e 
Abelardo Luz; zona 
regular em Pinhalzinho-
CampoErê-São 
Domingos 

VALE DO RIO DO 
PEIXE Formação Serra Geral 100 15m3/h 

Parte sul com 
predomínio de zonas 
boas 

PLANALTO DE 
LAGES 

Aluviões 
Formação Serra Geral 

Rochas Alcalinas 
Sistema Aqüífero Guarani 

Fm. Gonduânicas Superiores 
Formação Rio Bonito 

Grupo Itararé 

0,14 
78,62 
0,28 
3,09 
16,79 
0,44 
0,58 

 
13m3/h 

Sem cobertura do 
PROESC 

APUAÊ-
INHANDAVA (U10) 

Serra Geral 
 100 13.7 m3/h 

Capacidades 
Específicas (Q/s) de 
baixas a muito baixa  

PASSO FUNDO 
(U20) 

Unidades Sedimentares 
Terciárias 

Serra Geral 

0,75 
 

95,95 

 
 

15 m3/h 

Em geral Q/s baixas; 
SAG confinado com Q/s 
média 

TURVO-STA. 
ROSA-STO. 

CRISTO (U30) 
Serra Geral 98,60 19 m3/h Q/s baixas; SAG 

confinado com Q/s alta 

PIRATINIM (U40) 
Aluviões 

Serra Geral  
1,51 
97,80 

 
16.3 m3/h 

Em geral Q/s baixa; 
SAG confinado com Q/s 
média 

IBICUÍ (U50) 

Aluviões 
Unidades Sedimentares 

Terciárias 
Serra Geral 

Sistema Aqüífero Guarani 
'Formações Gondwânicas 

Superiores 

11,80 
0,31 

 
54,11 
25,26 
8,46 

 
 
 

12m3/h 
17 a 25m3/h 

 

Em sua parte norte e 
oeste Q/s muito baixos; 
na parte central SAG 
com Q/s de médias a 
baixas; bem a oeste 
SAG confinado com Q/s 
alta 

QUARAI (U60) 

Aluviões 
Serra Geral 

Sistema Aquífero Guarani 

16,70 
77,80 
4,25 

 
8.5m3/h 
21.2m3/h 

Em geral Q/s muito 
baixa; SAG confinado 
com Q/s média e SAG 
aflorante com Q/s média 

SANTA MARIA 
(U70) 

Aluviões 
Unidades Sedimentares 

Terciárias 

27,16 
0,47 

 

 
 
 

Em geral Q/s muito 
baixa; SAG na borda 
oeste com Q/s baixa e 
SAG aflorante com Q/s 
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Sub-região  Principais Sistemas 
Aqüíferos Aflorantes  

% de 
Ocorrência  

Vazão (Q) 
(m3/h/) 

Potencial 
Hidrogeológico 

Serra Geral 
Sistema Aqüífero Guarani 
'Formações Gondwânicas 

Superiores 
Rio Bonito 

Itararé 
'Metasedimentares e 

Metavulcânicas 
Granitóides 

'Metamórficas Básicas e 
Ultrabásicas 

'Rochas Metamórficas do 
Proterozóico Inferior 

1,01 
7,71 
44,73 

 
3,42 
0,55 
1,46 

 
6,22 

 
0,05 
7,19 

13m3/h 
36m3/h 

média 

NEGRO (U80) 

Aluviões 
Unidades Sedimentares 

Terciárias 
'Formações Gondwânicas 

Superiores 
Rio Bonito 

Itararé 
'Metasedimentares e 

Metavulcânicas 
Granitóides 

'Rochas Metamórficas do 
Proterozóico Inferior 

20.06 
4,51 

 
47,71 

 
7,37 
0.10 
0,05 

 
4.07 
16,07 

 

 
 
 
 
 
9.6m3/h 
 
 
 
4.5m3/h 

Em geral Q/s muito 
baixa 

IJUÍ (U90) 
Aqüíferos Sedimentares 

Terciários 
Serra Geral 

4,32 
 

95,68 

 
 
21.27m3/h 

Em geral baixa; SAG 
confinado com Q/s 
média 

VÁRZEA (U100) 
Aqüíferos Sedimentares 

Terciários 
Serra Geral 

1,32 
 

97,92 

 
 
15.8m3/h 

Em geral baixa; SAG 
confinado com Q/s 
média 

BUTUÍ-ICAMAQUÃ 
(U110) 

Aluviões 
Serra Geral 

Sistema Aqüífero Guarani 

15,17 
75,57 
8,56 

 
6m3/h 

Em geral muito baixa; 
SAG confinado com Q/s 
média 

 

As vazões apresentadas na tabela expressam vazões médias para as 

distintas unidades aqüíferas e de acordo com as informações existentes. 

Marcados em negrito observam-se àquelas unidades aqüíferas aflorantes com 

maior importância em termos de área ou potencial hidrogeológico, havendo 

correspondência dos valores na mesma linha através das distintas colunas. Por 

exemplo, na sub-região Butuí-Icamaquã a principal unidade aqüífera é o Serra 

Geral, aflorante em 75,57% da área da respectiva região e tendo média de 

vazões da ordem de 6m3/h. As principais conclusões da leitura da tabela são: 

• A importância da unidade aqüífera Serra Geral em quase todas as 

sub-regiões com exceção de Santa Maria, Negro e Ibicuí no RS a 
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jusante da RBRU (variedade muito grande de unidades aqüíferas); 

do ponto de vista geológico pode-se dizer que toda a porção norte e 

noroeste da RBRU se comporta de maneira bastante homogênea. 

• Conforme já pode ser visualizado no zoneamento de domínios da 

região estudada pelo PROESC, é de esperar uma grande variação 

em termos de vazões nos poços desta mesma unidade aqüífera; 

probabilidade de vazões mais altas em certas regiões em detrimento 

de pequenas vazões em outras. Ressalta-se que neste tipo de 

aqüífero, os fatores geológicos de caráter local possuem forte 

influência nas vazões observadas. 

• As regiões de jusante da RBRU na região sul do RS mostram-se 

bastante complexas do ponto de vista hidrogeológico, especialmente 

a sub-região Santa Maria, Ibicuí e Negro. O mesmo vale para a sub-

região do Planalto de Lages. As características de suas unidades 

aqüíferas são pouco conhecidas. Quase inexistem informações 

sobre os aqüíferos formados pelos aluviões e formações 

gonduânicas superiores, por exemplo. 

• Observa-se proporções significativas de afloramentos de SAG nas 

sub-regiões Butuí, Santa Maria, Ibicuí e Planalto de Lages. Estas 

áreas, em sua grande maioria, atuam como áreas de recarga 

regional do SAG e, em função disto, apresentam maior 

vulnerabilidade devendo receber atenção especial em termos de 

estratégias de gestão. 

• As sub-regiões com maior potencial hidrogeológico relacionado às 

unidades aqüíferas aflorantes são: Meio Oeste, porções do Extremo 

Oeste, parte sul do Vale do Rio do Peixe, Ibicuí, Quarai, Butuí-

Icamaquã e Apuaê-Inhandava. 
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3.2.6. Caracterização dos Usos Atuais 

Com base nas informações obtidas foi possível desenvolver o somatório de 

extrações de água subterrânea, conforme seus respectivos usos, para cada uma 

das sub-regiões. Ressalta-se que as vazões adotadas correspondem à vazões 

corrigidas (preenchimento de lacunas com as vazões médias por município), já 

que nem todos os registros de poços continham informação de vazão e regime de 

uso. Muito cuidado deve ser tomado quando calculado os volumes finais de água 

extraída ao ano, pois não se conhece o regime operacional de cada um destes 

poços e seus respectivos rebaixamentos. Para efeitos de cálculos futuros pode 

estimar-se que trabalhem a um regime entre 10 a 12 horas de bombeamento/dia. 

A Tabela 3.25 apresenta em forma de degradê em que sub-regiões estão 

localizadas as maiores extrações geral e específica por tipos de usos (sendo a cor 

laranja atribuída aos maiores valores). Algumas observações são fundamentais: 

• 52% do total de poços operantes na RBRU não contêm informação 

de vazão e aproximadamente 32% dos mesmos não possuem 

informação quanto ao tipo de uso; 

• A não cobertura do cadastro de poços faz enorme diferença e 

subestima as extrações em várias Sub-Regiões, como por exemplo, 

no Planalto de Lages; 

• Por outro lado, a cobertura do inventário de poços gerado no âmbito 

do PROESC e do convênio entre a CPRM e SEMA-DRH no RS, em 

determinadas regiões, desequilibra o cenário, como por exemplo, 

nas sub-regiões Passo Fundo no RS e as bacias do Oeste 

Catarinense; 

• As bacias do oeste catarinense (em ordem Extremo Oeste, Meio 

Oeste e Vale do Rio do Peixe) apresentam as maiores extrações, 

somando juntas 70% das extrações totais em toda a RBRU; As 

menos extrações ocorrem em regiões de pouca área, sem inventário 

de poços e com aqüíferos de pouca capacidade, respectivamente 
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Quaraí (1%), Piratinim (0,61%) ou Butuí-Icamaquã (0,7%) e Negro 

(0,35%) ou mesmo, em função da combinação destes fatores; 

• O principal uso de água subterrâneo é o abastecimento doméstico e 

público, incluindo aqui os poços utilizados para usos múltiplos, 

principalmente em propriedades rurais, os quais são utilizados como 

fontes complementares na atividade agropecuária (irrigação e 

dessedentação animal). A proporção deste uso na região supera os 

60%. Destacam-se as sub-regiões Extremo Oeste, Meio Oeste e 

Ibicuí; 

• Os usos para irrigação e dessedentação animal são de difícil 

estimação e aparecem de forma combinada com usos domésticos 

em geral. Os usos para irrigação somam < 1% das extrações totais e 

aparecem naquelas bacias com aptidão agrícola de irrigação, Ibucuí, 

Butuí-Icamaquã e Planalto de Lages. Já as extrações para uso 

animal da ordem de 13,7% do total ocorrem nas bacias com intensa 

atividade agro-industrial (Extremo Oeste, Meio Oeste e Vale do Rio 

do Peixe); 

• O uso industrial alcança 2,6% do total e ocorre preferencialmente 

nas bacias Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe (confundindo-se com 

usos para dessedentação animal) e Santa Maria; Usos alternativos 

como, por exemplo, o lazer alcança 1,6% do total e ocorre nas 

bacias com aproveitamentos hidrominerais e hidrotermal sob a 

forma de balneários no Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe. 
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Tabela 3.25 – Síntese das informações de vazões dos poços em funcionamento do SIAGAS por Sub-Região Hidrográfica da RBRU. 

Sub-Região / Sub-Bacia Hidrográfica 
Não 

Informado 
(m3/h) 

Abastecimento 
Humano 

(m3/h) 

Abastecimento 
Doméstico / 

Animal 
(m3/h) 

Abastecimento 
Doméstico / 

Irrigação 
(m3/h) 

Abastecimento 
Industrial 

(m3/h) 

Abastecimento 
Múltiplo (*) 

(m3/h) 

Outros 
(lazer) 
(m3/h) 

TOTAL 
(m3/h) 

% 
(TOTAL) 

EXTREMO OESTE 13188,77 7500,87 4444,56 0,00 99,85 31,80 111,13 25376,98 28,85 
MEIO OESTE 7436,22 7449,95 2599,12 32,51 680,33 2313,51 462,53 20974,17 23,84 
PEIXE 5103,02 2271,45 4087,04 33,83 416,87 2628,07 232,55 14772,83 16,79 
PLANALTO DE LAGES 221,56 159,25 207,84 0,00 23,00 231,56 69,62 912,83 1,04 
APUAÊ – INHANDAVA 464,00 2990,00 225,00 33,00 104,00 914,00 162,00 4892,00 5,56 
PASSO FUNDO 85,00 1553,00 33,00 9,00  198,00 36,00 1914,00 2,18 
TURVO – SANTA ROSA – SANTO CRISTO 203,00 3170,00 24,00  13,00 11,00 2,00 3423,00 3,89 
PIRATINIM 116,00 395,00 21,00 6,00    538,00 0,61 
IBICUÍ 375,00 3505,00 126,00 491,00 350,00 853,00 80,00 5780,00 6,57 
QUARAÍ 90,00 156,00 57,00 28,00 8,00 539,00  878,00 1,00 
SANTA MARIA 82,00 2527,00   383,00 66,00 183,00 3241,00 3,68 
NEGRO 60,00 43,00 62,00 1,00 82,00 28,00 32,00 308,00 0,35 
IJUÍ 140,00 1195,00 15,00  78,00 19,00  1447,00 1,64 
VÁRZEA 444,00 2350,00  53,00 5,00 48,00  2900,00 3,30 
BUTUÍ - ICAMAQUÃ 18,00 355,00 146,00 13,00 25,00 22,00 40,00 619,00 0,70 
TOTAL 28026,57 35620,52 12047,56 700,34 2268,05 7902,94 1410,83 87976,81 100,00 
% TOTAL 31,86 40,49 13,69 0,80 2,58 8,98 1,60 100  

Fonte: SIAGAS, consulta gerada em Novembro de 2006/2007. 
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3.2.7. Aspectos Institucionais 

Ambos Estados (SC e RS) dispõem de estrutura institucional e base legal 

adequada para implementar a gestão de recursos hídricos. No entanto, no que 

tange à administração das águas subterrâneas observa-se certa desarticulação, 

ficando estes recursos sempre em segundo plano na ordem de prioridades 

políticas. Esta situação é decorrente, dentre outros: (i) da não existência de 

pressão para que sejam desenvolvidos mecanismos de administração e para que 

seja ampliado o conhecimento sobre a situação dos sistemas aqüíferos; (ii) o 

conceito de que as águas subterrâneas se constituem em “reservas estratégicas” 

inibe o aprimoramento do conhecimento técnico e do desenvolvimento de 

mecanismos legais e institucionais de gestão das águas subterrâneas; (iii) 

aparente maior facilidade e menor custo de acesso às reservas superficiais; (iv) 

as águas superficiais possuem uma diversidade de usos maior do que as águas 

subterrâneas sendo igualmente maior a probabilidade de ocorrência de conflitos 

entre os diversos setores que a utilizam. 

Em conseqüência destes fatores, ambas as estruturas institucionais foram 

progressivamente sendo capacitadas, em menor ou maior grau, para o 

desenvolvimento de instrumentos de gestão e de planejamento voltados para as 

águas superficiais. As águas subterrâneas, conforme foi visto na introdução, 

passam a assumir importância progressiva no suprimento das demandas de água, 

principalmente para o abastecimento público. Desta forma, aflora um novo campo 

de geração de conflitos, para cuja mediação, em situação oposta ao das águas 

superficiais, até poucos anos, não existiam normativas e estruturas institucionais 

adequadas. Este cenário levou à necessidade do estabelecimento de normativas 

para o disciplinamento do uso da água subterrânea e do fortalecimento das 

estruturas institucionais, dentre as quais, apenas a primeira ação (construção de 

normas legais) foi efetivamente executada. Dispõe-se hoje de um conjunto de 

diplomas legais que, salvo a necessidade de complementações, suportam a 

tomada de decisão e a execução de ações voltadas à gestão das águas 
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subterrâneas. Sua efetividade, no entanto, carece de apoio e fortalecimento 

estrutural de recursos humanos e de uma articulação institucional adequada. 

A situação dos organismos gestores de recursos hídricos (com raras 

exceções), no que se refere ao seu preparo técnico e organizacional para a 

gestão dos recursos hídricos subterrâneos, é reflexo de um processo histórico de 

priorização da administração das águas superficiais. 

O Quadro abaixo resume quais as leis existentes, com ênfase nos recursos 

hídricos subterrâneos. 

Quadro 3.16 – Arcabouço Legal e Institucional pertinente a RBRU 

 RIO GRANDE DO SUL SANTA CATARINA 

Gestão e proteção dos 
RH  

-Lei10350 de 1994, Política 
Estadual RH; 
-Dec 37033 de 1996, direitos de 
uso de águas; 
-Dec 37034 de 1996, Comitês de 
Bacia; 
-Constituição (ref. 2007), gestão 
de RH. 

-Lei 9022 de 1993, Sistema 
estadual de gestão de RH; 
-Lei 9748 de 1994, Política 
Estadual RH; 
-Dec 4778 de 2006, 
regulamenta a outorga de 
direitos de uso de RH 
 

Águas subterrâneas 
-Dec 42047 de 2002, gestão e 
conservação de águas 
subterrâneas; 

 

 
O quadro mostra a situação dos órgãos gestores estaduais de recursos 

hídricos no que se refere especificamente à gestão das águas subterrâneas. São 

indicados o órgão gestor, a existência de instrumentos de planejamento (planos 

estaduais/planos de bacias de recursos hídricos e mapas hidrogeológicos), a 

situação dos instrumentos de gestão (outorga, monitoramento e cobrança) e a 

situação dos órgãos gestores em termos de disponibilidade de equipes técnicas e 

de infra-estrutura física e operacional (instalações e equipamentos), além da 

existência de câmaras técnicas voltadas às águas subterrâneas junto aos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e a existência de fundos financeiros 

setoriais específicos para o suporte a gestão de recursos hídricos. 

De sua leitura se desprende que os respectivos órgãos gestores não 

contam com estrutura técnica e operacional adequada para a gestão dos recursos 

hídricos subterrâneos. Em termos de instrumentos de planejamento ambos 

estados possuem apenas o diagnóstico dos planos estaduais de recursos hídricos, 
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estando seu processo de conclusão ainda em aberto. No que se refere à outorga 

do direito do uso da água, o RS emitem autorizações para o uso da água 

subterrânea enquanto que em SC existe a figura do licenciamento ambiental à 

perfuração de poços. A cobrança pelo uso da água subterrânea não está 

implantada embora as normas legais tenham previsão para implementá-la. O 

monitoramento sistemático dos sistemas aqüíferos também não é realizado. 

Apenas nos poços operados pelas companhias responsáveis pelo abastecimento 

público são feitas análises de qualidade da água, com vistas a verificar a 

adequação aos padrões de potabilidade e adequação as portarias de saúde. 

O incremento das demandas não foi acompanhado pelo aparelhamento 

técnico e operacional dos órgãos responsáveis pelo disciplinamento e 

administração do uso da água, resultando em um grau ainda insuficiente de 

controle à perfuração de poços e nas vazões extraídas. Por outro lado, tampouco 

houve investimentos significativos na ampliação do conhecimento hidrodinâmico e 

estrutural dos sistemas aqüíferos, bem como na capacitação das equipes técnicas 

eventualmente disponíveis em alguns órgãos gestores. Deve ser reconhecido, no 

entanto, o espaço cada vez maior de discussão do tema águas subterrâneas junto 

aos atores de Recursos Hídricos de ambos os Estados, o papel fundamental de 

associações como a ABAS e o progressivo interesse por parte dos grupos 

acadêmicos no tema. Ressalta-se igualmente a mudança de visão na forma de 

abordagem do tema água subterrâneas nos estudos em nível de bacia 

hidrográfica.  

De abordagens meramente descritivas se nota uma preocupação 

progressiva em quantificar reservas, disponibilidades, vazões e adequação ao uso 

das águas subterrâneas. Neste sentido, vale lembrar o papel de projetos regionais 

(em andamento ou prestes a entrar em sua fase de execução) cujo objeto 

principal recai nos recursos hídricos subterrâneos, a saber: O Projeto para a 

proteção ambiental e desenvolvimento sustentável do Sistema Aqüífero Guarani 

(financiado pelo FMAM, tendo o Banco Mundial e a OEA como agências de 

implementação e de execução respectivamente) e o Projeto Serra Geral Aqüífero 

Guarani (financiado por verbas parlamentares sendo executado pelos governos 

estaduais e instituições de ensino e pesquisa da região). 
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Este quadro de fragilidade técnica e operacional requer um esforço por 

parte de ambos os governos no sentido de buscar alternativas técnicas e 

políticos-institucionais no sentido de atender as demandas atuais e futuras de 

gestão de todos as unidades aqüíferas que se localizam, não somente na Região 

da Bacia do Rio Uruguai, mas na jurisdição de ambos Estados. 

Um dos maiores entraves, principalmente no Brasil, para o fortalecimento 

dos órgãos gestores, se concentra nos baixos salários ofertados pelas instituições 

públicas (principalmente as estaduais) a técnicos capacitados ou passíveis de 

capacitação. Embora algumas instituições brasileiras estejam em processo de 

realização de concurso público para admissão de técnicos, é comum o não 

preenchimento das vagas ofertadas e, mesmo quando preenchidas, os 

concursados permanecem na instituição apenas até o momento em que 

conseguem empregos melhor remunerados. 

No fortalecimento, deve ser dada absoluta prioridade para o incremento do 

número de técnicos e, em um segundo momento, na busca de capacitação das 

equipes e na adequação das normas de exploração dos recursos hídricos 

subterrâneos e de uso e ocupação do solo, às características estruturais e 

hidrodinâmicas das diferentes unidades aqüíferas e de suas distintas zonas 

específicas, como, por exemplo, no caso do Sistema Aqüífero Guarani, dada a 

diferença entre as estratégias de gestão aplicáveis à suas áreas de afloramento e 

aquelas recomendáveis as suas zonas de confinamento. 
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Quadro 3.17 – Avaliação Jurídico e Institucional de Água Subterrânea pertinente a RBRU. 

INSTRUMENTOS DE GESTAO 
ESTADO ÓRGAO 

GESTOR 

CAMARA 
TÉCNICA 

(água 
subterrânea). 

FS 
INSTRUMENTOS 

DE 
PLANEJAMENTO Outorga Monitora

mento  Cobrança 
EQUIPE 

TÉCNICA 
INFRAESTRUTU

-RA FÍSICA E 
OPERACIONAL 

Rio Grande do 
Sul 

Departamento de 
Recursos 

Hídricos/Secretar
ia do Meio 
Ambiente 

Sim Sim 

Mapa 
Hidrogeológico do 

Estado 
Plano Estadual de 
Recursos Hídricos 
(em elaboração) 

Implantada Não Insuficiente Não 

Insuficiente 
(em fase de 

preparação de 
concurso) 

Insuficiente 

Santa Catarina 

Diretoria de 
Recursos 

Hídricos/Secretar
ia do 

Desenvolvimento 
Econômico 
Sustentável 

Não Sim 

Mapa dos 
Domínios 

Hidrogeológicos 
Plano Estadual de 
Recursos Hídricos 
(em elaboração) 

Não 
Implantada/ 

Realiza 
Licenciame

nto 
Ambiental 
(FATMA) 

Não 
Insuficiente 
(em fase de 
ampliação) 

Não 

Insuficiente 
(em fase 

contratação de 
técnicos) 

Insuficiente 
(em fase de 
ampliação) 
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3.3. ASPECTOS RELACIONADOS À CONSERVAÇÃO E COBERTURA 
VEGETAL 

A bacia do rio Uruguai em seu trecho brasileiro representa, em termos de 

sua cobertura vegetal, uma síntese da ampla variedade de situações que o sul do 

Brasil abriga. 

Essa região do país apresenta um aspecto muito variável, tanto no que se 

refere à composição geológica, situação topográfica e climática e, como 

conseqüência da inter-relação entre essas, na cobertura vegetal. Das nascentes 

junto à borda da Serra Geral, em altitudes que superam mil metros, à barra do rio 

Quaraí, os ambientes naturais são ocupados por florestas e campos que se 

alternam em decorrência das variações edáficas e climáticas e cuja composição 

florística e fisionomia apresentam diferenças bastante significativas. 

Este item apresenta uma síntese dos principais aspectos relacionados à 

cobertura vegetal da bacia e a influência dessa sobre a composição da fauna, as 

principais forças a que está sujeita sua evolução, além de questões relacionadas 

à salvaguarda de suas características ambientais mais significativas. 

Também é feita uma avaliação da distribuição das áreas protegidas na 

bacia, assim como das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, 

definidas no âmbito do Programa Nacional da Diversidade Biológica – PRONABIO. 

3.3.1. Caracterização dos Ecossistemas Mais Significativos 

A bacia do Uruguai tem seu território incluído em dois dos seis biomas 

continentais brasileiros: a Mata Atlântica e o Pampa (Figura 3.9). O conceito de 

bioma designa unidades espaciais em que vive um conjunto de espécies vegetais 

e animais que compartilham condições geoclimáticas similares. A Mata Atlântica, 

que ocupa toda a faixa continental atlântica brasileira, e se estende para o interior 

no Sudeste e Sul do País, é definida pela vegetação florestal predominante e pelo 

relevo diversificado. Já o Pampa, cuja distribuição restringe-se ao Rio Grande do 

Sul, se define por um conjunto de vegetação de campo em relevo de planície. 
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Todas as florestas que originalmente ocupavam a bacia do rio Uruguai no 

território brasileiro estão incluídas no bioma Mata Atlântica, sendo suas distintas 

feições classificadas segundo suas peculiaridades, como será descrito a 

seguir.

 
Figura 3.9 – Biomas da bacia. 

 
Os biomas podem ser subdivididos em formações vegetais, de acordo com 

suas peculiaridades florísticas e fisionômicas. Em linhas gerais, a vegetação do 

sul do Brasil pode ser dividida em quatro tipos principais. Embora a ciência 

fitogeográfica possa empregar distintas metodologias de sistematização das 

tipologias vegetais e, conseqüentemente, distintas nomenclaturas, os grandes 

compartimentos podem ser agrupados nas seguintes classes: 

• Mata Atlântica ou Floresta Ombrófila Densa (ou ainda Floresta da 

Mata Pluvial da Encosta Atlântica): ao longo da costa atlântica, na 

porção leste da bacia; 
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• Mata com Araucária ou Floresta Ombrófila Mista (ou ainda Mata de 

Pinhais): nas porções mais altas do Planalto; 

• Mata do Alto Uruguai ou Floresta Estacional Decidual (ou ainda 

Floresta Estacional da bacia Paraná-Uruguai): junto à calha do rio 

Uruguai e de seus principais afluentes, na porção oeste da bacia; 

• Campos ou Estepe (ou ainda Savana): na região da Campanha 

Gaúcha e no planalto, entremeados à mata com araucária (campos 

de Cima da Serra). 

Essa divisão, como qualquer tentativa de classificação, traz consigo uma 

série de simplificações e reduções, uma vez que a complexidade do mundo 

natural é repleta de sutilezas e nuances, havendo interpenetrações entre as 

distintas formações, além de um contingente significativo de espécies de ampla 

distribuição, que podem ocorrer nas mais diferentes situações. Por tratar-se de 

uma abordagem de escala regional, esse tipo de classificação tampouco abrange 

os ambientes de transição que se revelam em escalas maiores, como áreas 

úmidas, afloramentos rochosos e outros ambientes especiais, que podem ter 

especial importância para a conservação da vida silvestre. Assim sendo, torna-se 

bastante difícil, quando não impossível, estabelecer os limites entre essas 

formações vegetais, servindo a classificação muito mais como um ponto de 

partida para compreender os grandes traços da paisagem da região. 

3.3.1.1. Mata Atlântica 
A distribuição da mata atlântica, na bacia do rio Uruguai, é bastante 

limitada, restringindo-se à região de nascentes, em seu limite leste. A mata 

atlântica stricto sensu ocupa as vertentes voltadas para o nascente, incluindo 

tanto as encostas como as áreas da planície litorânea. Trata-se de uma formação 

florestal com marcada estratificação vertical (árvores altas, árvores médias e 

arbustos), de alta diversidade de espécies e com abundância de lianas e epífitas, 

cuja composição específica varia consideravelmente, de acordo com as 

peculiaridades de seus habitats e os estágios de desenvolvimento. 
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A feição encontrada na bacia corresponde a uma vegetação composta por 

um pequeno grupo de árvores médias, arbustos e ervas que constituem o que o 

naturalista Balduíno Rambo denominou de “matinha nebular”, pelo fato de se 

encontrar muitas vezes coberta pela neblina formada pelas correntes quentes e 

úmidas da costa atlântica. 

Esses ambientes apresentam um grande apelo para o ecoturismo, devido a 

sua localização privilegiada, junto à escarpa da Serra Geral. Essa condição, que 

associa essa tipologia vegetal às áreas de nascentes, revela a importância de sua 

conservação para a gestão dos recursos naturais, apesar de sua distribuição 

restrita na bacia. 

Ocorrência na bacia: extremo leste do Planalto de Lages (RH4) e de 

Apuaê-Inhandava (U010). 

3.3.1.2. Mata com Araucária 
Essa formação ocupava originalmente grande parte do planalto meridional 

dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ocorre a presença 

marcante da Araucaria angustifolia, com suas copas corimbiformes e folhagem 

verde-escura emergindo por diversos metros sobre o restante da vegetação 

arbórea. Essa, por sua vez, não constitui uma formação homogênea e contínua, 

sendo na verdade formada por múltiplas associações e agrupamentos. São 

bastante comuns espécies das famílias Lauraceae (canelas) e Myrtaceae 

(cambuins, guamirins, murtas, etc), além de espécies típicas dessa formação, 

como guaperê, carne-de-vaca, pinheiro-bravo, gramimunha e casca-d’anta. 

As áreas ocupadas pela mata com araucária são entremeadas às áreas de 

campo, que normalmente estão associadas a solos mais rasos e pedregosos. 

Existe uma tendência natural das áreas de mata avançarem sobre os campos, em 

um fenômeno que pode ser descrito como “irradiação dos pinheiros”. Nos lugares 

mais altos e na borda dos campos observam-se agrupamentos de pinheiros, com 

muitos exemplares jovens à medida que se avança nos campos, formando uma 

vanguarda cujo desenvolvimento permitirá a posterior instalação da vegetação 

florestal. 
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A extração de madeira, que teve seu auge na primeira metade do século 

XX, foi responsável por grandes alterações na distribuição e nas condições de 

conservação dessa formação florestal, a tal ponto de serem extremamente raros 

remanescentes que não tenham sofrido alguma forma de extração. 

Ocorrência na bacia: Extremo Oeste (RH1), Meio Oeste (RH2), Planalto 

de Lages (RH4), Apuaê-Inhandava (U010), Passo Fundo (U020), Turvo-Santa 

Rosa-Santo Cristo (U030), Ibicuí (U050) e Várzea (U100). 

3.3.1.3. Mata do Alto Uruguai 
Trata-se de uma floresta do tipo subtropical continental que se distribui ao 

longo das bacias dos rios Paraná e Uruguai, que corre em geral em altitudes 

inferiores a 600 m. É fitofisionomicamente semelhante à mata atlântica, diferindo 

sensivelmente, no entanto, quanto à composição das associações. A mata 

apresenta três estratos arbóreos, um arbustivo e um herbáceo. O estrato arbóreo 

superior, com árvores cuja altura pode superar 30 m nos locais em melhor estado 

de conservação, é formado principalmente por grápia, canafístula, cedro e angico. 

Genericamente, esta mata situava-se no fundo dos vales, e, sobre os 

divisores d’água, dominavam os campos de barba de bode e, mais acima destes, 

as Matas com Araucária. Entre as espécies mais representativas desta floresta 

estão: a figueira, a grápia, e a canafístula. O estrato médio é ocupado por canelas, 

guajuvira, louro e algumas leguminosas, e o estrato das arvoretas é dominado 

pela laranjeira-do-mato e pelo soroco. 

Essa floresta foi intensamente modificada no processo de colonização do 

oeste dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além da exploração da 

madeira, o fato de ocupar solos muito ricos e aptos para a implantação de 

lavouras mecanizadas levou à virtual erradicação da floresta na bacia, restando, 

como área contínua, somente no Parque Estadual do Turvo, com uma área de 

cerca de 17 mil hectares. 

A degradação verificada nessa formação é de tal ordem que a conexão que 

havia até meados do século XX entre as matas da bacia do Paraná e a do 

Uruguai não mais existe. A maior parte dos remanescentes apresenta superfícies 
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pouco expressivas, baixa diversidade, estando sujeitas à ação do gado e à 

retirada de madeira e lenha, além de apresentar baixa conectividade. 

As matas ciliares que acompanham os principais rios da bacia, mesmo fora 

da área de abrangência da mata do Alto Uruguai, têm sua composição florística 

fortemente influenciada por ela, sendo possível encontrar espécies típicas 

avançando na direção leste, na direção da Depressão Central gaúcha, e para o 

sul, na direção da Campanha. 

Ocorrência na bacia: Extremo Oeste (RH1), Meio Oeste (RH2), Vale do 

rio do Peixe (RH3), Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (U030), Ijuí (U090), Várzea 

(U100), extremidade noroeste de Apuaê-Inhandava (U010) e norte de Passo 

Fundo (U020). 

3.3.1.4. Campos 
Os campos dominam a região sudoeste do Rio Grande do sul, formando a 

matriz da paisagem e apresentando uma grande variação de fisionomias, apesar 

do predomínio das formas herbáceas, dominadas por gramíneas, umbelíferas, 

leguminosas e compostas. 

Já com relação ao planalto, torna-se muito difícil, se não impossível, 

determinar as regiões de campo, uma vez que, embora distribuídos em toda a 

região, encontram-se misturados à mata com araucária. De modo geral, pode-se 

dizer que os campos dominam as partes mais altas, ocupando os terrenos mais 

planos e pouco ondulados e as áreas de solos mais rasos. 

A composição das diferentes associações do campo apresenta uma 

enorme complexidade, em decorrência da grande diversidade de espécies e da 

própria dificuldade associada à taxonomia dos principais grupos que nelas 

ocorrem. 

Algumas espécies dominam determinadas áreas, como é o caso da grama-

forquilha, da barba-de-bode e do capim-caninha, esse último podendo compor 

mais de 50% do tapete herbáceo na borda oriental da Serra Geral. Nas áreas 

baixas, sujeitas a inundações periódicas, ocorrem espécies exclusivas desses 

ambientes, como gravatá-do-banhado, cruz-de-malta, juncos e tiriricas. 
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Dependendo das condições de manejo, da intensidade do pastejo e da 

ocorrência de fogo, os campos podem ser invadidos por espécies arbustivas 

como chircas, carquejas e vassouras, formando os denominados “campos sujos”. 

A conservação dos campos também se mostra altamente complexa, já que 

é muito difícil encontrar-se áreas que não estejam sujeitas a alguma forma de 

alteração, seja a introdução de espécies forrageiras, quando não invasoras 

altamente agressivas, como é o caso do capim-annoni, na campanha, e o tojo, 

nos campos de cima da serra. 

O extremo oeste do Rio Grande do Sul, na sub-região da bacia do rio 

Quaraí, abriga uma das áreas mais importantes, pela sua raridade, para a 

conservação dos campos. Trata-se dos campos de espinilho, que são formações 

savânicas com a presença esparsa de exemplares arbóreos (espinilho, algarrobo, 

acácias, coronilha, etc), que originam uma fisionomia única na região. 

Ocorrência na bacia: Planalto de Lages (RH4), Apuaê-Inhandava (U010), 

Passo Fundo (U020), Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (U030), Piratinim (U040), 

Ibicuí (U050), Quaraí (U060), Santa Maria (U070), Negro (U080), Ijuí (U090), 

Várzea (U100) e Butuí-Icamaquã (U110). 

3.3.2. Unidades de Conservação Existentes e Conflitos com 
Atividades Antrópicas 

A manutenção da vida silvestre em espaços especialmente protegidos, 

além de uma necessidade imperiosa na busca e da salvaguarda de 

características ambientais relevantes e da manutenção de serviços ambientais 

indispensáveis, revela muito do comprometimento de uma sociedade com seu 

futuro e das gerações vindouras. 

O território incluído em áreas protegidas pode ser considerado indicador 

importante à hora de avaliarem-se o alcance de políticas públicas voltadas à 

proteção da natureza, mesmo tendo-se em conta as dificuldades de gestão das 

áreas implantadas. 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

recomenda a proteção de pelo menos 10% dos ambientes mais significativos de 



 Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                             

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

 
CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 

Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

230

um dado território, e o Ministério do Meio Ambiente trabalha com esse valor como 

objetivo de conservação dos biomas continentais brasileiros. 

Neste estudo será feita uma avaliação da distribuição das áreas 

especialmente protegidas na bacia, considerando-se as unidades de conservação 

estaduais e federais e as terras indígenas, não tendo sido incluídas as reservas 

particulares do patrimônio natural e unidades de conservação municipais, em 

função da necessidade de contar-se com as poligonais que delimitam as áreas 

para sua incorporação ao sistema de informações geográficas (SIG) e das 

dificuldades inerentes à obtenção desse tipo de informação. 

A figura a seguir apresenta a distribuição das áreas protegidas nas 

unidades de estudo e o Quadro que se segue a ela, a lista com seus nomes, 

bioma e categoria de proteção.  

 
Figura 3.10 – Áreas Protegidas na RBRU. 
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Quadro 3.18 – Áreas protegidas na bacia. 

ID BIOMA NOME GRUPO 
1 Pampa APA do Ibirapuitã Uso Sustentável 
2 Pampa REBIO  do Ibirapuitã Proteção Integral 
3 Pampa PE do Espinilho Proteção Integral 
4 Pampa REBIO de São Donato Proteção Integral 
5 Mata Atlântica ESEC da Mata Preta Proteção Integral 
6 Mata Atlântica FLONA Chapecó Uso Sustentável 
7 Mata Atlântica PE Fritz Plaumann Proteção Integral 
8 Mata Atlântica PE Rio Canoas Proteção Integral 
9 Mata Atlântica PE das Araucárias Proteção Integral 

10 Mata Atlântica PE de Rondinha Proteção Integral 
11 Mata Atlântica PE do Espigão Alto Proteção Integral 
12 Mata Atlântica PE do Turvo Proteção Integral 
13 Mata Atlântica PN das Araucárias Proteção Integral 
14 Mata Atlântica REBIO do Ibicuí Mirim Proteção Integral 
15 Mata Atlântica TI Aldeia Kondá Terra Indígena 
16 Mata Atlântica TI Carreteiro Terra Indígena 
17 Mata Atlântica TI Guarani Votouro Terra Indígena 
18 Mata Atlântica TI Guarita Terra Indígena 
19 Mata Atlântica TI Ligeiro Terra Indígena 
20 Mata Atlântica TI Nonoai/Rio da Várzea Terra Indígena 
21 Mata Atlântica TI Palmas Terra Indígena 
22 Mata Atlântica TI Toldo Chimbangue Terra Indígena 
23 Mata Atlântica TI Toldo Chimbangue II Terra Indígena 
24 Mata Atlântica TI Toldo Imbu Terra Indígena 
25 Mata Atlântica TI Toldo Pinhal Terra Indígena 
26 Mata Atlântica TI Votouro Terra Indígena 
27 Mata Atlântica TI Xapecó Terra Indígena 
28 Mata Atlântica PE do Ibitiriá Proteção Integral 
29 Mata Atlântica PN de São Joaquim Proteção Integral 
30 Mata Atlântica TI Rio dos Índios Terra Indígena 
31 Mata Atlântica TI Kaingang de Iraí Terra Indígena 
32 Mata Atlântica TI Serrinha Terra Indígena 
33 Mata Atlântica TI Ventarra Terra Indígena 
34 Mata Atlântica TI Cacique Doble Terra Indígena 
35 Mata Atlântica TI Inhacorá Terra Indígena 
36 Mata Atlântica TI Mato Preto Terra Indígena 

 

A área de estudo tem 5.078,6 km2 incluídos em espaços legalmente 

protegidos, o que corresponde a 2,9% da bacia do rio Uruguai no território 

brasileiro. Do total sob proteção, a maior parte corresponde à Área de Proteção 
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Ambiental do Ibirapuitã, na bacia do rio Ibicuí. Essa categoria de UC, incluída no 

grupo de Uso Sustentável normalmente engloba grandes territórios e não implica 

no domínio do Estado sobre as terras, o que significa dizer que a capacidade de 

regulação dos usos e a consecução dos objetivos da conservação são bastante 

limitadas, quando em comparação com o grupo de Proteção Integral. 

Desse total, 20,5% dizem respeito à Terras Indígenas, cujo objetivo 

principal não é a conservação da vida silvestre, mas sim garantir os meios 

necessários para a subsistência das populações indígenas, respeitando sua 

forma de vida, incluindo-se o uso dos recursos naturais. O confinamento de 

populações originalmente nômades em territórios delimitados, associado à 

pressão demográfica a que estão sujeitas, levam a uma sobre-exploração dos 

recursos naturais, a tal ponto de se verificar uma grande depleção dos estoques 

de fauna em função da caça, mesmo nas áreas maiores e com melhor cobertura 

vegetal, como são os casos das TI Nonoai/Rio da Várzea e Guarita, localizadas 

na bacia do rio da Várzea (U100). 

Assim sendo, embora se trate de espaços territorialmente protegidos, as 

terras indígenas estão sujeitas a algum nível de degradação, sendo, portanto, 

muito menos eficientes que Unidades de Conservação stricto sensu quando se 

trata da proteção da vida silvestre e dos processos que garantem sua 

perpetuação. 

Se forem consideradas somente as unidades de conservação, o total 

protegido da bacia corresponde a 2,3% de seu território, dos quais 1,8% 

pertencem ao grupo de uso sustentável e 0,5% a unidades do grupo de proteção 

integral, que são valores bastante reduzidos, quando se tem em conta a 

diversidade de situações encontradas e a inegável importância de certas áreas 

para a vida silvestre. 

A maior parte das áreas listada no Quadro 3.18 encontra-se integralmente 

inseridas na bacia do rio Uruguai, com as exceções da TI Palmas, que apresenta 

58,5% de seu território na unidade de estudo Meio Oeste (RH2) e do PN de São 

Joaquim, com 64,1% de sua superfície na unidade de estudo Planalto de Lages 

(RH4). 
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A Tabela 3.26 a seguir apresenta a distribuição das áreas protegidas nas 

unidades de estudo, considerando o conjunto de áreas apresentado no Quadro 

3.18. 

Tabela 3.26 – Áreas sob proteção nas unidades de estudo. 

NOME RHS 
Área da unidade

(ha) 
Área protegida 

(ha) 
% 

Extremo Oeste RH1 581.876,9 -  0,0 
Meio Oeste RH2 1.128.460,3 51.123,8 4,5 
Vale do Rio do Peixe RH3 790.132,2 725,1 0,1 
Planalto de Lages RH4 2.274.445,2 28.603,0 1,3 
Apuaê-Inhandava U010 1.451.903,8 16.383,6 1,1 
Passo Fundo U020 487.327,2 8.209,9 1,7 
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo U030 1.080.530,1 18.312,6 1,7 
Piratinim U040 766.118,8 -  0,0 
Ibicuí U050 3.138.718,2 314.984,4 10,0 
Quaraí U060 946.744,5 1.630,1 0,2 
Santa Maria U070 1.570.270,6 - 0,0 
Negro U080 297.349,7 - 0,0 
Ijuí U090 1.074.956,7 - 0,0 
Várzea U100 951.049,1 51.622,0 5,4 
Butuí-Icamaquã U110 894.833,6 13.524,4 1,5 

 

A análise da tabela acima permite que se façam algumas observações. Em 

primeiro lugar, como já destacado anteriormente, as unidades que apresentam as 

maiores áreas protegidas são a bacia do Ibicuí, em função da presença da APA 

do Ibirapuitã e as bacias do Meio Oeste e do rio da Várzea, ambas com uma 

presença significativa de Terras Indígenas, que correspondem a formas de 

proteção de abrangência relativamente limitadas do ponto de vista do grau de 

controle e interferência a que estão sujeitas por parte do Estado e mesmo dos 

seus objetivos. 

Chama a atenção o fato de que cinco das 15 unidades de estudo não 

possuem nenhuma área protegida cadastrada no banco de dados do estudo, 

outras três possuem somente uma área (Vale do rio do Peixe – PE Fritz 

Plaumann; Quaraí – PE do Espinilho e Butuí-Icamaquã – REBIO de São Donato) 

e uma (Passo Fundo) tem somente Terras Indígenas como área protegida. 
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A grande maioria das unidades de conservação de proteção integral 

encontrada na bacia sofre de problemas que usualmente afetam as áreas 

protegidas no Brasil, como é o caso da regularização fundiária, carência de 

pessoal e de meios para a fiscalização. Além da incidência desse tipo de 

problema, que infelizmente ainda é a regra quando se trata de espaços 

especialmente protegidos, algumas áreas estão sujeitas a pressões relacionadas 

ao uso do entorno, como são os casos, por exemplo, da REBIO do São Donato, 

que protege uma área extremamente significativa de banhado que vê sua 

superfície ser paulatinamente afetada pela drenagem das áreas adjacentes 

destinadas ao cultivo de arroz. 

A REBIO do Ibirapuitã, uma das poucas unidades de conservação de 

proteção integral voltada à basicamente à proteção de campos do bioma Pampa, 

com apenas 350 ha, em 2003 sofreu um grande incêndio, decorrente da prática 

de queimada do campo das propriedades adjacentes. 

O exemplo mais emblemático com relação às dificuldades relacionadas à 

gestão das unidades de conservação da bacia é o PE do Ibitiriá, encontrado na 

bacia do Apuaê-Inhandava (U010). Trata-se do típico caso de um “parque de 

papel” cuja localização exata era motivo de controvérsia até mesmo junto ao 

órgão encarregado de sua gestão. O parque, criado através de um Decreto em 

1975 nunca foi demarcado ou desapropriado, e atualmente o grau de alteração 

sofrido levou à completa descaracterização das condições que determinaram sua 

criação. 

As áreas florestais mais significativas, como o PN das Araucárias e o PE 

do Turvo sofrem permanentemente tentativas de invasão de caçadores, o que 

revela um problema crônico que afeta virtualmente a totalidade das unidades de 

conservação não só da bacia, mas em nível nacional, que são os problemas de 

mau relacionamento com sua vizinhança. Essa questão é sem dúvida um dos 

pontos críticos na gestão de áreas protegidas no Brasil. A indiferença, quando 

não a hostilidade aberta dos vizinhos, afetam significativamente o grau de 

proteção oferecido por essas áreas. 
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Essa condição também se revela no caso do Refúgio de Vida Silvestre do 

rio Pelotas (não apresentado no Quadro 3.18), que visa proteger áreas 

especialmente importantes junto à calha desse rio e cuja criação foi incluída nas 

medidas compensatórias decorrentes da implantação da UHE Barra Grande. Em 

consultas realizadas na região como uma das etapas necessárias a sua 

implantação, as administrações dos municípios afetados mostraram-se 

radicalmente contrários à idéia, a tal ponto de haver a suspensão dos estudos por 

orientação do Ministério do Meio Ambiente, até que se estude uma alternativa de 

consenso, capaz de viabilizar sua criação. 

3.3.3. Áreas Prioritárias para a Conservação 

A delimitação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

faz parte dos compromissos assumidos pelo Brasil quando se tornou signatário da 

“Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB” assinada na Eco 92, no Rio de 

Janeiro. Esse tratado internacional relaciona aspectos importantes referentes ao 

tema biodiversidade, tais como: conservação e utilização sustentável, 

identificação e monitoramento, conservação ex situ e in situ, pesquisa e 

treinamento, educação e conscientização pública, minimização de impactos 

negativos, acesso a recursos genéticos, acesso à tecnologia e transferência, 

intercâmbio de informações, cooperação técnica e científica, gestão da 

biotecnologia e repartição de seus benefícios, entre outros. 

Para o atendimento das diretrizes emanadas da CDB, o país elaborou a 

Política Nacional de Diversidade Biológica e implementou o Programa Nacional 

da Diversidade Biológica - PRONABIO, para viabilizar as ações propostas pela 

Política Nacional. 

O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira - PROBIO, que corresponde ao componente executivo do 

PRONABIO, foi criado para oferecer o apoio às iniciativas voltadas à coleta de 

informações capazes de oferecer uma avaliação a mais precisa possível da 

situação da biodiversidade do país.. 
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Entre 1997 e 2000, o PROBIO realizou uma ampla consulta para a 

definição de áreas prioritárias para conservação na Amazônia, Caatinga, Cerrado 

e Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos, e na Zona Costeira e Marinha. 

Trabalhando na forma de oficinas que congregavam especialistas de 

distintas áreas do conhecimento e considerando tantos os aspectos relacionados 

à vida silvestre e a sua conservação como as pressões a que está sujeita, as 

consultas permitiram que se fizesse um grande apanhado da produção científica 

voltada à conservação, considerando também as principais forças que agem no 

sentido da sua desestabilização. 

De maneira geral, a definição das áreas mais relevantes foi baseada nas 

informações disponíveis sobre biodiversidade e pressão antrópica, e na 

experiência dos pesquisadores participantes dos seminários de cada bioma. O 

grau de prioridade de cada uma foi definido por sua riqueza biológica, importância 

para as comunidades e sua vulnerabilidade. 

As áreas selecionadas naquele momento foram objeto de revisão na 

Oficina para a Atualização das Áreas Prioritárias para Conservação, Uso 

Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade - Alvos e Ferramentas, 

realizada em novembro de 2005, sendo posteriormente aprovada pela Comissão 

Nacional de Biodiversidade - CONABIO (Deliberação CONABIO nº 39 de 

14/12/2005). Como resultado dessa oficina, foi realizada uma nova rodada de 

reuniões técnicas no ano de 2006, preparando a realização dos Seminários 

Regionais dos Biomas, a partir dos quais foi gerado um conjunto de mapas que 

tiveram como base o Mapa de Biomas do IBGE, apresentando as áreas 

prioritárias em cada um dos biomas brasileiros. 

As novas áreas prioritárias adquiriram um status oficial como parte 

integrante da Política Nacional de Biodiversidade pela Portaria n° 9, de 23 de 

janeiro de 2007 do Ministério do Meio Ambiente. 

Além de definir classes de importância para as áreas delimitadas 

(importância extremamente alta, muito alta, alta ou insuficiente conhecida), o 

trabalho também indica iniciativas ou ações de manejo capazes de garantir a 

manutenção das características mais relevantes ou a recuperação daquelas que 
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foram perdidas, definindo também o nível de prioridade das ações/iniciativas 

propostas. 

Ao incorporarem o que há de mais atual nas informações científicas 

disponíveis, esses mapas representam uma síntese do conhecimento relacionado 

à conservação da vida silvestre, e como tal se revelam uma ferramenta 

indispensável para a definição de políticas públicas voltadas ao tema. 

Neste trabalho, será feita uma avaliação da distribuição das áreas 

prioritárias dos biomas Mata Atlântica e Pampa na bacia do rio Uruguai, 

considerando sua participação nas unidades de estudo, o nível de prioridade, e o 

tipo de ação de manejo proposto para cada uma delas. A Figura 3.11 a seguir 

apresenta a distribuição das áreas prioritárias na bacia e a Tabela 3.27 sua lista 

completa. 

Figura 3.11 – Áreas Prioritárias para a Biodiversidade. 

 
Tabela 3.27 – Áreas prioritárias para a biodiversidade na bacia. 
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ID NOME Área na bacia (ha) % da área na bacia
Ma006 Quarta Colônia 15.393,8 12,1 
Ma009 Mata 99.989,0 100,0 
Ma012 Nova Esperança do Sul 47.911,9 100,0 
Ma024 Campos de Bom Jesus 126.213,0 90,8 
Ma028 Corredor do Pelotas 435.287,2 99,8 
Ma030 Bozano-Ajuricaba 72.810,7 100,0 
Ma031 Rio Telha 25.228,9 84,6 
Ma033 Campo do Planalto das Araucarias 477.208,3 96,9 
Ma034 Anitápolis 37.819,9 25,2 
Ma035 Corredor Turvo-Ijuí 237.106,6 99,1 
Ma042 Entorno do Parque Estadual Rio Canoas 4.008,3 100,0 
Ma044 Serra do Pitoco 4.915,8 19,0 
Ma045 Rio Fortaleza 38.317,4 100,0 
Ma047 Corredor Curitibanos 26.827,7 100,0 
Ma048 Corredor do Rio Uruguai (Leste) 92.756,5 100,0 
Ma050 Corredor Turvo 24.519,7 100,0 
Ma053 Ametista do Sul 11.458,8 100,0 
Ma054 Lageado Grande 8.466,4 100,0 
Ma055 Corredor PE do Turvo-TI Guarita 8.372,5 100,0 
Ma056 Fragmentos Concórdia 7.282,4 100,0 
Ma059 Corredor Rio Uruguai 10.957,2 100,0 
Ma061 Corredor do Rio Uruguai (Oeste) 49.890,3 100,0 
Ma063 Entorno Flona Chapecó 11.072,3 99,1 
Ma069 Ligação Peperi-Guaçu 66.631,9 100,0 
Ma072 Lebon Régis 5.204,0 100,0 
Ma074 Timbó Grande 19.223,8 8,3 
Ma077 Fragmento do Vargeão 1.879,4 100,0 
Ma078 Estação EMBRAPA 4.572,5 100,0 
Ma080 Corredor Chapecó 58.358,9 100,0 
Ma081 Faxinal dos Guedes 2.526,1 100,0 
Ma082 Campos de Água Doce 71.997,8 96,9 
Ma084 Continuação do Corredor Chapecó 17.834,5 100,0 
Ma087 Palma Sola 89.656,2 99,3 
Ma090 RPPN Edson Mel 1.089,9 100,0 
Ma092 Abelardo Luz 3.343,9 100,0 
Ma099 Corredor de Peperiguaçu 32.697,0 32,9 
Pp015 Ponche Verde 530.562,3 96,4 
Pp023 Camaquã-Chico 43.950,3 24,9 
Pp024 Corredor Santa Maria 19.704,3 100,0 
Pp026 Quaraí 325.068,3 99,7 
Pp029 Campo Seco 53.585,2 100,0 
Pp031 Upamaroti 331.817,8 100,0 
Pp039 Barra do Quaraí 14.734,4 99,1 
Pp041 Cerro do Jarau 23.915,3 99,9 
Pp043 Areias Brancas 68.839,0 100,0 
Pp044 Corredor do Parque do Espinilho 9.708,8 98,8 
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ID NOME Área na bacia (ha) % da área na bacia
Pp046 Caverá 141.115,3 100,0 
Pp047 Pai Passo 362.582,3 100,0 
Pp048 Caiboaté 88.275,1 99,9 
Pp050 Espinilho Guaraputan 22.100,8 100,0 
Pp052 Saicã 71.219,1 100,0 
Pp055 Entorno ReBio do Ibirapuitã 41.748,8 100,0 
Pp056 Nascentes próximas a São Vicente do Sul 152.766,3 81,9 
Pp060 Uruguaiana 62.576,9 99,9 
Pp061 São Pedro / Chiniquá 75.292,2 42,8 
Pp062 São Vicente do Sul 133.703,4 100,0 
Pp063 Bugio preto 95.912,0 100,0 
Pp065 Corredor do Rio Ibicuí 137.311,3 100,0 
Pp066 Barra do Ibicuí 82.215,8 99,3 
Pp067 São Martinho 5.724,5 97,5 
Pp068 Corredor Itu-Puitã 237.610,8 100,0 
Pp070 Guaçupi 48.354,2 100,0 
Pp073 Região de Jari 48.697,0 100,0 
Pp074 Região de Santiago 60.604,4 100,0 
Pp075 Rio Jaguari 36.670,0 100,0 
Pp077 Unistalda 119.337,4 100,0 
Pp078 Nascentes do Rio Butuí 93.256,9 100,0 
Pp079 Nascentes do Rio Jaguari 36.821,3 83,6 
Pp080 Entorno REBIO São Donato 114.470,2 99,9 
Pp081 Jóia 19.639,5 100,0 
Pp082 Corredor Icamacuã 150.817,7 100,0 
Pp083 Corredor Campo das Missões 50.590,1 100,0 
Pp084 Sanga Laranjeira 173.823,4 100,0 
Pp085 Arroio Xuni 24.315,2 100,0 
Pp086 Santo Antonio das Missões 27.320,7 100,0 
Pp087 Corredor Uruguai - Missões 54.408,8 99,7 
Pp088 Garruchos 23.076,0 97,9 

 
As áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade incluídas na 

bacia do rio Uruguai totalizam 64.630,7 km2, o que corresponde a 37,1% de seu 

território. A Tabela 3.28 a seguir apresenta a distribuição das áreas listadas nas 

unidades de estudo. 
 

Tabela 3.28 – Distribuição das áreas prioritárias nas unidades de estudo. 

Unidade de estudo Código Áreas 
Prioritárias (ha) % Unidade 

Extremo Oeste RH1 204.943,1 35,2 
Meio Oeste RH2 187.260,0 16,6 
Vale do Rio do Peixe RH3 36.756,4 4,7 
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Unidade de estudo Código Áreas 
Prioritárias (ha) % Unidade 

Planalto de Lages RH4 868.487,2 38,2 
Apuaê-Inhandava U010 353.931,5 24,4 
Passo Fundo U020 8.807,8 1,8 
Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo U030 110.016,4 10,2 
Piratinim U040 230.434,0 30,1 
Ibicuí U050 1.757.992,1 56,0 
Quaraí U060 688.547,3 72,7 
Santa Maria U070 889.638,3 56,7 
Negro U080 267.862,5 90,1 
Ijuí U090 222.503,2 20,7 
Várzea U100 91.623,6 9,6 
Butuí-Icamaquã U110 544.300,1 60,8 

 

Já a Tabela 3.29 apresenta a distribuição das áreas nas classes de 

importância estabelecidas e a Tabela 3.30 as ações recomendadas para as áreas 

mapeadas. 

Tabela 3.29 – Distribuição das áreas mapeadas em nas classes de importância. 

Importância Área (ha) % 
Extremamente Alta 3.495.898,7 54,1 
Alta 731.168,3 11,3 
Muito Alta 2.208.715,9 34,2 
Insuficientemente Conhecida 27.320,7 0,4 

 

Tabela 3.30 – Distribuição das ações recomendadas para as áreas mapeadas. 

Ação Área (ha) % 
Criação de Unidades de Conservação 2.452.894,9 38,0 
Educação Ambiental 68.839,0 1,1 
Fomento Uso Sustentável 530.562,3 8,2 
Inventário 726.293,4 11,2 
Mosaico/Corredor 2.141.550,6 33,1 
Recuperação 542.963,3 8,4 

 

Algumas considerações podem ser feitas a partir da análise das tabelas 

apresentadas acima. Em primeiro lugar, percebe-se claramente uma 

concentração das áreas prioritárias nas unidades de estudo situadas no bioma 

Pampa. Um total de 65,2% das áreas prioritárias estão localizadas no Pampa, 

enquanto a parte da bacia incluída nesse bioma corresponde a 43,9% do total. 
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Essa situação revela claramente o descompasso existente entre a importância de 

certas áreas para a conservação e o grau de proteção formal a ela. Isso fica ainda 

mais evidente quando se considera o fato de que somente 0,2% da área do bioma 

na bacia estão protegidos em unidades de conservação de proteção integral. 

Algumas unidades de estudo se destacam pelo grau de cobertura das 

áreas prioritárias, como é o caso, por exemplo, da bacia do Rio Negro, que tem 

cerca de 90% de seu território pertencente à área prioritária “Ponche Verde”, para 

a qual se recomenda o fomento do uso sustentável. A bacia do Butuí-Icamaquã 

também apresenta um somatório significativo de áreas prioritárias, que totaliza 

60,8% de seu território, a grande maioria delas de importância extremamente alta. 

A principal ação recomendada para essa bacia é a criação de unidades de 

conservação. A bacia tem somente uma unidade de conservação (REBIO de São 

Donato), que corresponde a 1,5% de seu território. A ação mosaico/corredor, que 

visa incrementar a conectividade de elementos importantes da paisagem, também 

é relevante, estando incluída na área prioritária denominada “Corredor Icamaquã”. 

A bacia do Ibicuí ocupa a terceira posição quando se trata da cobertura de 

áreas prioritárias, tendo 56% de seu território nessa condição. A bacia conta com 

duas áreas protegidas: a grande APA do Ibirapuitã, que ocupa 10% de seu 

território e a REBIO do Ibirapuitã, que com cerca de 350 ha, corresponde a 0,01% 

da bacia. A maior parte das áreas prioritárias tem importância extremamente alta 

e ação mais recomendada é a criação de UC, embora sejam também 

significativas a recuperação de certas áreas, como as “nascentes próximas a São 

Vicente” e o “Corredor Itu-Puitã”, além do inventário das áreas denominadas 

“Upamaroti” e “Pai Passo”, que precisam ser melhor exploradas do ponto de vista 

científico, para que se possa uma avaliação mais precisa das condições em que 

se encontram. 

Com relação às unidades de estudo que estão incluídas no bioma Mata 

Atlântica, destaca-se a grande área de importância extremamente alta 

denominada “Campo do Planalto das Araucárias”, incluída na unidade Planalto de 

Lages e para a qual se recomenda a criação de unidade de conservação do grupo 

de proteção integral. 
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Essa mesma recomendação se aplica ao “Corredor do Pelotas”, que se 

divide entre o Planalto de Lages e a bacia do Apuaê-Inhandava e que coincide 

com a área abrangida pelo pretendido Refúgio de Vida Silvestre do Pelotas 

comentando anteriormente. 

Pela sua importância e abrangência regional, destaca-se a área 

denominada “Corredor Turvo-Ijuí”, para a qual se recomenda a ação 

“mosaico/corredor”, que visa incrementar a conectividade entre a mata ciliar do rio 

Uruguai e a do rio Ijuí, refazendo uma ligação importante para a manutenção do 

fluxo gênico entre as florestas da bacia do Paraná e Uruguai e a região central do 

Rio Grande do Sul. Essa ação apresenta relação direta com a área denominada 

“Corredor do Peperi-Guaçu”, que se estende no limite oeste da unidade de estudo 

Extremo Oeste. 

Finalmente, destacam-se como emblemática para a gestão integrada da 

bacia, as áreas prioritárias denominadas “Corredor do rio Uruguai” e “Corredor do 

rio Uruguai (leste)”, localizadas em sua porção central e para as quais também se 

recomenda a ação “mosaico/corredor”. Essas áreas são compartilhadas pelas 

unidades de estudo Meio Oeste, Vale do rio do Peixe, Planalto de Lages, Apuaê-

Inhandava e Passo Fundo. 

3.3.4. Outros Aspectos Relacionados à Conservação 

3.3.4.1. Fauna 
As questões relacionadas à conservação da fauna revestem-se de uma 

enorme complexidade, ao considerar-se a diversidade de grupos, a história de 

vida de cada uma das espécies animais encontradas na bacia, suas exigências e 

as pressões a que estão sujeitas. 

Alguns aspectos, no entanto, se destacam quando se trata da conservação 

da fauna no sul do Brasil em geral e na bacia do rio Uruguai em especial. 

Independente do grupo que se tenha em vista, é possível fazer um apanhado das 

principais causas de depleção dos estoques de fauna na região e das ameaças 

que pairam sobre determinados grupos. 
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A principal causa de extinção de espécies ou da diminuição de populações 

capaz de afetar a sobrevivência em longo prazo é sem dúvida a destruição de 

habitats. Isso é particularmente notável na região do Alto Uruguai, onde a pujante 

floresta que cobria virtualmente toda a região sofreu uma drástica redução, 

primeiro pela exploração madeireira e logo pela implantação de lavouras em larga 

escala. Os grandes mamíferos, incluindo-se predadores como os grandes felinos, 

foram virtualmente extintos da região, restando populações muito pequenas e 

isoladas no PE do Turvo e nas Terras Indígenas. Esse isolamento afeta 

significativamente a viabilidade dessas espécies, pelos efeitos sobre sua 

variabilidade genética. 

Muitas vezes a própria descaracterização de certos habitats pode ter um 

efeito deletério sobre a fauna, ao desaparecerem as condições ideais que 

garantiriam a presença de grupos mais exigentes quanto à qualidade dos 

ambientes, normalmente animais especialistas e aqueles que ocupam o topo da 

cadeia alimentar. 

A caça não pode ser desprezada quando se trata da conservação de certos 

grupos, como podem ser os veados, porcos-do-mato e tatus. Hábito arraigado na 

população da região, embora em processo de redução em decorrência de fatores 

como a pressão de fiscalização, a própria redução das populações e uma maior 

consciência das gerações mais jovens, a caça ainda é um fator importante de 

pressão sobre a fauna silvestre. Além da caça esportiva, também deve-se levar 

em conta a perseguição que sofrem determinados grupos em função da 

percepção, muitas vezes equivocada, de que causam prejuízos sobre a criação 

de animais domésticos. Esse tipo de situação afeta a população de grandes aves 

de rapina, canídeos e felinos. 

Não se pode deixar de mencionar, como um aspecto relacionado à caça, a 

questão do comércio de animais silvestres, que pode ter graves efeitos sobre a 

sobrevivência de algumas espécies, como é o caso mais notório do papagaio-

charão, incluído na lista da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul e 

cujos filhotes eram capturados ainda no ninho para servir como mascotes. 
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Também a sobrepesca afeta algumas populações, como é o caso notório 

do dourado, peixe muito apreciado que está na lista das espécies ameaçadas de 

extinção no Rio Grande do Sul, onde já não mais são encontrados os indivíduos 

de grande porte que eram usualmente capturados há algumas décadas. 

Finalmente, destaca-se a questão da introdução de espécies exóticas que, 

por não apresentarem inimigos naturais nos ambientes onde são introduzidas 

voluntária ou involuntariamente, pode atingir o status de praga. 

Alguns exemplos podem ilustrar essa situação, como é o caso de peixes 

como o bagre-africano, a tilápia e a carpa, cuja criação em açudes foi incentivada 

por políticas públicas e que, quando introduzidas nos cursos d’água causam 

grandes prejuízos para a fauna de peixes silvestres, predando tanto indivíduos 

adultos como formas jovens. Esse é também o caso da rã-touro, que foi 

largamente introduzida em programas de aqüicultura na região e que, pela 

dificuldade de manejo e ausência de um mercado consumidor compatível com a 

escala de cultivo, escapou do cativeiro e passou a ocupar ambientes naturais. 

Animal extremamente voraz, a rã-touro pode ser considerada uma praga em 

alguns cursos d’água de primeira e segunda ordem. A título de ilustração, 

indivíduos de rã-touro capturados no interior do PE do Turvo que tiveram seu 

conteúdo estomacal analisado revelaram a presença de até três indivíduos de 

anfíbios silvestres, o que pode dar uma idéia precisa do efeito da presença desse 

animal sobre a fauna autóctone. 

Esse é também o caso do javali europeu, trazido para o Uruguai para a 

caça esportiva, encontra-se em franca expansão na Campanha gaúcha, 

competindo com espécies nativas e ocasionando grandes modificações nas áreas 

utilizadas pelos grupos mais numerosos. 

3.3.4.2. Ambientes Especiais 
Alguns ambientes especiais, cuja delimitação e mapeamento fogem do 

escopo de um trabalho como o presente, devem ser destacados, em função de 

sua importância para a conservação e das pressões a que estão sujeitos. 
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Em primeiro lugar, citam-se os ambientes de corredeiras dos grandes rios, 

sujeitos a reduções significativas na bacia em função dos aproveitamentos 

hidrelétricos já construídos ou em estudo. Esse tipo de ambiente é de 

fundamental importância para as espécies reofílicas de peixes, incluem os 

grandes migradores como o dourado e o surubim que, no período reprodutivo, 

deslocam-se rio acima para a desova, dependendo da transposição das 

corredeiras para o completo amadurecimento de seu aparelho reprodutivo. Esses 

grupos normalmente desovam no período de cheia e suas formas jovens iniciam 

seu desenvolvimento junto a remansos ou mesmo em lagoas marginais, 

ambientes também intensamente modificados na bacia. 

A criação de grandes reservatórios para a geração de energia hidrelétrica 

também implica no desaparecimento de habitats exclusivos de determinadas 

espécies vegetais, como é, por exemplo, o caso de um gravatá (bromeliácea) que 

ocupa áreas de lajedos na calha do rio Uruguai e que ocorre exclusivamente 

nessas condições. Além disso, é importante que se tenha em conta que se 

desconhecem os efeitos da alteração no regime natural de cheias sobre 

determinados grupos, tanto animais como vegetais, que tem parte de seu ciclo 

reprodutivo e sua dispersão natural associadas ao pulso cheia-vazante. 

Outro hábitat de destaque, especialmente nas unidades de estudo do 

sudoeste gaúcho, são os afloramentos rochosos. Ocupados por uma flora peculiar, 

onde podem ser encontradas diversas cactáceas, algumas de distribuição 

bastante restritas e com uma grande incidência de endemismos. Esse tipo de 

vegetação é utilizado por alguns grupos de abelhas silvestres, que dependem 

exclusivamente da floração dessas cactáceas para sua sobrevivência. Alguns 

répteis também utilizam essas áreas como locais de forrageio e termorregulação. 

Esses ambientes, que normalmente acompanham áreas de campo, sofrem 

com o pisoteio do gado e com a extração de cactáceas para o cultivo por 

colecionadores e como espécies ornamentais. 

Esse tipo de ambiente, mais recentemente está sujeito ao impacto da 

introdução do cultivo de essências florestais exóticas para a produção de matéria-

prima para a indústria de papel e celulose. A introdução de maciços florestais na 
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matriz de campo, mesmo que não utilize diretamente as áreas dos afloramentos 

rochosos, traz alterações a esses ambientes, seja pelo sombreamento e pela 

queda de folhas e galhos, seja pelo isolamento de populações que se 

dispersavam naturalmente na matriz herbácea e que passam a enfrentar uma 

barreira formada pelos maciços florestais. 

Alguns outros tipos vegetacionais de ocorrência restrita no contexto 

regional também podem ser encontrados na área de estudo como são as matas 

de pau-ferro (Astronium balansae) e os butiazais, que compreendem pelo menos 

três espécies do gênero Butia. 

As matas de pau-ferro são consideradas relictos da vegetação chaquenha 

que, no Rio Grande do Sul, tem sua distribuição diretamente relacionada a 

afloramentos rochosos basálticos que se intercalam com um solo mais evoluído. 

Nessas condições, a vegetação é tipicamente dominada por essa espécie, que 

forma populações quase homogêneas. 

Pelo abundante conteúdo tânico, a madeira de pau-ferro é muito durável e 

resistente ao apodrecimento, sendo por isso uma das mais usadas para a 

construção de postes, moirões e dormentes, o que levou a uma grande redução 

de sua abundância na região em que ocorre. A área de distribuição dessa 

formação abrange parte das bacias do Ibicuí, Piratinim e Butuí-Icamaquã, 

variando suas densidades em função do grau de exploração a que foi submetida. 

Já os butiazais, ocupam formações predominantemente herbáceas onde as 

palmeiras ocorrem em densidades variadas, podendo formar agrupamentos 

bastante densos, sujeitos a reduções significativas em função da utilização de 

suas áreas de ocorrência para a agricultura. Por tratar-se de organismos bastante 

longevos, os efeitos das alterações de seus habitats demoram a fazer-se notar, 

sendo difícil avaliar as conseqüências dessas modificações sobre a viabilidade 

das populações remanescentes. Atualmente, ainda podem ser encontrados 

butiazais nas unidades de estudo Apuaê-Inhandava, Passo Fundo, Turvo-Santa 

Rosa-Santo Cristo, Ibicuí e Quaraí. 
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3.3.4.3. Áreas de Preservação Permanente (APP) 
A legislação ambiental em vigor estabelece larguras variáveis de áreas de 

preservação permanente em ambientes ribeirinhos, de acordo com a largura dos 

cursos d’água (Código Florestal - Lei n° 4.771, de 15/09/1965; Resolução 

CONAMA nº 303/2002).  

As ações voltadas ao incremento da conectividade, buscando a otimização 

do efeito de ligação entre distintas porções de um dado território desempenhado 

pelos rios e seus ambientes associados, têm o potencial de atingir resultados 

significativos sem a necessidade de mudanças na titularidade das terras e de 

outras formas de restrição de uso. 

O cumprimento dessa legislação deve estar incluído nas políticas públicas 

voltadas à gestão ambiental em seu sentido mais amplo, pois apresenta 

resultados relevantes, tanto para a conservação da vida silvestre como para a 

manutenção da qualidade e da quantidade das águas superficiais. 

A bacia do rio Uruguai já foi objeto de uma iniciativa dessa natureza, sob 

orientação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Os proprietários de áreas 

ribeirinhas de um trecho de cerca de 350 km do rio Uruguai, entre as cidades de 

Barra do Guarita e Porto Xavier (unidades Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo e 

Várzea) foram convocados a assinar um termo de ajustamento de conduta (TAC) 

para paulatinamente deixarem de ocupar a APP de suas propriedades. Em um 

trecho onde o rio apresenta cerca de um quilômetro de largura e a APP, portanto, 

deve ter 500 m, os proprietários comprometeram-se a respeitar inicialmente uma 

faixa de 50 m, que deveria ser isolada e ter as construções removidas, além de 

receber o plantio de espécies nativas. 

Deve-se buscar, no âmbito da gestão integrada da bacia, a disseminação 

desse tipo de ação e o incentivo para a restauração das áreas alteradas junto às 

calhas dos rios, de modo a garantir um nível mínimo de proteção dos cursos 

d’água e a plena realização do potencial de conexão desempenhados por esses 

ambientes. 
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3.4. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA3 

O diagnóstico elegeu algumas linhas de análise com o objetivo de compor 

uma visão estratégica sobre o desenvolvimento na Região da Bacia do Rio 

Uruguai no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Buscou-se explicitar as 

causas principais do atraso relativo de algumas sub-regiões e identificar novas 

alternativas que possam contribuir para a sua superação. O diagnóstico, não teve, 

portanto, o objetivo de realizar um levantamento completo e exaustivo de toda a 

problemática envolvida no desenvolvimento econômico e social da região. 

A análise econômica considera os dados estatísticos das oito bacias 

hidrográficas da parte catarinense agregados nas suas quatro regiões 

hidrográficas. Nos RS as estatísticas das 11 bacias são agregadas nas regiões 

funcionais de planejamento (RFP) adotadas pelo Governo do Estado para o seu 

planejamento regional, o qual divide o território estadual em nove regiões, sendo 

que a região do Uruguai está contida em três RFP. 

Após a explicação de alguns aspectos metodológicos, referentes às 

analises, o texto trata da estrutura da economia por macro setores e a sua 

distribuição espacial em 2005, último ano para o qual o IBGE publicou dados de 

PIB a nível de município.  

O item seguinte analisa a estrutura da economia em um nível maior de 

desagregação, identificando as atividades que são responsáveis pela origem e o 

ritmo do crescimento de cada sub-região e a respectiva problemática competitiva.  

Em função da disponibilidade de dados estatísticos, desenvolve-se a 

análise para a economia urbana e para a agropecuária em separado. Para a 

primeira, o emprego de mão-de-obra é a variável utilizada, pois é a única que 

existe a nível municipal suficientemente desagregada. As indústrias de 

transformação e extrativa mineral são divididas em 112 grupos de atividades (três 

                                                 
3 Este relatório ainda não abarca a temática de natureza social, a qual será considerada, integradamente, na sua versão 
final. A estrutura deste capítulo segue itemização semelhante à prevista no Termo de Referência do Plano de 
Desenvolvimento Sustentável da Região da Bacia do Rio Uruguai, com as adaptações necessárias para suprimir 
redundâncias ou suprir omissões. 
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dígitos da CNAE). Na agropecuária, os dados considerados são os de área, 

quantidade e valor no caso das lavouras temporárias e permanentes e de 

quantidade e valor na silvicultura. Na pecuária a variável utilizada é a de efetivos 

dos rebanhos e a produção física no caso da pecuária leiteira. Sublinha-se que as 

análises ficaram subordinadas pela existência de estatísticas a nível de município.

 São analisadas as dinâmicas populacionais e econômicas, buscando 

identificar as transformações estruturais de cada sub-região e as tendências que 

se projetam para o futuro. Na seqüência, são apresentadas informações 

referentes à condição de vida da população, índice de desenvolvimento humano, 

infra-estrutura básica e capital social da Região, concluindo assim as análises 

socioeconômicas deste estudo.  

3.4.1. Aspectos Metodológicos Relativos à Análise 
Socioeconômica 

Para a realização do diagnóstico socioeconômico na área de estudo da 

Região da Bacia do Rio Uruguai, a qual envolve ao todo 374 municípios em 

distribuídos em 15 sub-regiões, foi realizado o levantamento de um conjunto de 

variáveis que buscam retratar aspectos sociais, econômicos, de qualidade de vida 

e ambientais destes municípios. 

A dificuldade de ser realizado um relatório que aborde de forma completa 

este conjunto de variáveis é óbvia. Ao todo foram compiladas 190 variáveis base 

para o conjunto de 374 municípios. A partir destas variáveis outras podem ser 

produzidas através de fórmulas ou estratificações combinadas entre elas. 

A principal aplicação deste conjunto de variáveis compiladas, portanto, 

consiste na oportunidade de realização de levantamentos específicos, focados 

sobre interesses que são mais bem atendidos por uma ou algumas destas 

variáveis e em abordagens sub-regionais, seja por bacias ou outro critério de 

agrupamento de municípios. 

Assim, o conjunto compilado destas variáveis, mais que uma base para a 

elaboração deste relatório, o qual representa um aproveitamento apenas parcial 

de sua potencialidade analítica, constitui-se ele próprio em um produto deste 
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estudo. Ou seja, a base de dados compilada será disponibilizada, juntamente com 

o restante do material produzido, para consultas e levantamentos específicos que 

se demonstrarem necessários ao longo do estudo. 

As fontes de dados para a montagem da planilha base, por requer 

informações comparáveis por município de duas unidades da federação, limita 

muito as possibilidades de aproveitamento de bases de dados de âmbito restrito a 

um dos Estados (Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Assim, as bases de dados 

nacionais foram as utilizadas, sendo elas: 

1. Atlas IDH 2000 

2. IBGE - Censo Demográfico 2000 e Contagem da População 2007 

3. IBGE - Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2000 

4. IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Meio Ambiente 2000 e 

Assistência Social 2005 

5. ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

Alguns aspectos específicos da base de dados socioeconômicos requerem 

destaque: 

• Nas variáveis sobre saneamento a unidade de registro é o Distrito. 

Os distritos são unidades administrativas municipais criadas por lei 

municipal. Podem também ser criados pela mesma lei estadual que 

criou o município. Todo município possui, no mínimo, um distrito que 

é denominado distrito sede e que abriga a cidade. Outros distritos, 

identificados como segundo distrito, terceiro distrito, etc., também 

podem existir, normalmente recebendo o nome da vila que lhes 

serve de sede. 

• As células que figuram em branco na tabela referem-se a municípios 

que não dispunham de dados para o período analisado, geralmente 

por questões relacionadas com a data de instalação do município, a 

qual determina sua inscrição nos registros oficiais. Nas tabelas 
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apresentadas neste relatório, quando a informação não estiver 

disponível será apresentada como “não resposta”. 

As informações obtidas através do Atlas do Desenvolvimento Humano do 

PNUD apresentam uma importante vantagem por ter sido feita a compatibilização 

da base municipal de 2000 com a de 1991, redistribuindo os valores das variáveis 

por setores censitários de acordo com a distribuição municipal em 2000 e não a 

registrada em 1991. A vantagem deste tipo de procedimento é a comparabilidade 

direta dos resultados de um censo para o outro. Em vista disso, entretanto, 

algumas informações constantes na tabela de base geral podem não coincidir 

com dados públicos referentes ao mesmo ano. 

3.4.2. Estrutura setorial e espacial do PIB e PIB per capita 

Em 2005, o PIB da RBRU nos estados sulinos foi de 44,8 bilhões de reais 

para uma população de um pouco mais de 4 milhões de habitantes, vivendo em 

um território de 174.409 Km2. Santa Catarina detém apenas 38,6% da população 

e 27,4% da área, mas gera 50,4% do PIB da região do Uruguai (Tabelas em 

anexo).  

Os dados acima se traduzem em um PIB per capita 62% mais elevado em 

Santa Catarina, considerando a média das sub-regiões e bacias. Não levando em 

conta as bacias dos rios Pelotas e Canoas, na sub-região do Planalto de Lajes, 

em SC, e do Piratinim, no RS, todas as demais sub-regiões do lado gaúcho têm 

um PIB per capita inferior a qualquer uma das sub-regiões do lado catarinense. O 

PIB per capita do Piratinim, de R$ 14.826, por sua vez, é o mais alto dentre as 11 

sub-regiões da RBRU no RS (Tabelas em anexo). Este elevado indicador, no 

entanto, decorre muito mais de uma baixa densidade populacional do que 

propriamente de uma geração elevada de produto. A sub-região, inclusive, é a 

mais agrícola da RBRU e uma das menores densidades populacionais e 

econômicas, seis habitantes e R$ 91,8 milhões por Km2. 

O PIB per capita da RBRU no lado gaúcho é 32,4% inferior à média da 

região Sul e a 23,4% inferior a média brasileira. Há, também, uma enorme 
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disparidade de PIB per capita no RS entre a RBRU e a média das demais regiões, 

disparidade esta que é explicada fundamentalmente pelos municípios industriais 

da Região Hidrográfica do Guaíba na região Metropolitana e na Serra.  

No interior da RBRU, no lado gaúcho, também há certa disparidade de PIB 

per capita, inter-municípios e bacias, sendo que os mais baixos são os das bacias 

do Negro e do Santa Maria. Os PIB per capita, em média, mais elevados são os 

da sub-região das bacias do Piratinim e do Ibicuí, mas conforme já se disse o 

elevado indicador deve-se a baixa densidade populacional do território e também 

a concentração da propriedade rural. Tanto é assim que dentre os dez municípios 

com os maiores PIB per capita, oito são predominantemente agrícolas e de 

baixíssima densidade populacional, sendo exceções, Passo Fundo, com uma 

forte economia agro-industrial e Santa Maria, um pólo de serviços (Várzea), 

conforme segue: 

• Passo Fundo (Várzea e Passo Fundo), R$598.888; 

• Santa Maria (Ibicuí), R$ 218.786; 

• Uruguaiana (Ibicuí), R$ 170.233; 

• Itaqui (Ibicuí), R$ 118.912;  

• Santana do Livramento (Quaraí), R$ 113.957;  

• Quaraí (Ibicuí), R$ 113.957;  

• São Borja (Ibicuí e Piratinim), R$ 97.057;  

• Santiago (Butuí-Icamaquã), R$ 83.534;  

• São Gabriel (Santa Maria), R$ 82.660;  

• Rosário do Sul (Ibicuí), R$ 74.302 

Os municípios com os maiores PIB per capita, cujas economias têm um 

perfil mais industrial, são: 

• Horizontina (Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo), R$ 29.029; 

• Erechim (Apuaê-Inhandava e Passo Fundo), R$ 19.924 e 

• Panambi (Ijuí), R$ 16.444. 
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Figura 3.12 – População, PIB e área da RBRU em 2005. 

 
As sub-regiões com os maiores PIB são as do Ijuí e do Apauê-Inhandava, 

em torno de 3,5 bilhões de reais, seguidas de perto pela sub-região do Várzea, 

3,2 bilhões, e pelas sub-regiões do Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo e do Ibicuí, na 

volta dos 3,1 bilhões de reais. Os municípios com os maiores PIB são: Erechim, 

1,3 bilhões de reais; Passo Fundo, 1,2; Uruguaiana, 1,0 bilhão e Ijuí, 942,4 

milhões de reais. 

A disparidade entre o desenvolvimento dos dois lados da Região, fica mais 

evidente quando cotejados com o restante dos respectivos territórios estaduais. 

Nas demais regiões hidrográficas do RS, o PIB per capita de R$ 14.785 é 50% 

superior ao do lado gaúcho da RBRU e ligeiramente superior ao do lado 

catarinense e das demais bacias hidrográficas de SC, onde se encontram as 

regiões mais desenvolvidas. Este é o caso da Baixada Norte, do Vale do Itajaí e 

do Litoral Centro, importantes pólos industriais metal-mecânico, têxtil-vestuário e 

de turismo. 

Já em SC, além do PIB per capita ser significativamente mais elevado do 

que o do lado gaúcho, as disparidades entre municípios, bacias e sub-regiões não 
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são significativas. O PIB per capita da RBRU, do lado catarinense, é de R$14.420, 

praticamente, igual a média estadual, 8,7% superior a média dos três estados da 

região Sul e 23,5% superior a média brasileira.  A sub-região com maior PIB per 

capita é a do Vale do Rio do Peixe, com R$17.475, seguida pela região Meio 

Oeste, as duas mais industrializadas da região no lado catarinense, conforme é 

visto na seqüência. 

Considerando todas as 10 regiões hidrográficas de SC, o Vale do Rio do 

Peixe detém o segundo maior produto per capita, sendo superada apenas pela 

Baixada Norte com R$19.595, onde se encontra Joinville, o maior PIB industrial 

de SC. Registra-se, ainda, que no ranking estadual de produto per capita, a 

RBRU tem seis municípios nas 10 primeiras posições: Vargem Bonita, 2ª, Treze 

Tílias, 3ª, Seara, 5ª, Joaçaba, 9ª e Catanduvas, 10ª, todos no Vale do Rio do 

Peixe e Cordilheira Alta, 8ª, no Meio Oeste. Na maioria destes municípios a 

indústria é o setor mais importante no PIB local.  

A sub-região Meio Oeste, com 7,7 bilhões de reais, é a mais importante da 

RBRU em SC, participando com 9% do PIB estadual. Esta região tem o principal 

município da bacia - Chapecó - com um PIB de 2,9 bilhões de reais em 2005, o 

sexto mais importante de Santa Catarina, antecedido por Joinville, Florianópolis, 

Blumenau, Itajaí e Jaraguá do Sul. 

Os dois lados estaduais da RBRU também se diferenciam entre si em 

função das suas estruturas produtivas. Ambos têm mais ou menos o mesmo 

tamanho relativo da agropecuária, aproximadamente 17% do PIB regional em 

20054, mas a participação da indústria no lado catarinense é quase 70% superior 

ao do gaúcho: 34,8% do PIB regional contra 20,6%. Da mesma forma, é 

totalmente distinta a estrutura produtiva do lado gaúcho da RBRU relativamente 

                                                 
4 Na verdade há uma grande instabilidade nesta participação em especial no RS em função principalmente das estiagens de 

verão. Em condições climatológicas normais o lado gaúcho da região do Uruguai tem uma participação da agropecuária no PIB 
regional muito maior do que em SC. Os dados abaixo mostram a participação da agropecuária no PIB da região do Uruguai no 
RS e em SC no período 2002/2005 (%): 

Ano 2002 2003 2004 2005 
RS 24,1 30,5 24,4 16,9 
SC 16,0 19,3 17,2 16,5 

 



 Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                             

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

 
CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 

Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

255

às demais regiões hidrográficas do RS, cuja média de participação da indústria no 

PIB é de 32,2% e com um elevado grau de diversificação setorial (Tabela 3.31). 

Tabela 3.31 – Estrutura do PIB1/ da RBRU, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Brasil 
em 2005. 

 

Sub-regiões, Estados e Brasil Agropecuária Indústria Serviços Total 

Região da Bacia do Rio Uruguai (A+B) 16,7 27,5 55,8 100,0 

A - Região Hidrográfica do Uruguai /RS 16,9 20,6 62,5 100,0 
A.1 - Região Funcional de Planejamento 6 19,8 18,3 61,9 100,0 
Bacia do Butuí-Icamaquã 15,7 27,3 57,0 100,0 
Bacia do Ibicuí 28,9 14,2 56,9 100,0 
Bacia do Quaraí 14,8 21,6 63,6 100,0 
Bacia do Santa Maria 22,9 12,0 65,1 100,0 
Bacia do Negro 5,9 21,6 72,5 100,0 
A.2 - Região Funcional de Planejamento 7 16,6 20,4 62,9 100,0 
Bacia do Ijuí 10,2 19,5 70,3 100,0 
Bacia do Piratinim 33,0 25,3 41,8 100,0 
Bacia do Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo 22,2 20,8 57,0 100,0 
A.3 - Região Funcional de Planejamento 9 14,7 22,6 62,7 100,0 
Bacia do Apuaê-Inhandava 13,2 28,6 58,2 100,0 
Bacia do Passo Fundo 9,2 19,1 71,7 100,0 
Bacia do Várzea 20,6 17,4 62,1 100,0 
B - Região Hidrográfica do Uruguai/SC  16,5 34,8 48,7 100,0 
B.1 - Extremo Oeste 25,7 22,9 51,3 100,0 
Rio das Antas 31,2 17,4 51,3 100,0 
Rio Peperi-Guaçu 20,6 28,0 51,4 100,0 
B.2 - Meio Oeste 17,6 32,9 49,6 100,0 
Rio Chapecó 17,0 34,0 48,9 100,0 
Rio Irani 20,0 27,3 52,6 100,0 
B.3 - Vale do Rio do Peixe 11,5 45,0 43,4 100,0 
Rio do Peixe 11,3 42,5 46,1 100,0 
Rio Jacutinga 11,9 49,3 38,8 100,0 
B.4 - Planalto de Lages 17,0 29,5 53,5 100,0 
Rio Canoas 15,5 30,9 53,5 100,0 
Rio Pelotas 35,7 10,9 53,4 100,0 
Brasil  5,7 29,3 65,0 100,0 
Rio Grande do Sul  7,1 30,3 62,7 100,0 
Demais regiões hidrográficas do RS  5,1 32,2 62,7 100,0 
Santa Catarina  8,4 33,9 57,7 100,0 
Demais regiões hidrográficas de SC 5,5 33,6 60,9 100,0 

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Contas Nacionais, no 22,  Fonte: IBGE;  
1/ PIB corrente a preços básicos. 
 

Os gráficos a seguir mostram a instabilidade da participação da 

agropecuária no PIB na região do Uruguai/RS, considerando os conceitos de 

região funcional de planejamento e de bacia hidrográfica. Observa-se que a 

instabilidade é maior nas bacias das regiões funcionais de planejamento 7 e 8, 

sendo que justamente nestas predominam as culturas de sequeiro, as que mais 

são penalizadas pelas estiagens de verão. 
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Gráfico 3.12 – Participação da Agropecuária no PIB da RBRU e nas suas Regiões Funcionais de 
Planejamento de 2002/2005 (%). 
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Gráfico 3.13 – Participação da Agropecuária no PIB das bacias hidrográficas da RBRU no RS, 
período entre 2002/2005 (%). 

 
Em trabalho recente (Rosa e Porto, 2006) quando se analisou os 

desequilíbrios regionais de renda no RS, utilizou-se o ano de 2002, pois se 

entendeu que os dados de produção levavam a uma estrutura de PIB mais 

representativa do que a do ano de 2003 quando ocorreram condições 

climatológicas e de mercado muito superiores à tendência recente. Depois 

sobrevieram as estiagens, de forma que o ano de 2002 continua sendo o melhor 

para expressar a importância do PIB da agropecuária na RBRU no RS, algo como 

24%. 
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Considerando o ano de 2002, portanto, a participação da agropecuária no 

PIB regional é muito assemelhada nas três RFP, conforme mostra o gráfico 3.1. 

As participações, no entanto, se alteram quando se considera a bacia hidrográfica, 

indo dos limites mínimos de 6,6% na bacia do Negro (RFP6)5 e de 16,4% na do 

Passo Fundo (RFP9) aos limites máximos de 37,3% no Ibicuí (RFP6)  e 31,2% no 

Piratinim (RFP7). 

Tanto em 2002, quanto em 2005, as sub-regiões com os maiores PIB da 

agropecuária, em ordem decrescente, foram: 

• Turvo-Santa Rosa-Santo (RFP7); 

• Ibicuí  (RFP6); 

• Várzea (RFP9); 

• Apuaê-Inhandava –(RFP9); 

• Ijuí - 2005/1 (RFP7) 

Assim como ocorreu com as sub-regiões, os municípios com os maiores 

PIB da agropecuária se repetiram nos dois anos e na mesma seqüência 

decrescente: 

• Alegrete (Ibicuí); 

• Dom Pedrito (Santa Maria) 

• Uruguaiana (Quaraí) 

• Itaqui (Ibicuí); 

• São Borja (Butuí-Icamaquã) 

Tabela 3.32 – Distribuição espacial do PIB1/ na RBRU e participação regional nas economias do 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em 2005. 

Participação na R H do Uruguai Participação na economia estadual 
Sub-regiões 

Agro. Ind. Ser. Total Agro. Ind. Ser. Total 

RBRU (A+B) 100,0 100,0 100,0 100,0  

                                                 
5 A baixa participação da agropecuária na bacia do Negro deve-se ao fato de que a totalidade da área urbana dos 
municípios de Bagé e Hulha Negra fica na bacia e somente 48,5% e 38% das respectivas áreas rurais e, portanto, do PIB 
agrícola. O terceiro município da bacia é Aceguá, com 43,8% da área rural, mas com toda a área urbana fora da referida 
bacia. 
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Participação na R H do Uruguai Participação na economia estadual 
Sub-regiões 

Agro. Ind. Ser. Total Agro. Ind. Ser. Total 

A - RBRU/RS 52,1 38,6 57,7 51,5 39,2 11,2 16,4 16,4 
A.1 - RFP 6 19,0 10,7 17,8 16,0 14,3 3,1 5,1 5,1 
Bacia do Butuí-Icamaquã 2,4 2,5 2,6 2,5 1,8 0,7 0,7 0,8 
Bacia do Ibicuí 8,8 2,6 5,2 5,1 6,6 0,8 1,5 1,6 
Bacia do Quaraí 2,8 2,5 3,6 3,1 2,1 0,7 1,0 1,0 
Bacia do Santa Maria 4,3 1,4 3,7 3,1 3,2 0,4 1,0 1,0 
Bacia do Negro 0,8 1,7 2,8 2,2 0,6 0,5 0,8 0,7 
A.2 - RFP 7 16,1 12,0 18,2 16,2 12,1 3,5 5,2 5,2 
Bacia do Ijuí 5,2 6,0 10,7 8,5 3,9 1,7 3,0 2,7 
Bacia do Piratinim 2,1 1,0 0,8 1,1 1,6 0,3 0,2 0,3 
Bacia do Turvo-Santa Rosa-
Santo Cristo 8,8 5,0 6,8 6,6 6,7 1,5 1,9 2,1 

A.3 - RFP 9 17,0 15,9 21,7 19,3 12,8 4,6 6,1 6,1 
Bacia do Apuaê-Inhandava 6,6 8,7 8,7 8,3 4,9 2,5 2,5 2,6 
Bacia do Passo Fundo 2,5 3,2 5,8 4,5 1,9 0,9 1,7 1,4 
Bacia do Várzea 7,9 4,1 7,2 6,4 6,0 1,2 2,0 2,1 
B - RBRU/SC  47,9 61,4 42,3 48,5 50,8 26,4 21,7 25,8 
B.1 - Extremo Oeste 9,8 5,3 5,9 6,4 10,4 2,3 3,0 3,4 
Rio das Antas 5,7 1,9 2,8 3,1 6,1 0,8 1,4 1,6 
Rio Peperi-Guaçu 4,1 3,4 3,1 3,3 4,4 1,5 1,6 1,8 
B.2 - Meio Oeste 16,0 18,2 13,5 15,3 17,0 7,9 7,0 8,1 
Rio Chapecó 12,9 15,7 11,1 12,6 13,7 6,7 5,7 6,7 
Rio Irani 3,1 2,6 2,5 2,6 3,3 1,1 1,3 1,4 
B.3 - Vale do Rio do Peixe 11,0 26,2 12,5 16,0 11,7 11,3 6,4 8,5 
Rio do Peixe 6,9 15,7 8,4 10,1 7,3 6,7 4,3 5,4 
Rio Jacutinga 4,2 10,5 4,1 5,9 4,4 4,5 2,1 3,1 
B.4 - Planalto de Lages 11,0 11,6 10,4 10,9 11,7 5,0 5,3 5,8 
Rio Canoas 9,4 11,3 9,7 10,1 9,9 4,9 5,0 5,3 
Rio Pelotas 1,7 0,3 0,8 0,8 1,8 0,1 0,4 0,4 
Demais regiões hidrográficas do RS  60,8 88,8 83,6 83,6 
Demais regiões hidrográficas de SC 49,2 73,6 78,3 74,2 

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Contas Nacionais, no 22,  Fonte: IBGE;  
1/ PIB corrente a preços básicos. 
 

Em 2003, o melhor ano da década do ponto de vista do balanço 

climatológico dos meses de verão, os maiores PIB da agropecuária continuaram 

sendo os das mesmas cinco sub-regiões, com a particularidade de que a Ibicuí 

passa da segunda para quarta colocada, a do Várzea de terceiro para o segundo 

lugar e a do Ijuí de quinto para terceiro lugar. Os municípios continuam os 

mesmos com exceção de Itaqui, que cai do quarto lugar para o sétimo lugar, 

cedendo a quarta posição que ocupava para Palmeira das Missões. Este sobe e 



 Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                             

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

 
CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 

Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

259

desce, não seria digno de nota se na sua explicação não estivesse a ocorrência 

de melhor suprimento das necessidades hídricas das culturas de sequeiro, via 

precipitações. Quando isto acontece, aumenta a importância relativa dos grãos 

como soja e milho e cai a do arroz que já é irrigado e por isto não varia em função 

das precipitações de verão.  

Já no que respeita a indústria, a sua participação, no PIB da região do 

Uruguai/RS, varia dos limites mínimos de 12%, na sub-região do Santa Maria e de 

14,2% na sub-região do Ibicuí, aos limites máximos de 28,6% na sub-região do 

Apauê-Inhandava e de 27,3% na sub-região do Butuí-Icamaquã. Nesta última, a 

indústria está concentrada em Itaqui e São Borja e é basicamente de 

beneficiamento de arroz. Já na sub-região Apauê-Inhandava a diversificação é 

maior e tem duas indústrias dominantes: a alimentícia e a metal-mecânica. 

Na RBRU o setor industrial, a exemplo da agropecuária, também tem um 

peso maior do que tem a média das demais sub-regiões de SC, 34,8% e 33,6%, 

respectivamente (Tabela 3.31). Nas demais sub-regiões de SC apenas na 

Baixada Norte a participação relativa da indústria no PIB local, 45,1%, supera 

ligeiramente a do Vale do Rio do Peixe, 45%. As participações das quatro regiões 

que formam a RBRU somam 26,4% do PIB industrial de SC (Tabela 3.32), sendo 

que dois dos seus municípios alinham-se entre os 10 que detém os maiores PIB 

industriais: Chapecó com 1,1 bilhões de reais ocupa a 4ª posição e Concórdia, 

com 571,1 milhões de reais, a 10ª posição6. 

O setor de serviços participa com 48,7% do PIB da RBRU e nas demais 

regiões esta participação é de 60,9%. A participação da RBRU no PIB de serviços 

de SC é de apenas 25,8% e das demais regiões hidrográficas de 73,5%. A região 

em questão é essencialmente produtora de bens agrícolas e industriais, setores 

que imprimem o dinamismo da economia regional e, por conseqüência, do setor 

de serviços, o qual não tem autonomia de crescimento em si mesmo. 

                                                 
6 O principal centro industrial é Joinville, na Baixada Norte, com 3,7 bilhões de reais, seguindo por Blumenau, no Vale do 
Itajaí, com 1,7 bilhões de reais, e Jaraguá do Sul, também na Baixada Norte, com 1,6 bilhões de reais. Da 5ª a 9ª posições 
são ocupadas por São Francisco de Assis, na Baixada Norte, com 783 milhões de reais, Brusque e Itajaí, no Vale do Itajaí, 
com 721,8 e 715,9 milhões de reais, respectivamente, Criciúma, no Extremo Sul Catarinense, com 683,3 milhões de reais, 
e Florianópolis, no Litoral Centro, com 596,3 milhões de reais. 
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3.4.3. Atividades Econômicas Dominantes: As Cadeias do Agro-
negócio 

Para a análise da estrutura econômica descendo a um nível maior de 

desagregação setorial - comparativamente ao que é utilizado nas mensurações 

de PIB – a análise que segue considera variáveis para as quais são disponíveis 

estatísticas a nível de todos os municípios do País. Este é o caso das estatísticas 

de emprego de mão-de-obra para as atividades industriais e de serviços e de área 

cultivada, quantidade colhida, valor da produção e de efetivos dos rebanhos para 

o setor agropecuário.  

A análise utiliza o conceito de especialização derivado da teoria da base 

econômica, segundo a qual a economia de uma região é composta por dois 

grupos de atividades: as que atendem, predominantemente, demandas de fora da 

região e as que fornecem bens e serviços aos residentes locais. As primeiras 

constituem a base econômica da região e são as que dão a origem e o ritmo de 

crescimento das demais. São chamadas também de atividades exportadoras, ou 

de especializações regionais (Richardson, 1973; Fujita, Krugman e Venables, 

2002).  

Do conceito atividade básica deriva a teoria da base de exportação para 

explicar a renda regional. O suposto central é de que a exportação é a única 

componente autônoma da despesa. Todas as demais componentes são 

consideradas como funções da renda gerada no setor de exportação e, portanto, 

de determinação exógena. Fazendo a renda líquida gerada pela exportação igual 

a X - M e supondo que uma fração constante a dessa renda seja gasta 

internamente em bens e serviços não-básicos (Z) a renda líquida proveniente das 

exportações levará a uma segunda rodada de ganhos a(X-M)  e que por sua vez 

levará a uma terceira rodada a2 (X-M)  e assim por diante. Considerando todos os 

efeitos multiplicadores concluí-se que a renda regional é: 

Y = (1/(1-a))*(X – M) + Z 

A fração de renda gasta na região no médio e longo prazo é variável, pois 

na medida em que cresce o tamanho da economia local vão sendo geradas 
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escalas de mercado para novas atividades, aumentando o Z e o a e, 

conseqüentemente, o multiplicador e a renda Y. Em contrapartida, se a economia 

local é incapaz de absorver a maior parte da parcela da renda que deveria ter sido 

gasta internamente, mesmo em presença de um grande esforço exportador, o 

efeito multiplicador das exportações se neutraliza com o aumento das 

importações. Esta é uma das razões de regiões com elevado coeficiente de 

abertura de suas economias, como a Fronteira Oeste e a Campanha na região do 

Uruguai, no RS, não terem promovido a interação entre economias de escala e o 

tamanho do mercado endógeno. Se tivessem logrado esta interação teria sido 

criado um processo de aglomeração cumulativo, como ocorreu nas regiões mais 

dinâmicas a exemplo das polarizadas por Caxias do Sul, no RS, e Joinville, em 

SC, por exemplo. 

Há de se considerar, também, que importantes processos regionais de 

aglomeração cumulativos não surgiram apenas da substituição de importações, 

mas do próprio crescimento auto-reforçador do setor de exportação a que se 

referem Fujita, Krugman e Venables (2002), os quais citam o Vale do Silício como 

o exemplo mais celebrado na literatura a respeito7.  

Existem exemplos na própria RBRU de crescimento auto-reforçador do 

setor de exportação que, embora não tenham a expressão dos citados, são 

significativos e até mesmo emuladores: é o caso das industrializações recentes 

de Panambi e Condor (na sub-região Ijuí) e em Horizontina e Santa Rosa (na sub-

região Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo). Nos dois últimos municípios as 

                                                 
7 Rosa e Porto (2005) referem outros exemplos de processos regionais de aglomeração cumulativos movidos não pela 
substituição de importações, mas pelo que Krugman chama de crescimento auto-reforçador do setor de exportações e que 
não são referidos na literatura mundial. Este é o caso as concentrações industriais em determinadas localidades no México. 
No estado de Jalisco, por exemplo, destacam-se as concentrações da indústria de eletroeletrônicos e de calçados, 
voltadas para a exportação. Em eletrônicos Jalisco logrou estruturar um cluster diversificado e que só não produz material 
bélico e aeroespacial. Detém apenas 4,7% do número de empresas exportadoras do País, mas é responsável por 20% das 
exportações mexicanas de produtos eletrônicos. Também digno de notas são as expansões e densificações ocorridas em 
concentrações industriais na Coréia do Sul e em Taiwan – e em países da chamada segunda geração do crescimento 
asiático – tendo como veículo não a substituição de importações, mas o crescimento auto-reforçador do setor exportador, o 
que passou, inclusive, a ser denominado de modelo asiático de substituição de exportações. Embora também não citado 
na literatura internacional sobre o tema, o Vale dos Sinos é um típico caso de expansão da industrialização via crescimento 
auto-reforçador do setor exportador. O Vale é um dos maiores distritos industriais do mundo especializado na produção de 
calçados. A exportação começou na segunda metade dos anos 60 e foi auto reforçando-se, pois a sua dinâmica induziu a 
implantação de um diversificado complexo industrial e de serviços de apoio. Deste complexo participam as indústrias de 
máquinas e equipamentos para couros e calçados, de componentes plásticos, borracha, têxteis, colas, tintas, adesivos, 
embalagens e inúmeras outras, como a indústria de moldes. Estas indústrias, com o passar do tempo tornaram-se 
exportadoras (todas, sem exceção) e suas vendas no mercado internacional, atualmente, crescem muito mais do que as da 
indústria de calçados. 
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industrializações são um pouco mais antigas, mas em todas são voltadas para a 

indústria de máquinas e equipamentos agrícolas, nascidas e desenvolvidas 

segundo uma dinâmica exportadora, originariamente associada a outras regiões 

do próprio RS. Atualmente predominam as vendas (exportações) para o Brasil, 

mas recentemente foram intensificadas as exportações para o resto do mundo.  

A tendência destes pólos é aprofundar a industrialização a partir do 

crescimento auto-reforçador das exportações, sendo que cada um segundo suas 

especializações. Nos marcos, portanto, de uma economia aberta à competição 

internacional será cada vez menos provável a proliferação de processos regionais 

cumulativos de aglomeração baseados na substituição de importações. A 

tendência será destes processos, quando surgirem, terem como motor o 

crescimento auto-reforçador do setor exportador.  

Existe uma relação direta e estreita entre o número de especializações – e 

a qualidade destas especializações – com o grau de desenvolvimento das regiões. 

As especializações regionais, por sua vez, estão associadas a determinados 

requisitos locacionais da concorrência, isto é, a fatores de produção, ou de 

inserção no mercado, que, primariamente, definem a competição. Em cada 

mercado a competição depende de uma constelação de atributos como preço, 

qualidade, design, prazo de entrega, embalagem e, dentre outros, a capacitação 

para inovar e diferenciar produtos. A regularidade de ocorrência destas 

características define o padrão da competição setorial. Qualquer que seja o 

padrão, entretanto, mesmo que para ele concorram muitos atributos, sempre há 

um que primariamente define a competição. Este atributo tanto pode ser uma 

especial forma de inserção no mercado, quanto um fator de produção ou, ainda, 

uma característica a ele associada. A disponibilidade destes atributos, fatores 

produtivos ou não, é que orienta as decisões locacionais. Isto é, as escolhas 

locacionais das empresas nas decisões de investimentos são tomadas com base 

na dotação das diferentes regiões nas fontes primárias que definem o processo 

competitivo.  

Olhando, portanto, a competição, sob a ótica das fontes originárias de 

capacitação competitiva, pode-se classificar as atividades econômicas nos cinco 
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grupos descritos na seqüência. Tomando por base as divisões da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, e considerando-se somente os bens 

transacionáveis entre as regiões e os países – os tradeables goods – a 

composição dos cinco grupos, grosso modo, é a que segue8: 

• Atividades intensivas em recursos naturais: extrativa mineral; minerais 

não metálicos; madeira; couros e peles; fumo; bebidas; produtos 

alimentícios e produtos agrícolas em geral; 

• Atividades intensivas em trabalho: mobiliário; confecções e calçados e 

têxteis; 

• Atividades intensivas em escala: química; petróleo; petroquímica; 

automobilística; produtos de matérias plásticas; borracha; metalúrgica; 

papel e celulose e editorial e gráfica; 

• Atividades intensivas em capacitação técnica e em inovação voltada a 

diferenciação e a adaptação de produtos a demandas com 

características variadas, incluindo-se nesta categoria, dentre outras, 

todas as divisões e grupos de produtos da CNAE, relacionados com 

máquinas e ferramentas e  

• Atividades intensivas em conhecimento, como farmacêutica, 

biotecnologia, componentes eletrônicos e etc..9 

                                                 
8 Classificação geralmente utilizada para analisar os fluxos de comércio internacional, originariamente utilizada pela OCDE 
em Structural Adjustement and Economic Performance. 1987. 
9 Esta classificação é uma simplificação da realidade e por isto a sua operacionalização depara-se com problemas de 
ordem prática e mesmo conceituais. Do ponto de vista conceitual, em muitos casos, é uma simplificação demasiada, pois 
um produto pode ser intensivo em vários fatores ou atributos. A produção de celulose, por exemplo, tanto é intensiva em 
recursos naturais quanto em escala, pois um tamanho ótimo de planta situa-se em torno de um bilhão de dólares. O 
mesmo ocorre com a produção de chips, que além da intensidade de conhecimento requer grandes e dispendiosas escalas 
de produção. Uma outra limitação da classificação diz respeito às dificuldades envolvidas no estabelecimento das linhas 
demarcatórias de alguns grupos de produtos, em razão da sobreposição de características, especialmente entre as 
atividades intensivas em mão-de-obra e as intensivas em diferenciação e entre estas e as intensivas em conhecimento. O 
primeiro caso é, por exemplo, o da indústria de móveis: é intensiva em mão-de-obra, mas, em alguns dos seus segmentos, 
a competição é fundada em diferenciação de produto, via design e em outros em automação industrial. No segundo caso, 
pode-se citar a fabricação de produtos eletrônicos: são intensivos em conhecimento, mas a competição está muito 
centrada na capacidade de diferenciar e de obsoletizar produtos. Do ponto de vista prático, esta classificação tem 
problemas de difícil superação como as limitações interpretativas ligadas aos diferentes estágios de desenvolvimento das 
várias regiões e dos estados Brasileiros, o que não é refletido pelos quocientes de localização (especialização). Um outro 
problema é o decorrente do grau de agregação que pode levar à comparações de produtos diferentes. Este problema é 
intransponível quando se utiliza classificações de produtos com graus elevados de agregação, o que também não tem uma 
solução nos limites desta pesquisa, baseada estritamente em dados secundários. Não obstantes as limitações referidas, a 
classificação de atividades proposta pela OCDE tem um elevado potencial interpretativo e, enquanto ferramenta para a 
compreensão das tendências e das transformações estruturais, é muito superior às classificações usuais. As classificações 
usuais geralmente são baseadas no grau de transformação (produtos primários, semi-manufaturados e manufaturados) ou 
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Neste estudo 10 , em função das dificuldades práticas arroladas e pela 

necessidade de um volume de trabalho incompatível com os prazos estabelecidos 

para a sua realização, adotou-se apenas parcialmente a classificação da OCDE. 

Dividiu-se as atividades industriais tradeables nos oito grupos que seguem: i) 

indústrias intensivas em recursos naturais; ii) indústrias intensivas em mão-de-

obra; iii) metal-mecânica; iv) eletroeletrônica; v) química e petróleo; vi) editorial e 

gráfica; vii) outras indústrias de transformação e viii) indústria de serviços de 

utilidade pública. 

Dadas as características regionais do aparelho produtivo da RBRU, esta 

classificação ad hoc atende perfeitamente os fins colimados pelo estudo, pois 

parece ser incontroverso que a dinamização da sua economia passa, 

necessariamente, pelas atividades intensivas em recursos naturais e/ou 

intensivas em mão-de-obra e/ou pela indústria metal mecânica, muito embora 

sejam necessários avanços de elevadas magnitudes na produtividade e na 

agregação de valor destas atividades na maioria das sub-regiões em estudo. No 

futuro, a sorte da imensa maioria das economias locais da região do Uruguai 

estará cada vez mais associada as suas capacidades de autotransformação. As 

suas capacidades de fazerem a passagem sustentável de economias de 

exploração extensiva das vantagens naturais, para economias capazes de 

criarem vantagens competitivas a partir das vantagens naturais de solo, subsolo, 

clima e abundância de recursos humanos, através da incorporação de valor de 

origem tecnológica, ecológica e mercadológica. 

                                                                                                                                                    
na utilização do produto (bens de consumo, intermediários e de capital), contendo elevados graus de heterogeneidade e, 
portanto, baixo conteúdo econômico e escasso potencial interpretativo. Assim, tendo em vista o objetivo deste estudo, a 
classificação da OCDE é mais adequada, pois, na medida em que organiza as atividades segundo a forma de inserção no 
mercado, fornece uma visão panorâmica sobre as capacitações empresariais essenciais que são requeridas pelos padrões 
de competição dos mercados das atividades localizadas nas diferentes regiões em estudo. 
10 Em outros estudos de desenvolvimento regional também se adotou esta orientação, como em Rosa (1998 a), Rosa, 
Velloso e Carvalho (1998 b) e Rosa e Porto (2005). 
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3.4.3.1. A economia urbana 
Em 2006, segundo a RAIS/MTE, a RBRU/RS tinha 312.342 empregados 

em atividades urbanas, correspondendo a 13,9% do emprego estadual11, 49,9% 

do emprego da região do Uruguai, considerando os dois estados, e a 0,93% do 

emprego nacional (Tabela 3.33). A indústria era responsável por 30,1%, o 

comércio por 28,5% e os serviços por 48,8% do emprego urbano da região.  

O lado catarinense tinha um efetivo ligeiramente maior, 314.056 

empregados, correspondendo a 50,1% do emprego urbano da região do Uruguai, 

considerando os dois estados sulinos e a 20,2% do emprego da economia urbana 

de SC12. Na estrutura interna da região em SC a indústria participava com 42,1% 

do emprego urbano, o comércio com 20,6% e os serviços com 37,3% (Tabela 

3.34). 

Tendo como referência a economia brasileira como um todo, a RBRU/RS é 

especializada no setor industrial, com um efetivo de 94.146 empregados, 

correspondendo a um coeficiente de localização (especialização) de 1,2. 

Considerando que o coeficiente do comércio é de 1,5, pode-se dizer que a 

especialização industrial  do  lado gaúcho da RBRU, não é claramente definida. 

Já o lado catarinense, com 132.221 empregados, tem uma especialização no 

setor industrial mais marcada, pois o coeficiente de localização é de 1,7 e o do 

comércio de apenas 1,1 13 . Nos dois lados da região do Uruguai a principal 

especialização é a das indústrias intensivas em recursos naturais com 115.636 

empregados, sendo que 71,4% destes em SC. 

Tabela 3.33 – Emprego urbano1/ de mão-de-obra na RBRU-RS em 2006: participação das 
principais atividades e especializações2/ regionais nas congêneres do RS e do Brasil. 

                                                 
11 No que respeita ao PIB a economia urbana da bacia do Rio Uruguai/RS representava 14,7 % da congênere estadual em 
2005. 
12 No que respeita ao PIB a economia urbana da bacia do Rio Uruguai/SC representava 23,5 % da congênere estadual em 
2005. 
13 A especialização é expressa pelo coeficiente de localização, dado pela relação entre a participação (%) de determinada 
atividade na economia regional e a participação (%) da atividade congênere na economia nacional. Quanto maior do que 1 
for a relação, maior será a especialização da região na atividade considerada. 
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Macro setor/Grupos de atividades/ Grupos CNAE % na RBRU/RS % da Região   
no setor do RS

% da Região    
no setor do BR 

Coeficiente de 
localização (1) 

Emprego urbano total (A+B+C) 100,0 13,9 0,93 1,0 
A. Indústria 30,1 13,4 1,1 1,2 
B. Comércio 28,5 20,6 1,4 1,5 
C. Serviços 48,8 13,7 0,8 0,9 
A.1. Indústrias intensivas em rec. naturais 10,6 18,8 1,5 1,6 
A. 1.2. Alimentos e bebidas 8,0 23,9 1,9 2,1 
G 101 - Abate e fabricação de produtos de carne 4,0 26,8 3,5 3,8 
G 103 - Conservas de frutas, legumes  0,3 19,7 2,1 2,3 
G 104 - Óleos e gorduras vegetais e animais 0,2 24,0 2,3 2,5 
G 105 - Laticínios 0,6 32,0 2,2 2,3 
G 106 - Amiláceos e alimentos para animais 1,5 34,5 4,7 5,1 
G 109 - Fabricação de outros produtos alimentícios 1,2 17,7 1,4 1,5 
A. 1.4. Curtumes 0,4 8,2 2,8 3,0 
G 151 - Curtimento e outras preparações de couro 0,4 8,2 2,8 3,0 
A. 1.5. Produtos de madeira 0,8 14,5 1,1 1,1 
G 161 - Desdobramento de madeira 0,5 19,9 1,4 1,5 
1.1.7. Produtos de minerais não-metálicos 0,9 15,3 0,8 0,9 
G 233 - Concreto, cimento, fibrocimento, gesso  0,3 19,6 1,2 1,3 
G 321 - Artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes 0,2 14,7 3,3 3,5 
A.2. Indústrias intensivas em mão-de-obra 10,3 12,1 1,1 1,2 
A.2.3. Calçados e artefatos de couro 3,6 8,7 3,3 3,6 
G 152 - Artigos de viagem e de artefatos de couro 0,2 8,1 1,8 1,9 
G 153 - Fabricação de calçados 3,3 8,9 3,5 3,8 
G 154 - Partes para calçados, de qualquer material 0,1 5,1 3,1 3,3 
A.2.4. Móveis 1,4 13,2 2,0 2,1 
G 310 - Fabricação de móveis 1,4 13,2 2,0 2,1 
A.2.5. Construção civil 3,7 15,5 0,8 0,9 
G 412 - Construção de edifícios 2,1 19,6 1,1 1,2 
G 422 - Obras de infra estrutura  0,4 19,5 1,0 1,1 
A.3. Metal-mecânica  6,0 12,9 1,3 1,4 
A.3.1. Metalúrgica básica 0,5 12,0 0,7 0,7 
G 245 - Fundição 0,4 15,7 1,6 1,7 
A.3.2. Produtos de metal, exceto máquinas 1,7 10,8 1,3 1,4 
G 251 - Estruturas metálicas e obras de caldeiraria  0,3 14,7 1,2 1,3 
G 252 - Tanques, reservatórios metálicos e caldeiras 0,0 23,6 1,3 1,4 
G 253 – Forj., estamp, metalur. do pó e trat. de 
metais 0,8 27,0 2,6 2,8 
A.3.3. Máquinas e motores 2,8 22,1 3,0 3,2 
G 282 - Máquinas e equipamentos de uso geral 0,6 16,3 1,9 2,0 
G 283 - Tratores e equipamentos para a 
agropecuária 1,9 47,9 16,2 17,5 
A.3.4. Material de transportes 1,0 8,1 0,7 0,7 
G 293 - Cabines, carroc. e reb. para automotores 0,7 15,6 5,5 5,9 
A.3.5. Instalação e manutenção de equipamentos 0,2 5,7 0,6 0,6 
G 332 - Instalação de máquinas e equipamentos 0,1 10,2 1,2 1,3 
A.6. Editorial e gráfica 0,6 23,9 1,9 2,0 
G 181 - Atividade de impressão 0,3 19,1 1,4 1,5 
G 182 - Pré impressão e acabamentos gráficos 0,3 30,6 2,9 3,1 
A.7. Outras indústrias de transformação 0,1 7,3 0,5 0,5 
G 322 - Fabricação de instrumentos musicais 0,0 25,3 1,0 1,1 
A.8. Indústria de serviços de utilidade pública 1,0 13,5 0,9 0,9 
G 351 - Geração, transm. e distrib. Energia elétrica 0,5 15,9 1,4 1,5 
G 360 - Captação, tratamento e distribuição de água 0,4 17,8 1,2 1,2 

Fonte: RAIS/MTE; 1/ Em 2006 o emprego urbano total era de 312.342 pessoas; 2/Quanto maior do que 1 for o 
coeficiente, maior é a especialização da região na atividade considerada. 
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Tabela 3.34 – Emprego urbano 1/ de mão-de-obra na RBRU-SC em 2006: participação das 
principais atividades e especializações 2/ regionais nas congêneres de SC e do Brasil.  

Macro setor/Grupos de atividades/ Grupos CNAE % na RBRU/SC % da Região no 
setor de SC 

% da Região no 
setor do BR 

Coeficiente de 
localização (1) 

Emprego urbano total (A+B+C) 100,0  20,2 0,9 1,0 
A. Indústria 42,1 22,3 1,6 1,7 
B. Comércio 20,6 21,6 1,0 1,1 
C. Serviços 37,3 17,8 0,6 0,7 

A.1. Indústrias intensivas em recursos naturais  26,3 44,5 3,7 4,0 
A.1.2. Alimentos e bebidas 17,0 61,3 4,2 4,5 

G 101 - Abate e produtos de carne 13,1 78,8 11,6 12,5 
G 105 - Laticínios 0,7 60,8 2,7 2,9 
G 106 - Amiláceos e alimentos para animais 1,0 41,6 3,1 3,3 
G 109 - Outros produtos alimentícios 1,8 38,0 2,1 2,2 

A.1.4. Curtumes 0,3 67,4 2,2 2,4 
G151 - Curtimento e preparações de couro 0,3 67,4 2,2 2,4 

A.1.5. Produtos de madeira ex. móveis. 5,5 38,3 7,5 8,1 
G 161 - Desdobramento de madeira 2,6 52,9 8,2 8,8 
G 162 - Prod. de mad., cortiça e mat. trançado 2,8 30,4 6,9 7,5 

A.1.6. Celulose, papel e produtos. 2,6 49,3 5,3 5,7 
G 171 - Celulose e outras pastas 0,3 90,4 7,8 8,3 
G 172 - Papel, cartolina e papel cartão. 1,1 51,9 9,2 9,9 
G 173 - Embalagens de papel, papelão. 1,0 55,2 5,9 6,3 

A.2. Indústrias intensivas em mão de obra 8,8 11,9 1,0 1,0 
A.2.3. Calçados e artefatos de couro 0,5 19,8 0,4 0,5 

G 152 – Artigo/viagem e artefatos de couro 0,2 37,2 1,4 1,5 
A.2.4. Móveis 2,5 27,5 3,6 3,9 

G 310 - Fabricação de móveis 2,5 27,5 3,6 3,9 
A.2.5. Indústria da construção 4,0 22,3 0,9 0,9 

G 412 - Construção de edifícios 2,2 25,8 1,2 1,3 
G 421 - Rodovias, ferrovias, obras urbanas  0,6 26,0 1,0 1,1 

A.3. Metal mecânica 3,4 12,3 0,7 0,8 
A.3.2. Produtos de metal, ex. máq. e equip. 1,2 15,8 0,9 1,0 

G 251 - Estruturas metal. e obras de caldeiraria  0,7 39,4 2,3 2,5 
A.3.3. Máquinas e equipamentos 1,3 14,7 1,4 1,5 

G 282 - Máquinas e equipamentos de uso geral 0,3 14,0 1,1 1,2 
G 283 - Máq. e equip. para a agropecuária 0,2 30,3 2,0 2,2 
G 286 - Máq. e equip. de uso industrial específ. 0,4 19,0 1,9 2,1 

A.3.4. Material de transportes. 0,4 8,8 0,3 0,3 
G 293 - Cabines, carrocerias e reboques  0,1 9,1 1,1 1,2 
G 295 - Recuperação de motores para veículos  0,02 25,1 1,1 1,2 

A.4. Eletro-eletrônica 0,4 5,2 0,4 0,4 
A.4.2. Eletro  0,4 5,4 0,5 0,6 

G 272 - Pilhas, baterias e acumuladores elétricos 0,1 64,8 2,8 3,1 
G 275 - Fabricação de eletrodomésticos 0,1 6,4 1,2 1,3 

A.5. Química e petróleo 1,9 13,8 0,7 0,8 
G 209 - Preparados químicos diversos 0,3 39,9 1,5 1,7 
G 222 - Produtos de material plástico 1,2 12,1 1,3 1,4 

A.6. Editorial e gráfica 0,3 23,6 1,0 1,1 
G 181 - Atividade de impressão 0,3 27,9 1,4 1,5 

A.8. Serviços de utilidade pública 0,9 19,3 0,8 0,8 
G 382 - Tratamento e disposição de resíduos 0,1 47,3 1,3 1,4 
G 383 - Recuperação de materiais 0,3 34,7 3,8 4,1 
G 390 - Gestão de resíduos 0,0 89,9 8,1 8,7 

Fonte: RAIS/MTE; 1/ Em 2006 o emprego urbano total era de 314.056 pessoas; 2/Quanto maior do que 1 for o 
coeficiente, maior é a especialização da região na atividade considerada. 
 

Dividido o setor industrial nos oito grupos de indústrias referidos 

anteriormente, a RBRU/RS é especializada em quatro (Tabela 3.33): 
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• As indústrias intensivas em recursos naturais, responsáveis por 

10,6% do emprego urbano e com coeficiente de especialização 

(localização) de 1,6;  

• As indústrias intensivas em mão-de-obra, responsáveis por 10,3% 

do emprego urbano e com coeficiente de especialização 

(localização) de 1,2;  

• A indústria metal-mecânica, responsável por 6% do emprego urbano 

e com coeficiente de especialização de 1,4 e 

• A indústria editorial e gráfica com apenas 0,6% do emprego regional 

urbano e coeficiente de especialização de 2. 

Desagregando os oito grupos de indústrias a nível de três dígitos da CNAE, 

chega-se a 129 indústrias. Nestas a RBRU/RS é especializada apenas nas 29 

indústrias relacionadas na Tabela 3.33, conforme segue: 

• 10 especializações na indústria intensiva em recursos naturais;  

• 6 especializações na indústria intensiva em mão-de-obra;  

• 8 na metal-mecânica;  

• 2 na editorial e gráfica;  

• 2 na indústria de serviços de utilidade pública e  

• 1 na outras indústrias de transformação. 

Nos oito grupos de indústrias, a RBRU/SC é especializada apenas em dois: 

o das indústrias intensivas em recursos naturais responsável por 26,3% do 

emprego urbano da região e com um coeficiente de especialização de 4 e o da 

editorial e gráfica, responsável por apenas 0,3% do emprego urbano da região e 

com um baixo coeficiente de especialização (Tabela 3.34). 

Considerando a indústria desagregada a nível de três dígitos da CNAE, o 

lado catarinense é especializado em 28 indústrias (o lado gaúcho em 29), sendo 

que as mais importantes são abate de animais, madeira, móveis e celulose, 

conforme segue: 
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• 10 especializações em indústrias intensivas em recursos naturais;  

• 4 especializações em indústrias intensivas em mão-de-obra;  

• 6 em metal-mecânica; 

• 2 em material elétrico;  

• 2 da indústria química;  

• 3 da indústria de serviços de utilidade pública e  

• 1 da editorial e gráfica. 

As demais regiões hidrográficas do RS são especializadas em 61 indústrias 

e as demais regiões de SC em 4814.  

As cinco especializações industriais mais importantes - indústria do abate; 

calçados; construção; máquinas agrícolas e moagem e produtos amiláceos e de 

alimentos para animais - representam 42,4% do emprego da indústria, setor que 

junto com a agropecuária é determinante do dinamismo da economia regional, 

pois o setor de serviços tem escassas possibilidades de crescimento autônomo, 

na maioria das regiões do RS. 

A especialização mais importante da RBRU/RS (em número de 

empregados) é a indústria de abate, com 12.350 empregados, sendo que a RFP 9 

concentra 49,5%. Na RFP 9 estão os principais municípios da indústria da região 

do Uruguai, Erechim (Apuaê-Inhandava) com 13,3% e Passo Fundo (bacia do 

Passo Fundo) com 12,9%. Segue em importância a RFP 6, com 25,8% dos 

empregados da indústria de abate da região do Uruguai/RS, e os principais 

municípios são Bagé (Negro), 9,7%, e Alegrete (Ibicuí), 6,7%. Por último, a RFP 7 

com 24,8% dos empregados e os seus principais municípios são Santa Rosa 

                                                 
14 Especializações nas demais regiões hidrográficas (ex-região do Uruguai) 

 RS SC 
Total 62 48 
Indústria intensiva em recursos naturais;  18 14 
Indústria intensiva em mão-de-obra;  7 9 
Metal-mecânica;  17 11 
Eletro-eletrônica;  6 5 
Química e petróleo;  8 3 
Editorial e gráfica;  1  
Serviços de utilidade pública  2 3 
Outras indústrias de transformação. 2 3 
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(Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo), com 8,4%, Santo Ângelo (Ijuí) e Três Passos 

(Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo), com 5,5%.  

A segunda especialização mais importante da RBRU/RS é a indústria de 

calçados com 10.395 empregados. Esta indústria está concentrada na RFP 7 com 

77,9% do efetivo de empregados da região do Uruguai e o principal município é 

Campo Novo (Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo) com 6.473 empregados (62,3%). 

Segue em importância a RFP 9 com 16,5%, sendo Sarandi (Várzea) o principal 

produtor, com 7,4% dos empregados da região. Por último, a RFP 6, com 5,5% do 

efetivo de empregados da indústria, e a produção se restringindo a Nova 

Esperança do Sul, com 4%, e Santiago com 1,5%, ambos na bacia do Ibicuí. 

A terceira especialização industrial mais importante da região é a 

construção com 6.443 empregado, considerando somente a construção de 

edifícios (o grupo 412 da CNAE)15. Esta indústria tem a peculiaridade de ser 

predominantemente voltada para os mercados locais, uma atividade non-

tradeable e que de um modo geral é determinada pelo dinamismo imprimido pelas 

atividades base, ou exportadoras. Há, no entanto, empresas voltadas para os 

mercados externos à região como é o caso da RFP 9 que detém 59% do efetivo 

da indústria na RBRU, sendo que somente o município de Erechim (Apuaê-

Inhandava e Passo Fundo) concentra 33,3%, seguido por Passo Fundo (bacia do 

Passo Fundo) com 6,3%. Por tanto, nestes dois municípios, especialmente em 

Erechim, a indústria da construção tem a característica tradeable e, portanto, é 

uma das atividades que determina o dinamismo sub-regional. 

A quarta especialização industrial mais importante da RBRU/RS é a 

indústria de máquinas agrícolas com 6.062 empregados, concentrada na RFP 7, 

com 82,5% do efetivo. Os principais municípios produtores são Horizontina 

(Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo), com 30,6% e especializado no segmento 

automotivo e Panambi (Ijuí) com 23,1% e especializado no segmento pós-colheita. 

Ainda na RFP 7 tem o município de Santa Rosa, o terceiro mais importante da 
                                                 
15 O número total de empregados é 11.653, se também forem considerados os segmentos que seguem: Incorporação de 
empreendimentos imobiliários, 142 empregados; Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte 
especiais, 760; Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transportes, 1.302; 
Demolição e preparação do terreno, 258; Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções, 271; Obras 
de acabamento, 122 e Outros serviços especializados para construção, 517 empregados. 
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região do Uruguai, com 15,5% (Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo). A RFP 9 detém 

16,5% da indústria, destacando-se Passo Fundo (bacia do Passo Fundo), com 

9,3% e Carazinho (Várzea), com 4,1%. A indústria praticamente inexiste na RFP 6, 

apenas 1,1% do número de empregados da região. 

A quinta especialização mais importante é a indústria de moagem e 

produtos amiláceos e de alimentos para animais16, com 4.682 empregados. A 

RFP 6 concentra 67,7% da indústria e os seus principais municípios produtores 

também são os principais da região do Uruguai: São Borja, 19,6% e Itaqui, 13,5%, 

ambos na bacia do Butuí-Icamaquã, Alegrete (Ibicuí), 11,8%, Dom Pedrito (Santa 

Maria), 6,5%, Uruguaiana (Quaraí), 6,0%. A indústria na RFP 6 tem um mix de 

produtos fortemente ligado à lavoura orizícola a mais importante do setor no RS.  

A RFP 9 detém 20,9% da indústria de moagem e produtos amiláceos, 

destacando-se Erechim com 4,9%. A RFP 7 participa com 12,7% da indústria da 

região do Uruguai e o seu município mais importante é Santa Rosa (Turvo-Santa 

Rosa-Santo Cristo), com 3,3%. 

As cinco indústrias mostradas como sendo as especializações mais 

importantes em termos de geração de empregos consideram a RBRU/RS como 

um todo. Estas especializações nem sempre são as mais importantes, quando se 

considera a região funcional de planejamento (RFP), ou a bacia hidrográfica, 

isoladamente, conforme pode ser visto nas tabelas em anexo.  

A RFP 6, por exemplo, das cinco principais especializações da região só é 

especializadas em duas: na indústria de abate e em moagem e produtos 

amiláceos. Na RFP 6 tem certa expressão local a indústria de curtumes em Nova 

Esperança do Sul (Ibicuí), a indústria de bebidas alcoólicas (vinho) em Santana 

do Livramento, a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e a 

captação, tratamento e distribuição de água. 

Na RFP 6 as atividades de serviços são majoritárias, 52,6%, seguidas pelo 

comércio com 31,3%. Chama atenção, no entanto, a elevada participação da 

                                                 
16 Inclui: beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz; moagem de trigo e fabricação de derivados; fabricação 
de farinha de mandioca e derivados; fabricação de farinha de milho e derivados; fabricação de amidos e féculas de 
vegetais e fabricação de óleos de milho; fabricação de rações balanceadas para animais; beneficiamento, moagem e 
preparação de outros produtos de origem vegetal. 
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administração pública na geração do emprego urbano, 23,8% do total, variando 

de um mínimo de 16,5%, na sub-região do Quaraí, a um máximo de 26,9% na 

sub-região do Butuí-Icamaquã. Este percentual no Brasil é de 20,3%, na 

RBRU/RS, 21,2% e na média das demais regiões hidrográficas do RS, 10,2%. Há 

de se considerar ainda que, na administração pública, não estão computados os 

empregos nos setores de saúde, 5,8%, e de educação, 4,4% do total do emprego 

urbano regional. Nestes setores, em parcelas expressivas, os empregos também 

são públicos.  

Das atividades diretamente produtivas no setor de serviços, as maiores 

geradoras de emprego são as de transporte rodoviário de passageiros, 1,8% do 

total, e as de transporte rodoviário de carga, 1,6%. 

A indústria, a atividades que, juntamente com a agropecuária, é mais 

diretamente responsável pelo dinamismo da economia regional, participa com 

apenas 16,1% do emprego urbano. Considerando os oito grupos nos quais foi 

dividida a estrutura industrial para fins desta análise, a RFP é especializada 

somente no grupo das indústrias intensivas em recursos naturais, responsável por 

9,9% do emprego regional, com um coeficiente de especialização de 1,5, e no 

grupo dos serviços industriais de utilidade pública, gerador de 1,2 % do emprego 

e com coeficiente de especialização de 1,1%. 

Das cinco principais especializações da RBRU/RS, somente a indústria de 

moagem não se encontra entre as principais na RFP 7, cedendo sua posição para 

a forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais, 

responsável por 2% do emprego urbano e com um coeficiente de especialização 

de 6,8. Esta indústria é especialmente importante em Panambi, onde representa 

21,3% do emprego urbano e tem um coeficiente de especialização de 71,5. 

Na RFP 9 no ranking das cinco principais indústrias somente as duas 

primeiras são as do ranking da RBRU/RS: abate de animais e construção. 

Sucedem estas duas indústrias a confecção de artigos do vestuário e acessórios, 

a fabricação de outros produtos alimentícios e a fabricação de móveis.  

A indústria de confecção é especialmente importante em Erechim, onde 

participa com 4,1% do emprego urbano, sendo que o município participa com 
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28,2% do emprego setorial na região do Uruguai, o mesmo acontecendo com 

outros produtos alimentícios que, além de Erechim, também é importante em 

Tapejara. Da mesma forma, destaca-se a fabricação de móveis, especialmente 

importante em Lagoa Vermelha (Apuaê-Inhandava), onde representa 26,1% do 

emprego urbano do município, além de em Erechim (1,9% do emprego urbano 

municipal).  

Por último, cabe referir ainda a fabricação de cabines, carrocerias e 

reboques para veículos automotores que é uma especialização exclusiva da RFP 

9 e particularmente de Erechim, onde a indústria tem 1.978 empregados, 

representando 7,8% do emprego urbano do município e com um coeficiente de 

especialização de 67,1. 
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Gráfico 3.14 – Participação da indústria no emprego urbano de mão-de-obra na RBRU/RS e suas 
regiões funcionais de planejamento em 2005. 

 
No lado catarinense da RBRU, no grupo das indústrias intensivas em 

recursos naturais a indústria de abate e produtos de carnes responde por 13,1% 

do emprego urbano. Esta região, por sua vez, é responsável por 78,8% do 

emprego da referida indústria em SC e por 11,6% do emprego da indústria 

brasileira congênere.  
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Gráfico 3.15 – Participação da indústria no emprego urbano nas sub-regiões da RBRU/SC em 
2006. 

 

 

Gráfico 3.16 – Coeficientes de localização da indústria na RBRU em Santa Catarina (com base no 
emprego de mão-de-obra de 2006). 

 
O coeficiente de localização da indústria de abate e produtos de carnes é 

de 12,5, denotando a forte especialização regional e indicando que a referida 

indústria é 12,5 vezes mais importante para o emprego urbano da RBRU/SC, do 

que o é para o emprego urbano no Brasil17. A sub-região do Vale do Rio Peixe é a 

                                                 
17 Em dezembro de 2006 a indústria de abate e produtos de carnes tinha 41.088 empregados na bacia do Rio Uruguai em 
SC e este número só era superado pelo do comércio varejista com 42.372. Esta atividade, no entanto, não constitui uma 
especialização, como também não o é a administração pública com 38.922 empregados, representando 12,4% do 
emprego urbano da bacia. 
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maior da indústria de abate e produtos de carnes com 21.562 empregados e os 

seus principais municípios produtores são Concórdia, com 6.305 empregados, 

seguido por Capinzal e Videira, mas o principal produtor de SC é o município de 

Chapecó, com 10.106 empregados, na sub-região Meio Oeste. 

Nas indústrias intensivas em recursos naturais segue em importância a 

indústria produtos de madeira (ex. móveis) responsável por 5,5% do emprego 

urbano da bacia, por 38,3% e 7,5% do emprego da indústria congênere de SC e 

do Brasil, respectivamente, e o seu coeficiente de localização é de 8,1. As quatro 

sub-regiões da RBRU são especializadas e a mais importante é o Planalto de 

Lages com 7.503 empregados, 2.741 em Lajes e 1.308 em Curitibanos, mas o 

município mais importante da região e de SC é Caçador, no Vale do Rio do Peixe, 

com 3.851 empregados. 

Por último, nas indústrias intensivas em recursos naturais, uma 

especialização importante é a indústria de celulose, papel e produtos com 2,6% 

do emprego urbano total. Nesta indústria a RBRU responde por 49,3% e 5,3% da 

indústria congênere nos planos estadual e nacional, respectivamente. O Planalto 

de Lajes é a sub-região mais importante da RBRU com 3.770 empregados, 

seguida pela sub-região do Vale do Rio do Peixe com 3.061 empregados18. 

As indústrias intensivas em mão-de-obra constituem o segundo grupo de 

indústrias mais importante da RBRU/SC em termo de geração de empregos, 8,8% 

do total urbano, mas não é especializada em relação ao Brasil, no grupo como um 

todo. Considerando-se, no entanto, as indústrias isoladas, a bacia é especializada 

em móveis. Nesta, a bacia participa com 27,5% do emprego estadual com um 

coeficiente de localização em relação ao Brasil de 3,9, indicando uma 

especialização expressiva, o mesmo ocorrendo nas suas quatro regiões. 

 

3.4.3.2. A economia agropecuária 
Lavoura: os cultivos permanentes e os temporários 

                                                 
18 A 2ª região mais importante desta indústria fica no Vale do Itajaí, com 3.618 empregados, distribuídos entre vários 
municípios, fora, portanto, da bacia do Uruguai. 
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Em 200419 a área de lavouras na região do Uruguai era de 6,2 milhões de 

hectares, sendo 98,7% de culturas temporárias e apenas 1,3% de permanentes 

(Gráfico 3.17). Da área total de lavoura, 81,8% eram em território gaúcho.  

No RS a área de lavoura era de 5.115.378 hectares, representando 61,1% 

da respectiva área estadual e 9,3% da área cultivada no Brasil (tabelas em anexo) 

com 17 culturas permanentes e 17 temporárias20. A maior área de lavoura na 

região do Uruguai/RS é a da RFP 7 com 2.184.035 hectares e nesta se 

encontram as bacias com as maiores áreas: Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, com 

972.047 e Ijuí com 865.302. 

Em SC a área de lavoura era de 1.139.145 hectares, representando 63,4% 

da respectiva área estadual e 2,1% da área cultivada no Brasil (tabelas em anexo) 

com 13 culturas permanentes e 27 temporárias21. A maior área de lavoura na 

região do Uruguai/SC é a do Meio Oeste com 480.170 hectares, sendo 410.756 

ha da bacia do Chapecó. 
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Gráfico 3.17 –- Estrutura da área de lavoura na Região Hidrográfica do Uruguai  em SC e no RS 
em 2004. 

Uma característica marcante na estrutura da pauta de produtos da RBRU é 

a concentração em torno de poucos produtos: as seis principais lavouras 

                                                 
19 Embora o IBGE disponibilize as estatísticas de lavoura para os anos de 2005 e 2006, adotou-se o ano de 2004 em 
função das estiagens do RS naqueles anos que frustraram as colheitas de verão. 
20 Os demais cultivos permanentes que aparecem agrupados nas tabelas do texto são abacate, banana, caqui, figo, goiaba, 
limão, mamão, manga, marmelo, noz, pêra e tungue e os demais temporários, abacaxi, alho, amendoin, aveia (em grãos), 
batata doce, batata inglesa, cana de açúcar, cebola, centeio (em grãos), ervilha (em grãos), fava (em grãos), fumo (em 
folha), girassol (em grão), linho (semente), mamona (baga), mandioca, melancia, melão, sorgo, tomate e triticale (em grão). 
21 Os demais cultivos permanentes que aparecem agrupados nas tabelas do texto são abacate, banana, caqui, figo, goiaba, 
limão, mamão, manga, marmelo, noz, pêra e tungue e os demais temporários, abacaxi, alho, amendoin, aveia (em grãos), 
batata doce, batata inglesa, cana de açúcar, cebola, centeio (em grãos), ervilha (em grãos), fava (em grãos), fumo (em 
folha), girassol (em grão), linho (semente), mamona (baga), mandioca, melancia, melão, sorgo, tomate e triticale (em grão). 
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temporárias da parte gaúcha (soja, trigo, milho, arroz, feijão e cevada) 

representam 96,1% da área total; no lado catarinense (milho, soja, feijão, trigo e 

fumo e aveia) representam 96,3%.  

Nas demais regiões hidrográficas do RS, os seis principais produtos 

representam 90,5% e são os mesmos, com exceção da cevada que cede lugar 

para o fumo. Nas demais regiões hidrográficas de SC, os seis principais produtos 

(milho, arroz, fumo, soja, feijão e banana) representam 87,5%. No Brasil os seis 

principais produtos (os mesmos da região do Uruguai/RS com exceção da cevada 

que cede lugar para a cana de açúcar) representam 91,4%22. 

A área total das culturas permanentes na RBRU (SC+RS) era de 80.510 

hectares em 2004, sendo 51,2% no RS. No RS, a participação das culturas 

permanentes no total da área de lavoura é de apenas 0,8%, percentual 

significativamente menor do que os observados nas demais referências espaciais 

utilizadas nesta seção: 3,6% na média das demais regiões hidrográficas do RS; 

3,4% na região do Uruguai/SC; 5,1% na média das demais regiões hidrográficas 

de SC e 3,1% na média da lavoura do Brasil.  

Não obstante a área diminuta, quando considerada o conjunto da lavoura, 

qualquer que seja a referência espacial, a contribuição das culturas permanentes 

na geração do valor da produção é elevada. No caso do RS é de 2,3%, 2,8 vezes 

a participação na área. Esta mesma relação é mais alta ainda no lado catarinense 

da região do Uruguai, 4,2 (14,2% do valor da produção e 3,4% da área cultivada), 

sendo que a diferença elevada entre os dois estados expressa uma maior 

densidade de valor por unidade de área que, conforme será visto na seqüência, é 

função das diferentes composições das pautas de produtos.  A este respeito, a 

região que tem a maior densidade de valor por hectare é a do Planalto de Lages, 

em decorrência da cultura da maçã (39% do valor e 6,6% da área da lavoura de 

Santa Catarina)  

Na região do Uruguai, o cultivo permanente com a maior área é a maçã 

com 22,2 mil hectares, correspondendo a 29% da área total. Seguem, em 

                                                 
22 Dada a diversidade de solo e clima no Brasil, a concentração da pauta produtiva no plano nacional tende a ser menor do 
que nas regiões, muito embora isto nem sempre aconteça como é caso das demais regiões hidrográficas de SC.  
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importância, a erva mate e a laranja. Estes três cultivos são responsáveis por 

75% da área de permanentes no conjunto dos dois estados (Gráfico 3.18). Os 

seis produtos mais importantes são os mesmo nos dois estados, embora suas 

posições sejam diferentes: a erva mate é o mais importante no RS, 31% da área, 

e a maçã em SC, 43% da área de permanentes (Gráfico 3.19 e Gráfico 3.20). 
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Gráfico 3.18 –Culturas permanentes na região hidrográfica do Uruguai em 2004 (SC+RS) = 80.510 
hectares. Fonte: IBGE. 
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Gráfico 3.19 –Culturas permanentes na região hidrográfica do Uruguai no Rio Grande do Sul em 
2004: 41.250 hectares. Fonte: IBGE. 
 



 Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                             

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

 
CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 

Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

280

Tangerina
1%  Demais

permanentes
0%

 Pêssego
8%

 Uva
9%

 Laranja
17%

Erva mate
22%

Maçã
43%

 
Gráfico 3.20 – Culturas permanentes na região hidrográfica do Uruguai em Santa Catarina em 
2004: 41.250 hectares. Fonte: IBGE. 
 

Dentre os seis principais cultivos permanentes a região do Uruguai, no lado 

gaúcho, é especializada em erva mate, uva, pêssego e maçã, sendo esta a maior 

especialização conforme indica o coeficiente de localização – que expressa o 

grau de especialização – de 10,8. Já o lado catarinense é especializado em 

cultivos permanentes como um todo, com um coeficiente de localização de 1,1, e 

nos mesmos cultivos do RS (maçã, erva mate, uva e pêssego).  

A exemplo do lado gaúcho, a maior especialização do lado catarinense em 

relação à economia brasileira é a maçã. A região como um todo participa com 

73,7% da área cultivada no Brasil, sendo que a parte catarinense com 51,3%. A 

região do Planalto de Lages é a maior produtora de maçã do País e tem o 

elevado coeficiente de localização de 103,5. Na região, em SC, somente o 

Extremo Oeste não produz maçã, sendo que as três demais regiões são 

especializadas. O Planalto de Lages concentra 86% da área plantada na região. 

Concentração esta que se eleva para 93,5% considerando-se a parte do 

município de Fraiburgo que fica no Vale do Rio do Peixe.  

No lado gaúcho a maçã é produzida basicamente na RFP 9 na sub-região 

Apauê-Inhandava e os principais municípios produtores são Vacaria, com 3.647 

ha, Bom Jesus, 902 ha, e São José dos Ausentes, 212 ha. Em SC, os municípios 

maiores produtores são Fraiburgo e São Joaquim, este também situado no 

Planalto de Lages. A produtividade da sub-região é de 33.151 Kg/ha, superior a 

média das demais regiões de SC e 11,6% superior a média brasileira e de 39.000 
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Kg em Fraiburgo. No RS a produtividade é de 24.294 Kg/ha, inferior, portanto, a  

média brasileira. 

A erva mate com 26% da área de permanentes é o segundo maior cultivo 

da região e o primeiro no lado gaúcho com 12.685 hectares, concentrados, em 

mais de 80%, na RFP 9, em especial na sub-região Apauê-Inhandava, embora os 

maiores produtores sejam os municípios de Barão do Cotegipe, com 539 ha, e 

Erebango, com 411, ambos na sub-região Passo Fundo.  

No lado catarinense, a erva mate, com 8.442 hectares, é o segundo maior 

cultivo permanente da região da bacia do rio Uruguai, responsável por 11,3% da 

área plantada no Brasil. A região como um todo é especializada, bem como as 

regiões Meio Oeste, principal produtora, e Vale do Rio do Peixe. Os principais 

municípios produtores são Catanduvas e Concórdia no Vale do Rio do Peixe e 

Guatambu no Meio Oeste. 

A produtividade da região do Uruguai no RS é superior a média brasileira 

em mais de 60%, mas no lado catarinense é inferior em 25%, o mesmo ocorrendo 

com todas as suas quatro regiões, em percentuais que variam de 15%, no Meio 

Oeste, a 38% no Vale do Rio do Peixe. 

A laranja, com 20% da área, é o terceiro maior cultivo permanente da 

RBRU. No lado gaúcho são 9.309 hectares e em SC, 6.662 hectares. Embora a 

laranja seja o terceiro cultivo mais importante em área e em ambos os lados, a 

região do Uruguai não é especializada frente ao Brasil. No RS o cultivo está 

disseminado espacialmente, sendo que o município maior produtor, Planalto, na 

bacia do Várzea, tem 350 ha (3,8% da área cultivada na região) e é seguido por 

Alegrete (Ibicuí), com 290 ha, e por Liberato Salzano (Várzea), com 280 ha. As 

regiões maiores produtoras são a RFP 9, 4.743 ha (51% da área da região) e a 

RFP 7, com 3021 ha.  

Em SC, principais regiões produtoras de laranja são o Extremo Oeste e o 

Meio Oeste. A produtividade na região é 16.681 Kg/ha, 25% inferior a média 

brasileira e no RS 11.659 Kg/ha, havendo em ambos os estados um grande 

espaço para aumentar a produção, pois a variabilidade da produtividade 

intermunicipal é muito elevada. 
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A uva é o quarto cultivo mais importante da região do Uruguai com 5.485 

ha na parte gaúcha (7,7% da área nacional) e com 3.336 hectares no lado 

catarinense (4,7% da área nacional). Em ambos os estados, a região do Uruguai 

é especializada frente ao Brasil coeficiente de especialização de 3,1 no RS e de 

2,3 em SC (conforme tabelas em anexo).  

No lado gaúcho o cultivo de uva está presente nas três regiões funcionais: 

53,2% na RFP9, distribuída nas suas três bacias, mas com a maior parcela na do 

Várzea, com 1409 ha; 27,9% na RFP 7, nas bacias do Turvo-Santa Rosa-Santo 

Cristo e do Ijuí e 18,9% na RFP 6, destacando-se o município de Santana do 

Livramento que detém a maior área plantada em toda região do Uruguai incluído 

o lado catarinense, 702 ha. 

Em SC a uva está presente em toda região do Uruguai. A principal 

produtora é o Vale do Rio do Peixe e o município líder é Videira, com 667 ha. Nos 

dois estados da região do Uruguai a produtividade é muito inferior a média 

brasileira de 18.026 Kg/ha. O Brasil, em algumas regiões, produz mais de uma 

safra anual, como é o caso do Vale do São Francisco. Em SC a produtividade é 

de 11.360 Kg/ha e no RS de 8.592 Kg/ha.  

O quinto cultivo permanente mais importante da região do Uruguai é o de 

pêssego: 1.992 ha no RS e 3.232 ha em SC. Neste estado é, depois da maçã, a 

maior especialização regional nos cultivos permanentes, com relação ao Brasil, 

embora seja o quinto colocado em área. A participação da bacia do Uruguai na 

produção nacional é de 13,5% (SC) e de 8,3% (RS).  

Em SC, a principal região produtora é o Vale do Rio do Peixe, 78% da área 

cultivada do lado catarinense, destacando-se os municípios de Videira e Caçador. 

Estes dois municípios mais Fraiburgo, concentram 45,4% da área cultivada. 

No RS o pêssego é o sexto maior cultivo em área e está praticamente 

distribuído entre a RFP 7, com 919 ha, a maior produtora, e a RFP 9, com  778 ha, 

embora existam alguns plantios na RFP 6, como em Bagé e em Santana do 

Livramento, os maiores produtores em torno de 43 ha, cada um. 

A produtividade média da região em SC é de 9.020 Kg/ha, abaixo da média 

brasileira e das demais regiões hidrográficas de SC. Ressalta-se, a este respeito, 
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que é grande o espectro de produtividade, variando de 4.697 Kg, no Extremo 

Oeste, a 12.247 Kg, no Planalto de Lages, a segunda maior região produtora. 

Nesta região a produtividade média é determinada por Fraiburgo com 12.000 

Kg/ha. Considerando que nos dois principais municípios produtores a 

produtividade é de 6.000 Kg, Videira, e de 8.500 Kg, Caçador, há um espaço 

significativo para crescimento da produção de pêssego na bacia do Rio 

Uruguai/SC. Com uma produtividade de 5.990 Kg/ha, a situação do RS é bem pior, 

pois o espectro de produtividade não é amplo como o de SC. 

Por último, a tangerina, o sexto cultivo da região do Uruguai, com apenas 

357 ha em SC e 3.028 ha no RS, onde é o quinto cultivo mais importante e 

distribuído, basicamente, entre as RFP 7, com 1.333 ha (855 ha no Turvo-Santa 

Rosa-Santo Cristo), e a RFP 9, com 1364 ha (769 ha no Várzea). Neste cultivo a 

produtividade da região do Uruguai também é muito inferior a do Brasil. 

Isto posto, ficou configurado que uma outra característica importante da 

lavoura da região do Uruguai em ambos os estados, é a sua baixa produtividade 

em relação ao padrão e a média brasileira, excetuando a maçã em SC e a erva 

mate no RS. Volta-se a esta questão na seqüência, pois parece ser incontroverso 

que o seu equacionamento deve ser o objetivo central da estratégia de 

desenvolvimento que vier a ser formulada para a região. 

Antes de se passar às culturas temporárias examina-se, brevemente, a 

participação das sub-regiões e bacias nas culturas permanentes e as estruturas 

destas naquelas. A bacia com a maior área de culturas permanentes é a do 

Apuaê-Inhandava na RFP 9 com 14.848 ha, representando 18,4% das referidas 

culturas na região do Uruguai. Seguem em importância as bacias do Canoas, no 

Planalto de Lages, com 9.668 ha, do Várzea, na RFP 9, com 9.217 ha e a bacia 

do Peixe com 7.518 ha. Estas quatro bacias correspondem a 51,2% da área total 

com culturas permanentes na região do Uruguai e as duas do RS também são as 

que têm o maior tamanho relativo de lavoura permanente (a participação desta na 

área total de lavoura), conforme tabelas em anexo. Já em SC as bacias, com as 

maiores áreas de permanentes, não são as de maiores tamanhos relativos. Este é 
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o caso da bacia do rio Pelotas, no Planalto de Lages, que participa com 19,6% da 

área total de lavoura da respectiva bacia. 

A RFP 9, no todo, tem 27.622 hectares de permanentes e, além das duas 

bacias com as maiores áreas de culturas permanentes da região hidrográfica do 

Uruguai, o Apuaê-Inhandava e o Várzea, também abrange a bacia do Passo 

Fundo, com 3.558 ha. A erva mate é o maior cultivo permanente na RFP 9 (39,6% 

da área de permanentes) seguido pela maçã (18,9%). A maçã, no entanto, só é 

importante na bacia do Apuaê-Inhandava com 40,3%. Nas bacias do Várzea e do 

Passo Fundo o segundo cultivo mais importante é a laranja seguido da uva.  
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Gráfico 3.21 –Distribuição espacial da área de culturas permanentes na Região Hidrográfica do 
Uruguai em SC e RS em 2004. Fonte: IBGE. 
 

Na RFP 9 estão os municípios com as maiores áreas de cultivos 

permanentes da região do Uruguai/RS23: Vacaria, na bacia do Apuaê-Inhandava, 

com 3.737 hectares (9,3% da área da lavoura municipal), sendo 3.647 hectares 

                                                 
23 Na região como um todo, incluindo SC, os municípios com as maiores áreas de cultivos permanentes são Fraiburgo e 
São Joaguim. Fraiburgo tem 6.356 hectares de permanentes, correspondendo a 51,2% da área de lavoura do município 
(4.894 hectares na bacia do Canoas no Planalto de Lages e 1.462 hectares na bacia do Rio do Peixe). O cultivo de maçã, 
com 5.834 hectares, ocupa 91,8% da área de permanentes do município. São Joaquim, na bacia do rio Pelotas no Planalto 
de Lages, tem 3.847 hectares de cultivos permanentes (64,1% da área de lavoura do município), sendo 3.725 hectares de 
maçã (96,8% da área de permanentes). 
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de maçã; Palmeira das Missões, na bacia do Várzea, com 938 hectares (0,9% da 

lavoura municipal), sendo 889 de erva mate e Bom Jesus,  na bacia do Apuaê-

Inhandava, com 938 hectares (13,6% da lavoura municipal), sendo 902 hectares 

de maçã. 

Com 10.220 hectares, a RFP 7 é a segunda mais importante da região do 

Uruguai/RS em cultivos permanentes. Estes, no entanto, representam apenas 

0,5% da área de lavoura. Na RFP 7 estão a 3ª e a 5ª bacia com as maiores áreas 

da região do Uruguai/RS: a  Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, com 6.511 hectares, 

e a Ijuí, com 3.188 hectares, além da bacia do Piratinim, com 521 hectares.  

A laranja é o cultivo mais importante da RFP 7, com 29,6% da área de 

permanentes, seguido pela erva mate, com 17,2%. Na bacia do Turvo-Santa 

Rosa-Santo Cristo a área cultivada com uva é praticamente do mesmo tamanho 

da cultivada com erva mate e na bacia do Piratinim o segundo cultivo mais 

importante é o de tangerina 

Os municípios mais importantes nos cultivos permanentes na RFP 7 são 

Santo Cristo, 560 hectares e Santa Rosa, 505 hectares, na bacia do Turvo-Santa 

Rosa-Santo Cristo e Ijuí, 457 hectares, na bacia do Ijuí. O município de Santo 

Cristo é um dos que tem, na região do Uruguai, a maior diversificação dos cultivos 

permanentes: laranja, 133 hectares; tangerina, 105; uva, 58; pêssego, 50; pêra, 

35; mamão, 33; limão, 30; erva mate, 20 e manga, 11hectares. Em Santa Rosa os 

cultivos permanentes também são relativamente diversificados e os produtos são 

praticamente os mesmos, mas o peso da erva mate é maior. Já em Ijuí a 

concentração é bem maior e a erva mate, com 120 hectares, a laranja, com 110, 

e a uva, com 100 hectares, são os maiores cultivos. 

A RFP 6, com 3.408 hectares é a região funcional com a menor área de 

cultivos permanentes da região hidrográfica do Uruguai, em termos absolutos e 

relativos (apenas 0,3% da área de lavoura). As bacias com as maiores áreas são 

a do Ibicuí, com 2.064 hectares e o do Santa Maria, com 565 hectares. 

A RFP 6 é uma região tradicional de pecuária e de cultivo de arroz e na sua 

estrutura fundiária é maior a presença das médias e grandes propriedades do que 

no restante da região do Uruguai e de qualquer outra região do Sul do País. Há 



 Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                             

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

 
CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 

Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

286

de se registrar, no entanto, que nos últimos anos vem ocorrendo grandes 

investimentos em culturas permanentes, em especial na uva como é o caso de 

Santana do Livramento.   

A laranja e a uva são os principais cultivos da RFP 6, com 45,3% (1.545 

hectares) e 30,4% (1.036 hectares) da área, respectivamente. Santana do 

Livramento (Ibicuí, Santa Maria e Quaraí), com 869 hectares, Alegrete (Ibicuí), 

com 478 hectares e Jaguari (Ibicuí), com 269 hectares são os municípios com as 

maiores áreas de cultivos permanentes.  

Em Santana do Livramento, a uva é o principal cultivo com 702 hectares, 

representando 80,8% da área de permanentes do município, sendo que este 

concentra 68% da área do referido cultivo na RFP 6. A laranja e o pêssego 

seguem em importância, com 11,5% e 7% da área de permanentes do município, 

respectivamente. 

Em Alegrete o principal cultivo é a laranja (60,7% da área), seguido pela 

tangerina (24,1%) e o pêssego (8,4%) e em Jaguari a uva (51,3%), a laranja 

(40,5%) e a tangerina (5,9%). 

Em SC a característica mais geral é a relativamente elevada participação 

das culturas permanentes na área total de lavoura. A média é de 3,4%, variando 

de 1,4% na bacia do Chapecó, no Meio Oeste, a 19,6% no rio Pelotas no Planalto 

de Lages. Esta relação é uma das responsáveis pelas melhores condições 

econômicas e sociais do lado catarinense da região do Uruguai, relativamente ao 

lado gaúcho. Daí o relevo que estão merecendo as culturas permanentes neste 

relatório, o que será retomado no capítulo de conclusões e sugestões. 

A maior área de culturas permanentes no lado catarinense é no Planalto de 

Lages com 14.587 ha. É a região mais concentrada, pois em torno de 95% da 

área de permanentes é de maçã e justamente por isto é a que, na região do 

Uruguai, tem a maior densidade de valor por ha. 

O Vale do Rio do Peixe, com 11.195 ha, é a região com a segunda maior 

área de permanentes em SC. O maior cultivo em área é de erva mate, mas a 

região é diversificada, produzindo pêssego, uva, maçã e laranja, nesta ordem de 

importância. 
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O Meio Oeste tem 8.132 ha de permanentes e é a maior produtora de erva 

mate, com a sua estrutura tendo uma forte concentração neste produto. Já no 

Extremo Oeste as permanentes envolvem 4.522 ha, basicamente de laranja, 

havendo 564 de uva, 300 de erva mate e 150 hectares de pêssego. 

Os seis produtos do Gráfico 3.22 concentravam 96,6% da área com 

cultivos temporários em 2004 na região do Uruguai, sendo que apenas a soja era 

responsável por 49%. No lado gaúcho da região os mesmos produtos tinham 

praticamente o mesmo peso na área de temporárias, sendo que a participação da 

soja era maior, 56%. Em SC os seis principais produtos também concentravam 

em torno de 97% da área só que a aveia, e não a cevada, era a sexta lavoura 

mais importante e o peso da soja era bem menor, 21%, e o do milho muito maior, 

56%. 

No lado gaúcho a soja ocupava 2,8 milhões de hectares, correspondendo a 

13,2% da área da lavoura no Brasil. Nas três RFP a soja era o principal cultivo e 

somente nas bacias do Quarai, Santa Maria e Negro, todas na RFP 6, perdia esta 

condição para o arroz. A maior região produtora era a RFP 7 com 1,4 milhões de 

hectares: a bacia do Ijuí com 585,1 mil e a do Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo com 

558,5 mil hectares, secundada pela RFP 9 com 914,6 mil hectares. 

Cevada
1%Feijão

3%

Demais culturas
3%

Arroz 8%

Trigo 15%

Milho 21%

Soja 49%

 
Gráfico 3.22 –Estrutura da área dos cultivos temporários da RBRU em 2004 (SC + RS = 6.174.012 
ha).  
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Gráfico 3.23 – Estrutura da área dos cultivos temporários da RBRU/RS em 2004 (5.074.127 ha). 
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Gráfico 3.24 –Estrutura da área dos cultivos temporários da RBRU/SC em 2004 (1.099.885 ha). 

 
A soja em SC, com 234 mil hectares, é a segunda maior lavoura da região 

do Uruguai, o mesmo ocorrendo em cada uma das quatro regiões hidrográficas, 

mas nenhuma delas é especializada com relação a produção brasileira, da qual o 

lado catarinense participa com apenas 1,1%.  

Tanto no RS, quanto em SC, a produtividade média de todas as regiões e 

bacias foi inferior à média brasileira no ano de 2004. O Gráfico 3.25 mostra a 

produtividade relativa dos 10 estados maiores produtores do Brasil no período 

2000/2006. Na média do período, a produtividade média do Brasil foi 42% 

superior a do RS e as do Mato Grosso e Paraná, 66% e 52% superiores, 

respectivamente. O gráfico mostra, também, que depois do RS, SC é o Estado 

com a menor produtividade.  
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Gráfico 3.25 – Produtividade de soja no Brasil e nos principais Estados produtores – Média 
2000/2006. 
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Gráfico 3.26 – Produtividade do RS e SC em soja. 

 
Já o Gráfico 3.26 mostra que a produtividade do RS e de SC, mas 

especialmente a do RS, além de baixa é de grande variabilidade. Já se viu 

anteriormente que este fenômeno é fundamentalmente explicado pela deficiência 

hídrica nos meses de verão o que é significativamente agravado nos anos de 

estiagens mais intensas no RS. A não ser que venha a ocorrer uma 

transformação tecnológica radical, com a introdução de irrigação é de se esperar 

por uma gradual substituição deste cultivo na bacia do Uruguai.   
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O milho é a segunda maior lavoura da região do Uruguai. Com 672 mil 

hectares, em 2004, foi a terceira maior lavoura no lado gaúcho, participando com 

5,4% da área plantada no Brasil e a primeira no lado catarinense, 611,7 mil 

hectares, correspondendo a 4,9% da área nacional. No RS o milho é produzido 

em todas as regiões e na região do Uruguai a RFP 9 foi a maior produtora com 

383,6 mil hectares. Já em SC, em todas as regiões e bacias hidrográficas o milho 

é o principal cultivo. Todas são especializadas quando a referência é a produção 

brasileira, pois todas as regiões também são especializadas na indústria de abate 

conforme foi visto anteriormente.   

O milho também está presente em todos os municípios da bacia do Rio 

Uruguai/SC e a região maior produtora é o Meio Oeste e os municípios de 

maiores áreas plantadas são Aberlardo Luz, Quilombo e São Lourenço do Oeste, 

cada um com aproximadamente 15 mil hectares, e Concórdia no Vale do Rio do 

Peixe, com 14 mil hectares.  

A produtividade da bacia em milho, 4.079 Kg/ha, é superior à média 

brasileira em mais de 20%, mas inferior a média das demais regiões hidrográficas 

de SC em 6,5%. Em alguns municípios, no entanto, como em Abelardo Luz, o 

maior produtor, a média é de 6.750 Kg/ha, mais de 100% superior a média 

brasileira, indicando que há um grande espaço para crescer a produção via 

convergência de produtividade entre os municípios. 

A escala de produção é determinante na competitividade da produção de 

grãos em geral e do milho em particular. Santa Catarina é especializado em milho, 

muito embora este seja produzido predominantemente em pequenos 

estabelecimentos. A desvantagem de escala, neste caso, é compensada pela 

produtividade relativamente elevada e pelo fato de se dar próximo ao mercado 

insumidor, a indústria de abate. Esta é uma vantagem estática e que tende a se 

erodir no tempo na medida em que a sociedade brasileira lograr construir a infra-

estrutura nas regiões de fronteira agrícola e a produtividade se nivelar ao longo do 

território nacional. 

Já no lado gaúcho da região do Uruguai, a produtividade do milho é muito 

inferior a média brasileira (2.883 Kg/ha versus 3.367 Kg/ha), com exceção da RFP 
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9, que é de 3.459 Kg/ha, sendo que nas bacias do Apuaê-Inhandava é de 3.703 

Kg e no Passo Fundo, 4.295 Kg.  

O Gráfico 3.16 mostra a produtividade média dos oito estados maiores 

produtores nos anos 2000. O RS é o que tem a menor produtividade, sendo que 

ao longo do período a produtividade média do Brasil foi 8% superior. A 

produtividade dos dois estados mais eficientes, Goiás e Paraná, é 57% e 44%, 

respectivamente superior a do RS. O gráfico mostra que SC está bem 

posicionada no ranking brasileiro de produtividade nos anos 2000. 

Já o Gráfico 3.28 mostra que a produtividade do RS além de baixa é de 

grande instabilidade e a exemplo da soja, o fenômeno decorre da deficiência 

hídrica dos meses de verão, o que é agravado nos anos de estiagens intensas. É 

urgente intensificar o uso de irrigação na cultura de milho, sob pena do RS deixar 

fugir o mercado insumidor que tem junto de si, a sua indústria de abate e a de SC, 

cuja expansão está se dando nas regiões de fronteira onde está crescendo a 

produção de milho. O RS tem um balanço hídrico anual positivo e condições 

físicas favoráveis para armazenar água e solo para plantio que permitem 

abastecer o mercado do Sul do País e ainda ser um grande exportador. 
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Gráfico 3.27 – Produtividade de Milho no Brasil e nos principais Estados produtores – Média 
2000/2006. 
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PRODUTIVIDADE DO RS EM MILHO:
BAIXA E INSTÁVEL
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Gráfico 3.28 – Produtividade do RS em milho. 

 
O trigo com 850.646 hectares no RS (30,3% da área no Brasil) e com 74,8 

mil hectares em SC (2,7% do Brasil) é o terceiro cultivo temporário mais 

importante da região do Uruguai (o 2º no RS e o 4º em SC). No RS a RFP 7 é a 

principal produtora com 484.017 hectares, sendo 231.930 no Turvo-Santa Rosa-

Santo Cristo e 193.956 no Ijuí, as duas principais bacias produtoras do RS, e que 

são seguidas pela bacia do Várzea na RFP 9, com 137.606 ha. Os maiores 

produtores do RS são Giruá, com 32.000 ha, na bacia do Turvo-Santa Rosa-

Santo Cristo, Palmeira das Missões, na bacia do Várzea, com 30.759 ha e  São 

Borja, com 18.976  ha, na bacia do Butuí-Icamaquã. 

O trigo é uma das três especializações do RS em culturas temporárias, 

assim como o arroz (a mais fortemente definida) e a cevada, embora esta não 

tenha maior expressão no conjunto da lavoura na região do Uruguai. Já em SC a 

especialização da região já é mais tênue com um coeficiente de 1,3 e é função da 

extensão das áreas plantadas no Meio Oeste e no Planalto de Lages. Aberlardo 

Luz, localizado nesta última região, é o maior produtor da bacia com 4.000 

hectares.  

O trigo, tanto no RS como em SC, embora neste estado seja o quarto em 

área plantada, é muito importante para a região do Uruguai dado que é uma 
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cultura de inverno, estação de poucas alternativas de uso dos solos de lavoura, 

na atualidade. 

A produtividade média do RS (1.789 Kg/ha) é inferior a produtividade 

brasileira (2073 Kg/ha), embora na RFP 9 seja significativamente superior, 2.178 

Kg, assim como nas bacias do Apuaê-Inhandava, 2.707 Kg,  e do Várzea, 2.337 

Kg. Em SC produtividade do trigo, 2.186 Kg/ha, é ligeiramente superior a média 

brasileira e aquém da média do Planalto de Lages, a maior região produtora onde 

a produtividade é de 2.825 Kg/ha e varia de 1.200 Kg em Lebon Régis na bacia 

do Rio Canoas a 3.300 Kg em Lages nas bacias dos rios Canoas e Pelotas. Há, 

portanto, um grande espaço para elevar a produtividade. 

O arroz com 439.617 hectares é a quarta lavoura temporária mais 

importante da região do Uruguai, embora, praticamente, não seja cultivado no 

lado catarinense, pois neste estado o produto é cultivado nas regiões do litoral. 

No lado gaúcho da região do Uruguai, a lavoura de arroz está concentrada na 

RFP 6, com 96,4% da área.  

Os principais municípios produtores são Uruguaiana, 75.875 ha, Itaqui, 

58.480 ha, Alegrete 49.600 ha e São Borja, 42 mil ha. A parte gaúcha da bacia do 

Uruguai participa com 11,8% da área plantada no Brasil e o RS, como um todo, 

com 28,3%. Em 2004 a produtividade do arroz gaúcho da bacia do Uruguai foi 

6.375Kg/ha, 79,3% superior a média brasileira. A produtividade das demais 

regiões hidrográficas do RS em 2004 foi de 5.735 Kg/ha. 

Os dois gráficos a seguir mostram a produtividade dos principais 

produtores de arroz do Brasil no ano 2000, ficando evidenciado a posição de 

destaque do RS e de SC, os dois estados com as maiores produtividades, ao 

contrário do que ocorre com a soja e o milho. De outra parte, a produtividade, 

além de elevada, é estável e crescente, também a ao contrário do que ocorre com 

as culturas de sequeiro dos dois estados, em especial do RS. 
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Gráfico 3.29 – Produtividade em Arroz no Brasil e nos principais Estados produtores – Média 
2000/2006. 
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Gráfico 3.30 – Produtividade do RS e SC em arroz. 

 
O feijão, com 169.769 ha é a quinta lavoura temporária mais importante da 

região do Uruguai. Os 74.053 do RS representam apenas 1,9% da área brasileira 

e os 95.715 ha de SC, 2,4% da área cultivada no Brasil. Na parte catarinense o 

cultivo de milho é o terceiro mais importante e sua especialização decorre dos 

46,6 mil hectares do Planalto de Lages, pois as suas três demais regiões não o 

são. 

A exemplo do milho, o cultivo de feijão está presente em todos os 

municípios da bacia do Uruguai/SC, mas os maiores produtores estão no Planalto 

de Lages como Campos Novos, 8.600 hectares, Curitibanos, 5.500, e Cerritos 

5.000 hectares. A produtividade média da região em SC, e no RS, é superior à 
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brasileira e há um grande espaço para elevá-la ainda mais, pois o espectro de 

produtividade é muito largo: vai de 340 Kg/ha em Saltinho a 1.750 Kg/ha em Ouro 

Verde, ambos municípios situados no Planalto de Lages na bacia do Rio Chapecó, 

sendo que uma parte de Saltinho integra a bacia do Rio das Antas. No RS a 

produtividade média é de 884 Kg, variando de 478 na bacia do Butuí-Icamaquã a 

1067 Kg no Apuaê-Inhandava.  

A cevada com 44.845 ha é o sexto cultivo mais importante da região do 

Uruguai e considera somente o RS, pois não constam registros estatísticos para a 

parte catarinense 24  e mesmo assim representam 31,5% da área cultivada no 

Brasil. A RFP 9 concentra 90% da área plantada: o Apuaê-Inhandava, 50,4%, o 

Passo Fundo, 23,4% e o Várzea, 16,2%. Na média a produtividade do RS, 2.699 

Kg/ha, é inferior a brasileira, 2.794 Kg, mas na bacia do Apuaê-Inhandava é 

ligeiramente superior. 

O fumo, com 36 mil hectares, é o quinto cultivo temporário mais importante 

da bacia do Uruguai/SC e o segundo mais importante em valor produzido. A parte 

catarinense participa com 7,8% da área plantada no Brasil, e é relativamente 

elevado o seu grau de especialização. A exemplo do milho, todas as quatro 

regiões de SC são especializadas, mas o cultivo tem especial importância 

econômica e social no Extremo Oeste, responsável por mais de 50% da área 

cultivada na região do Uruguai, naquele estado.   

A produtividade do fumo na bacia do Uruguai/SC – e em cada uma das 

quatro regiões - é mais baixa do que a média brasileira e do que a média das 

demais regiões hidrográficas de SC. Considerando que a variabilidade não é 

grande entre os diferentes municípios não existe espaço significativo para crescer 

a produção via convergência de produtividade.  

Feita esta descrição, conclui-se referindo duas constatações, ou 

características da lavoura da região hidrográfica do Uruguai que no entendimento 

do analista devem ser objeto do planejamento do desenvolvimento regional:  

                                                 
24 Constam 3.372 hectares de cevada em municípios que não integram a região do Uruguai em Santa Catarina. 
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a) Uma certa inadequação entre a matriz produtiva e a estrutura 

fundiária em várias bacias de SC e do RS. Para exemplificar 

considere-se somente a parte de SC na região do Uruguai: a lavoura 

de grãos é a principal em todas as quatro regiões (oito bacias) muito 

embora os estabelecimentos até quatro módulos fiscais representem 

93,1% do total dos estabelecimentos. Este importante segmento 

produtivo, portanto, é carente do fator que é determinante para o 

sucesso competitivo, a grande escala de produção. A contra parte 

disto é a baixa participação das lavouras permanentes no total da 

área cultivada, apenas 3,4%, muito embora estas sejam as 

atividades compatíveis com o pequeno tamanho de estabelecimento, 

na medida em que tem uma maior e grande densidade de valor por 

hectare. Considerando os 13 cultivos permanentes inventariados 

neste relatório (no caso de SC), o valor médio da produção por 

hectare na bacia do Uruguai/SC é de R$ 7.736 e na lavoura de 

grãos (milho, soja, feijão, trigo, aveia e arroz) é de R$ 1.187. 

Considerando-se, no entanto, a média do Planalto de Lages, onde é 

grande a especialização em maçã, o valor da produção por hectare 

é de R$ 13.656 e o da lavoura de grãos é de R$ 929 conforme o 

gráfico abaixo. 

Gráfico 5.2.15 - Valor da produção por hectare na lavoura da bacia do Rio Uruguai/SC 
em 2004
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Gráfico 3.31 – Valor da produção por hectare na lavoura da RBRU/SC em 2004. 
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b) As causas da baixa produtividade em inúmeros cultivos importantes 

da região deve ser melhor investigada.  No caso do RS não há 

nenhuma dúvida sobre o papel da deficiência hídrica na 

variabilidade da produtividade das duas principais lavouras, 

conforme ficou evidenciado nos gráficos apresentados para a soja, o 

milho e o arroz (sendo este cultivo apresentado a título de 

benchmark). 

A inadequação da matriz produtiva com a estrutura fundiária associada à 

baixa produtividade de um grande número de cultivos, incluindo algumas 

especializações regionais, indica que o planejamento regional necessitará 

formular programas de reconversão e de reestruturação de atividades. Volta-se a 

estas questões no capítulo de que trata das conclusões e sugestões. 

 

A silvicultura 

Em 2006 a silvicultura da região do Rio Uruguai gerou uma produção de 

1,3 bilhões de reais em SC e de apenas 64,7 milhões no RS, correspondendo a 

63% e 7,3% do valor da produção dos respectivos estados, conforme 

apresentado na Tabela 3.35. 

No lado catarinense, os segmentos madeiras em toras somam em torno de 

97% do valor da produção, sendo que o mercado minoritário é o de papel e 

celulose com 12,5% do valor da produção da silvicultura. Este mercado é, 

também, o uso menos nobre da madeira em toras, a julgar pelos preços recebidos 

pelos produtores: R$45,63 o m3 na bacia do Rio Uruguai/SC, R$31,57 nas 

demais regiões hidrográficas de SC e R$46,24 na média do Brasil.  

Menos nobre que o uso celulose, para a madeira, somente a utilização sob 

a forma de lenha, embora os produtos não sejam perfeitamente comparáveis, pois 

este uso inclui os resíduos da limpeza e manejo das florestas. A lenha representa 

apenas 3,1% da produção da silvicultura da bacia em SC e a produção de carvão 

vegetal na ordem de 386 mil reais não tem importância no contexto, pois 

representa apenas 0,03% do valor produzido pelo setor em 2006. 
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No lado gaúcho a estrutura do valor de produção é bem distinta da 

catarinense, pois a lenha representa 43% da produção e a participação da 

madeira em toras para celulose é maior. Estes dois usos, os menos nobres, 

representam 44,9% no lado gaúcho e apenas 15,6% no lado catarinense. 

Em 2006, a bacia do Rio Uruguai/SC participava com 11% do valor da 

produção da silvicultura do Brasil, mais do que 19 vezes a sua participação no 

território nacional que é de 0,56%. As demais regiões hidrográficas de SC embora 

tenham praticamente a mesma área da bacia do Rio Uruguai/SC, participam com 

apenas 6,6% do valor da produção da silvicultura brasileira. De qualquer sorte, 

ambos os grupos de regiões apresentam uma forte especialização na economia 

da madeira quando seus usos de solo são comparados com os do Brasil. Este já 

não é o caso do lado gaúcho da bacia que participa com apenas 0,5% do valor da 

produção nacional, embora participe com 1,5% do território. Já o conjunto das 

demais regiões hidrográficas do RS participa com apenas 1,8% do território 

brasileiro, mas com 6,7% do valor da produção da silvicultura, o que já denota 

uma certa especialização na atividade. 

Na bacia do Rio Uruguai/SC, a sub-região mais silvícola é o Planalto de 

Lages com um valor da produção de 805,5 milhões de reais em 2006, seguida do 

Vale do Rio Peixe, com 346,9 milhões de reais, pois o PIB agrícola da primeira é 

praticamente do mesmo tamanho da segunda região. A sub-região Vale do Rio do 

Peixe, no entanto, é a que tem o maior valor de produção silvícola por unidade de 

área territorial, R$43.828/Km2, contra R$35.524 no Planalto de Lages. No Brasil 

como um todo o valor da produção florestal por km2 é de R$ 1.331, na bacia do 

Rio Uruguai/SC, R$ 27.740, nas demais regiões hidrográficas de SC, R$ 15.983, 

no Extremo Oeste, R$ 1.371 e no Meio Oeste, R$ 14.589.  

No lado gaúcho o valor da produção por Km2 é de apenas R$524, sendo 

que as bacias do Apuaê-Inhandava e do Passo Fundo são as que têm as maiores 

densidades de produção silvícola, R$1.595 e R$1.114, respectivamente. A média 

brasileira está estes dois valores e acima dos valores das demais bacias da 

região do Uruguai/RS. 
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Tabela 3.35 – Valor da produção da silvicultura na Região Hidrográfica do Uruguai, do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina e do Brasil em 2006 (R$1.000). 

Região e Sub-regiões  Lenha (1) Madeira      
em tora (2) 

Madeira em tora 
para papel e 
celulose (3) 

Madeira em tora 
para outras 

finalidades (4) 
Carvão 

vegetal (5) 
Total  

(1+2+3+4+5) 

Região Hidrográfica do 
Uruguai (A+B) 68.909 643.349 162.259 481.133 1.088 1.356.737 

A - Região Hidrográfica do 
Uruguai /RS 28.583 18.565 1.235 17.332 702 66.418 

A.1 - RFP 6 7.816 2.207 611 1.596 186 12.416 
Bacia do Butuí-Icamaquã 231 146 0 146 58 581 
Bacia do Ibicuí 2.588 1.286 0 1.286 113 5.273 
Bacia do Quaraí 144 16 0 16 0 176 
Bacia do Santa Maria 4.504 752 611 141 10 6.018 
Bacia do Negro 349 6 0 6 6 367 
A.2 - RFP 7 7.189 5.109 0 5.109 313 17.719 
Bacia do Ijuí 2.813 1.428 0 1.428 77 5.745 
Bacia do Piratinim 325 188 0 188 12 712 
Bacia do Turvo-Santa Rosa-
Santo Cristo 4.052 3.493 0 3.493 223 11.262 
A.3 - RFP 9 13.578 11.250 624 10.628 204 36.283 
Bacia do Apuae-Inhandava 6.538 8.268 616 7.654 121 23.197 
Bacia do Passo Fundo 2.779 1.314 0 1.314 18 5.425 
Bacia do Várzea 4.261 1.668 8 1.660 64 7.661 
B - Região Hidrográfica do 
Uruguai/SC  40.326 624.783 161.024 463.801 386 1.290.320 

B.1 - Extremo Oeste 1.752 3.116 662 2.464 90 8.084 
Bacia do Antas 831 1.513 237 1.286 0 3.867 
Bacia do Peperi-Guaçu 921 1.603 425 1.178 90 4.218 
B.2 - Meio Oeste 21.574 71.481 21.873 49.616 123 164.667 
Bacia do Chapecó 14.230 51.356 16.161 35.203 99 117.049 
Bacia do Irani 7.344 20.125 5.712 14.413 24 47.618 
B.3 - Vale do Rio do Peixe 9.579 151.165 31.893 119.295 112 312.043 
Bacia do Peixe 2.763 127.099 25.878 101.230 63 257.034 
Bacia do Jacutinga 6.816 24.066 6.014 18.064 49 55.009 
B.4 - Planalto de Lages 7.421 399.021 106.596 292.426 62 805.526 
Bacia do Canoas 6.312 388.478 103.209 285.270 34 783.302 
Bacia do Pelotas 1.109 10.544 3.387 7.156 27 22.223 
Brasil 902.882 5.213.896 2.548.486 2.665.410 955.382 12.286.056 
Rio Grande do Sul 357.027 256.514 60.030 196.484 19.093 889.148 
Demais regiões. do RS 328.444 237.949 58.795 179.152 18.391 822.730 
Santa Catarina 110.986 965.930 227.899 738.116 4.838 2.047.768 
Demais regiões de SC 70.660 341.146 66.875 274.315 4.452 757.449 

Fonte: IBGE 
 

A pecuária de pequeno e grande porte  

Não são disponíveis informações estatísticas publicadas que permitam 

estimar-se o PIB da pecuária da região do Uruguai e nem mesmo nos principais 

segmentos nos quais têm destaque nacional, como é o caso de suínos e aves. A 

Tabela 3.36 apresenta os rebanhos em número de cabeças e a Tabela 3.37 o 

valor da produção de cinco produtos da pecuária em 2006: leite; ovos de galinha, 

mel de abelha, ovos de codorna e lã de ovelha. 
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Tendo como referência os efetivos nacionais, a região como um todo é 

especializada em suínos, avicultura e ovinocultura, segmentos que participam 

com 21,8%, 14,6% e 14,1% respectivamente, do rebanho nacional. Considerados 

em separado, lado gaúcho da região do Uruguai, é especializado em bovinos (de 

corte), em bovinos leiteiros, eqüinos, suínos e ovinos e o lado catarinense, 

somente em suínos e aves. 

Os rebanhos bovinos (corte e de leite), eqüinos e ovinos estão 

majoritariamente no lado gaúcho e os suínos e avícolas no lado catarinense. No 

lado gaúcho a RFP6, basicamente a Fronteira Oeste e a Campanha, concentra os 

rebanhos bovino de corte, eqüino e ovino, sendo que as bacias do Ibicuí e do 

Santa Maria são as que têm os maiores rebanhos. As regiões RFP 7 e 9 

concentram o rebanho bovino leiteiro, principalmente nas bacias do Turvo-Santa 

Rosa-Santo Cristo e Ijuí na primeira e Apuaê-Inhandava e Várzea, na segunda 

região. 

Em SC o rebanho está distribuído por toda a região do Uruguai e as sub-

regiões que detém os maiores rebanhos são o Meio Oeste e o Planalto de Lages, 

com 6,8% e 6,6% dos efetivos, respectivamente, embora as composições dos 

rebanhos quanto às finalidades sejam distintas, pois no Meio Oeste há uma 

participação bem maior do gado leiteiro (28% do total do rebanho) do que no 

Planalto de Lages (8,3%). 

Os demais rebanhos estão majoritariamente no lado catarinense: suínos, 

73,3%, galos e frangos, 88,2%, e galinhas, 67,5%. O Vale do Peixe detém o maior 

rebanho de suínos (32,7% do total da região do Uruguai), seguido pelo Meio 

Oeste (28,8%). As duas regiões também são as maiores produtoras na avicultura, 

mas as suas posições se invertem: Meio Oeste detém 37% em galos e frangos e 

30,2% em galinhas e o Vale do Peixe, 34,2% e 20,8%, respectivamente. 

Dentre os produtos da pecuária, para os quais são disponíveis informações 

de valor da produção, o mais importante é o leite com 1,1 bilhões de reais em 

2006. Este é um valor significativo, pois equivale a quase 85% do valor da 

produção silvícola da região e é 111,6% superior ao valor que se estima para 

produção de carne bovina. A região como um todo participa com 57% da 
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produção de leite dos dois estados e com 9% da produção brasileira. A sub-região 

Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, com 433 milhões de litros no lado gaúcho, e do 

Chapecó, com 427,5 milhões de litros, são as maiores produtoras de leite, ambas 

com 168,8 milhões de reais em 2006, o que representa 30,4% do total produzido 

pela região do Uruguai em solo brasileiro.  

O valor da produção de carne da região é de 519,8 milhões de reais, 

estimado pelo rateio do número de carcaças abatidas declaradas pelo Ministério 

da Agricultura para os dois estados segundo a participação proporcional da região 

do Uruguai no rebanho de cada estado. O peso das carcaças foi estimado pelos 

autores, assim como o valor que é uma estimativa do montante pago pelos 

frigoríficos ao produtor rural com nos preços praticados no RS, estado que 

participa com 83,8% da produção regional. 

 

Tabela 3.36 –  Rebanhos na Região da Bacia do Rio Uruguai, nas demais regiões dos Estados e 
no Brasil em 2006 - No de cabeças. 

Regiões/Bacias Bovino Vacas 
ordenhadas Eqüino Suíno Caprino Ovino Galos e 

frangos Galinhas 

Região Hidrográfica do 
Uruguai (A+B) 9.854.987 1.201.779 244.743 7.679.611 40.834 2.265.412 119.578.803 13.483.767 

A – Região Hidrográfica 
do Uruguai /RS 7.645.450 666.533 197.674 2.049.568 18.730 2.139.293 14.103.392 4.376.601 

A.1 – RFP 6 4.981.919 86.341 146.315 142.382 5.604 1.912.295 413.140 492.119 
Bacia do Butuí-
Icamaquã 560.514 11.955 14.937 30.754 600 163.745 38.397 49.620 

Bacia do Ibicuí 2.228.271 46.521 58.513 94.578 2.080 707.329 284.729 300.052 
Bacia do Quaraí 663.162 10.155 24.602 2.386 711 398.660 25.561 29.884 
Bacia do Santa Maria 1.299.350 13.525 37.610 12.518 1.165 564.499 51.606 92.968 
Bacia do Negro 230.622 4.185 10.653 2.146 1.047 78.061 12.847 19.596 
A.2 – RFP 7 1.385.752 311.389 29.467 848.833 3.491 161.070 1.585.781 1.062.950 

Bacia do Ijuí 390.713 96.555 11.310 158.776 769 39.773 435.589 356.888 
Bacia do Piratinim 439.449 21.638 10.166 22.229 269 111.629 77.806 83.056 
Bacia do Turvo-Santa 
Rosa-Santo Cristo 555.590 193.196 7.991 667.828 2.454 9.668 1.072.386 623.006 

A.3 - RFP 9 1.277.780 268.803 21.892 1.058.353 9.635 65.928 12.104.471 2.821.532 
Bacia do Apuae-
Inhandava 560.919 103.422 10.189 365.193 2.311 29.239 6.760.567 1.098.408 

Bacia do Passo Fundo 316.134 51.313 5.800 174.953 1.486 17.998 2.867.889 676.266 
Bacia do Várzea 400.727 114.068 5.903 518.207 5.838 18.691 2.476.016 1.046.857 
B - Região Hidrográfica 
do Uruguai/SC  2.209.537 535.246 47.069 5.630.043 22.104 126.119 105.475.411 9.107.166 

B.1 - Extremo Oeste 507.799 185.608 1.352 737.076 1.489 3.204 16.698.264 1.066.681 

Bacia do  Antas 290.742 105.340 1.276 357.157 1.391 3.204 6.856.002 467.709 
Bacia do  Peperi-
Guaçu 217.057 80.268 76 379.919 98 0 9.842.263 598.971 

B.2 - Meio Oeste 668.899 187.615 8.880 2.213.820 9.618 42.205 44.284.398 4.081.355 

Bacia do  Chapecó 558.097 156.163 7.103 1.332.778 8.117 33.978 35.184.018 2.571.372 
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Regiões/Bacias Bovino Vacas 
ordenhadas Eqüino Suíno Caprino Ovino Galos e 

frangos Galinhas 

Bacia do  Irani 110.801 31.453 1.778 881.042 1.501 8.227 9.100.380 1.509.983 
B.3 - Vale do Rio do 
Peixe 379.733 108.062 5.271 2.510.607 3.543 20.492 40.883.495 2.804.042 

Bacia do Peixe 213.043 47.946 3.982 1.037.503 1.995 12.693 24.772.178 1.546.986 
Bacia do  Jacutinga 166.690 60.116 1.289 1.473.104 1.548 7.799 16.111.318 1.257.056 
B.4 - Planalto de Lages 653.105 53.961 31.566 168.541 7.454 60.219 3.609.254 1.155.088 

Bacia do  Canoas 431.527 37.701 20.633 146.520 6.751 44.146 3.551.784 1.109.835 
Bacia do  Pelotas 221.578 16.260 10.933 22.021 702 16.072 57.469 45.252 

Brasil 205.886.244 20.942.812 5.749.117 35.173.824 10.401.449 16.019.170 819.893.591 191.622.110
Rio Grande do Sul 13.974.827 1.239.059 468.447 4.339.484 87.185 3.764.031 109.545.613 19.856.188 
Demais regiões 
hidrográficas do RS 6.329.377 572.526 270.773 2.289.916 68.455 1.624.738 95.442.221 15.479.587 

Santa Catarina 3.460.835 784.164 119.599 7.158.596 41.972 210.165 138.008.720 14.131.234 
Demais regiões 
hidrográficas de SC 1.251.298 248.918 72.530 1.528.553 19.868 84.046 32.533.309 5.024.068 

Fonte: IBGE. 
 

Tabela 3.37 – Valor de produtos da pecuária na Bacia do Rio Uruguai/SC no Rio Grande do Sul e 
em Santa Catarina e no Brasil em 2006 - R$ 1.000. 

 Regiões/Bacias 
Leite  
(1) 

Ovos de 
galinha (2) 

Lã    
ovina (5) 

Mel de  
abelha (3) 

Ovos de 
codorna (4) 

Região Hidrográfica do Uruguai 
(A+B) 1.106.987 241.524 20.445 26.814 1.851 

A - Região Hidrográfica do Uruguai 
/RS 565.617 70.034 20.106 16.426 482 

A.1 - RFP 6 51.317 6.816 18.363 5.461 79 
Bacia do Butuí-Icamaquã 6.376 1.184 1.360 576 15 
Bacia do Ibicuí 24.763 3.590 6.825 2.694 60 
Bacia do Quaraí 6.562 679 2.646 387 0 
Bacia do Santa Maria 7.072 1.127 6.795 1.516 4 
Bacia do Negro 6.544 237 736 288 0 
A.2 - RFP 7 263.977 16.439 1.291 4.809 295 
Bacia do Ijuí 83.105 6.203 196 1.891 184 
Bacia do Piratinim 12.095 1.377 750 285 1 
Bacia do Turvo-Santa Rosa-Santo 
Cristo 168.776 8.859 345 2.632 109 

A.3 - RFP 9 250.323 46.779 452 6.157 108 
Bacia do Apuae-Inhandava 91.112 18.544 294 3.008 11 
Bacia do Passo Fundo 41.712 10.973 50 719 4 
Bacia do Várzea 117.499 17.263 109 2.430 93 
B - Região Hidrográfica do 
Uruguai/SC 541.370 171.490 339 10.388 1.369 

B.1 - Extremo Oeste 204.563 23.159 3 2.367 19 
Bacia do  Antas 107.460 8.543 3 1.332 19 
Bacia do Peperi-Guaçu 97.103 14.616 0 1.035 0 
B.2 - Meio Oeste 202.821 74.485 64 2.182 72 
Bacia do Chapecó 168.776 43.409 53 1.612 48 
Bacia do Irani 34.045 31.076 11 571 25 
B.3 - Vale do Rio do Peixe 101.120 50.849 24 1.961 1.123 
Bacia do Peixe 48.439 29.691 8 1.184 833 
Bacia do  Jacutinga 52.681 21.158 15 777 290 
B.4 - Planalto de Lages 32.867 22.997 249 3.878 154 
Bacia do  Canoas 25.805 22.259 167 1.906 145 
Bacia do Pelotas 7.062 738 81 1.972 8 
Brasil 12.337.588 4.051.789 39.167 187.757 72.780 
Rio Grande do Sul 1.152.315 348.294 37.202 44.697 3.682 
Demais regiões do RS 835.259 325.003 17.365 34.409 3.307 
Santa Catarina 793.417 275.480 456 18.752 3.839 
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 Regiões/Bacias 
Leite  
(1) 

Ovos de 
galinha (2) 

Lã    
ovina (5) 

Mel de  
abelha (3) 

Ovos de 
codorna (4) 

Demais regiões de SC 250.759 103.818 101 8.214 2.476 
Fonte: IBGE. 

3.4.4. Perfil Demográfico e Urbanístico 

A população da bacia do Uruguai é de 4,1 milhões de habitantes em 2006, 

2,6 milhões no lado gaúcho e 1,5 milhões no catarinense, representando 24,5% e 

26,7%, respectivamente, das populações estaduais, conforme apresentado na 

tabela a seguir. 

Tabela 3.38 – População da região da bacia do Rio Uruguai e das demais regiões do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina em 2006 e taxas anuais de crescimento no período 1990/2006. 

Crescimento da 
população (% annual 

1990/2006) 
Regiões 

 N
o  d

e 
 h

ab
ita

nt
es

 

%
 d

a 
re

gi
ão

 d
o 

U
ru

gu
ai

 

%
 d

a 
po

pu
la

çã
o 

es
ta

du
al

 

Po
pu

la
çã

o 
 

ru
ra

l  
(%

) 

Po
pu

la
çã

o 
 u

rb
an

a 
(%

) 
D

en
si

da
de

 
de

m
og

rá
fic

a 
 

H
ab

/K
m

2  
Rural Urbana   Total 

Região do Uruguai (RS+SC) 4.122.957 100,0   26,4 73,6 24 -2,2 1,4 0,2 

Região do Uruguai/RS 2.579.505 62,6 24,5 25,5 74,5 20 -2,1 1,0 0,0 

Região do Uruguai/SC 1.543.451 37,4 26,7 27,9 72,1 32 -2,2 2,1 0,6 

Demais regiões do RS 7.956.504  75,5 13,7 86,3 51 -0,9 1,8 1,3 

Demais regiões de SC 4.229.191  73,3 14,1 85,9 89 -1,0 2,7 2,0 

Fonte: IBGE e Fundação de Economia e Estatística – SEPLAG/RS. 
 

A densidade demográfica da região do Uruguai é de 24 habitantes/Km2 e 

26,4% da sua população ainda vivem no meio rural.  As taxa de urbanização da 

população nos dois estados é assemelhada, o que já não acontece com a 

densidade demográfica e com a taxa de crescimento da população urbana no 

período 1990/2006. Ambas são muito superiores no lado catarinense: a primeira 

mais de 50% e a segunda mais de 100%. 

Em ambos os estados da região a população rural reduziu-se a mesma 

taxa, praticamente, em torno de 2% anuais.  A queda da população agrícola das 

demais regiões hidrográficas dos dois estados também se deu a taxas 

assemelhadas, mas em torno da metade da taxa experimentada pela região do 

Uruguai. Este fenômeno, em princípio, expressa uma menor capacidade de a 
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agropecuária regional oferecer oportunidades de emprego relativamente às 

demais regiões hidrográficas, 

No lado catarinense a densidade demográfica é de 32 habitantes/Km2. As 

maiores densidades são no Vale do Rio do Peixe e no Meio Oeste, 49 e 42 

habitantes, respectivamente, e a menor no Planalto de Lages, 20 habitantes. A 

bacia tem apenas dois municípios com população acima de 150 mil habitantes, 

Chapecó no Meio Oeste e Lages no Planalto de Lages. A densidade demográfica 

destes centros é significativamente menor do que a dos pólos das regiões 

hidrográficas que não integram a bacia do Uruguai, como é o caso de Joinville, na 

Baixada Norte, Florianópolis e São José, no Litoral Centro, e Blumenau e Itajaí no 

Vale do Itajaí25. 

Excetuado o Planalto de Lages, o grau de urbanização da região do 

Uruguai/SC é significativamente menor do que a média das demais regiões de SC. 

O grau relativamente elevado de urbanização do Planalto de Lages não encontra 

correspondência no grau de industrialização, que é o segundo mais baixo da 

região e também não tem correspondência com a densidade demográfica, a mais 

baixa dentre as quatro regiões. Tanto a urbanização relativamente elevada, 

quanto a baixa densidade demográfica do Planalto de Lages são decorrência, em 

grande medida, da significativa participação da pecuária bovina de corte no uso 

do solo agrícola, uma das atividades primárias de menor capacidade de absorver 

mão-de-obra no próprio meio rural. Este mesmo fenômeno ocorre no lado gaúcho 

nas bacias agropastoris, todas com elevadas taxas de urbanização e baixas 

densidades demográficas especialmente nos seus principais municípios, como é 

o caso de Uruguaiana, Alegrete, Santana do Livramento, Itaqui e Bagé. 

Os gráficos apresentados a seguir mostram que a região do Rio 

Uruguai/SC e as suas quatro sub-regiões apresentaram, ao longo das últimas 
                                                 
25  

Regiões/municípios No de 
habitantes % Rural 

(%) 
Urbana 

(%) 
Densidade demográfica 

(Hab/Km2) 
Joinville 487.003 8,3 3,4 96,6 737 
Florianópolis 396.723 6,8 3,0 97,0 919 
Blumenau  292.972 5,0 7,6 92,4 687 
São José 196.887 3,4 1,3 98,7 1.737 
Itajaí  163.218 2,8 3,9 96,1 571 
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décadas, uma dinâmica populacional distinta da média das demais regiões de SC, 

se estas são consideradas agregadamente. Ao longo de quatro décadas o 

crescimento médio da bacia foi de 1% anuais, 56,5% inferior a média das demais 

regiões hidrográficas de SC, com a particularidade de que a diferença entre o 

crescimento da região do Uruguai/SC e das demais regiões hidrográficas/SC foi 

crescente ao longo das quase quatro décadas: 28% entre 1970 e 1980; 61,5% 

entre 1980 e 1991; 69,6% entre 1991 e 2000 e 76,5% entre 2000 e 2007.  

 

 
Gráfico 3.32 – Taxas anuais de crescimento da população na RBRU/SC e nas demais regiões de 
SC no período 1970/2006 (%). 

 
 

 

Gráfico 3.33 – Taxas anuais de crescimento da população nas sub-regiões da RBRU/SC no 
período 1970/2006 (%). 
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Gráfico 3.34 – Evolução da densidade populacional na RBRU/SC, suas sub-regiões e nas demais 
regiões de SC. 

 
 

 
Gráfico 3.35 – Taxa anual de crescimento da população das sub-regiões da RBRU/SC por 
domicílio no período 1991/2007. 
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Gráfico 3.36 – Taxas anuais de crescimento da população nos municípios-pólo de SC (1991/2007). 

 
O Gráfico 3.35 mostra que a dinâmica populacional descrita acima foi 

fortemente determinada pelos movimentos migratórios no sentido campo cidade. 

Mostra, ainda, que a elevada diferença entre as taxas de crescimento da bacia do 

Uruguai/SC e das demais regiões hidrográficas de SC foi determinada pela muito 

maior perda de população rural daquela em relação a esta, -2,2% e -1%, 

respectivamente, posto que as taxas da população urbana foram 2,1% e 2,7%, 

respectivamente. Ressalta-se, a este respeito, que o crescimento da população 

urbana das cidades-pólo da bacia do Rio Uruguai/SC foi muito expressivo (Gráfico 

3.36) e até mesmo superiores das demais regiões hidrográficas de SC quando 

neste grupo não se considera a Baixada Norte e o Litoral Centro. 

Enfim, o crescimento da população da bacia do Rio Uruguai/SC seguiu, em 

grande medida, o movimento da economia, no sentido campo cidade, dos 

pequenos municípios para as cidades pólo de cada microrregião e região e no 

sentido de outras regiões de SC, principalmente para a Baixada Norte, 3,3% 

anuais, e para o Litoral Centro, 3% anuais, fenômeno que ficou conhecido como 

litoralização da população. 
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O RS participa com 62,6% da população da região da bacia do rio Uruguai. 

O grau de urbanização do lado gaúcho é ligeiramente superior ao do catarinense, 

74,5% e 72,1%, respectivamente, e a densidade demográfica é muito inferior, 20 

e 32 habitantes/Km2, respectivamente.  

Conforme mostra a tabela a seguir, a população na região do Uruguai/RS é 

quase que igualmente distribuída entre as três regiões funcionais de planejamento, 

embora as densidades demográficas sejam distintas e bem inferiores na RFP 6.  

A este respeito chama a atenção o elevado grau de urbanização da RFP 6, 

85%, se comparado com as outras duas regiões, em torno de 70%, o que não tem 

nenhuma vinculação com o desenvolvimento da economia urbana, em especial 

com o desenvolvimento industrial. Pelo contrário, nas regiões RFP 7 e 9 a 

participação direta da agropecuária na geração do PIB regional é menor da que 

ocorre na RFP 6 e, conseqüentemente, a economia urbana tem maior autonomia 

com relação ao referido setor. As raízes deste fenômeno estão na natureza da 

matriz produtiva regional onde é forte a presença da pecuária, atividade com 

baixíssima capacidade de absorver mão-de-obra direta e, portanto, de manter 

população no meio rural. 
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Tabela 3.39 – População, grau de urbanização e densidade demográfica da região da bacia do rio 
Uruguai/RS, das suas sub-regiões e municípios-pólos em 2007. 

Região e Sub-regiões 
No de 

habitantes 
(1) 

% da 
população 
da região 

do 
Uruguai 

% da 
população

do RS 
População 
rural (%) 

População 
urbana (%) 

Densidade 
demográfica 
Hab/Km2 (2) 

RBRU/RS 2.579.505 62,6 24,5 25,5 74,5 20 

A.1 - RFP 6 793.914 19,3 7,5 15,0 85,0 12 

Sub-região do Butuí-Icamaquã 107.174 2,6 1,0 15,5 84,5 12 

   São Borja 62.496 1,6 0,6 9,7 90,3 21 

Sub-região do Ibicuí 252.659 6,1 2,4 25,6 74,4 8 

   Alegrete 79.359 2,0 0,8 10,7 89,3 10 

Sub-região do Quaraí 150.974 3,7 1,4 6,9 93,1 16 

   Uruguaiana 122.574 3,1 1,2 4,6 95,4 29 

Sub-região do Santa Maria 174.178 4,2 1,7 9,1 90,9 11 

   Santana do Livramento 80.322 2,0 0,8 4,3 95,7 27 

Sub-região do Negro 108.927 2,6 1,0 10,5 89,5 37 

  Bagé 103.690 2,6 1,0 8,5 91,5 52 

A.2 - RFP 7 859.761 20,9 8,2 30,3 69,7 29 

Sub-região do Ijuí 359.339 8,7 3,4 23,1 76,9 33 

  Ijuí 76.765 1,9 0,7 10,2 89,8 23 

Sub-região do Piratinim 47.201 1,1 0,4 54,3 45,7 6 

  Santo Antônio das Missões 10.149 0,3 0,1 33,7 66,3 9 
Sub-região do Turvo-Santa Rosa-
Santo Cristo 453.221 11,0 4,3 33,6 66,4 42 

  Santa Rosa 64.413 1,6 0,6 12,6 87,4 132 

A.3 - RFP 9 925.831 22,5 8,8 30,0 70,0 32 

Sub-região do Apuaê-Inhandava 338.535 8,2 3,2 27,9 72,1 23 

  Erechim 92.217 2,3 0,9 5,9 94,1 227 

Sub-região do Passo Fundo 188.053 4,6 1,8 23,5 76,5 39 

  Passo Fundo 181.210 4,6 1,7 2,2 97,8 429 

Sub-região do Várzea 399.242 9,7 3,8 34,8 65,2 42 

  Carazinho 58.242 1,5 0,6 2,5 97,5 124 

 

Nas quase quatro décadas consideradas no Gráfico 3.37, a região do 

Uruguai manteve praticamente constante a sua população que passou de 2,2 

milhões de habitantes em 1970 para apenas 2,4 milhões em 2006. Isto, ao 

contrário do que ocorreu na parte catarinense e nas demais regiões do RS, 

redundou na quase constância dos indicadores de densidade demográfica, 

quando são considerados os municípios e as bacias hidrográficas agrupados nas 
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três regiões funcionais de planejamento, conforme mostra o gráfico 5.3.9. No 

mesmo período, o grupo demais regiões hidrográficas do RS cresceu 1,7% anuais, 

passando de 4,4 milhões para 8,1 milhões de habitantes e elevou a sua 

densidade demográfica de 28 para 51 habitantes/Km2. 

Na região do Uruguai/RS e nas demais regiões do RS a dinâmica 

populacional foi a mesma: redução da população rural e crescimento da 

população urbana. As velocidades, no entanto, das dinâmicas populacionais 

foram distintas: na região do Uruguai/RS a redução da população rural se deu a 

uma taxa maior do que a do grupo demais regiões hidrográficas do RS e o 

crescimento da população urbana foi menor. Algumas exceções aconteceram 

como foi o caso de Passo Fundo, a maior cidade de toda a região do Uruguai, 

incluindo SC, cuja população urbana cresceu a 2,6% anuais ao longo dos 36 anos 

considerados. Erechim, também cresceu sua população urbana 2,6% anuais e ao 

longo do período experimentou um intenso processo de industrialização. Em 2005, 

se considerado o PIB setorial de 424,2 milhões de reais, Erechim era o maior 

centro industrial do lado gaúcho e o quinto maior de toda a região do Uruguai. Era 

superado apenas por Concórdia, 571,6 milhões e Videira, 491,9 milhões, no Vale 

do Rio do Peixe, São Bento do Sul, 560,8 milhões, no Meio Oeste, e Lages, 556,7 

milhões de reais no Planalto de Lages. 

Da mesma forma que ocorreu no lado catarinense, o crescimento da 

população da bacia do Rio Uruguai/RS, como um todo e no seu interior, seguiu, 

em grande medida, o movimento da economia, no sentido campo cidade, dos 

pequenos municípios para as cidades pólo das sub-regiões e para as demais 

regiões hidrográficas do RS, em especial para a região metropolitana. Também foi 

importante o movimento migratório com outros estados da federação e a região, a 

exemplo do RS, é exportadora líquida de população. 

Na composição da taxa de crescimento da população é cada vez mais 

importante a participação dos fluxos migratórios, posto que região do Uruguai/RS, 

assim como o RS, segue as tendências do País como um todo, de queda das 

taxas de fecundidade e de mortalidade. A fecundidade estadual sempre foi uma 

das mais baixas do País e caiu ainda mais nos anos 90 e o mesmo aconteceu 
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com a mortalidade, traduzindo-se em um aumento significativo da expectativa de 

vida. A combinação destas duas tendências aumentou o envelhecimento relativo 

da população da região em questão e a importância relativa da migração na 

dinâmica populacional. 

 

Gráfico 3.37 – Taxas anuais de crescimento da população da RBRU/RS e nas demais regiões do 
Rio Grande do Sul no período 1970/2006. 

 
Gráfico 3.38 – Taxas anuais de crescimento das populações rurais e urbanas na RBRU/RS e nas 
demais regiões do Rio Grande do Sul no período 1970/2006. 
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Gráfico 3.39 – Taxas anuais de crescimento da população nas RPF da RBRU/RS no período 
1970/2006 (%). 

 

Gráfico 3.40 – Evolução da densidade populacional na RBRU/RS e suas sub-regiões no período 
1070/2006 (hab/km²). 
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aos do lado gaúcho da região do Uruguai de 0,7%, ao das demais regiões do RS 

0,9% e ao da economia brasileira, 1,6% (Gráfico 3.41)26. 

O gráfico referido mostra que nos três macros setores o desempenho da 

bacia do Uruguai/SC foi superior ao da economia brasileira. Destaque especial 

cabe à indústria com uma taxa de 2,6% anuais versus -0,5% do Brasil, sendo que 

o conjunto das demais regiões hidrográficas de SC cresceu 0,9% anuais. Igual 

sorte não teve o lado gaúcho da região do Uruguai, pois excetuando a indústria o 

seu desempenho foi muito inferior ao da economia brasileira, o mesmo 

acontecendo com as demais regiões do RS. 

Há de se considerar, no entanto, que o bom desempenho de SC tendo 

como referência o Brasil, em princípio, não quer dizer muito, pois o desempenho 

da economia brasileira foi extremamente baixo no período em referência quando 

comparado com as grandes economias em desenvolvimento. A China, por 

exemplo, entre 1980 e 2005, aumentou a sua participação no PIB mundial de 

3,4% para 15,4%. Isto é, o seu tamanho relativo de economia aumentou 353%. 

No mesmo período a participação do Brasil no PIB mundial caiu de 3,5% para 

2,6%, isto é, diminui de tamanho relativamente ao mundo, em 25,7%. O Brasil 

perdeu posição na economia mundial e todas as grandes economias em 

desenvolvimento ganharam como foi o caso, além da China, da Índia, Rússia, 

Indonésia e México. A Índia, por exemplo, aumentou sua participação de 3,3% 

para 6% do PIB mundial entre 1980 e 2005. 

Seja como for, a economia catarinense, seja o território da região do 

Uruguai, seja o conjunto das suas demais regiões, cresceu. Já o desempenho do 

lado gaúcho e das demais regiões do RS, foi inferior ao da economia brasileira 

que, por sua vez, foi ruim em si mesma e em termos relativos.  

                                                 
26 O PIB é a preços básicos (não considera a incidência de impostos). 
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Gráfico 3.41 – Crescimento anual do PIB na RBRU, nas demais regiões de SC, do RS e Brasil no 
período 1985/2005 (%). 
Fonte: www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=914948171 &Tick=1217682688055&VAR_FUNCAO=Ser_Temas%28127%29&Mod=R 
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Gráfico 3.42 – Tendência do crescimento do PIB na RBRU/SC, nas demais regiões de Santa 
Catarina e no Brasil no período 1985/2995. 
Fonte:www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=914948171&Tick=1217682688055&VAR_FUNCAO=Ser_Tem
as%28127%29&Mod=R 

 

 
Gráfico 3.43 – Tendência do crescimento do PIB a preços básicos na RBRU/SC (1985/2005). 
Fonte:www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=914948171&Tick=1217682688055&VAR_FUNCAO=Ser_Temas%28
127%29&Mod=R 
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O gráfico a seguir mostra duas importantes transformações na estrutura do 

PIB: a redução de aproximadamente 51% da participação da agropecuária e a 

elevação em 48% da participação dos serviços. Dado que é relativamente 

escassa a presença dos serviços autônomos na região, esta segunda 

transformação na estrutura do produto foi fundamentalmente determinada pelos 

setores produtores de bens físicos, como é o caso da agropecuária e, em especial, 

do conjunto da indústria. A este respeito não foi significativa a elevação da 

participação da indústria na estrutura do PIB regional - de 33,8% em 1985 para 

34,9% em 2005 - mas foi muito expressiva a elevação da participação da bacia do 

Uruguai no PIB industrial de SC, de 20,4% em 1985 para 28,7% em 2005. 

 
Gráfico 3.44 – Estrutura do PIB na RBRU/SC, nas demais regiões de Santa Catarina e no Brasil 
em 1985 e 2005 (a preços básicos constantes de 2000). 
Fonte:www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=914948171&Tick=1217682688055&VAR_FUNCAO=Ser_Temas%
28127%29&Mod=R 
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O Extremo Oeste é a única região da bacia do Uruguai, cujo crescimento 

do PIB foi inferior à média brasileira no período em referência, 1,2% e 1,6% 

anuais, respectivamente. Este desempenho foi resultante de dois movimentos em 

sentidos contrários. De um lado, a agropecuária experimentando uma forte 

contração, a razão de 3,1% anuais, o que alterou significativamente a sua 

participação na estrutura do produto sub-regional de 62,1% em 1985 para 25,7% 

em 200527. De outro lado, a indústria crescendo 5,6% e os serviços 4,3% anuais 

conferiram ao Extremo Oeste a condição de ser a região com o maior crescimento 

da economia urbana de SC no período 1985/2005, 4,7% anuais. A segunda 

região no ranking de crescimento urbano também integra a bacia do Rio Uruguai, 

a Meio Oeste, com 4,5% anuais.  

 
Gráfico 3.45 – Crescimento do PIB nas sub-regiões da RBRU/SC e nas demais regiões de SC 
(média anual 1985/2005). 
Fonte:www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=914948171&Tick=1217682688055&VAR_FUNCAO=Ser_Tem
as%28127%29&Mod=R 

 

                                                 
27 No conceito de PIB a preços básicos constantes de 2000. A preços básicos correntes a participação 
da agropecuária no PIB do Extremo Oeste é de 25,1% em 2005. 
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Gráfico 3.46 – Estrutura do PIB nas sub-regiões da RBRU/SC em 1985 e 2005 (a preços básicos 
constantes de 2000) 
Fonte:www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=914948171&Tick=1217682688055&VAR_FUNCAO=Ser_Tem
as%28127%29&Mod=R 

Voltando a parte gaúcha da região do Uruguai, o seu crescimento além de 

ser inferior as demais referências espaciais (o lado catarinense e o Brasil), 

demonstrou uma tendência descendente, conforme o Gráfico 3.47. Da mesma 

forma que em SC, o Gráfico 3.48 mostra que a tendência declinante do PIB foi 

determinada pelo comportamento da agropecuária e da indústria, posto que no 

setor de serviços a tendência foi ascendente.  

 
Gráfico 3.47 –  Tendência do crescimento do PIB na RBRU/RS, nas demais regiões do RS e no 
Brasil no período 1985/2005. 
Fonte:www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=914948171&Tick=1217682688055&VAR_FUNCAO=Ser_Tem
as%28127%29&Mod=R 
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Gráfico 3.48 – Tendência de crescimento do PIB na RBRU/RS no período 1985/2005. 
Fonte:www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=914948171&Tick=1217682688055&VAR_FUNCAO=Ser_Tem
as%28127%29&Mod=R 

 
O gráfico a seguir mostra a evolução da estrutura setorial do PIB da região 

do Uruguai/RS cotejada com as demais regiões do RS e com a economia 

brasileira. Ocorreu no período 1985/2005 uma perda de posição relativa da 

agropecuária na estrutura do PIB regional em mais de 56%, perda esta que é 

superior a experimentada pelas demais regiões do RS e pela economia brasileira. 

Os conseqüentes ganhos de participação da indústria e dos serviços foram, assim, 

muito mais função da retração daquele setor do que de dinamismo próprio da 

economia urbana. Isto é especialmente verdadeiro na RFP 6 que é, direta e 

indiretamente, predominantemente agrícola.  
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Gráfico 3.49 – Estrutura do PIB na RBRU/RS, nas demais regiões do Rio Grande do Sul e no 
Brasil em 1985 e 2005 (a preços básicos constantes de 2000). 

 
O Gráfico 3.50 mostra crescimento do PIB desdobrado por setores e por 

bacias agrupadas por regionais funcionais de planejamento. Todas as regiões 

experimentaram um desempenho negativo na agropecuária observando-se que 

as piores taxas foram nas bacias nas quais predominam as culturas de sequeiro 

(soja e milho) e que conformam as RFP 7 e 8.  

Na RFP 6 o desempenho foi negativo, mas não tanto quanto nas duas 

outras regiões funcionais. Nesta região predomina a cultura do arroz e a pecuária 

de corte.  A primeira, por ser irrigada, é de grande estabilidade em termos de 

produtividade. Já a pecuária, embora tenha uma baixa capacidade de geração de 

renda por unidade de terra, é menos sensível às instabilidades de clima, e, 

portanto, mais estável em termos de geração de produto e renda. 
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Gráfico 3.50 – Crescimento anual do PIB na RBRU/RS e suas regiões funcionais de planejamento 
no período 1985/2005. 

 
A RFP 6 passou por um processo de desindustrialização absoluta e relativa. 

O PIB setorial caiu à taxa anual de 0,1% e a participação setorial no PIB regional 

reduziu de 20% para 18,2% no período em questão. Como também caiu o PIB 

agrícola em termos absolutos (-3,2% anuais) causa espanto como foi possível 
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a taxa foi de 0,6% anuais e participação setorial no PIB regional passou de 18,4% 

para 21,8% (Gráfico 3.52). 

Este diferencial de taxa de crescimento industrial se deve ao fato de que a 

indústria da RFP 9 é mais descolada da base agrícola. Na metal-mecânica, por 

exemplo, predominam a indústria de material de transportes, basicamente 

carrocerias para ônibus, e o segmento de montagem industrial. Também é 

importante a construção civil exportadora, conforme foi visto na seção 5.2.1 e as 

indústrias de móveis e vestuário. Na RFP 7, predomina, na metal-mecânica, a 

indústria de máquinas agrícolas, cuja dinâmica é determinada especialmente pela 

lavoura brasileira e que no período em questão experimentou uma grande 

instabilidade, daí o seu baixo crescimento. Só mais recentemente a indústria 

regional de máquinas agrícolas voltou-se também para o mercado internacional, 

com o que será reduzida sensivelmente a instabilidade a que está historicamente 

submetida no mercado interno. 

 
Gráfico 3.51 – Evolução da estrutura do PIB na Região Funcional de Planejamento 6 e suas sub-
regiões nos anos 1985 e 2005. 
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Gráfico 3.52 – Evolução da estrutura do PIB na Região Funcional de Planejamento 7 e suas 
bacias hidrográficas: 1985/2005. 

 
Gráfico 3.53 – Evolução da estrutura do PIB na Região Funcional de Planejamento 7 e nas suas 
bacias hidrográficas: 1985/2005. 
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Para abordagens de interesse municipal ou micro-regional, foi organizada 

uma tabela de base com dados compilados para cada município, possibilitando 

agregações e detalhamentos ajustados os interesses específicos de cada 

consulta. 

Neste relatório, portanto, o objetivo é estabelecer um cenário geral e 

comparativo das sub-regiões que constituem a RH do Rio Uruguai, possibilitando 

reconhecer os parâmetros básicos e ilustrar a condição geral da área de estudo, 

auxiliando a pesquisa e o desenvolvimento posterior que a tabela de base 

possibilita. Para tanto foram selecionados alguns indicadores consagrados 

relacionados à saúde, educação e renda. Mais do que esgotar, o objetivo desta 

seleção é ilustrar o cenário de condição básica de vida da população residente na 

área de estudo. 

Complementarmente, com o objetivo de oferecer um quadro sintético e 

passível de fácil monitoramento em abordagens futuras, foi selecionado também o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), o qual já apresenta em 

sua metodologia elementos comparativos gerais e específicos para os temas 

educação, longevidade e renda. 

3.4.6.1. Indicadores de Condição de Vida Selecionados 
Os quatro indicadores selecionados para esta abordagem são: 

1. Mortalidade infantil até 1 ano de vida. Trata-se de um indicador 

consagrado que reflete muito bem as condições não apenas de 

saúde, mas também de informação e organização da sociedade, 

refletindo em um item muito sensível o quadro geral de uma dada 

sociedade ou comunidade. 

2. Analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais de idade. Este 

indicador reflete, de um lado, um fator de restrição da qualidade de 

vida da população que não dispõe de condições de interagir com o 

mundo por não saber ler e escrever e, de outro, as restrições para 

expansão da competitividade econômica, cada vez mais dependente 

da capacitação da força de trabalho. 
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3. Intensidade da pobreza. Este indicador dimensiona a distância que 

separa a renda domiciliar per capita média dos indivíduos pobres (ou 

seja, dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior à linha 

de pobreza de R$ 75,50 em valores de 2000) do valor da linha de 

pobreza, medida em termos de percentual do valor dessa linha de 

pobreza. Em outras palavras, estabelece o grau de intensidade da 

pobreza por município. 

4. Índice de Gini. Mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu 

valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os 

indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é 

máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a 

renda de todos os outros indivíduos é nula). Trata-se de um 

indicador que qualifica o grau de distribuição da renda per capita em 

uma dada comunidade. 

Para uma apresentação sintética destes indicadores, os quais, por sua 

metodologia de cálculo não estão disponíveis para aglomerados municipais como 

as bacias hidrográficas, foram consideradas duas dimensões. 

Na dimensão que busca retratar o cenário atual, buscou-se um valor 

sintético que informasse a situação atual das sub-regiões. Neste caso, o dado 

mais atual refere-se ao ano de 2000. Foram apurados os valores dos municípios 

que compõem a área de estudo e selecionou-se como medida central a mediana, 

ou seja, o valor que divide pela metade a lista ordenada de valores do indicador. 

Assim, o valor da mediana indica que aproximadamente a metade dos valores 

está acima e a outra metade abaixo deste valor. 

Como se trata de indicadores que apuram fatores negativos da condição de 

vida da população residente selecionou-se para apresentação o percentual de 

municípios que apresentaram valores acima da mediana, ou seja, que possuem 

uma condição pior que os demais municípios. 
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Na segunda dimensão selecionada buscou-se um indicador que retratasse 

a evolução recente da condição de vida da população residente, ou seja, a 

indicação de que os valores apresentados em um determinado período de tempo 

estariam melhorando ou piorando comparativamente a um período posterior. 

Para tanto, operou-se o cálculo de variação percentual dos valores de 1991 

em relação aos valores registrados em 2000 para cada indicador. A apresentação 

dos resultados seguiu a mesma metodologia utilizada para a situação atual, ou 

seja, foi apresentado o percentual de municípios que registraram percentual de 

evolução do indicador no período 1991/2000 abaixo da mediana dos percentuais 

do conjunto dos municípios, expressando a condição de melhora menor ou 

mesmo de piora do indicador neste período. A seguir, são apresentados os 

valores mínimo e máximo e a mediana dos indicadores selecionados. 

Tabela 3.40 – Mediana, valores mínimo e máximo dos indicadores selecionados. 

Indicador Mediana Valor mínimo Valor máximo 
Mortalidade até 1 ano – 2000 
(mortes por 1000 nascidos vivos) 16,86 6,99 37,90 

Analfabetos com 15 anos ou mais 
de idade – 2000 (%) 9,70 0,91 22,87 

Intensidade de pobreza – 2000 (%) 41,59 28,84 64,66 

Índice de Gini – 2000 0,55 0,41 0,72 

IDH Municipal – 2000 0,78 0,67 0,87 

IDH Educação – 2000 0,88 0,74 0,95 

IDH Longevidade – 2000 0,79 0,65 0,88 

IDH Renda – 2000 0,67 0,54 0,80 
Variação % no período 1991/2000 – 
analfabetos com 15 anos ou mais -29,12 -72,92 70,30 

Variação % no período 1991/2000 – 
índice de Gini -1,79* -24,05 32,65 

Variação % no período 1991/2000 –
intensidade de pobreza -11,99 -33,10 22,76 

Variação % no período 1991/2000 – 
IDH Municipal 11,73 2,95 27,65 

Variação % no período 1991/2000 – 
IDH Educação 13,62 3,25 28,12 

Variação % no período 1991/2000 – 
IDH Longevidade 8,09 2,19 27,97 

Variação % no período 1991/2000 – 
IDH Renda 13,09 -11,55 43,07 

* Para efeitos da tabela de resultados foi considerado o valor “0”, ou seja, o ponto de corte é se 
houve redução ou aumento do indicador de 1991 para 2000. 
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Assim, os resultados apresentados na Tabela 3.41 permitem verificar a 

condição relativa de cada sub-região ou mesmo das unidades da federação no 

âmbito dos municípios da área de estudo em relação aos indicadores 

selecionados. Quanto menor o percentual da coluna “2000” de cada indicador 

menor proporção de municípios daquela sub-região ou UF está acima da mediana 

registrada para o conjunto dos municípios. Em sentido inverso, quanto maior for o 

percentual da sub-região em relação ao percentual do conjunto dos municípios, 

maior é a proporção de municípios daquela sub-região que apresentam 

indicadores com valores maiores que a mediana, apontando para uma maior 

concentração de municípios em situação pior relativamente aos demais. 

Na coluna “% 91/00” é possível verificar, de forma similar, as sub-regiões 

que registraram maior proporção de municípios que tiveram um desempenho ruim 

na evolução destes indicadores, ou seja, pioraram sua condição ou a melhora 

registrada é inferior à mediana do conjunto dos municípios. 

Com este procedimento, portanto, busca-se combinar uma apreciação da 

condição atual dos indicadores em conjunto com uma apreciação do quanto os 

municípios que compõem cada sub-região melhoraram sua condição 

comparativamente aos demais. Considerando que o parâmetro utilizado é o 

próprio conjunto de municípios que formam a RH do Rio Uruguai, o que a tabela 

apresenta é a condição relativa de cada sub-região e UF frente às demais. 

Como procedimento adicional, operou-se a razão entre o valor de cada 

indicador em cada sub-região pelo valor do conjunto dos municípios da RH do Rio 

Uruguai e, posteriormente, o somatório dos valores resultantes da operação em 

um único valor. 

O objetivo deste procedimento é o de estabelecer um valor comparativo 

único que expressasse a condição diferenciada entre as sub-regiões e o conjunto. 

Como são utilizados 4 indicadores de condição atual e 4 indicadores de evolução, 

o resultado da operação descrita para o conjunto dos municípios é 8 (razões de 

resultado 1 somadas). Caso uma sub-região tenha um desempenho 

comparativamente pior que as demais, este somatório tenderá a ser maior que 8, 

pois com valores mais elevados esta razão tenderá a ser maior que 1. Para 
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exemplificar o exercício comparativo, uma sub-região pode ter um percentual 

maior que o do conjunto de municípios com mortalidade infantil acima da mediana 

do grupo de municípios da área de estudo. Contudo, caso uma proporção maior 

de municípios teve uma evolução positiva deste indicador no período 1991-2000, 

esta segunda razão tenderá a ser menor que 1, compensando o desempenho no 

cenário atual. O produto da soma destes valores calculados oferece, portanto, 

através de um único valor, a combinação do desempenho destes quatro 

indicadores selecionados em suas duas dimensões, a saber, sua condição atual e 

sua evolução recente. 

A seguir é apresentada a Tabela 3.41 de resultados dos valores registrados 

para os municípios da área de estudo, agrupados por sub-região e UF, seguido 

do Gráfico 3.54 apresentando o valor ponderado do desempenho em relação ao 

conjunto dos indicares, conforme procedimentos descritos anteriormente. 
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Tabela 3.41 – Indicadores de Condição de Vida da População Residente por Estado e Sub-Regiões da Região da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. 
MMoorrttaalliiddaaddee  iinnffaannttiill  

aattéé  11  aannoo  
AAnnaallffaabbeettiissmmoo  ((1155  

aannooss  oouu  mmaaiiss))  
IInntteennssiiddaaddee  ddaa  

ppoobbrreezzaa  ÍÍnnddiiccee  ddee  GGiinnii  
UUFF  SSUUBB--RREEGGIIÃÃOO  

22000000**  %%  9911//0000**  22000000**  %%  9911//0000**  22000000**  %%  9911//0000**  22000000**  %%  9911//0000**  
Apuaê-Inhandava 52,0 30,0 40,0 54,0 24,0 64,0 26,0 32,0 

Butuí-Icamaquã 22,2 33,3 55,6 44,4 55,6 22,2 77,8 33,3 

Ibicuí 32,1 53,6 35,7 75,0 46,4 28,6 75,0 42,9 

Ijuí 42,9 37,1 22,9 42,9 51,4 22,9 51,4 31,4 

Negro 33,3 0,0 33,3 66,7 66,7 33,3 66,7 33,3 

Passo Fundo 51,9 33,3 40,7 48,1 51,9 55,6 37,0 22,2 

Piratinim 57,1 50,0 57,1 42,9 78,6 14,3 78,6 35,7 

Quaraí 25,0 100 0,0 100 0,0 0,0 100 50,0 

Santa Maria 66,7 66,7 66,7 83,3 16,7 16,7 66,7 33,3 

Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 34,6 34,6 38,5 38,5 63,5 48,1 36,5 21,2 

Várzea 50,9 45,5 67,3 36,4 70,9 58,2 54,5 32,7 

R
IO

 G
R

A
N

D
E 

D
O

 S
U

L 

Subtotal RS 44,5 39,9 43,8 48,4 52,3 44,5 49,1 30,7 

Extremo Oeste 51,5 36,4 63,6 36,4 54,5 75,8 36,4 45,5 

Meio-Oeste 55,0 50,0 50,0 45,0 50,0 53,3 63,3 73,3 

Planalto de Lages 67,6 41,2 58,8 47,1 38,2 29,4 50,0 82,4 

Vale do Rio do Peixe 46,2 48,7 51,3 61,5 17,9 59,0 33,3 46,2 SA
N

TA
 

C
A

TA
R

IN
A

 

Subtotal SC 54,8 54,8 55,4 47,6 41,0 54,2 48,2 63,3 

TOTAL  48,3 45,4 48,1 48,1 48,1 48,1 48,8 42,8 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD. *2000: % de municípios acima da mediana da RH, ou seja, com pior desempenho no indicador / %91/00: % de municípios que a evolução do 
índice foi menor que a redução mediana do indicador de 1991 para 2000 na RH, ou seja, indica os municípios que melhoraram menos ou pioraram sua condição de 1991 para 2000 em relação 
aos demais. 
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Gráfico 3.54– Índice de Desempenho Comparativo das Sub-Regiões da RH do Rio Uruguai – Variáveis de Condição de Vida da População Residente. 
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3.4.6.2. Condição de vida por sub-região e UF 
Considerando o grande número de municípios que integram cada UF 

estudada (226 no Rio Grande do Sul e 148 em Santa Catarina, respectivamente 

60,4% e 39,6%) a tendência dos indicadores estaduais é acompanhar o conjunto 

dos indicadores, pois possuem grande peso em sua formação. 

Entretanto, mesmo considerando o peso do agrupamento estadual dos 

resultados, observam-se variações significativas. As variáveis mortalidade infantil 

e analfabetismo apresentam melhor desempenho no grupo de municípios da área 

de estudo localizados no Rio Grande do Sul. Enquanto 44,5% dos municípios da 

área de estudo no RS possuem índice de mortalidade infantil abaixo da mediana 

em SC este percentual é de 54,8%. Da mesma forma, em relação indicador 

analfabetismo, os municípios do RS abaixo da mediana representam 43,8% do 

total, enquanto em SC representam 55,4%. 

Na perspectiva de evolução do indicador, entretanto, SC apresentou um 

desempenho melhor em relação ao indicador analfabetismo comparativamente ao 

indicador mortalidade infantil. Enquanto no primeiro 47,6% dos municípios 

apresentou uma taxa de crescimento abaixo da mediana da RH do Rio Uruguai 

(comparativamente aos 48,1% do conjunto da RH), em relação ao indicador 

mortalidade infantil mais da metade dos municípios (54,8%) reduziu este indicador 

abaixo da mediana. O bom desempenho do RS neste indicador, 

comparativamente a SC se deve a uma significativa melhoria registrada entre os 

municípios do RS. Entre estes municípios, somente 39,9% registraram uma 

redução da mortalidade infantil menor que a mediana do conjunto dos municípios. 

No indicador intensidade da pobreza, a condição relativa dos estados se 

inverte. É maior o percentual de municípios gaúchos com valores de intensidade 

de pobreza acima da mediana em 2000 (52,3%) comparativamente a Santa 

Catarina (41,0%). Entretanto, os municípios gaúchos registraram um desempenho 

melhor na melhoria deste indicador: enquanto 44,5% destes registraram uma 

redução da pobreza menor que a mediana do conjunto dos municípios, entre os 

municípios de Santa Catarina este percentual foi de 54,2%. 



 Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                             

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

332

O índice de Gini constitui-se em um indicador que expressa bem o efeito 

distributivo do desenvolvimento econômico e social, registrando o grau maior ou 

menor de concentração de renda em uma determinada comunidade. Os dois 

Estados apresentaram um desempenho similar neste indicador em 2000, 

registrando percentuais muito próximos de municípios que ficaram abaixo da 

mediana, o que caracteriza uma condição atual (em 2000 na verdade) 

praticamente idêntica. Entretanto, os municípios do RS gozam desta condição por 

que registraram uma evolução positiva deste indicador em maior proporção que 

os municípios de SC. Enquanto somente 30,7% dos municípios do RS que fazem 

parte da área de estudo registraram em 2000 uma taxa negativa de crescimento 

de seu índice de Gini comparativamente a 1991 (ou seja, nestes municípios a 

distribuição da riqueza estava ainda mais concentrada em 2000 do que em 1991), 

entre os municípios de SC este percentual foi de 63,3%, ou seja, em 1991 a 

concentração de riqueza entre a maioria dos municípios de SC que fazem parte 

da área de estudo era menor que em 2000. 

Este mesmo tipo de análise pode ser replicado para as 15 sub-regiões. 

Destaca-se neste âmbito de abordagem, entre as sub-regiões gaúchas, a de 

Santa Maria com dois terços de seus municípios com situação abaixo da mediana 

nos indicadores de mortalidade infantil, analfabetismo e índice de Gini. As sub-

regiões Várzea e Piratinim também chamam a atenção pelo desempenho 

negativo nos indicadores avaliados. 

Entre os municípios na área de estudo localizados em Santa Catarina 

destaca-se por possuir um desempenho homogeneamente pior que os demais em 

todos os 4 indicadores a sub-região Meio-Oeste, inclusive em relação à evolução 

destes indicadores no período 1991-2000. 

Como foi comentado, é possível realizar o mesmo tipo de abordagem por 

variável, a exemplo do que foi realizado para as UF. De forma análoga, também, 

podem ser selecionadas outras variáveis da tabela de base. 

Como forma de sintetizar os resultados gerais por sub-região para o grupo 

de variáveis selecionadas, verifica-se pelo Gráfico 3.55 que o desempenho geral 

das sub-regiões gaúchas é melhor que o das catarinenses. O próprio índice 
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construído para as unidades da federação ilustram o resultado apresentado na 

abordagem pela tabela de resultados por variável. 

Supondo que uma das unidades regionais (UF ou sub-região) apresente 

valor 8,0 (como é o caso da sub-região Quarai), depreende-se que os municípios 

que fazem parte desta unidade regional não possuem uma condição 

significativamente diferenciada em relação ao conjunto dos municípios da RH do 

Rio Uruguai nas variáveis analisadas. Caso o valor seja menor que 8, segundo o 

procedimento de cálculo utilizado, revela que o desempenho da unidade regional 

foi melhor que do conjunto dos municípios e se for maior que 8 indica o contrário. 

Desta forma é possível visualizar de forma sintética e direta os resultados 

do conjunto de variáveis. O conjunto dos municípios da área de estudo no Rio 

Grande do Sul apresenta um resultado geral melhor (índice 7,5) que o registrado 

entre os municípios de Santa Catarina (índice 8,9). 

Este desempenho geral pode ser observado também nas sub-regiões. 

Entre as sub-regiões de Santa Catarina o menor valor do índice de desempenho 

comparativo é 7,7, valor superior ao do Rio Grande do Sul. Entre as sub-regiões 

de Santa Catarina a sub-região Meio Oeste se destaca com o maior valor relativo 

(9,4), seguido do Planalto de Lages (8,9). Sem dúvida estas são destacadamente 

as sub-regiões pior posicionadas em relação às demais no que tange ao 

desempenho combinado das 4 variáveis analisadas em suas duas dimensões 

(situação atual e evolução recente). Entre as sub-regiões gaúchas, os maiores 

índices são registrados na Santa Maria e Várzea (ambas com 8,8) e Pirantim (8,7). 

Das 15 sub-regiões avaliadas, três sub-regiões no Rio Grande do Sul se 

destacam por possuírem uma posição muito melhor que as demais, com índices 

entre 6,4 e 6,8, a saber, Ijuí, Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo e Apuaê-Inhandava. 

Destacam-se, também, por possuírem índices inferiores a 8 outras três 

sub-regiões no Rio Grande do Sul (Negro, Passo Fundo e Butuí-Icamaquã) e uma 

em Santa Catarina (Vale do Rio do Peixe). 

Convém observar que estes indicadores gerais se referem sempre à maior 

ou menor concentração de municípios. Para uma abordagem adequada da 

condição de vida da população residente na bacia estes índices precisam ser 
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confrontados com a distribuição da população nestes municípios. A tabela que 

segue ordena as sub-regiões dentro de cada UF conforme a estimativa de 

população residente na bacia em 2007, registrando também o índice apurado no 

procedimento de avaliação conjunto das quatro variáveis de condição de vida da 

população. 

Sob esta perspectiva é possível observar que a maioria da população 

residente está concentrada em sub-regiões com melhor desempenho relativo. 

Tabela 3.42 – Sub-regiões, índices comparativos de desempenho dos indicadores selecionados e 
população residente em 2007. 

Sub-região / UF Índice População residente na bacia - 2007 

Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 6,6 366.792 
Ijuí 6,4 353.442 
Apuaê-Inhandava 6,8 335.753 
Várzea 8,8 319.870 
Ibicuí 8,2 250.467 
Passo Fundo 7,2 182.997 
Santa Maria 8,8 170.754 
Quarai 8,0 148.872 
Negro 7,0 107.754 
Butuí-Icamaquã 7,3 106.735 
Piratinim 8,7 46.182 
Rio Grande do Sul 7,5 2.389.618 
Meio-Oeste 9,4 156.637 
Extremo Oeste 8,5 130.597 
Vale do Rio do Peixe 7,7 91.022 
Planalto de Lages 8,9 82.870 
Santa Catarina 8,9 461.126 
TOTAL 8,0 2.850.744 

 

Este mesmo resultado pode ser mais bem visualizado em um formato 

gráfico, no qual as barras verdes indicam a população residente em sub-regiões 

com uma posição relativa melhor que as demais (índice variando de 6,4 a 6,8), as 

barras laranja as sub-regiões com valores próximos ao valor médio do grupo 

(índice variando de 7,0 a 7,7) e as barras vermelhas as sub-regiões que 

registraram índices de 8,0 ou superiores, indicando a população residente nos 

municípios com condições de vida piores comparativamente aos demais, 

considerando os indicadores selecionados. 
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Gráfico 3.55 – População na Bacia em 2007 e Índice de Desempenho Comparativo das Variáveis 
Selecionadas das Sub-Regiões da RH do Rio Uruguai. 

3.4.7. IDH Municipal 

O procedimento realizado para os indicadores selecionados foi reproduzido 

também para o IDH Municipal, índice calculado pelo PNUD com o objetivo de 

fornecer uma base comparativa do grau de desenvolvimento humano entre os 

municípios brasileiros. 

Este índice é composto por três dimensões, a saber, educação, 

longevidade (relacionada a itens de saúde) e renda. De forma completa e 

abrangente, o IDH reflete o efeito combinado de um conjunto de variáveis com 

reconhecimento consagrado de sua importância para a diferenciação da condição 

de desenvolvimento dos municípios. 

Da mesma forma que os indicadores selecionados anteriormente, o cálculo 

não está disponível para agregados municipais tais como as sub-regiões da área 
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de estudo. Em vista disso, reproduziu-se o mesmo procedimento de 

categorização dos agrupamentos de municípios (sub-regiões e UF) e operou-se o 

mesmo tipo de análise conforme pode ser observado na Tabela 3.43 e no Gráfico 

3.56 que segue. 

Em relação ao IDH, entretanto, tendo em vista que é um indicador de 

desenvolvimento, optou-se por apresentar os resultados salientando a 

concentração de municípios com resultados positivos. Ou seja, os valores 

percentuais expressos na tabela referem-se à proporção de municípios em cada 

unidade territorial que registraram valores de IDH iguais ou superiores ao valor da 

mediana de cada variável. Igualmente, em relação ao indicador de evolução 

recente dos índices, o valor expresso reflete a proporção de municípios que 

obtiveram um valor igual ou superior à mediana do crescimento deste indicador. 

Neste sentido, quanto mais elevados os percentuais na tabela, melhor a 

posição relativa da unidade territorial por concentrar maior proporção de 

municípios com bom desempenho no indicador ou por acusar um crescimento 

maior do indicador no período entre 1991 e 2000. 
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Tabela 3.43 – IDH 2000 e Evolução do IDH 1991/2000 por Estado e Sub-Regiões da Região da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. 

IIDDHH  MMuunniicciippaall  IIDDHH  EEdduuccaaççããoo  IIDDHH  LLoonnggeevviiddaaddee  IIDDHH  RReennddaa  UUFF  SSUUBB--RREEGGIIÃÃOO  
22000000  %%  9911//0000  22000000  %%  9911//0000  22000000  %%  9911//0000  22000000  %%  9911//0000  

Apuaê-Inhandava 50,0 42,0 50,0 44,0 42,0 46,0 50,0 44,0 

Butuí-Icamaquã 44,4 33,3 33,3 33,3 55,6 33,3 22,2 11,1 

Ibicuí 46,4 17,9 35,7 25,0 57,1 57,1 53,6 25,0 

Ijuí 51,4 22,9 65,7 20,0 42,9 40,0 51,4 22,9 

Negro 33,3 33,3 33,3 33,3 0,0 33,3 33,3 33,3 

Passo Fundo 40,7 44,4 37,0 55,6 33,3 44,4 40,7 44,4 

Piratinim 21,4 57,1 35,7 42,9 21,4 57,1 21,4 28,6 

Quarai 50,0 25,0 50,0 25,0 25,0 100 100 0,0 

Santa Maria 50,0 0,0 16,7 16,7 0,0 83,3 83,3 0,0 

Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 48,1 28,8 65,4 28,8 59,6 48,1 34,6 44,2 

Várzea 27,3 56,4 25,5 54,5 36,4 54,5 25,5 54,5 

R
IO

 G
R

A
N

D
E 

D
O

 S
U

L 

Subtotal RS 42,4 37,1 45,2 38,2 42,8 49,8 41,0 38,2 

Extremo Oeste 51,5 63,6 36,4 45,5 60,6 51,5 30,3 78,8 

Meio-Oeste 60,0 85,0 43,3 81,7 63,3 41,7 65,0 78,3 

Planalto de Lages 23,5 58,8 14,7 64,7 41,2 58,8 32,4 47,1 

Vale do Rio do Peixe 89,7 51,3 84,6 53,8 79,5 35,9 92,3 48,7 SA
N

TA
 

C
A

TA
R

IN
A

 

Subtotal SC 57,8 67,5 45,8 64,5 62,0 45,8 57,8 65,1 

TOTAL  48,1 48,3 45,4 47,9 49,9 48,3 47,2 48,1 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - PNUD. 
*2000: % de municípios acima da mediana da RH, ou seja, com melhor desempenho no indicador / %91/00: % de municípios que a evolução do índice foi maior que o crescimento da mediana 
do indicador de 1991 para 2000 na RH, ou seja, indica os municípios que melhoraram sua condição de 1991 para 2000 em relação aos demais. 
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Gráfico 3.56– Índice de Desempenho Comparativo das Sub-Regiões da RH do Rio Uruguai – IDH Municipal e seus Componentes. 
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3.4.7.1. IDH por sub-região e UF 
O IDH Municipal apresentou uma significativa variação comparando-se os 

resultados dos municípios da área de estudo localizados no Rio Grande do Sul 

com os localizados em Santa Catarina. Entre os municípios gaúchos 42,4% 

apresentaram um IDH acima da mediana do conjunto de municípios da RH do Rio 

Uruguai. Entre os municípios de Santa Catarina este percentual foi de 57,8%. 

Na dimensão educação, o desempenho dos dois estados é similar (45,2% 

no RS e 45,8% em SC) apontando para uma dimensão problemática na realidade 

da Bacia. Contudo nas dimensões renda (41,0% e 57,8%, respectivamente para o 

RS e SC) e Longevidade (42,8% e 62,0%, respectivamente) a diferenciação é 

maior. 

Na perspectiva da evolução recente destas variáveis, entretanto, 

apresenta-se uma tendência de alteração do cenário apresentado a partir do IDH 

de 2000. Exceto na dimensão longevidade, os municípios do grupo de Santa 

Catarina apresentaram percentuais elevados de municípios que registraram maior 

crescimento no IDH de 1991 para 2000 (67,5% no IDH Municipal, 64,5% na 

dimensão Educação e 65,1% na dimensão Renda). Não resta dúvida que, do 

ponto de vista das variáveis ponderadas no cálculo do IDH os municípios em 

Santa Catarina apresentam um desempenho superior em relação aos municípios 

gaúchos, fruto de uma acelerada melhora destes indicadores no período 

1991/2000. Os municípios gaúchos, além de apresentarem um desempenho pior 

relativamente aos municípios catarinenses, registraram também um ritmo de 

crescimento de seus indicadores abaixo da mediana do conjunto dos municípios 

pertencentes à bacia, em relação aos quais, vale lembrar, os municípios gaúchos 

têm maior importância numérica e populacional. 

As sub-regiões, por sua vez, apresentaram comportamento 

significativamente diferenciado, tanto no índice composto (IDH Municipal), quanto 

nas dimensões que o compõem (Educação, Longevidade e Renda). 

De forma sintética, portanto, é possível observar através do Gráfico 3.57 

que os agrupamentos estaduais apresentaram um índice final comparativo muito 

diferenciado em relação ao conjunto dos municípios da área de estudo. O efeito 
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combinado da melhor posição relativa no cenário atual combinado a um 

crescimento importante dos indicadores no período recente, confere às sub-

regiões de Santa Catarina uma posição destacada considerando a sistemática 

pela qual o índice de desempenho comparativo foi construído. 

As sub-regiões catarinenses do Vale do Rio do Peixe e Meio-Oeste 

apresentaram o melhor desempenho com índices comparativos próximos de 11, 

considerando que o melhor índice entre as sub-regiões gaúchas é 7,9 na sub-

região Quaraí, valor este inferior ao valor 8 que representa a medida central desta 

sistemática de cálculo. 

Os índices que sintetizam a posição relativa das sub-regiões frente ao 

conjunto dos municípios da Bacia ganham maior relevância se considerarmos a 

quantidade de população que reside nestes municípios. 

Tabela 3.44 – Sub-regiões, índices comparativos de desempenho do IDH e população residente 
em 2007. 

Sub-região / UF Índice População residente na bacia - 2007 
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 7,5 366.791 
Ijuí 6,7 353.442 
Apuaê-Inhandava 7,7 335.752 
Várzea 7,0 319.870 
Ibicuí 6,6 250.466 
Passo Fundo 7,1 182.998 
Santa Maria 5,2 170.755 
Quarai 7,9 148.872 
Negro 4,9 107.754 
Butuí-Icamaquã 5,5 106.736 
Piratinim 6,0 46.180 
Rio Grande do Sul 7,0 2.389.616 
Meio-Oeste 10,8 156.638 
Extremo Oeste 8,7 130.597 
Vale do Rio do Peixe 11,2 91.020 
Planalto de Lages 7,1 82.872 
Santa Catarina 9,7 461.127 
TOTAL 8,0 2.850.744 

 

As sub-regiões localizadas no Rio Grande do Sul, mais populosos, 

encontram-se todas abaixo do valor 8 que representa a condição idêntica ao do 

conjunto dos municípios da Bacia. A sub-região Ijuí, com um índice comparativo 

6,7 é a segunda sub-região mais populosa das 15 avaliadas e a sub-região Ibicuí, 

com índice 6,6 é a 5ª mais populosa. 
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Gráfico 3.57 – População na Bacia em 2007 e Índice de Desempenho Comparativo do IDH das 
Sub-Regiões da RH do Rio Uruguai. 

 
Os recursos de apresentação de resultados agrupados regionalmente de 

variáveis de base municipal, tais como o IDH, têm sempre suas limitações 

impostas pelo grau de generalização que requerem. 

Para uma abordagem mais direta da realidade municipal na Bacia é 

necessário verificar a situação relativa dos municípios que a compõe, agrupando-

se, neste caso, os municípios por estratos de desempenho do indicador. 

Considerando o IDH mínimo e máximo e uma aproximação da distribuição 

em quartis (agrupamentos de 25% dos valores ordenados da variável), os 

municípios foram categorizados conforme descrito na tabela que segue: 
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Tabela 3.45 – Municípios da Bacia Segundo Estratos de IDH Municipal - 2000. 

RS SC Total 
Estratos 

Nº % Nº % Nº % 
Baixo (menos de 0,750) 52 23,0 30 20,3 82 21,9 
Médio-baixo (0,750 a menos de 0,780) 63 27,9 34 23,0 97 25,9 
Médio-alto (0,780 a menos de 0,800) 48 21,2 32 21,6 80 21,4 
Alto (0,800 ou mais) 48 21,2 52 35,1 100 26,7 
Não disponível 15 6,6 0 0,0 15 4,0 
Total 226 100,0 148 100,0 374 100,0

 

A condição diferencial dos estados que compõem a Bacia pode ser 

observada na concentração de municípios por estrato. Enquanto o estrato mais 

numeroso no Rio Grande do Sul é o Médio-baixo (27,9%), entre os municípios de 

Santa Catarina é o Alto (35,1%). 

Entre os 10 municípios em melhor posição em relação ao IDH Municipal na 

Bacia 8 pertencem ao Estado de Santa Catarina. Entre os 10 menores valores de 

IDH Municipal na Bacia 6 são de municípios do Rio Grande do Sul. 

Tabela 3.46 – Municípios com Maiores e Menores valores de IDH Municipal na Bacia - 2000. 

10 maiores UF IDH-M 10 menores UF IDH-M 
Joaçaba SC 0,866 Benjamin Constant do Sul RS 0,666 
Luzerna SC 0,855 Redentora RS 0,669 
Lacerdópolis SC 0,854 Cerro Negro SC 0,686 
Videira SC 0,851 Campo Belo do Sul SC 0,694 
Concórdia SC 0,849 Entre Rios SC 0,694 
Iomerê SC 0,849 Calmon SC 0,700 
Chapecó SC 0,848 Braga RS 0,703 
Santa Maria RS 0,845 Cristal do Sul RS 0,704 
Ibiaçá RS 0,838 Rio dos Índios RS 0,706 
São Miguel do Oeste SC 0,838 Esperança do Sul RS 0,708 

3.4.8. Infra-estrutura de Saneamento e Meio Ambiente 

Neste item são abordados aspectos da RH do Rio Uruguai que permitem 

traçar um panorama de sua condição de infra-estrutura relacionada 

especialmente com os recursos hídricos. O tratamento dos temas ambientais, 
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neste contexto, acompanha a condição da infra-estrutura, na medida em que uma 

parcela significativa destes problemas está associada à presença sem controle 

ambiental adequado ou à falta de infra-estrutura, especialmente na área de 

saneamento. 

Diversos outros aspectos ambientais são tratados no conjunto deste 

relatório, a exemplo das áreas protegidas e prioritárias para a conservação, entre 

outros itens. Nestes casos é preferível tratar os aspectos ambientais 

conjuntamente com cada tema relacionado, uma vez que uma abordagem 

específica dos aspectos ambientais demandaria a retomada dos temas 

relacionados para sua apresentação, sobrecarregando o relatório com 

abordagens duplicadas. 

3.4.8.1. Disponibilidade de infra-estrutura de saneamento nos 
domicílios 

Partindo-se de uma base censitária da população residente nos domicílios 

existentes nos municípios que compõem a Região Hidrográfica é possível 

identificar a condição diferencial das sub-regiões quanto ao acesso aos serviços 

básicos de saneamento no âmbito domiciliar. 

No conjunto dos domicílios pertencentes à Região Hidrográfica a presença 

de água encanada em pelo menos um cômodo dos domicílios está disponível 

para 91,9% das pessoas residentes nestes domicílios. Entre os municípios do Rio 

Grande do Sul, dispõem de água encanada 91,2% das pessoas residentes e 

entre os municípios de Santa Catarina 93,3% das pessoas. 

Duas sub-regiões no Rio Grande do Sul e outras duas em Santa Catarina 

se destacam por terem de 93,7% a 95,9% das pessoas com disponibilidade de 

água encanada (Passo Fundo, Apuaê-Inhandava, Planalto de Lages, Vale do Rio 

do Peixe, esta última com o maior percentual registrado). 

A sub-região que registrou o menor percentual de pessoas que dispõem de 

água encanada nos domicílios é a de Piratinim (85,8%), sendo que a segunda 

sub-região com menor percentual é a Várzea (89,7%), ambas no Rio Grande do 

Sul. 
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Gráfico 3.58 – Pessoas com Água Encanada no Domicílio por Sub-Regiões da RH do Rio Uruguai 
(% da população total dos municípios - 2000). 

 
A condição relativa das sub-regiões praticamente se repete em relação à 

disponibilidade de banheiro nos domicílios. Entretanto, a sub-região de Piratinim, 

que registra o percentual de 77,9% de pessoas residentes com banheiro no 

domicílio é acompanhada da sub-região catarinense do Extremo-Oeste, a qual 

conta com 79,9% da população com banheiro no domicílio. De maneira geral, na 

RH do Rio Uruguai há 15,2% da população residente que não possuía banheiro 

no domicílio em 2000. 
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Gráfico 3.59 – Pessoas com Banheiro no Domicílio por Sub-Regiões da RH do Rio Uruguai (% da 
população total dos municípios - 2000). 

 
A coleta de lixo nos domicílios também é proporcionalmente menor nas 

sub-regiões Piratinim e Extremo Oeste (87,5% e 87,6%, respectivamente). De 

maneira geral, entretanto, 93,0% da população residente nos municípios que 

compõem a Região da Bacia do Rio Uruguai já possuía em 2000, coleta de lixo 

domiciliar, condição presente, portanto, tanto nas cidades de maior população 

quanto nas pequenas cidades que compõem a Bacia. 
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Gráfico 3.60 – Pessoas com Coleta de Lixo no Domicílio por Sub-Regiões da RH do Rio Uruguai 
(% da população total dos municípios - 2000). 

 
A proporção de pessoas com disponibilidade de energia elétrica nos 

domicílios na Região da Bacia do Rio Uruguai é de 95,7%, atingindo 98,6% na 

sub-região Vale do Rio do Peixe e 97,4% na sub-região Quaraí. No extremo 

oposto, novamente a sub-região Piratinim registra o menor percentual também 

neste quesito (89,1%). Disponibilidade de energia elétrica no domicílio representa 

um fator importante de qualidade de vida da população, possibilitando dispor de 

sistemas de refrigeração para alimentos e de eletroeletrônicos como rádio e 

televisor, necessários para integração da população ao ambiente societário 

através da informação. 
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Gráfico 3.61 – Pessoas com Energia Elétrica no Domicílio por Sub-Regiões da RH do Rio Uruguai 
(% da população total dos municípios - 2000). 

 

3.4.8.2. Infra-estrutura e problemas ambientais dos distritos 
A presença de infra-estrutura no âmbito domiciliar não reflete 

adequadamente a condição ambiental da oferta de infra-estrutura de saneamento 

básico. A avaliação apropriada da oferta de serviços de saneamento básico no 

âmbito domiciliar necessita ser qualificada em relação à destinação dos efluentes 

e resíduos sólidos efetivamente coletados, entre outros aspectos cuja unidade de 

informação não são mais as pessoas ou domicílios, ou mesmo, em alguns casos, 

os municípios. 

A estrutura de registro de dados de saneamento é organizada tendo como 

menor unidade de desagregação o distrito. Os distritos são unidades 

administrativas municipais criadas por lei municipal ou podem também ter sido 

criadas pela mesma lei estadual que criou o município. Todo município possui, no 

mínimo, um distrito que é denominado distrito sede e que abriga a cidade. Outros 

distritos, identificados como segundo distrito, terceiro distrito, etc., podem também 

existir, geralmente recebendo o nome da vila que lhes serve de sede. Observa-se, 
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também, que um mesmo distrito pode apresentar mais de um tipo de destinação 

de lixo, ou de unidade de destinação de esgoto, ou outra categoria qualquer de 

atribuição ou oferta de serviços. 

Iniciando-se a abordagem pelo lixo produzido, verifica-se, com base na 

tabela de base compilada por município, que no conjunto dos municípios que 

fazem parte da RH do Rio Uruguai predomina a destinação de resíduos sólidos 

para vazadouros a céu aberto (lixão) 38,2% ou para aterros controlados (35,3%), 

categorias de deposição de resíduos consideradas inadequadas. A presença de 

aterros sanitários, categoria considerada minimamente adequada, é registrada em 

distritos de apenas 19,0% dos municípios. 

O processamento do lixo coletado é ainda mais restrito. Em 2000, ano de 

referência destes dados, somente 14,7% dos municípios possuíam distritos com 

usinas de compostagem e 4,3% registravam a presença de usinas de reciclagem 

de lixo. Acredita-se, contudo, que este número já tenha se elevado deste ano de 

referência para a atualidade, embora não se disponha de informação consolidada 

para verificação. 

A quantidade média diária de lixo coletado na RH do Rio Uruguai em 2000 

totalizava 4.007,70 toneladas. A maior parte deste lixo coletado (37,3%) é 

destinado a aterros controlados, sendo que 27,4% ainda é destinado a 

vazadouros a céu aberto (lixão). Do restante do lixo coletado, 23,2% é depositado 

em aterros sanitários, sendo que 12,1% do lixo coletado é destinado a estações 

de compostagem ou triagem ou ainda outros destinos finais apropriados. 

As sub-regiões que se destacam pela maior proporção de lixo com 

destinação inapropriada (lixão) são Planalto de Lages (79,1%) e Piratinim (72,2%). 
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Tabela 3.47 – N° de distritos com serviço de limpeza urbana e/ou coleta de lixo por unidade de destinação final do lixo coletado, em 2000. 

Aterro Usina Municípi
os 

Vazadouro 
Céu aberto 

(lixão) 
Controlad

o Sanitário Resíduos 
especiais 

Compostage
m 

Reciclage
m 

Incineraçã
o 

Total 
Sub-região / UF 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 
Apuae-Inhandava 50 11 17 12 7 11 2 1 44
Butuí-Icamaquã 9 4 3 - - 2 - - 8
Ibicuí 28 10 13 3 - 5 - 1 27
Ijuí 35 17 11 7 4 4 1 1 31
Negro 3 - 2 - - - - - 2
Passo Fundo 27 6 4 6 5 7 1 - 23
Piratinim 14 9 4 1 - 1 - 1 12
Quarai 4 - 2 2 - - - - 4
Santa Maria 6 3 3 - - - - - 6
Turvo-Sta Rosa-Sto 
Cristo 52 20 27 5 9 9 1 - 52
Várzea 55 24 16 18 11 10 1 1 52
RS 226 76 84 43 32 42 4 4 207
Extremo Oeste 33 8 18 6 - - 1 - 29
Meio-Oeste 60 15 28 15 5 6 4 1 58
Planalto de Lages 34 28 2 3 2 2 2 - 34
Vale do Rio do Peixe 39 20 5 9 8 10 9 - 39
SC 148 67 48 28 10 13 12 1 144
TOTAL 374 143 132 71 42 55 16 5 351
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Sub-região / UF % % % % % % % % % 

Negro 100,0 - 66,7 - - - - - 66,7
Passo Fundo 100,0 22,2 14,8 22,2 18,5 25,9 3,7 - 85,2
Piratinim 100,0 64,3 28,6 7,1 - 7,1 - 7,1 85,7
Apuae-Inhandava 100,0 22,0 34,0 24,0 14,0 22,0 4,0 2,0 88,0
Ijuí 100,0 48,6 31,4 20,0 11,4 11,4 2,9 2,9 88,6
Butuí-Icamaquã 100,0 44,4 33,3 - - 22,2 - - 88,9
Várzea 100,0 43,6 29,1 32,7 20,0 18,2 1,8 1,8 94,5
Ibicuí 100,0 35,7 46,4 10,7 - 17,9 - 3,6 96,4
Quarai 100,0 - 50,0 50,0 - - - - 100,0
Santa Maria 100,0 50,0 50,0 - - - - - 100,0
Turvo-Sta Rosa-Sto 
Cristo 100,0 38,5 51,9 9,6 17,3 17,3 1,9 - 100,0
RS 100,0 33,6 37,2 19,0 14,2 18,6 1,8 1,8 91,6
Extremo Oeste 100,0 24,2 54,5 18,2 - - 3,0 - 87,9
Meio-Oeste 100,0 25,0 46,7 25,0 8,3 10,0 6,7 1,7 96,7
Planalto de Lages 100,0 82,4 5,9 8,8 5,9 5,9 5,9 - 100,0
Vale do Rio do Peixe 100,0 51,3 12,8 23,1 20,5 25,6 23,1 - 100,0
SC 100,0 45,3 32,4 18,9 6,8 8,8 8,1 0,7 97,3
TOTAL 100,0 38,2 35,3 19,0 11,2 14,7 4,3 1,3 93,9
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Tabela 3.48 – Quantidade diária de lixo coletado por unidade de destino final do lixo (toneladas). 

Vazadouro Aterrro Estação 

Céu aberto 
(lixão) 

Áreas 
alagadas 

Controlad
o Sanitário Compostage

m Triagem 
Incineraçã

o 
Locais não-

fixos Outra Total 
Sub-região / UF 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Apuaê-Inhandava 36,60 - 30,50 94,80 24,80 17,90 1,00 12,00 - 217,60 
Butuí-Icamaquã 55,30 - 19,20 - - 38,50 - - - 113,00 
Ibicuí 108,00 - 484,70 37,00 - 77,90 - 1,00 - 708,60 
Ijuí 88,20 - 87,80 109,90 2,00 31,90 0,30 14,50 3,10 337,70 
Negro - - 51,20 - - - - - - 51,20 
Passo Fundo 15,40 - 38,80 63,50 5,60 65,40 1,00 - - 189,70 
Piratinim 76,80 - 9,00 4,00 - 2,00 - 14,50 - 106,30 
Quarai - - 195,70 26,70 - - - - - 222,40 
Santa Maria 40,00 - 157,70 - - - - - - 197,70 
Turvo-Sta Rosa-Sto 
Cristo 92,10 - 134,30 22,20 17,10 23,20 0,30 - 0,90 290,10 
Várzea 44,30 - 113,30 71,90 11,00 63,30 1,00 0,80 - 305,60 
RS 556,70 - 1322,20 430,00 60,50 320,10 3,60 42,80 4,00 2739,90 
Extremo Oeste 36,00 - 52,40 41,00 - - 0,70 - - 130,10 
Meio-Oeste 65,00 - 95,30 265,00 2,00 4,60 1,00 2,00 - 434,90 
Planalto de Lages 290,90 - 7,00 55,40 8,20 4,90 1,30 - - 367,70 
Vale do Rio do Peixe 149,10 - 18,00 138,30 13,70 10,80 5,20 - - 335,10 
SC 541,00 - 172,70 499,70 23,90 20,30 8,20 2,00 - 1267,80 
TOTAL 1097,70 - 1494,90 929,70 84,40 340,40 11,80 44,80 4,00 4007,70 

Continua...
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Sub-região / UF % % % % % % % % % % 

Apuaê-Inhandava 16,8 - 14,0 43,6 11,4 8,2 0,5 5,5 - 100,0 
Butuí-Icamaquã 48,9 - 17,0 - - 34,1 - - - 100,0 
Ibicuí 15,2 - 68,4 5,2 - 11,0 - 0,1 - 100,0 
Ijuí 26,1 - 26,0 32,5 0,6 9,4 0,1 4,3 0,9 100,0 
Negro - - 100,0 - - - - - - 100,0 
Passo Fundo 8,1 - 20,5 33,5 3,0 34,5 0,5 - - 100,0 
Piratinim 72,2 - 8,5 3,8 - 1,9 - 13,6 - 100,0 
Quarai - - 88,0 12,0 - - - - - 100,0 
Santa Maria 20,2 - 79,8 - - - - - - 100,0 
Turvo-Sta Rosa-Sto 
Cristo 31,7 - 46,3 7,7 5,9 8,0 0,1 - 0,3 100,0 
Várzea 14,5 - 37,1 23,5 3,6 20,7 0,3 0,3 - 100,0 
RS 20,3 - 48,3 15,7 2,2 11,7 0,1 1,6 0,1 100,0 
Extremo Oeste 27,7 - 40,3 31,5 - - 0,5 - - 100,0 
Meio-Oeste 14,9 - 21,9 60,9 0,5 1,1 0,2 0,5 - 100,0 
Planalto de Lages 79,1 - 1,9 15,1 2,2 1,3 0,4 - - 100,0 
Vale do Rio do Peixe 44,5 - 5,4 41,3 4,1 3,2 1,6 - - 100,0 
SC 42,7 - 13,6 39,4 1,9 1,6 0,6 0,2 - 100,0 
TOTAL 27,4 - 37,3 23,2 2,1 8,5 0,3 1,1 0,1 100,0 
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Do total de municípios da RH do Rio Uruguai, 86,4% possuem distritos com 

abastecimento de água, sendo que 10,5% registraram racionamento de água 

causados principalmente por problemas de seca e estiagem (registrados em 

11,2% dos municípios). Entre as sub-regiões gaúchas Butuí-Icamaquã e Ibicuí 

são registrados os maiores percentuais de distritos com racionamento de água 

por problemas de seca e estiagem (31,3% e 21,6%, respectivamente). 

Na sub-região Negro é identificada a presença de problemas de reservação 

para abastecimento em 50,0% dos municípios, os quais acarretam em 

racionamento de fornecimento de água. 

A principal forma de captação de água é através de poços profundos 

(73,1% dos distritos com captação de água utilizam esta forma). A captação de 

água superficial é registrada em 22,3% dos distritos que possuem captação. 
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Tabela 3.49 – Número de distritos com serviço de abastecimento de água por existência e motivo do racionamento. 

Total 

Geral de 
distritos 

Distritos 
abastecidos 

Problemas 
na 

reservação 

Capacidade 
de 

tratamento 
insuficiente 

População 
flutuante 

Problemas de 
seca e estiagem Outro Não existe 

racionamento Sub-região / UF 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Apuaê-Inhandava 119 97 1 - 1 10 1 91
Butuí-Icamaquã 21 16 1 - - 5 1 10
Ibicuí 80 51 - - - 11 2 39
Ijuí 101 100 - - - 8 - 92
Negro 8 4 2 - - - 2 1
Passo Fundo 47 46 2 - - 4 - 44
Piratinim 34 33 - - - 1 - 32
Quarai 14 7 - - - - - 7
Santa Maria 25 9 - - - - - 9
Turvo-Sta Rosa-Sto 
Cristo 144 142 2 1 - 18 5 129
Várzea 120 114 3 2 - 12 5 105
RS 713 619 11 3 1 69 16 559
Extremo Oeste 44 41 - 2 - 6 1 34
Meio-Oeste 75 67 2 3 - 10 2 56
Planalto de Lages 53 40 1 - - 2 - 37
Vale do Rio do 
Peixe 65 54 - 2 1 5 1 49
SC 237 202 3 7 1 23 4 176
TOTAL 950 821 14 10 2 92 20 735

Continua...
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Sub-região / UF Total % Total % Distritos abastecidos 

Apuaê-Inhandava 100,0 81,5 1,0 - 1,0 10,3 1,0 93,8
Butuí-Icamaquã 100,0 76,2 6,3 - - 31,3 6,3 62,5
Ibicuí 100,0 63,8 - - - 21,6 3,9 76,5
Ijuí 100,0 99,0 - - - 8,0 - 92,0
Negro 100,0 50,0 50,0 - - - 50,0 25,0
Passo Fundo 100,0 97,9 4,3 - - 8,7 - 95,7
Piratinim 100,0 97,1 - - - 3,0 - 97,0
Quarai 100,0 50,0 - - - - - 100,0
Santa Maria 100,0 36,0 - - - - - 100,0
Turvo-Sta Rosa-Sto 
Cristo 100,0 98,6 1,4 0,7 - 12,7 3,5 90,8
Várzea 100,0 95,0 2,6 1,8 - 10,5 4,4 92,1
RS 100,0 86,8 1,8 0,5 0,2 11,1 2,6 90,3
Extremo Oeste 100,0 93,2 - 4,9 - 14,6 2,4 82,9
Meio-Oeste 100,0 89,3 3,0 4,5 - 14,9 3,0 83,6
Planalto de Lages 100,0 75,5 2,5 - - 5,0 - 92,5
Vale do Rio do 
Peixe 100,0 83,1 - 3,7 1,9 9,3 1,9 90,7
SC 100,0 85,2 1,5 3,5 0,5 11,4 2,0 87,1
TOTAL 100,0 86,4 1,7 1,2 0,2 11,2 2,4 89,5
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Tabela 3.50 – Número de distritos com captação de água por tipo de captação. 

Captação 
superficial 

(Unid.) 
Captação de 

poço raso (Unid.)
Captação de 

poço profundo 
(Unid.) 

Total Geral de 
distritos Sub-região / UF 

Nº Nº Nº Nº 
Apuaê-Inhandava 25 7 87 119
Butuí-Icamaquã 4 1 12 21
Ibicuí 14 - 45 80
Ijuí 8 1 99 101
Negro 2 1 3 8
Passo Fundo 8 8 40 47
Piratinim 3 1 31 34
Quaraí 3 - 7 14
Santa Maria 5 - 5 25
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 22 21 138 144
Várzea 22 11 103 120
RS 116 51 570 713
Extremo Oeste 23 2 25 44
Meio-Oeste 27 14 35 75
Planalto de Lages 22 - 21 53
Vale do Rio do Peixe 24 1 43 65
SC 96 17 124 237
TOTAL 212 68 694 950

Sub-região / UF % % % % 
Apuaê-Inhandava 21,0 5,9 73,1 100,0
Butuí-Icamaquã 19,0 4,8 57,1 100,0
Ibicuí 17,5 - 56,3 100,0
Ijuí 7,9 1,0 98,0 100,0
Negro 25,0 12,5 37,5 100,0
Passo Fundo 17,0 17,0 85,1 100,0
Piratinim 8,8 2,9 91,2 100,0
Quaraí 21,4 - 50,0 100,0
Santa Maria 20,0 - 20,0 100,0
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 15,3 14,6 95,8 100,0
Várzea 18,3 9,2 85,8 100,0
RS 16,3 7,2 79,9 100,0
Extremo Oeste 52,3 4,5 56,8 100,0
Meio-Oeste 36,0 18,7 46,7 100,0
Planalto de Lages 41,5 - 39,6 100,0
Vale do Rio do Peixe 36,9 1,5 66,2 100,0
SC 40,5 7,2 52,3 100,0
TOTAL 22,3 7,2 73,1 100,0

 

Na Região da Bacia do Rio Uruguai eram distribuídos em 2000 1.239.095 

m3 de água diariamente, dos quais 84,8% recebiam algum tipo de tratamento. As 
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sub-regiões com menor proporção de água tratada em relação à água total 

distribuída são Ijuí (65,8%) e Piratinim (66,3%). A maior parte da água tratada 

utiliza tratamento convencional (73,0%), sendo que em diversas sub-regiões há 

parcelas significativas de água sendo distribuída com tratamento restrito à simples 

desinfecção (cloração). 

Tabela 3.51 – Volume de água distribuída por dia com tratamento de água por tipo de tratamento 
(m3) – 2000. 

Água total Total com 
tratamento

Convencio
nal 

Não-
convenciona

l 

Simples 
desinfecção 
(cloração) 

Sem 
tratamentoSub-região / UF 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº 
Apuaê-Inhandava 68224 57012 51777 528 4707 11212
Butuí-Icamaquã 36631 32880 31970 110 800 3751
Ibicuí 217073 202222 176285 110 25827 14851
Ijuí 145873 95957 85692 215 10050 49916
Negro 35130 34830 34830 - - 300
Passo Fundo 78819 71968 70474 - 1494 6851
Piratinim 31871 21123 14330 - 6793 10748
Quaraí 72348 62990 42932 - 20058 9358
Santa Maria 56709 48603 31782 293 16528 8106
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 113671 85511 69887 215 15409 28160
Várzea 119511 88160 85599 395 2166 31351
RS 975860 801256 695558 1866 103832 174604
Extremo Oeste 25466 23046 19716 2530 800 2420
Meio-Oeste 82173 74866 69941 3275 1650 7307
Planalto de Lages 66447 66312 56739 893 8680 135
Vale do Rio do Peixe 89149 85710 62632 16352 6726 3439
SC 263235 249934 209028 23050 17856 13301
TOTAL 1239095 1051190 904586 24916 121688 187905

Sub-região / UF % % % % % % 
Apuaê-Inhandava 100,0 83,6 75,9 0,8 6,9 16,4
Butuí-Icamaquã 100,0 89,8 87,3 0,3 2,2 10,2
Ibicuí 100,0 93,2 81,2 0,1 11,9 6,8
Ijuí 100,0 65,8 58,7 0,1 6,9 34,2
Negro 100,0 99,1 99,1 - - 0,9
Passo Fundo 100,0 91,3 89,4 - 1,9 8,7
Piratinim 100,0 66,3 45,0 - 21,3 33,7
Quaraí 100,0 87,1 59,3 - 27,7 12,9
Santa Maria 100,0 85,7 56,0 0,5 29,1 14,3
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 100,0 75,2 61,5 0,2 13,6 24,8
Várzea 100,0 73,8 71,6 0,3 1,8 26,2
RS 100,0 82,1 71,3 0,2 10,6 17,9
Extremo Oeste 100,0 90,5 77,4 9,9 3,1 9,5
Meio-Oeste 100,0 91,1 85,1 4,0 2,0 8,9
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Planalto de Lages 100,0 99,8 85,4 1,3 13,1 0,2
Vale do Rio do Peixe 100,0 96,1 70,3 18,3 7,5 3,9
SC 100,0 94,9 79,4 8,8 6,8 5,1
TOTAL 100,0 84,8 73,0 2,0 9,8 15,2

 

O volume de esgoto coletado na RBRU se restringia a 102.607 m3 em 2000, 

ou seja, 8,3% do volume de água produzida. A parcela de esgoto tratado, por sua 

vez corresponde a 89,0% do esgoto coletado, o que leva a concluir que grande 

parte da rede de coleta de esgoto, ainda que restrita, está associada a sistemas 

de tratamento. 

Tabela 3.52 – Volume de esgoto coletado e tratado por dia (m³) – 2000. 

Coletado Tratado 
Sub-região / UF 

Nº % Nº % 
Apuaê-Inhandava 2518 100,0 60 2,4
Butuí-Icamaquã 5010 100,0 5010 100,0
Ibicuí 31108 100,0 29115 93,6
Ijuí 5372 100,0 4841 90,1
Negro - - - -
Passo Fundo 12793 100,0 11060 86,5
Piratinim 4320 100,0 4320 100,0
Quaraí 4894 100,0 3825 78,2
Santa Maria 5865 100,0 5340 91,0
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 3061 100,0 2308 75,4
Várzea 11713 100,0 11000 93,9
RS 86654 100,0 76879 88,7
Extremo Oeste 5 100,0 - -
Meio-Oeste 763 100,0 669 87,7
Planalto de Lages 7101 100,0 5811 81,8
Vale do Rio do Peixe 8084 100,0 7933 98,1
SC 15953 100,0 14413 90,3
TOTAL 102607 100,0 91292 89,0

 

A expansão da rede coletora constitui-se na principal ampliação ou 

melhoria do sistema de coleta de esgotos na RBRU, sendo registrada em 52,1% 

dos distritos que possuem coleta de esgoto sanitário. A instalação de estações de 

tratamento de esgotos é relativamente pequena (10,0% dos distritos com coleta 

de esgoto sanitário) por que, como foi visto, grande parte do esgoto coletado 

atualmente já é tratado. 
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Tabela 3.53 – Número de distritos com coleta de esgoto sanitário por realização e unidade do 
sistema de esgotamento onde estão sendo feitas ampliações ou melhorias – 2000. 

Total de 
distritos 

c/coleta de 
esgoto 

sanitário 

Rede 
coletora

Intercepto
res 

Estações 
elevatórias

Estações 
de 

tratamento 
Emissário Outro 

Não estão 
sendo 
feitas 

ampliações
/melhorias 

Sub-região / UF 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Apuaê-Inhandava 23 12 - - - - - 11
Butuí-Icamaquã 2 2 - - 1 - - -
Ibicuí 13 9 1 - 3 - - 3
Ijuí 9 4 - - 1 1 - 3
Negro 2 1 - 1 1 - - -
Passo Fundo 10 5 - - 1 - 1 5
Piratinim 2 2 - - - - - -
Quaraí 3 2 1 - - - - -
Santa Maria 5 3 - - - - - 2
Turvo-Sta Rosa-Sto 
Cristo 14 5 - - - 1 - 8

Várzea 16 5 1 - 1 - 1 10
RS 99 50 3 1 8 2 2 42
Extremo Oeste 3 - - - - - 1 2
Meio-Oeste 15 6 1 - 3 1 3 5
Planalto de Lages 9 7 2 - 2 2 - 2
Vale do Rio do Peixe 14 10 2 2 1 2 - 4
SC 41 23 5 2 6 5 4 13
TOTAL 140 73 8 3 14 7 6 55

Sub-região / UF % % % % % % % % 

Apuaê-Inhandava 100,0 52,2 - - - - - 47,8
Butuí-Icamaquã 100,0 100,0 - - 50,0 - - -
Ibicuí 100,0 69,2 7,7 - 23,1 - - 23,1
Ijuí 100,0 44,4 - - 11,1 11,1 - 33,3
Negro 100,0 50,0 - 50,0 50,0 - - -
Passo Fundo 100,0 50,0 - - 10,0 - 10,0 50,0
Piratinim 100,0 100,0 - - - - - -
Quaraí 100,0 66,7 33,3 - - - - -
Santa Maria 100,0 60,0 - - - - - 40,0
Turvo-Sta Rosa-Sto 
Cristo 100,0 35,7 - - - 7,1 - 57,1

Várzea 100,0 31,3 6,3 - 6,3 - 6,3 62,5
RS 100,0 50,5 3,0 1,0 8,1 2,0 2,0 42,4
Extremo Oeste 100,0 - - - - - 33,3 66,7
Meio-Oeste 100,0 40,0 6,7 - 20,0 6,7 20,0 33,3
Planalto de Lages 100,0 77,8 22,2 - 22,2 22,2 - 22,2
Vale do Rio do Peixe 100,0 71,4 14,3 14,3 7,1 14,3 - 28,6
SC 100,0 56,1 12,2 4,9 14,6 12,2 9,8 31,7
TOTAL 100,0 52,1 5,7 2,1 10,0 5,0 4,3 39,3
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Do ponto de vista ambiental, cabe ainda verificar o registro de ocorrência 

de poluição ou contaminação da água captada. Das formas de captação de água 

a mais relevante é a superficial e também é a que está mais sujeita à 

contaminação e poluição. 

Conforme os dados disponíveis, pouco mais de um quinto (22,3%) dos 

distritos possuem informação sobre poluição ou contaminação da água superficial 

captada, sendo que 12,7% registram que não existe poluição ou contaminação. 

Este dado é interessante, pois, ao que tudo indica, nos 77,7% dos demais distritos 

pode não haver contaminação como pode também não haver controle sobre a 

água captada, o que representa um sério risco ambiental e indica a necessidade 

urgente de expansão da rede de monitoramento da qualidade da água captada. 

As fontes de contaminação da água superficial captada mais freqüentes 

entre os distritos são os resíduos de agrotóxicos, registrados em 5,6% dos 

distritos da RBRU. Ressalva-se que há informação sobre contaminação em 

apenas 22,3% dos distritos, ou seja, entre os distritos com informação esta fonte 

de contaminação representa exatamente um quarto das fontes de contaminação 

(25,0%). 

As sub-regiões Extremo Oeste e Meio-Oeste em Santa Catarina são as 

que registram maior ocorrência de contaminação da água superficial captada com 

agrotóxicos (22,7% e 12,0% dos distritos, respectivamente). 

Outras fontes importantes de contaminação da água superficial captada 

são o recebimento de esgoto sanitário (3,5%) e despejos industriais (2,0%). Estas 

duas fontes de contaminação estão presentes de forma importante na sub-região 

Vale do Rio do Peixe (13,8% e 16,9% dos distritos, respectivamente), e também 

na sub-região Planalto de Lages (9,4% e 7,5% dos distritos, respectivamente).
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Recebimento Total Geral de 

distritos 
C/informação 

s/poluição 
contaminação

Esgoto 
sanitário 

Despejo 
industrial 

Destinação 
inadequada 

de lixo 
Atividade 

mineradora 
Resíduos 

agrotóxicos Outro 
Não existe 
poluição 

contaminação Sub-região / UF 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 
Apuaê-Inhandava 119 25 3 1 3 - 4 1 19 
Butuí-Icamaquã 21 4 - - - - - - 4 
Ibicuí 80 14 1 - - 1 1 1 11 
Ijuí 101 8 3 - 3 - 5 1 2 
Negro 8 2 - - - - - 1 1 
Passo Fundo 47 8 2 - 1 - 2 - 6 
Piratinim 34 3 - - - - 2 1 1 
Quaraí 14 3 - - - - - 1 2 
Santa Maria 25 5 1 - - 1 - - 4 
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 144 22 6 - 3 - 10 2 10 
Várzea 120 22 1 - 2 - 4 2 16 
RS 713 116 17 1 12 2 28 10 76 
Extremo Oeste 44 23 1 - - - 10 5 13 
Meio-Oeste 75 27 1 3 2 - 9 6 13 
Planalto de Lages 53 22 5 4 - - 3 2 12 
Vale do Rio do Peixe 65 24 9 11 2 - 3 1 7 
SC 237 96 16 18 4 - 25 14 45 
TOTAL 950 212 33 19 16 2 53 24 121 
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Sub-região / UF % % % % % % % % % 

Apuaê-Inhandava 100,0 21,0 2,5 0,8 2,5 - 3,4 0,8 16,0 
Butuí-Icamaquã 100,0 19,0 - - - - - - 19,0 
Ibicuí 100,0 17,5 1,3 - - 1,3 1,3 1,3 13,8 
Ijuí 100,0 7,9 3,0 - 3,0 - 5,0 1,0 2,0 
Negro 100,0 25,0 - - - - - 12,5 12,5 
Passo Fundo 100,0 17,0 4,3 - 2,1 - 4,3 - 12,8 
Piratinim 100,0 8,8 - - - - 5,9 2,9 2,9 
Quaraí 100,0 21,4 - - - - - 7,1 14,3 
Santa Maria 100,0 20,0 4,0 - - 4,0 - - 16,0 
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 100,0 15,3 4,2 - 2,1 - 6,9 1,4 6,9 
Várzea 100,0 18,3 0,8 - 1,7 - 3,3 1,7 13,3 
RS 100,0 16,3 2,4 0,1 1,7 0,3 3,9 1,4 10,7 
Extremo Oeste 100,0 52,3 2,3 - - - 22,7 11,4 29,5 
Meio-Oeste 100,0 36,0 1,3 4,0 2,7 - 12,0 8,0 17,3 
Planalto de Lages 100,0 41,5 9,4 7,5 - - 5,7 3,8 22,6 
Vale do Rio do Peixe 100,0 36,9 13,8 16,9 3,1 - 4,6 1,5 10,8 
SC 100,0 40,5 6,8 7,6 1,7 - 10,5 5,9 19,0 
TOTAL 100,0 22,3 3,5 2,0 1,7 0,2 5,6 2,5 12,7 
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3.4.9. Geração de Energia Hidrelétrica na RBRU 

Os dados relativos a caracterização do panorama atual da geração de 

energia hidrelétrica na região foram obtidos junto a ANEEL, em seu portal na 

internet (www.aneel.gov.br). Tal relatório é de responsabilidade da 

Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, e se intitula Relatório de 

Acompanhamento de Estudos e Projetos de Usinas Hidrelétricas 

Os aproveitamentos identificados foram divididos em três categorias: UHE, 

PCH e CGH, conforme o porte do empreendimento. De acordo com a fase de 

implantação dos mesmos, são indicadas três possibilidades: operação, 

construção e outorga. 

O aproveitamento hidrelétrico tem sofrido sensível acréscimo na Região, 

nos últimos anos, explicado pela disponibilidade hídrica e potencial 

hidroenergético de seus rios. Toda a Bacia do Rio Uruguai (incluindo as partes em 

territórios argentino e uruguaio), com um potencial da ordem de 41 kWmed/km2, 

ainda oferece amplas possibilidades de novos aproveitamentos hidrelétricos. De 

um potencial inventariado de 16.500 MW, para a porção brasileira, apenas 16% 

eram aproveitados em 1997, relativos a UHE Passo Fundo.  

Destaca-se que, no contexto brasileiro, os potenciais inventariados na 

região do Uruguai representam as possibilidades de aproveitamento hidrelétrico 

mais próximas das grandes concentrações urbano-industriais das regiões Sul e 

Sudeste.  

Atualmente existe na porção brasileira um potencial hidrelétrico instalado 

de 4.708 MW, sendo 96% (4.500 MW) provenientes  de 6 aproveitamentos de 

grande porte: UHE Passo Fundo, UHE Itá, UHE Machadinho, UHE Campos 

Novos, UHE Quebra Queixo e UHE Barra Grande.  

Existem ainda 5 empreendimentos de grande porte previstos, que elevam a 

potência instalada para 5.842 MW, sendo 2 em obras: UHE Monjolinho e UHE 

Foz do Chapecó; e 3 em licenciamento/outorga: UHE São José, UHE Passo São 

João e UHE Pai Querê. 
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A soma do potencial que encontra-se em obras, quando consideradas as 

PCHs (5 unidades em obras) e as CGHs (13 unidades em obras), eleva a 

potência instalada para 5.693 MW, considerando ainda os empreendimentos em 

licenciamento/outorga (20 CGHs), este potencial se eleva para 6.283 MW.  

Quanto às PCHs e CGHs, destaca-se o papel do Proinfa – Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas – que é hoje o principal mecanismo de fomento à 

implantação de novas unidades de geração de energia elétrica, utilizando fontes 

alternativas, mais especificamente geração eólica, biomassa e através de PCHs e 

MCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas e Micro Centrais Hidrelétricas, 

respectivamente).  

Além destes aproveitamentos, há a considerar aqueles binacionais, 

notadamente o de Garabi, com potência total prevista de 1.500 MW, acumulando 

um volume útil de 5.800 hm3 e vazão máxima de 6.000 m3/s. 

Vale dizer, que, segundo o Caderno Regional do PNRH, num horizonte 

temporal de médio prazo (2020), na região do Rio Uruguai estará implantado um 

conjunto de grandes obras hidráulicas, com uma acumulação total superior a 

20.000 hm3, não incluindo os barramentos no Baixo-Uruguai, e o que justificaria 

preocupação relativamente aos impactos ambientais.  

Contudo, tais impactos, tendo em vista o intenso processo de discussão 

com a comunidade, serão minimizados ou compensados, de acordo com as 

exigências dos processos de licenciamento ambiental.  

Exemplo de ações desta natureza é o estudo “Análise de Fragilidades 

Ambientais e da Viabilidade de Licenciamento da Aproveitamentos Hidroelétricos 

das Bacias Hidrográficas dos Rios Ijuí e Butuí-Pirinitim-Icamaquã, Região 

Hidrográfica do Uruguai – RS” e “Análise de Fragilidades Ambientais e da 

Viabilidade de Licenciamento da Aproveitamentos Hidroelétricos das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Apuaê e Inhandava, Região Hidrográfica do Uruguai – RS”, 

ambos desenvolvidos pela FEPAM. 

No caso mais recente de conflitos decorrentes da implantação de usina 

hidroelétrica na bacia foi o da UHE Barra Grande. Este caso ganhou grande 

notoriedade na mídia, devido aos problemas que se relacionaram ao processo de 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                             

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

365

licenciamento ambiental e a implantação da usina. Após a concessão da Licença 

de Instalação e após a construção da usina, na fase de autorização do 

enchimento do reservatório (que deve ser concedida pela Licença de Operação), 

foi detectada a existência, na área de alague, de espécies imunes ao corte 

(pinheiro brasileiro) e de uma espécie endêmica de bromélia (Dyckia distachya), 

constante da lista oficial do IBAMA de espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção. (IBAMA, Portaria no 037/1992). 

Este fato fez parar o licenciamento ambiental e suspender a implantação 

da UHE, ou seja o enchimento do lago. Após foi celebrado um Termo de 

Ajustamento de Conduta, entre o empreendedor, o Ministério Público Federal, o 

IBAMA, o MMA e o MME, através do qual as partes se comprometeram a melhor 

estudar o problema e buscar soluções para viabilizar a implantação da usina, 

compensando o impacto causado.  

Um dos frutos deste TAC é o estudo “Avaliação Ambiental Integrada dos 

aproveitamentos hidroelétricos da bacia do rio Uruguai” desenvolvido pela EPE. 

Após o avanço no cumprimento dos objetivos do TAC, a Licença de Operação foi 

concedida e o enchimento do reservatório autorizado, a UHE está em operação. 

(Prochnow, 2005 e IBAMA, 2005) 

O estudo de AAI do Rio Uruguai foi desenvolvido pela EPE, porém não 

aprovado pelo MMA/IBAMA, que está realizando uma nova versão do estudo, em 

convênio com o Universidade Federal de Santa Maria, aplicando-se a mesma 

metodologia empregada pela FEPAM nas bacias dos rios Apuaê, Inhandava, Ijuí, 

Butuí e Icamaquã. 

Os quadros a seguir indicam os aproveitamentos identificados na região da 

bacia do rio Uruguai. Apresentam-se as UHEs, as PCHs e as CGHs em operação, 

construção ou licenciamento/outorga. No Atlas da RBRU apresenta-se um mapa, 

que identifica cada um destes empreendimentos. 

Finalmente, apresenta-se um quadro-resumo identificando os totais de 

usinas e potências por Estado, por porte e por etapa de implantação, na RBRU. 
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Quadro 3.19 – UHEs na RBRU. 

TIPO FASE USINA LATITUDE LONGITUDE RIO (Curso d'Água) UF MUNICÍPIO CONCESSIONÁRIA 
POTÊNCIA

(MW) 

UHE Operação Itá -27.255 -52.384 Uruguai RS Aratiba Itá Energética S/A 1450

UHE Operação Passo Fundo -27.550 -52.733 Passo Fundo RS Entre Rios do Sul Tractebel Energia S/A (TRACTEBEL) 220

UHE Operação Machadinho -27.528 -51.790 Pelotas RS Maximiliano de Almeida Alcoa Alumínio S/A 1140

UHE Operação Campos Novos -27.602 -51.317 Canoas SC Abdon Batista Campos Novos Energia S/A. (ENERCAN) 880

UHE Operação Barra Grande -27.773 -51.217 Pelotas SC Anita Garibaldi Energética Barra Grande S/A (BAESA) 690

UHE Operação Quebra Queixo -26.650 -52.551 Chapecó SC Ipuaçu Cia. Energética Chapecó (CEC) 120

UHE Construção Monjolinho -27.329 -52.735 Passo Fundo RS Faxinalzinho Monjolinho Energética S/A (MONEL) 67

UHE Construção Foz do Chapecó -27.035 -52.957 Uruguai SC Águas de Chapecó Cia. Vale do Rio Doce (CVRD) 855

UHE Outorga Pai Querê -28.500 -50.167 Pelotas RS Bom Jesus Alcoa Alumínio S/A 292

UHE Outorga Passo São João -28.149 -55.059 Ijuí RS Dezesseis de 
Novembro Eletrosul Centrais Elétricas S/A 77

UHE Outorga São José -28.167 -54.800 Ijuí RS Rolador Ijuí Energia S.A. 51

 

Quadro 3.20 – PCHs na RBRU 

TIPO FASE USINA LATITUDE LONGITUDE RIO (Curso d'Água) UF MUNICÍPIO CONCESSIONÁRIA 
POTÊNCIA

(MW) 

PCH Operação Esmeralda -27.783 -51.367 Bernardo José RS Barracão Esmeralda S/A 22.2

PCH Operação São Bernardo -27.733 -51.317 Bernardo José RS Barracão CJ Energética S/A (CJ) 15.0

PCH Operação Carlos Gonzatto -27.621 -53.805 Turvo RS Campo Novo CN Energia S.A. 9.0

PCH Operação Mata Cobra -28.100 -53.017 da Várzea RS Carazinho Centrais Elétricas de Carazinho S/A.  
(ELETROCAR) 2.9
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TIPO FASE USINA LATITUDE LONGITUDE RIO (Curso d'Água) UF MUNICÍPIO CONCESSIONÁRIA 
POTÊNCIA

(MW) 

PCH Operação Ferradura -27.559 -53.577 Guarita RS Erval Seco BT Geradora de Energia Elétrica Ltda. 9.2

PCH Operação Guarita -27.607 -53.573 Guarita RS Erval Seco Cia. Estadual de Energia Elétrica (CEEE) 1.8

PCH Operação Ijuizinho -28.500 -54.417 Ijuizinho RS Eugênio de Castro Cia. Estadual de Energia Elétrica (CEEE) 1.1

PCH Operação Linha 3 Leste -28.293 -53.874 Ijuí RS Ijuí Coop. Regional de Energia e Desenv. Ijuí Ltda 
(CERILUZ) 13.5

PCH Operação Passo de Ajuricaba -28.282 -53.810 Ijuí RS Ijuí Departamento Municipal de Energia de Ijuí  
(DEMEI) 6.2

PCH Operação Buricá -27.904 -54.106 Buricá RS Independência Coop. de Energia e Desenv. Rural  
Entre Rios Ltda. (CERTHIL) 1.4

PCH Operação Furnas do Segredo -29.367 -54.500 Jaguari RS Jaguari Jaguari Energética S/A 9.8

PCH Operação Forquilha -27.667 -51.733 Forquilha ou 
Inhanduva RS Maximiliano de Almeida Cia. Estadual de Energia Elétrica (CEEE) 1.1

PCH Operação Santo Antônio -27.700 -54.419 Santa Rosa RS Santa Rosa Coop. de Elettrif. e Desenv. da Fronteira  
Noroeste Ltda (COOPERLUZ) 4.5

PCH Operação Santa Rosa -27.833 -54.550 Santa Rosa RS Três de Maio Cia. Estadual de Energia Elétrica (CEEE) 1.5

PCH Operação Ludesa -26.577 -52.479 Chapecó SC Abelardo Luz Ludesa Energética S/A 30.0

PCH Operação Ivo Silveira -27.500 -51.417 Lajeado Santa Cruz SC Campos Novos Não identificado 2.5

PCH Operação Salto do Leão -27.300 -51.517 Leão SC Campos Novos Perdigão Agroindustrial S/A (PERDIGÃO) 1.3

PCH Operação Pery -27.467 -50.650 Canoas SC Curitibanos Celesc Geração S.A. 4.4

PCH Operação Faxinal dos Guedes -26.767 -52.233 Chapecozinho SC Faxinal dos Guedes HidrElétrica Rossi Ltda 4.0

PCH Operação Celso Ramos -26.757 -52.257 Chapecozinho SC Faxinal dos Guedes Não identificado 5.3

PCH Operação Flor do Sertão -26.788 -53.394 Das Antas SC Flor do Sertão Mauá S/A 16.5

PCH Operação Rio Tigre -27.127 -52.765 Arroio do Tigre SC Guatambú Centrais Elétricas Rio Tigre S.A. 2.1

PCH Operação Caveiras -27.867 -50.433 Caveiras SC Lages Não identificado 4.3

PCH Operação Dalapria -26.779 -52.070 Chapecozinho SC Passos Maia Avelino Bragagnolo S/A 1.4

PCH Operação Flor do Mato -26.857 -51.876 do Mato SC Ponte Serrada Celulose Irani S/A 4.8
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TIPO FASE USINA LATITUDE LONGITUDE RIO (Curso d'Água) UF MUNICÍPIO CONCESSIONÁRIA 
POTÊNCIA

(MW) 

PCH Operação São Luiz -26.938 -51.958 Irani SC Ponte Serrada Celulose Irani S/A 1.8

PCH Operação Salto do Passo Velho -26.750 -52.467 Chapecozinho SC Xanxerê Horizontes Energia S/A 1.8

PCH Operação Salto Voltão -26.783 -52.500 Chapecozinho SC Xanxerê Horizontes Energia S/A 8.2

PCH Construção Contestado -26.673 -51.717 Chapecó SC Água Doce Contestado Energética S/A 5.6

PCH Construção Coronel Araujo -26.673 -51.753 Chapecó SC Água Doce Coronel Araújo Energética S/A 5.6

PCH Construção Alto Irani -27.033 -52.433 Irani SC Arvoredo SPE Alto Irani Energia S/A 21.0

PCH Construção Santa Laura -26.750 -52.333 Chapecozinho SC Faxinal dos Guedes Santa Laura S/A 15.0

PCH Construção Plano Alto -26.967 -52.333 Irani SC Faxinal dos Guedes SPE Plano Alto Energia S/A 16.0

PCH Outorga Ouro -27.637 -51.490 Arroio Marmeleiro RS Barracão Ouro Energética S/A 12.0

PCH Outorga Marco Baldo -27.575 -53.790 Turvo RS Braga CESBE S/A 17.5

PCH Outorga Toca do Tigre -27.545 -53.805 Turvo RS Braga CESBE S/A 12.0

PCH Outorga Albano Machado -27.497 -52.804 Lajeado do Lobo RS Erechim Rio do Lobo Energia Ltda. 3.0

PCH Outorga Arvoredo -27.056 -52.455 Irani SC Arvoredo Centrais Elétricas da Mantiqueira S/A. 11.1

PCH Outorga Rodeio Bonito -27.726 -50.577 Irani SC Arvoredo Velcan Desenv. Energético do Brasil Ltda. 14.0

PCH Outorga João Borges -27.718 -50.657 das Caveiras SC Campo Belo do Sul Eletrosul Centrais Elétricas S/A 19.0

PCH Outorga Pira -27.426 -51.788 Peixe SC Ipira RTK Consultoria Ltda 16.0

PCH Outorga Itararé -27.726 -50.577 das Caveiras SC Lages Eletrosul Centrais Elétricas S/A 9.0

PCH Outorga Pinheiro -27.771 -50.526 Uruguai SC Lages Eletrosul Centrais Elétricas S/A 10.0

PCH Outorga Salto das Flores -26.667 -53.664 das Flores SC Paraíso Central HidrElétrica Salto das Flores Ltda 6.7

PCH Outorga Passos Maia -26.709 -51.920 Chapecó SC Passos Maia Adami S/A – Madeiras 22.2

PCH Outorga Barra Escondida -26.904 -53.030 Saudades SC Saudades Energética Saudades S/A 2.3
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Quadro 3.21 – CGHs na RBRU. 

TIPO FASE USINA LATITUDE LONGITUDE RIO (Curso d'Água) UF MUNICÍPIO CONCESSIONÁRIA 
POTÊNCIA 

(MW) 

CGH Operação Dona Mirian -28.154 -51.499 Lajeado dos Ivos RS Capão Bonito do Sul Consultoria Agropecuária Magrin Ltda 0.63 

CGH Operação Cascata do Buricá -27.961 -53.970 Buricá RS Chiapetta Coop. Regional de Energia e  
Desenv. Ijuí Ltda (CERILUZ) 0.68 

CGH Operação Rio Alegre -28.200 -53.441 Lajeado do Alegre RS Condor HidroElétrica Panambi S/A. (HIDROPAN) 0.76 

CGH Operação Águas Termais da Cascata Nazzari -27.660 -52.143 Campo RS Erechim Nelcy Nazzari 0.14 

CGH Operação Linha Granja Velha -27.428 -53.541 Arroio Fortaleza RS Erval Seco Coop. de Energia e Desenv. Rural do Médio  
Uruguai Ltda. (CRELUZ) 1.00 

CGH Operação Rio Fortaleza -27.468 -53.466 Arroio Fortaleza RS Erval Seco Coop. de Energia e Desenv. Rural do Médio  
Uruguai Ltda. (CRELUZ) 0.88 

CGH Operação Claudino Fernando Picolli -27.429 -54.121 Comandai RS Giruá Coop. Regional de Elettrif. Rural Ltda. 0.35 

CGH Operação Avante -28.067 -51.800 Apue ou Ligeiro RS Ibiaçá Muxfeldt Marin & Cia. Ltda (MUX-Energia) 1.00 

CGH Operação Usina do Posto -28.131 -51.628 Forquilha ou Inhanduva RS Ibiaçá Coop. de Energia e Desenv. Rural Ltda  
(COPREL) 0.78 

CGH Operação Andorinhas -28.403 -53.810 Poritibu RS Ijuí CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda 0.51 

CGH Operação Sede -28.355 -53.899 Potiribu RS Ijuí Departamento Municipal de Energia de Ijuí  
(DEMEI) 0.50 

CGH Operação Cafundó -29.400 -53.517 Soturno RS Júlio de Castilhos Usina Hidro Elétrica Nova Palma Ltda.  
(UHENPAL) 0.99 

CGH Operação Nova Palma -29.433 -53.500 Soturno RS Júlio de Castilhos Usina Hidro Elétrica Nova Palma Ltda.  
(UHENPAL) 0.31 

CGH Operação Rio Palmeira -28.253 -53.554 Arroio Palmeiras RS Panambi HidroElétrica Panambi S/A. (HIDROPAN) 0.74 

CGH Operação Pirapó -28.142 -55.065 Ijuí RS Roque Gonzales CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda 0.76 

CGH Operação Frederico João Cerutti -27.510 -53.425 Fortaleza RS Seberi HidrElétrica Frederico João Cerutti S/A 1.00 

CGH Operação Tonet -26.706 -51.608 Roseira SC Água Doce HidrElétrica Tonet Ltda 0.76 

CGH Operação Roncador -26.476 -53.332 Capetinga SC Anchieta HidrElétrica Roncador Ltda 1.00 

CGH Operação Palma Sola -26.411 -53.268 Capetinga SC Campo Erê Palma Sola S/A 0.88 
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TIPO FASE USINA LATITUDE LONGITUDE RIO (Curso d'Água) UF MUNICÍPIO CONCESSIONÁRIA 
POTÊNCIA 

(MW) 

CGH Operação Herval -27.454 -51.633 Lajeado Santa Cruz SC Capinzal Hachmann Ltda. 0.39 

CGH Operação Rio das Pedras -27.138 -50.534 das Pedras SC Curitibanos Indústria Rio das Pedras Ltda 0.37 

CGH Operação Marombas -27.210 -50.541 Marombas SC Curitibanos Marombas Ltda 0.06 

CGH Operação Marombas -27.196 -50.632 Marombas SC Curitibanos Bossardi & Groene Ltda 0.08 

CGH Operação Abrasa -26.765 -52.196 Chapecozinho SC Faxinal dos Guedes Avelino Bragagnolo S/A 1.00 

CGH Operação Cachoeirinha -26.771 -52.179 Chapecozinho SC Faxinal dos Guedes Avelino Bragagnolo S/A 0.66 

CGH Operação Salto Cristo Rei -26.959 -51.895 Irani SC Ponte Serrada Celulose Irani S/A (IRANI) 0.96 

CGH Operação Central Usina II -26.930 -50.423 Correntes SC Santa Cecília Bonet Ltda 0.60 

CGH Operação Central Usina I -26.920 -50.411 Das Antas SC Santa Cecília Bonet Ltda 0.85 

CGH Operação Fuganti -27.104 -51.250 Peixe SC Tangará Fuganti S/A 0.16 

CGH Operação Sopasta I -26.111 -51.255 Peixe SC Tangará Sopasta S/A 0.93 

CGH Operação Hacker -26.987 -52.455 Xanxerê SC Xanxerê Hacker Industrial Ltda 0.40 

CGH Outorga Caraguatá -28.024 -54.836 Comandai RS Campina das Missões Coop. de Elettrif. e Desenv. da Fronteira  
Noroeste Ltda (COOPERLUZ) 0.95 

CGH Outorga Caa-Yari -27.429 -54.121 Lajeado Grande RS Crissiumal J.H.M. Geração Elétrica Ltda 1.00 

CGH Outorga Braga -27.439 -53.278 Lajeado Braga RS Cristal do Sul Coop. de Energia e Desenv. Rural  
do Médio Uruguai Ltda. (CRELUZ) 0.52 

CGH Outorga Cascata das Andorinhas -28.500 -53.833 Lajeado do Tigre RS Nonoai Coop. Regional de Elettrif. Rural do  
Alto Uruguai (CRERAL) 1.00 

CGH Outorga Cascata do Barreiro -27.884 -53.135 Lajeado Grande RS Novo Barreiro Coop. de Energia e Desenv. Rural  
do Médio Uruguai Ltda. 0.28 

CGH Outorga Moinho -27.561 -53.187 Jaboticaba RS Novo Tiradentes Coop. de Energia e Desenv. Rural  
do Médio Uruguai Ltda. 0.27 

CGH Outorga Carlos Bevilácqua -27.598 -53.386 Fortaleza RS Seberi Coop. de Energia e Desenv. Rural  
do Médio Uruguai Ltda. 0.80 

CGH Outorga Camifra II -26.502 -52.346 Córrego Lajeado do Posto SC Abelardo Luz CAMIFRA S/A 0.49 

CGH Outorga Santa Rosa -26.675 -51.093 Chapecó SC Abelardo Luz Industrias Guararapes Ltda 0.94 
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TIPO FASE USINA LATITUDE LONGITUDE RIO (Curso d'Água) UF MUNICÍPIO CONCESSIONÁRIA 
POTÊNCIA 

(MW) 

CGH Outorga Fapar -26.566 -52.434 Lajeado São Domingos SC Abelardo Luz Energética Oeste Ltda 0.90 

CGH Outorga Índio Condá -27.152 -52.719 Lajeado Passo dos Índios SC Chapecó Chapecó Geração de Energias Ltda. 1.00 

CGH Outorga Detofol -26.465 -53.400 Lajeado Grande SC Palma Sola HidrElétrica Detofol Ltda. 1.00 

CGH Outorga Wasser Kraft -26.459 -53.406 Tractinga SC Palma Sola Wasser Kraft Geração de Energia Elétrica Ltda. 1.00 

CGH Outorga Evangelista -26.790 -52.123 Chapecozinho SC Passos Maia Instaladora Elétrica Padrodi Ltda 1.00 

CGH Outorga Tozzo -26.775 -51.929 Chapecozinho SC Passos Maia Indústria de Madeiras Tozzo S/A 1.00 

CGH Outorga Sopasta II -26.085 -51.294 Peixe SC Tangará Sopasta S/A - Indústria e Comércio 0.98 

CGH Outorga Scardoelli -27.964 -49.714 Farropos SC Urubici Empresa Energética Scardoelli Ltda 0.83 

CGH Outorga Prezzotto 1 -26.796 -52.339 Arroio Grande SC Xanxerê Sementes Prezzotto Ltda 0.30 

CGH Outorga Barrinha -26.990 -52.455 Xanxerê SC Xanxerê Hacker Industrial Ltda 0.45 

CGH Outorga Lontras -26.969 -52.464 Xanxerê SC Xanxerê Moinho Xanxerê Ltda 0.65 
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Quadro 3.22 – Síntese da geração de energia na RBRU. 

Tipo (porte) Etapa (fase)  RS SC 
Quantidade 3 3Operação 

Potência 2,810.00 1,690.00
Quantidade 1 1Obras 

Potência 67.00 855.00
Quantidade 3 -

UHE 

Outorga 
Potência 420.00 -

Quantidade 14 14Operação 
Potência 92.20 88.50

Quantidade - 5Obras 
Potência - 63.00

Quantidade 4 9

PCH 

Outorga 
Potência 44.50 110.20

Quantidade 16 15Operação 
Potência 11.00 9.10

Quantidade - -Obras 
Potência - -

Quantidade 7 13

CGH 

Outorga 
Potência 4.80 10.50

 

3.4.10. Capital Social na Região 

A abordagem do capital social presente na RBRU é bastante dificultada por 

estar fora do escopo operacional deste projeto realizar levantamentos diretos em 

fontes primárias através de entrevistas com atores sociais relevantes nos 

municípios da Bacia. 

Contudo, é apresentado a seguir um conceito básico para o tema, bem 

como algumas indicações passíveis de serem tratadas em fontes secundárias, 

com o objetivo de trazer para a etapa de subseqüente deste projeto a 

necessidade de considerar este componente na pauta de discussões e avaliações 

que venham a ser realizadas nas reuniões e eventos que se sucederão. 

Para uma conceituação geral, capital social pode ser entendido como o 

somatório de recursos inscritos nos modos de organização da vida social de uma 

população, um bem coletivo que garante o respeito de normas de confiança 

mútua e de comportamento social em vigor. Traduzido de forma prática, 

representa a capacidade de um coletividade de estabelecer e ter segurança de 

que serão respeitados acordos e normas estabelecidas previamente, condição 
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para que sejam empreendidos movimentos de desenvolvimento e de investimento, 

tanto público quanto privado. Na ausência ou com baixo estoque de capital social, 

atores sociais empreendedores não dispõem de ambiente adequado para realizar 

seus investimentos, o que requer altos níveis de garantia de retorno ou completa 

desconexão com o ambiente societário local para que os investimentos sejam 

realizados, restringindo muito o espectro de oportunidades de desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, trata-se de uma variável de mensuração difícil. 

Entretanto, uma aproximação a esta mensuração, realizada a partir do efeito 

esperado de um maior acúmulo de capital social, pode ser obtida através da 

contagem da presença nos municípios de Conselhos Municipais instalados. 

Alguns destes conselhos são condição obrigatória para o repasse de 

recursos e verbas dos níveis de governo federal e estadual para o municipal. 

Desta forma, é possível que eles não reflitam de forma qualitativa o capital social 

disponível no âmbito municipal, podendo ter um funcionamento estritamente 

protocolar. Contudo, há outros conselhos que refletem melhor a capacidade de 

organização das municipalidades, tais como o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (CMMA) e outros conselhos relacionados a públicos ou estratos sociais 

expostos a maior vulnerabilidade, tais como o idoso, portadores de deficiência, 

mulheres, entre outros. 

Os municípios da RBRU possuem, em média, 7,2 conselhos municipais. 

Todos os municípios possuem Conselho de Saúde e a grande maioria possuem 

Conselhos de Assistência Social, Defesa da Criança e do Adolescente, Tutelar e 

de Educação. Ou seja, desta média, 5 conselhos municipais estão presentes em 

praticamente todos os municípios. 

Conselhos municipais com objetivos diferentes são menos freqüentes. Os 

conselhos de meio ambiente estavam presentes em 2000 em 43,3% dos 

municípios. O conselho municipal com menor freqüência de registro é o de 

Portadores de Deficiência com 7,8% dos municípios da bacia contando com este 

conselho. 
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Tabela 3.54 – Presença de Conselhos Municipais por tipo de Conselho e média de conselhos instalados*. 

Municípios Média CMMA CMAS CMDCA Tutelar 
Portadores 

de 
Deficiência 

Segurança 
Alimentar Saúde Educaçã

o 
Direitos 

da 
Mulher 

Direitos 
do 

Idoso 

Comitê 
Fome 
Zero 

Outros 
Sub-região / UF 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Apuaê-Inhandava 50 6,4 16 48 46 43 1 10 50 47 3 9 13 33 
Butuí-Icamaquã 9 7,0 6 9 6 9 - 4 9 7 1 3 3 6 
Ibicuí 28 7,4 20 28 23 28 3 10 28 23 5 10 8 22 
Ijuí 35 7,6 16 33 33 32 1 16 35 33 6 20 11 29 
Negro 3 7,7 2 3 3 2 1 1 3 3 - 1 1 3 
Passo Fundo 27 7,0 8 26 26 26 3 11 27 25 1 8 13 15 
Piratinim 14 7,9 8 14 13 14 - 9 14 14 3 4 7 11 
Quaraí 4 8,8 4 4 3 4 1 2 4 4 2 2 1 4 
Santa Maria 6 8,2 4 6 6 6 1 5 6 5 1 3 1 5 
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 52 7,9 26 51 51 49 4 25 52 48 14 29 19 41 
Várzea 55 7,4 27 55 52 51 7 33 55 52 7 15 19 34 
RS 226 7,2 105 221 210 209 15 94 226 209 28 77 72 159 
Extremo Oeste 33 7,5 15 33 33 33 - 28 33 33 - 5 11 22 
Meio-Oeste 60 7,2 22 60 60 60 8 37 60 55 2 16 12 39 
Planalto de Lages 34 7,0 9 34 33 34 4 18 34 32 3 9 13 15 
Vale do Rio do Peixe 39 7,5 20 39 39 38 5 22 39 37 2 17 8 25 
SC 148 7,2 57 148 147 147 14 94 148 140 6 41 38 89 
TOTAL 374 7,2 162 369 357 356 29 188 374 349 34 118 110 248 
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Sub-região / UF Nº Nº % % % % % % % % % % % % 

Apuaê-Inhandava 50 6,4 32,0 96,0 92,0 86,0 2,0 20,0 100,0 94,0 6,0 18,0 26,0 66,0 
Butuí-Icamaquã 9 7,0 66,7 100,0 66,7 100,0 - 44,4 100,0 77,8 11,1 33,3 33,3 66,7 
Ibicuí 28 7,4 71,4 100,0 82,1 100,0 10,7 35,7 100,0 82,1 17,9 35,7 28,6 78,6 
Ijuí 35 7,6 45,7 94,3 94,3 91,4 2,9 45,7 100,0 94,3 17,1 57,1 31,4 82,9 
Negro 3 7,7 66,7 100,0 100,0 66,7 33,3 33,3 100,0 100,0 - 33,3 33,3 100,0 
Passo Fundo 27 7,0 29,6 96,3 96,3 96,3 11,1 40,7 100,0 92,6 3,7 29,6 48,1 55,6 
Piratinim 14 7,9 57,1 100,0 92,9 100,0 - 64,3 100,0 100,0 21,4 28,6 50,0 78,6 
Quaraí 4 8,8 100,0 100,0 75,0 100,0 25,0 50,0 100,0 100,0 50,0 50,0 25,0 100,0 
Santa Maria 6 8,2 66,7 100,0 100,0 100,0 16,7 83,3 100,0 83,3 16,7 50,0 16,7 83,3 
Turvo-Sta Rosa-Sto Cristo 52 7,9 50,0 98,1 98,1 94,2 7,7 48,1 100,0 92,3 26,9 55,8 36,5 78,8 
Várzea 55 7,4 49,1 100,0 94,5 92,7 12,7 60,0 100,0 94,5 12,7 27,3 34,5 61,8 
RS 226 7,2 46,5 97,8 92,9 92,5 6,6 41,6 100,0 92,5 12,4 34,1 31,9 70,4 
Extremo Oeste 33 7,5 45,5 100,0 100,0 100,0 - 84,8 100,0 100,0 - 15,2 33,3 66,7 
Meio-Oeste 60 7,2 36,7 100,0 100,0 100,0 13,3 61,7 100,0 91,7 3,3 26,7 20,0 65,0 
Planalto de Lages 34 7,0 26,5 100,0 97,1 100,0 11,8 52,9 100,0 94,1 8,8 26,5 38,2 44,1 
Vale do Rio do Peixe 39 7,5 51,3 100,0 100,0 97,4 12,8 56,4 100,0 94,9 5,1 43,6 20,5 64,1 
SC 148 7,2 38,5 100,0 99,3 99,3 9,5 63,5 100,0 94,6 4,1 27,7 25,7 60,1 
TOTAL 374 7,2 43,3 98,7 95,5 95,2 7,8 50,3 100,0 93,3 9,1 31,6 29,4 66,3 

* IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Meio Ambiente 2000 e Assistência Social 2005 
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A média de conselhos por município apresenta valores próximos, como foi 

comentado, devido a 5 conselhos estarem instituídos em praticamente todos os 

municípios. Entretanto, a diferenciação das sub-regiões em relação à média, 

mesmo que relativamente pequena, é muito significativa. 
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Gráfico 3.62 – Média de Conselhos por Município segundo as Sub-Regiões da Bacia do Rio 
Uruguai. 

 
São identificadas três sub-regiões no Rio Grande do Sul (Butuí-Icamaquã, 

Passo Fundo e Apuaê-Inhandava) e duas em Santa Catarina (Meio-Oeste e 

Planalto de Lages) que apresentam valores iguais ou inferiores à média de 

conselhos municipais por município da RH, que, aliás, é também a média de cada 

Estado. 

A sub-região Quaraí se destaca por uma média bem mais elevada que as 

demais (8,8), assim como a sub-região Santa Maria (8,2). 
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3.5. AVALIAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS  

A avaliação da aptidão agrícola das terras é um processo de caráter 

essencialmente interpretativo. O objetivo desta avaliação é a indicação do 

potencial agrícola das terras para diferentes tipos de uso, com base em uma 

possível relação custo/benefício favorável, sob os pontos de vista financeiro (para 

o agricultor) e ambiental (para a sociedade como um todo). A avaliação de 

aptidão agrícola (AAA), portanto, não deve ser entendida como uma 

recomendação de uso das terras, mas como uma base para o planejamento 

agrícola.  

Assim, ao contrário da capacidade de uso, a AAA é influenciada fortemente 

pelo momento em que é realizada e pela evolução das técnicas de preparo e 

conservação do solo. Um levantamento da aptidão agrícola dos dois estados foi 

realizado pelo Ministério da Agricultura – Secretaria Nacional de Planejamento 

Agrícola, em 1978. Neste documento, uma grande parte dos territórios 

catarinense e gaúcho foi classificada como “boa” ou “regular” para o nível de 

manejo mais rudimentar, que previa o preparo do solo, tratos culturais e colheita 

com o uso praticamente de mão de obra. Isso levou a uma situação que o 

estoque de terras para a produção agrícola foi elevado a um patamar adequado 

para a realidade da década de 70, mas não condizente com a situação atual, seja 

pelos parâmetros de sustentabilidade, seja pelo aumento da mecanização da 

agricultura e redução da mão de obra familiar disponível para a execução das 

operações necessárias.  

Este item segue as bases do Centro Nacional de Pesquisa de Solos da 

EMBRAPA, mas insere critérios próprios de classificação, que respeitam a 

realidade regional da bacia do rio Uruguai, assim como o processo de 

modernização da agropecuária. 

Foram adotadas as informações de cinco parâmetros básicos das terras: 

fertilidade natural, excesso de água, deficiência hídrica, erodibilidade e 

impedimentos à mecanização, sendo esse último dividido em três parcelas: 

pedregosidade, textura e declividade. Estas informações foram coletadas junto 



  Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                              

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL  

378

aos levantamentos exploratórios de solo dos estados do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina do projeto RADAMBrasil, na escala 1:250.000. Para classificação 

das unidades de mapeamento compostas por mais de uma unidade de solos, 

adotou-se apenas a unidade principal, por não se dispor da informação da 

participação relativa de cada solo. 

3.5.1. Níveis de manejo 

Foram adotados três níveis de manejo: o A, com baixo nível tecnológico e 

baixa capacidade de investimentos; o B com valores médios de uso de tecnologia 

e recursos financeiros e, por fim, o C, com alto nível tecnológico. 

Os três níveis são assim considerados no presente estudo: 

• Nível de manejo A – baseado em práticas que refletem um baixo 

nível tecnológico, no qual praticamente não há aplicação de capital 

para manejo, melhoramento e conservação das terras e das 

lavouras. As práticas agrícolas dependem do trabalho braçal, 

podendo ser utilizada alguma tração animal com implementos 

agrícolas simples. Este nível de manejo é mais exigente nas 

condições naturais da terra. Em condições de restrições fortes, tem 

como indicação básica a exploração da terra com pastagens 

naturais e silvicultura; 

• Nível de manejo B – as práticas agrícolas apresentam um nível 

tecnológico médio, com modesta aplicação de resultados de 

pesquisa para manejo, melhoramento e preservação das condições 

das terras e das lavouras. No sistema aplicado pelo Ministério da 

agricultura em 1978, este sistema baseava-se na utilização da 

tração animal como parâmetro de avaliação. No atual estudo, 

considerou-se que a tração mecânica será adotada, com tratores de 

médio ou pequeno porte. Esta suposição deve-se ao avanço do 

crédito agrícola nos últimos anos, o que levou a uma generalização 

do uso de tratores e colheitadeiras mecânicas entre os pequenos e 
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médios produtores. Também considerou-se que o uso de corretivos 

de acidez do solo (calcário) e de fertilidade. (fertilizantes químicos) 

são utilizados neste nível de manejo para a solução de desvios 

simples dos valores de acidez ou fertilidade natural. 

• Nível de manejo C – práticas agrícolas com aplicação intensa de 

capital e de tecnologia, além dos resultados da pesquisa 

agropecuária para melhoramento e conservação das condições da 

terra. A mecanização é utilizada em todas as fases da lavoura, com 

equipamentos de médio e grande porte, assim como o avião 

agrícola. Intervenções como sistemas de drenagem e de irrigação 

serão possivelmente utilizados no condicionamento das terras para 

a exploração com culturas com melhor rentabilidade, assim como há 

possibilidade de implantação de práticas conservacionistas mais 

complexas. 

3.5.2. Grupos de aptidão agrícola 

A utilização destes três níveis, em confronto com as características 

ambientais e do solo possibilitam a interpretação da qualidade do ecossistema, 

através do entendimento de suas limitações em suportar um uso agrícola mais 

intenso. Por outro lado, a classificação indica as possibilidades de uso que não 

degradarão, na visão do avaliador, essas condições. 

O grupo de aptidão agrícola identifica o tipo de utilização mais intensivo 

possível das terras. São reconhecidos seis grupos tradicionais, embora haja a 

proposta de inclusão de um sétimo, destinado exclusivamente ao florestamento. 

Os três primeiros grupos indicam terras com aptidão para lavouras anuais, 

podendo, portanto, serem exploradas com qualquer outra atividade menos 

impactante ao meio ambiente em geral e aos processos erosivos, em particular. O 

grupo 4 indica a aptidão para pastagens plantadas e o 5 a aptidão para o uso de 

pastagens naturais ou silvicultura, ou seja, atividades sem revolvimento 

expressivo do solo. O grupo 6 engloba as terras que não têm possibilidade de uso 

agrícola, dadas as condições desfavoráveis do solo ou do ambiente.  
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Assim, embora apresentem solo, devem ser utilizadas para preservação do 

meio ambiente, da flora e da fauna. Há, ainda, áreas inaptas ao uso agrícola 

(afloramentos rochosos e campos de dunas móveis, por exemplo) que não 

possuem classe no sistema, por não apresentarem solo propriamente dito. A  

figura a seguir sintetiza estas informações. 

Figura 3.13 – Alternativas de utilização das terras de acordo com os grupos de aptidão agrícola. 

 
Os subgrupos de aptidão agrícola representam o tipo de utilização das 

terras para cada nível de manejo. Ás vezes, só há um nível de manejo indicado, 

demonstrando não haver aptidão para níveis distintos de investimento ou domínio 

técnico, ou, também, que não há indicações de rentabilidade financeira para 

investimentos maiores naquela terra. 

 

3.5.2.1. Classes de Aptidão Agrícola 
As classes de aptidão são apresentadas como lavouras, pastagens 

plantadas, pastagens naturais/silvicultura e sem aptidão agrícola, com relação a 

um dos três níveis de manejo. As classes refletem o grau de limitação impostas 

às terras. 

As classes podem ser: boa, regular ou restrita. 

A classe boa indica terras sem limitações significativas para a produção 

sustentável de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do 

manejo considerado, mesmo que haja um mínimo de limitações que não devem 
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reduzir significativamente a produtividade ou que não exijam um aporte de 

insumos ou capital acima de um nível aceitável. 

A classe regular apresenta terras co limitações moderadas para uma 

produção sustentável em um determinado tipo de utilização, observando-se o 

nível de manejo considerado. Os insumos e técnicas utilizadas devem ser 

potentes para corrigir essas limitações, mas há a necessidade de realizar estes 

investimentos, o que faz com que os benefícios globais sejam menores do que na 

classe boa. 

Por fim, a classe restrita engloba terras em que as limitações são fortes, o 

que leva a investimentos maiores em insumos e técnicas, que geram benefícios 

menores, que só se justificam marginalmente. Nestas condições, o agricultor pode 

decidir pela não utilização das terras quando as condições de mercado não sejam 

favoráveis para a venda dos produtos ou quando ocorrer uma alta no preço dos 

insumos. 

A classe inapta engloba as terras sem aptidão agrícola, considerando-se o 

atual domínio ou custo das técnicas disponíveis para a correção de suas 

limitações. 

A simbologia adotada para a representação da aptidão é composta por: 

• Algarismos, de 1 a 6, que representam os grupos, assim 

caracterizados: 

Grupos Aptidão 

1 a 3 Terras indicadas para lavouras 

4 Terras indicadas para pastagem plantada 

5 Terras indicadas para silvicultura e/ou pastagem natural 

6 Terras indicadas para preservação da flora e da fauna 
*Não há número para a classe inapta. 

 
• Letras, que indicam os níveis de manejo (A, B ou C) e as classes. 

Letras maiúsculas indicam a classe boa; letras minúsculas indicam a 

classe regular; e letras entre parênteses indicam a classe restrita. 

A Figura 3.14 a seguir resume as informações apresentadas. 
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Figura 3.14 – Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola. 

 

3.5.2.2. Critérios utilizados 
As descrições das unidades de solo, na escala 1:250.000 dos dois estados, 

foram analisadas quanto aos parâmetros básicos considerados: fertilidade natural, 

excesso de água, deficiência hídrica, erodibilidade e impedimentos à 

mecanização, sendo este último dividido em três parcelas: pedregosidade, textura 

e declividade. 

Para cada parâmetro, foram atribuídas notas crescentes, de 1 a 5 (nulo, 

ligeiro, moderado, forte e muito forte) de acordo com o grau de severidade da 

limitação descrita para o solo ou para a unidade de mapeamento. Para 

associações, considerou-se apenas à descrição do componente principal, já que 

não havia indicação da porcentagem de cada classe de solo que compõem a 

associação.  

Cada unidade de mapeamento foi então classificada de acordo com os 

cinco parâmetros nos grupos e classes para cada sistema de manejo. Por fim, 

fez-se uma avaliação conjunta para os três níveis de manejo, obtendo-se a 

aptidão agrícola final. 

Critérios para o parâmetro fertilidade 

Os solos classificados como eutróficos tiveram pontuação igual a 1. Os 

solos vérticos foram pontuados como 2. Os distróficos receberam nota 3. Os solos 

álicos, com indicação de acidez nociva por alumínio, receberam nota 4, enquanto 

que os solódicos tiveram nota 5. Estas pontuações foram consideradas sem 

alteração para o nível de manejo A. Para o nível B, considerou-se que doses 
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razoáveis de calcário e fertilizantes podem resolver os problemas dos solos 

distróficos e melhorar os vérticos, mas apenas reduzir a limitação dos álicos. Para 

os solódicos, não há possibilidade de correção da fertilidade neste nível de 

manejo, apenas uma redução de muito forte para forte. 

No nível C, os problemas de fertilidade persistem apenas para os solódicos. 

Critério para o parâmetro excesso de água 

A descrição da posição do freático para cada unidade de solo foi 

considerada para a classificação do excesso de água, em conjunto com as 

condições de drenagem.  

Ausente (1), suspenso (2), alto (3) e superficial (4) são as possibilidades. 

Passando do nível A para o B, a restrição foi reduzida para o nível 

imediatamente inferior, assim como na passagem do nível B para o C. As áreas 

das várzeas ao longo de rios como o Ibicuí e o Santa Maria apresentam uma 

classificação regular para a lavoura nos níveis de manejo B e C, pois considerou-

se que há técnica suficiente para controlar a drenagem na maior parte das áreas 

que não apresentem lençol freático superficial.  

Para outras culturas, como a soja, os avanços da pesquisa, embora 

promissores, ainda não permitem a utilização destas áreas com um grau elevado 

de certeza de sucesso mediante custos aceitáveis. 

Critério para o parâmetro de deficiência hídrica 

Este parâmetro refere-se à magnitude da drenagem natural do solo e não 

ao balanço hídrico climático. Pelas condições de drenagem pode-se aferir a 

dificuldade de retenção de água na zona de desenvolvimento das raízes. Os solos 

podem ser excessivamente drenado (5), acentuadamente drenado (3) ou ser 

classificado como bem ou moderadamente drenado (1). 

Passando do nível A para o B, a restrição foi reduzida para o nível 

imediatamente inferior, assim como na passagem do nível B para o C. 

Critérios para erodibilidade 
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O estudo de erodibilidade considerou as classes nula (1), ligeira (2), 

moderada (3), forte (4) e muito forte ou extrema (5). 

Passando do nível A para o B, a restrição foi reduzida para o nível 

imediatamente inferior, assim como na passagem do nível B para o C. 

a) Critérios para impedimentos à mecanização 

Em relação ao relevo foram adotados os seguintes critérios: plano (1), 

suave ondulado (2), ondulado (3) ou forte ondulado (4). A condição de relevo não 

pode ser alterada pela utilização de um nível tecnológico maior, ou seja, um 

relevo montanhoso não pode ser utilizado a partir da introdução da mecanização. 

Este critério aparece como forte limitante para a exploração agrícola de muitas 

áreas, as quais, possuindo características favoráveis de fertilidade natural 

recebem classificação 5N, sendo que esta classe vai sendo reduzida para 5n ou 

5(n) de acordo com os outros elementos. 

b) Critérios em relação à profundidade 

Os solos foram classificados quanto à espessura da camada de partículas 

finas sobre a camada de impedimento ou sobre o material de origem. Solos com 

mais de 150 cm receberam nota 1, com menos de 50 cm, nota 3 e nota 2 para a 

situação intermediária. 

Passando do nível A para o B, a restrição foi reduzida para o nível 

imediatamente inferior, assim como na passagem do nível B para o C. 

c) Critérios relativos à pedregosidade 

Solos litólicos foram classificados como 5 e cambissolos como 3. Solos 

vérticos receberam nota 2, não por apresentarem pedras ou materiais grosseiros, 

mas como forma de demonstrar a sua dificuldade de manejo. Da mesma forma, 

solos orgânicos receberam nota 4. Passando do nível A para o B, a restrição foi 

reduzida para o nível imediatamente inferior, assim como na passagem do nível B 

para o C. 
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3.5.2.3. Resultados obtidos 
Com o cruzamento das informações coletadas, foram classificadas as 

unidades de mapeamento dos solos. A bacia apresenta 172.546,97 km² de terras, 

descontando-se as áreas urbanas e os cursos d’água. Destes, 124.109 km² são 

aptos para lavouras, o que representa 71,93%. Dos 28,17% restantes, 28,04% 

são aptos para pastagens nativas e/ou silvicultura (classe 5) e 0,03% pertencem à 

classe 4 (pastagens plantadas).  

O cenário formado apresenta uma região com forte potencial para 

produção de grãos, de acordo com os critérios considerados, o que é compatível 

com a realidade observada. 

Salienta-se que a ocupação com usos menos exigentes não é uma 

incoerência técnica. Áreas com aptidão para lavoura podem ser utilizadas para 

preservação da fauna e da flora, com silvicultura, pastagens naturais ou 

pastagens plantadas, sem prejudicar o conceito de aptidão. 

Ressalta-se, ainda, que a avaliação não considerou a necessidade de 

manutenção de áreas de preservação permanente como definido na lei, nem os 

limites das unidades de conservação, o que reduzirá as áreas aptas. 

O Quadro a seguir apresenta as classes de aptidão utilizadas para a bacia 

do rio Uruguai. A Tabela 3.55 apresenta os resultados por sub-bacia. A análise 

visual do mapa de aptidão conjunta da bacia pode gerar uma avaliação de 

descontinuidade das classes de aptidão entre os dois estados. No entanto, a 

análise dos dados confirma a classificação realizada, considerando-se a falta de 

informação detalhada gerada pela associação de unidades pedológicas distintas 

em unidades de mapeamento únicas. A situação mais clara é em relação aos 

cambissolos, que aparecem associados com solos litólicos, com menor aptidão e 

maior limitação à mecanização. 
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Quadro 3.23 –  Classes de aptidão utilizadas na bacia do Rio Uruguai. 

Classes de Aptidão Descrição da aptidão das terras 

1ABC Boa para lavouras nos três níveis de manejo 
1aBC Boa nos níveis B e C e regular no nível A 
1Abc Boa no nível A e regular nos níveis B e C 
2aBC Boa nos níveis B e C e regular no A 
2abC Boa no nível C e regular nos níveis A e B 
2abc Regular nos três níveis 

2(a)bC Boa no nível C, regular no B e restrita no A 
2bc Regular nos níveis B e C 

3aBC Boa nos níveis B e C e regular no A 
3abc Regular nos três níveis 
3bC Boa no C e regular no nível B 

3(a)BC Boa nos níveis B e C e restrita no A 
3(a)bC Boa no nível C, regular no B e restrita no A 
3(a)bc Regular nos níveis B e C e restrita no A 
3(ab)c Regular no C e restrita nos níveis A e C 
3(abc) Restrita nos três níveis 
3(ac) Restrita para os níveis A e C 
3(b)C Boa no nível C e restrita no B 
3(b)c Regular no C e restrita no nível B 
3(bc) Restrita nos níveis B e C 
3(b) Restrita no nível B 
3(c) Restrita no nível C 
4P Boa para pastagens plantadas 
4p Regular para pastagens plantadas 
5N Boa para silvicultura e pastagens naturais 
5n Regular para silvicultura e pastagens naturais 

5(n) Restrita para silvicultura e pastagens naturais 
6 Sem aptidão agrícola, conservação da fauna e da flora 
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Tabela 3.55 – Aptidão agrícola das terras da bacia do rio Uruguai (em km²) 

Sub-bacia 1aBC 1Abc 1ABC 2(a)bC 2abc 2abC 2aBC 2bc 3abc 3(a)BC 3(a)bC 3(a)bc 3(ab)c 3(abc) 
1   297.84   628.43  303.12  0.30  746.99 1,997.85 146.10 

2   1,825.84  87.28 3,495.36  1,425.16  985.31  760.54 876.38  

3   719.87  533.69 2,905.96  261.30  5,735.14     

4   1,027.12     954.81  6,365.40   98.92 667.94 

5   1,698.83       3,879.92    588.92 

6   2,811.04   205.49    155.10 1,428.19   606.25 

7   1,637.44 1,752.92  972.17    325.50 1,834.95  38.78 11,960.39 

8    32.48  2,063.84        202.78 

9    4,028.90  2,096.29    909.03   796.80 6,872.34 

10    444.49  693.52    1,250.69    499.97 

11  0.13 1,152.00 0.56  2,423.05  115.43 382.78  1,040.10 474.81 4,541.39 399.46 

12  1,241.72 0.44 350.82  3.22     399.46    

13 1.70 1,123.94 0.65 2,266.50  0.96 305.53    677.79    

14 96.25 6.84  4,013.33       206.59   2.88 

15 255.16 1,438.11  1,016.96  5.95 470.53    24.43    

Total área classe  353.12 3,810.74 11,171.07 13,906.95 620.96 15,494.24 776.06 3,059.82 382.78 19,606.38 5,611.53 1,982.3
4 8,350.12 21,947.03 

Participação da 
classe  0.20% 2.21% 6.47% 8.06% 0.36% 8.98% 0.45% 1.77% 0.22% 11.36% 3.25% 1.15% 4.84% 12.72% 

continua 
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Tabela 3.55 (cont.) – Aptidão agrícola das terras da bacia do rio Uruguai (em km²)  

Sub-bacia 3bC 3(b)C 3(b)c 3(bc) 3(b) 3(c) 4P 4p 5N 5n 5(n) Total área sub-
bacia 

1         565.28   4,685.90 

2         0.13   9,456.00 

3      40.67   463.46   10,660.08 

4         1,610.47   10,724.67 

5      210.74   1,226.80   7,605.21 

6   55.03   1,009.28 5.95  2,462.32 63.59 7.64 8,809.89 

7   363.90 990.99  242.41   8,586.28 2,222.37 293.76 31,221.86 

8   456.83    12.38  5,919.73  451.46 9,139.49 

9   9.71 34.57     260.37 585.09  15,593.10 

10   20.00       29.52  2,938.18 

11  3,072.73 1.08      655.88  141.22 14,400.61 

12         3,812.89   5,808.55 

13 383.24  129.38  839.12    4,854.38 195.21 324.34 11,102.75 

14 730.37 0.69 1,561.21 40.72 5,551.68  27.31 13.88 5,090.68 603.38 4,635.00 22,580.83 

15 842.39  276.18  172.68    2,971.74  345.72 7,819.85 

Total área classe 1,956.01 3,073.42 2,873.31 1,066.27 6,563.47 1,503.10 45.64 13.88 38,480.40 3,699.17 6,199.15 172,546.97 
Participação da 
classe 1.13% 1.78% 1.67% 0.62% 3.80% 0.87% 0.03% 0.01% 22.30% 2.14% 3.59%  
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A correção desta distorção foi obtida, para o presente estudo, pelo 

cruzamento entre os mapas de declividade do terreno e o de aptidão. 

Os dados obtidos possibilitaram corrigir, pela maior precisão da informação 

de declividade, os valores de aptidão agrícola. Assim, unidades de mapeamento 

que apresentavam solos distintos tiveram um melhor detalhamento da aptidão 

agrícola.  

Desta forma, áreas sem aptidão agrícola, antes ausentes, apareceram na 

região, mas em uma participação ínfima. 

As áreas aptas às lavouras ainda continuam predominando (8,33% na 

classe 1, 18,80% na classe 2 e 44,68% na classe 3, somando 71,82% ou 

123.921,32 km²), seguidas das áreas de pastagens naturais e silvicultura (28,15% 

ou 48.564,22 km²), sendo que esta situação retrata melhor a região da Campanha.  

Uma parcela desprezível (0,0011%, ou 1,91 km²) aparece como sem 

aptidão agrícola e representa as áreas de maior declividade da bacia e os 

afloramentos rochosos e solos litólicos em relevo acentuado. Por fim, uma parcela 

muito pequena (0,03%) apresenta aptidão para pastagens plantadas. 

Estes valores representam de forma mais realista o uso da bacia, que 

apresenta áreas extensas de pastagens nativas e extensões também 

significativas de lavouras. Ressalta-se, no entanto, que a falta de informações 

pedológicas mais detalhadas, que possibilitassem a divisão das associações de 

solo, por exemplo, elevam as áreas aptas para atividades mecanizadas, sendo 

que as informações geradas neste item devem ser utilizadas na escala de 

planejamento regional. 
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Tabela 3.56 – Aptidão agrícola das terras da RBRU (em km2), com a correção pela declividade. 

Sub-bacia 1ABC 1Abc 1aBC 2(a)bC 2aBC 2abC 2abc 2bc 3(a)BC 3(a)bC 3(a)bc 3(ab)c 3(abc) 3(ac) 
1 197,82 89,08    489,20  303,12 0,30  718,22 1.987,72 146,05 186,51 

2 1.189,28 565,01    2.887,39 80,55 1.425,16 967,69  743,04 874,35  723,09 

3 557,30 130,04    2.748,24 512,89 261,30 5.690,45     255,74 

4 965,32 60,63    1,17  954,81 6.361,68   98,92 667,94 3,72 

5 1.698,66 0,17       3.879,75    588,92 0,17 

6 2.810,66 0,39    205,49   155,10 1.428,19   606,25  

7 1.624,04 12,12  1.748,66  967,05   325,50 1.834,95  37,21 11.839,03 133,21 

8    32,48  2.063,84       202,27 0,51 

9    4.027,64  2.096,29   909,03   796,67 6.838,65 35,08 

10    444,49  693,52   1.250,69    499,97  

11 569,96 474,19  0,56  1.636,17 0,13 115,43  1.040,10 472,39 4.500,26 311,57 1.040,95 

12 0,35 1.070,00  329,65  3,05 171,49   376,70   21,12 22,76 

13 0,57 935,60 1,70 2.161,10 280,10 0,78 187,90   647,16   104,92 56,18 

14  6,75 86,27 3.977,91   10,06   203,68   37,27 3,21 

15  1.113,09 216,15 964,13 295,76 4,65 363,20   21,99   52,83 177,82 

Área da classe 9.613,96 4.457,08 304,13 13.686,61 575,86 13.796,84 1.326,22 3.059,82 19.540,18 5.552,78 1.933,66 8.295,13 21.916,79 2.638,95 

Participação da classe 5,57% 2,58% 0,18% 7,93% 0,33% 8,00% 0,77% 1,77% 11,32% 3,22% 1,12% 4,81% 12,70% 1,53% 

Continua... 
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Continuação – Aptidão agrícola das terras da RBRU (em km2), com a correção pela declividade. 

Sub-bacia 3(b) 3(b)C 3(b)c 3(bc) 3(c) 3abc 3bC 4P 4p 5(n) 5N 5n 6 Área total da 
sub-bacia 

1           545,06 22,83  4.685,90 

2           0,44   9.456,00 

3     40,67      463,46   10.660,08 

4           1.610,47   10.724,67 

5     210,74      1.226,80   7.605,21 

6   55,03  1.009,28   5,95  7,64 2.462,32 63,59  8.809,89 

7   363,90 988,47 244,92     293,76 8.583,34 2.225,69  31.221,86 

8   456,83     12,38  451,46 5.919,73   9.139,49 

9   9,71 34,57       260,37 585,09  15.593,10 

10   20,00         29,52  2.938,18 

11  2.943,84 0,90  127,04 352,83    140,49 627,63 46,14 0,04 14.400,61 

12           3.810,70 2,71  5.808,55 

13 835,40  151,40  4,90  356,33   324,34 4.848,36 206,00  11.102,75 

14 5.404,11 0,43 1.496,40 38,29 74,42  721,89 26,83 14,36 4.541,61 5.032,18 903,66 1,47 22.580,83 

15 162,84  246,58  122,28  749,32   345,55 2.968,47 14,81 0,39 7.819,85 

Área da classe 6.402,35 2.944,27 2.800,75 1.061,33 1.834,25 352,83 1.827,53 45,16 14,36 6.104,85 38.359,31 4.100,05 1,91 172.546,97 

Participação da classe 3,71% 1,71% 1,62% 0,62% 1,06% 0,20% 1,06% 0,03% 0,01% 3,54% 22,23% 2,38% 0,00% 100,00% 
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44..  VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADDEESS  EE  RRIISSCCOOSS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  
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4. VULNERABILIDADES E RISCOS AMBIENTAIS 

4.1. FOCOS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

4.1.1. Degradação dos Solos 

A degradação do solo pode ser conceituada como a perda dos nutrientes, da 

matéria orgânica e das partículas finas que o constituem. Esta situação pode ser 

gerada pelo sobre-uso do solo, com a introdução de culturas muito exigentes em 

nutrientes sem a devida reposição do mesmo, ou por processos físicos, como o 

preparo inadequado, a queima e, de modo mais corrente, com o processo de erosão. 

O processo de degradação é importante por si só, mas também é um elemento 

facilitador e acelerador de processos erosivos, tanto pelo vento como pela água. A 

perda de matéria orgânica pode ser compensada pela adição de fertilizantes 

orgânicos, mas essa solução raramente é financeiramente interessante.  

A relação entre fertilidade do solo e erosão é normalmente ignorada. Solos 

com baixo intemperismo natural contêm uma parcela significativa de material original 

grosseiro, com a presença de elementos químicos da rocha-matriz. No entanto, 

esses nutrientes são de difícil aproveitamento pelas raízes das plantas, pois há uma 

pequena área de contato entre a solução do solo e as raízes. Solos com um grau de 

intemperismo maior apresentam uma porcentagem de argila entre 5 e 10%, o que 

aumenta a disponibilidade de elementos químicos disponíveis para as plantas, bem 

como dificultam a sua perda pela diluição da água de drenagem ou percolação.  

A matéria orgânica é muito importante para manter os agregados do solo e 

aumentar a permeabilidade do solo. Como a matéria orgânica concentra-se próximo 

à superfície, o seu teor no solo é afetado diretamente pelos processos erosivos. Por 

outro lado, a presença da matéria orgânica diminui a importância dos processos 

erosivos, tanto pelo aumento da permeabilidade, como pela força de agregação das 

partículas de solo. A perda de matéria orgânica depende fundamentalmente da 

cobertura vegetal do solo e seu gerenciamento. A remoção parcial da vegetação 
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para implantação de uma lavoura, por exemplo, aumenta a disponibilidade de 

matéria orgânica em um primeiro momento. Passados poucos anos, a perda de 

matéria orgânica levará a uma perda de nutrientes para as plantas, e, em épocas ou 

climas secos, em uma redução da umidade do solo. Um círculo vicioso pode se 

iniciar, com a redução do número e variedade de plantas que se adaptam às 

condições mais secas, o que leva a uma menor produção de matéria orgânica. A 

redução da vegetação levará a um quadro de desolação, com uma superfície de solo 

exposto. O ciclo de depleção da matéria orgânica resulta em uma menor capacidade 

de infiltração e aumento do escoamento superficial.  

A erosão do solo é a remoção de material superficial pelo vento ou pela água, 

de acordo com Kirkby. A diferenciação entre processos naturais de perda de solo e a 

erosão é realizada pela medida do tempo. A erosão é evidenciada quando estes 

processos ocorrem de forma rápida.  

Outro conceito, enunciado por Salomão e Iwasa, aponta que erosão é o 

processo de desagregação e remoção das partículas do solo ou de fragmento se 

partículas de rochas, pela ação combinada da gravidade, com a água, vento, gelo 

e/ou organismos – plantas e animais. 

A erosão do solo é um aspecto normal do desenvolvimento da paisagem, mas 

apenas em algumas partes do mundo este é o processo dominante de perda da 

camada superficial. Os outros processos envolvidos são o movimento de massa e a 

dissolução. Outra possibilidade de entender a importância da erosão é dividi-la em 

duas porções: a erosão natural ou geológica desenvolve-se em equilíbrio com o 

processo de formação do solo, sendo, portanto, lenta; outra parte é a erosão 

acelerada ou antrópica, cuja intensidade, por ser superior à da formação do solo, 

impede a sua recuperação natural.  

O movimento de massas, como escorregamento de solo ou rolamento de 

pedras, é o processo dominante em áreas junto a áreas montanhosas ou de 

declividade importante, e são responsáveis pela formação de vales junto aos rios 
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associados a estas montanhas. Os depósitos formados podem ser instáveis, de 

acordo com o tipo de material, condições climáticas, cobertura vegetal, tipo de 

vegetação e as condições dos aqüíferos associados. Quando o movimento de massa 

é observado, os processos erosivos e de dissolução são secundários. 

O processo de dissolução da rocha matriz é lento e é observado quando a 

precipitação pluviométrica infiltra e flui pelo solo e pelos poros do horizonte rochoso 

sub-superficial. Este processo é responsável pela transformação do material rochoso 

em solo. Em áreas úmidas e temperadas, pode ser o processo preponderante de 

perda de solo, que pode chegar, sob condições extremas, a valores entre 0,05 e 0,5 

mm/ano. Uma característica deste processo é que os seus efeitos nunca serão 

catastróficos. 

A erosão do solo é mais ativa quando o processo de dissolução é menos 

significativo. Quando a precipitação pluviométrica não infiltra no perfil de solo, 

permanece na superfície e inicia um processo de escorrimento, que tende a ser 

rápido e, por isso, ter energia suficiente para carrear partículas de solo. Ao mesmo 

tempo, o contato da água com a superfície do solo por uma ou duas horas é 

suficiente para alterar a agregação do material terroso.  

O processo erosivo pode gerar perdas catastróficas de solo e iniciar 

movimentos de massa, mesmo em áreas de pequena declividade. 

A erosão hídrica pode ser dividida em três fases distintas: 

• Erosão laminar – provocada pelo escoamento difuso da água sobre o 

solo, sem canais definidos. O fluxo em lençol é capaz de carrear 

apenas as partículas muito finas, sendo fortemente controlado pelas 

características superficiais do terreno; 

• Erosão linear – estágio seguinte à erosão laminar, gerado pela 

concentração do escoamento superficial e a formação de ravinas. As 

ravinas começam a surgir quando o escoamento passa a ser turbulento, 

sendo ampliada a sua capacidade de carrear partículas mais grosseiras.  



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

396

• Voçorocas – quando a erosão se desenvolve também por influência de 

fluxos subsuperficiais, nos quais se inclui o lençol freático, configura-se 

o processo de formação de voçorocas ou boçorocas, com o 

desenvolvimento de pipping, ou seja, erosão interna ou tubular. O 

pipping provoca a remoção das partículas no interior do solo, formando 

dutos (pipes) ou canais que evoluem em sentido contrário ao do fluxo 

d’água, podendo dar origem ao colapso do terreno, com desabamentos 

que ampliam a voçoroca ou criam novos ramos desta. As voçorocas 

são características constantes nas encostas de paredes laterais 

íngremes e fundo chato, onde se observa fluxo de água nos eventos 

chuvosos. As voçorocas são maiores que as ravinas, possuindo 

profundidade e largura maiores do que 0,5 metro. Elas podem surgir do 

alargamento de ravinas, por efeito do pipping ou pelo escoamento 

superficial sobre antigos movimentos de massa. Uma voçoroca não 

pode ser obliterada com o uso de maquinário agrícola. 

A erosão pelo vento depende fortemente da rugosidade da superfície. Uma 

vegetação de porte significará uma grande rugosidade, que reduzirá a velocidade do 

vento junto à superfície e, portanto, diminuirá a importância do processo erosivo. 

Embora seja o processo mais importante nas regiões desérticas, até pela ausência 

ou pequena importância do s processos vinculados à precipitação pluviométrica, a 

erosão pelo vento pode ser significativa em outras regiões se a vegetação for 

removida, que é o observado na época de preparação do solo. A maior presença de 

silte na camada superficial aumenta a possibilidade de existência de processos 

erosivos causados pelo vento. 

A erosão pelo vento apresenta poucos registros em condições naturais, mas 

perdas acima de 10 mm/ano foram registradas no estado americano do Kansas. As 

perdas por erosão hídrica em condições naturais normalmente não chegam a este 

valor, sendo que taxas de 1 mm/ano são referenciais para regiões semi-áridas, e 
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raramente excedem valores de 0,001 mm/ano para regiões temperadas. No entanto, 

estas taxas são profundamente modificadas quando a vegetação é removida.  

O comportamento da erosão, em termos gerais, é inversamente proporcional à 

cobertura vegetal e diretamente proporcional à precipitação média anual. Mas a 

cobertura vegetal natural depende fortemente da precipitação média anual, sendo 

que um aumento da precipitação média gera a tendência de formação de florestas, 

que aumentam a cobertura do solo e reduzem o risco de erosão. Estas relações 

produzem uma complexa variação da erosão em relação a estes fatores. 

A agricultura, particularmente associada à irrigação, resulta em uma 

independência da cobertura vegetal e da precipitação média anual. A agricultura 

convencional aumenta o potencial de erosão por deixar o solo descoberto por um 

mês ou mais e esse risco aumenta se este período for coincidente com precipitações 

intensas.  

Uma perda de solo a uma razão de 1 mm/ano pode não parecer elevada na 

escala de tempo humana, mas é um efeito considerável a longo prazo. Para um 

período de um milhão de anos, esta taxa significa uma perda de 1.000 metros de 

solo.  

A conservação de solo visa à proteção da camada superficial que contém a 

maior proporção se matéria orgânica e frações minerais finas que asseguram o 

fornecimento de água e minerais para as plantas. Em um planejamento conservativo, 

as perdas de solo aceitáveis estão no intervalo de 0,2 a 1 mm/ano. Em uma 

perspectiva de longo prazo, deve haver o balanço entre esta perda e o processo de 

formação do solo. Mas a ocorrência de erosão afeta este balanço, pois o aumento do 

escorrimento superficial em áreas erodidas reduz o movimento de água no subsolo e, 

conseqüentemente, o processo químico de formação do solo também é reduzido. 

O potencial de erosão é uma expressão da possibilidade de perda de solo, em 

tonelada/hectare, que uma determinada combinação de fatores ocasiona. Este 

potencial é dependente de variáveis como as características da precipitação 
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pluviométrica, fatores pedogenéticos, declividade do terreno, comprimento da linha 

de declive, cultivo e manejo do solo e a presença ou ausência de práticas 

conservacionistas corretas. Esta perda pode chegar a valores regionais que 

ultrapassam as 40 toneladas/hectare.ano. 

 

4.1.1.1. Caracterização do processo de formação de áreas de erosão na Região 
da Bacia do Rio Uruguai 

O processo de formação de áreas de erosão na bacia do rio Uruguai, como 

em qualquer outra bacia em áreas temperadas, pode ser melhor entendido a partir 

da Equação Universal de Perda de Solo, também conhecida como USLE – Universal 

Soil Loss Equation.  Esta equação de estimativa da perda de solo é a de maior 

aceitação e de aplicação mais ampla. Como todo modelo, sua aplicação deve 

respeitar as limitações inerentes, para evitar resultados e interpretações equivocadas. 

A equação se apresenta da seguinte forma: 

PCSLKRA .....=  

onde: 

A é a perda de solo (toneladas por hectare por ano,) 

R é a erosividade das precipitações; 

K é a erodibilidade do solo 

L é o comprimento da ladeira 

S pendente da ladeira 

C cultura ou o manejo do solo 

P práticas de conservação 

A erosividade é definida como a capacidade ou habilidade da chuva em 

causar erosão. A energia da chuva é função do total da chuva e da sua intensidade. 

Este fator foi estudado por Wischmeier, que definiu como indicador a energia cinética 

de uma precipitação multiplicada pela intensidade máxima durante 30 minutos de 

precipitação, o que também é conhecido como índice de erosão pluvial – EI30. O 

estudo da erosividade ao longo do ano permite estabelecer em que momento do ano 
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são observadas as chuvas de maior erosividade. Da sua determinação também 

depende a estimação do valor C 

Várias equações permitem estimar o valor do coeficiente R, que só pode ser 

obtido pela análise de pluviogramas. Todas as equações utilizam a precipitação 

medida como variável independente, mas com variações que incluem tempo de 

retorno, valor máximo diário, valor máximo em 24 horas, entre outros. 

Para regiões maiores ou quando não se dispõe de registros de pluviógrafos, o 

fator R pode ser estimado por equações de regressão, das quais a que fornece o 

índice de agressividade climática de Fournier é uma das mais utilizadas. 

∑=
i

i

P
p

NF
2

1  

em que pi é a precipitação do mês mais chuvoso do ano i e Pi é a precipitação 

total anual do ano i e N á o número de anos da série.  

O fator K – erodibilidade do solo – representa a resposta do solo a uma 

determinada força ou mecanismo erosivo, que é o esforço cortante do impacto direto 

da gota da chuva. Este fator expressa a idéia da suscetibilidade do solo a ser erodido. 

Pode ser conceituado como a resistência do solo em ser removido e transportado. 

Este fator depende das propriedades físicas do solo, principalmente textura, estrutura, 

permeabilidade, densidade e profundidade e das características químicas, biológicas 

e mineralógicas, relacionadas com uma maior ou menor resistência à ação das 

águas. 

A determinação do fator K em condições reais é um processo custoso. O uso 

de simuladores de chuva facilita este processo, mas o uso de equações de 

regressão a partir das propriedades do solo é defendido por muitos autores. 

As propriedades químicas, biológicas e mineralógicas do solo modificam o 

estado de agregação das partículas do solo. Solos quimicamente pobres em bases e 

ricos em sesquióxidos de ferro e alumínio, como os latossolos, tendem a gerar solos 
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com maior permeabilidade. Por outro lado, solos com alto teor de bases tendem a 

estruturas mais complexas, com menor permeabilidade do que os solos anteriores. 

Fatores como a profundidade do solo, a umidade do solo, a temperatura, os 

processos de preparo de solo já realizados e fatores químicos e físicos devem ser 

considerados na determinação da erodibilidade. Solos rasos permitem rápida 

saturação dos horizontes superficiais, favorecendo o desenvolvimento superficial. 

Solos com gradiente textural significativo favorecem o fluxo de água logo abaixo da 

superfície, o que pode provoca pipping. A compactação dos solos, por exemplo, é 

um resultado do movimento de máquinas agrícolas sobre o solo, que afeta o valor da 

densidade do solo, que por sua vez influencia na permeabilidade do solo à água da 

chuva e, portanto, afeta a capacidade de infiltração e geração (ou não) de 

escorrimento superficial. Por tanto, o valor de K é variável ao longo do ano. Valores 

médios para este fator podem ser calculados para a estimativa de erosão. 

O fator LS ou longitude - inclinação ou fator topográfico é calculado a partir da 

determinação dos valores de comprimento e declividade. Portanto, é necessário ter 

elementos suficientes para modelar o terreno e calcular os comprimentos e as 

declividades. Há uma forte relação entre o fator LS e a erosão. Em pendentes 

severas, há a formação de voçorocas. No entanto, em encostas muito íngremes 

ocorre uma redução da erosão devido à diminuição do material disponível.  

O tempo de formação destas voçorocas e o seu tamanho influenciam a perda 

de solo e na sua variabilidade temporal. A erodibilidade varia com a profundidade. 

Em um solo que já está degradado pela ação da erosão, se observa uma menor 

erodibilidade do mesmo, podendo-se ter uma sobre-estimativa da perda de solo 

nestas áreas. 

O fator C – cobertura vegetal – considera a eficiência da vegetação na 

cobertura e proteção do solo. Entre os principais efeitos da cobertura vegetal 

destacam-se: a proteção contra o impacto direto das gotas da chuva, a dispersão e 

quebra da energia do escoamento superficial, o aumento da infiltração pela produção 
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de poros pela ação das raízes e o aumento da capacidade de retenção de água pela 

estruturação do solo pela produção e incorporação de matéria orgânica. A ocupação 

antrópica, diretamente vinculada a processos de desmatamento e cultivo do solo, 

implantação de estradas, crescimento dos núcleos urbanos de forma inadequada, 

constitui-se no fator decisivo para a origem e aceleração de processos erosivos. 

O cálculo do valor C para áreas que estão sendo monitoradas ou controladas 

deve considerar 5 períodos distintos do período vegetativo: 

 Período F, durante os trabalhos de preparação do solo para 

semeadura; 

 Período 1 – até um mês depois da semeadura; 

 Período 2 – desde um a dois meses depois da semeadura de 

primavera ou verão; para a semeadura de outono, inclui os meses com 

o período de dormência. Finaliza quando se inicia o crescimento 

primaveril. É denominado de período de estabelecimento; 

 Período 3 – do final do período 2 até a colheita. É o período vegetativo; 

 Período 4 – resteva e palha, que dura da colheita até o novo preparo do 

solo. 

O fator de C deve ser corrigido pelas variações do desenvolvimento da cultura, 

com os desvios da precipitação pluviométrica em relação à média utilizada para 

estimativa de outros fatores e pela efetividade das práticas de conservação do solo. 

Para terrenos baldios, pastagens e áreas de florestas, o fator de uso do solo 

pode ser estimado a partir de três subfatores relacionados com a cobertura vegetal 

aérea, os resíduos vegetais e a cobertura vegetal em contato com a superfície e os 

resíduos da vegetação. 

O efeito da cobertura vegetal aérea é a interceptação das gotas de chuva, 

com a redução da energia erosiva da precipitação.  

Os restos vegetais (folhas caídas, pedaços de galhos e ramos, etc) formam 

uma superfície rugosa que dificulta e reduz a velocidade da água que escorre. Com a 
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redução da velocidade, diminui a capacidade de remoção das partículas de solo e 

transporte do fluxo do escorrimento superficial, aumentando o volume infiltrado. O 

mulching é muito mais efetivo na redução da erosão do que uma porcentagem 

equivalente de cobertura vegetal aérea. 

Os efeitos dos resíduos de vegetação são mais difíceis de estimar. Para o 

caso de pastagens e terrenos baldios, este subfator se quantifica em função da 

porcentagem de raízes na camada superficial do solo. Neste valor estão 

representados os efeitos da vegetação na estrutura e na densidade  do solo, na 

umidade, na atividade microbiológica, etc. Outra característica importante é a 

profundidade do sistema radicular, pois está relacionado com a estruturação do solo 

e no aumento da capacidade de percolação da água. 

O fator P – práticas de conservação do solo – expressa a relação entre a 

quantidade de solo perdido com a implantação da prática considerada e a que seria 

perdida se a preparação do solo seguisse a máxima pendente do terreno. O valor de 

P é definido experimentalmente considerando as possibilidades de plantio em curvas 

de nível, cultivo em faixas e cultivo em terraços. As práticas agrícolas aumentam ou 

reduzem consideravelmente o risco de erosão por ravinas, uma vez que influem na 

formação de crostas superficiais que afetam a permeabilidade do solo. Também 

deve-se considerar as práticas que visam justamente romper essas crostas ou 

camadas compactadas subsuperficialmente, gerando rugosidade e dificultando o 

aumento da velocidade do escoamento superficial ou subsuperficial. 

Os possíveis erros e limitações do uso da USLE são assim definidos por 

Almorox et al.: 

• Fator R – o valor de R deve considerar um período de anos suficiente 

para eliminar a variação temporal das precipitações. O fator R pode 

levar a uma sobre-estimativa da erosão se a precipitação anual for 

elevada e com muitos dias de chuva, como na região tropical. 
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• Fator K – deve considerar a variabilidade temporal de intensidade e 

freqüência de episódios de tormentas, assim como diferentes condições 

físicas do solo. A estimativa inicial do fator K não considera solos com 

teores de matéria orgânica mais elevados que 4%, conteúdo de 

carbonatos, tipos de argila, pedregosidade ou elementos grosseiros no 

perfil do solo, estabilidade de agregados ou a sua dimensão. 

• Fator LS – é de difícil avaliação para trabalho em grandes superfícies, 

limitação superada com o uso de modelos numéricos do terreno com 

tamanho adequado das células. 

• Fator C – tende a ser generalizado e não considerar a evolução do 

desenvolvimento da cultura. 

A aplicação da USLE em bacias é realizada a partir da MUSLE – equação 

universal de perda de solo modificada. Esta modificação, datada de 1975, avalia a 

produção de sedimentos em uma bacia durante determinados períodos de tormenta. 

 

A expressão da equação no sistema internacional é: 

( ) PCSLKqQY p .......78,11 56,0=  

Sendo: 

• Y a quantidade de sedimentos produzidos por uma chuva isolada, em 

toneladas; 

• Q o volume de escorrimento superficial, em m³; 

• qp a vazão máxima instantâneo, em m³/s; 

• K a erodibilidade, em t/ha. (m².hora/hJ.cm) 

• LS é o fator topográfico; 

• C o fator de cultivo 
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• P o fator de práticas de conservação. 

O fator K é determinado como sendo uma média da bacia, sendo ponderado 

de acordo com o número de solos e pela área ocupada por cada solo. O fator LS é 

estabelecido em função do comprimento médio e da pendente média. 

 

4.1.1.2. Identificação dos principais condicionantes à ocorrência desse 
processo  

A análise de processos erosivos na bacia do rio Uruguai considerou a 

totalidade de parâmetros explicitados na equação universal de perda do solo – USLE.  

A bacia, pela sua dimensão territorial, apresenta uma complexidade de 

unidades pedológicas com características distintas de erodibilidade, sendo 

encontradas desde as classes de maior até as de menor potencial de erosão. Cada 

unidade teve um valor de K estabelecido, de acordo com referências de pesquisa 

para estas classes ou classes de características fundamentais semelhantes.  

Os fatores L e S foram determinados a partir da modelagem numérica do 

terreno, o que permitiu a definição de valores específicos para cada célula 

considerada. A erosividade das chuvas foi obtida a partir de equações específicas 

para a região. 

A cobertura vegetal utilizada corresponde à utilização média do solo referente 

ao ano de 2006, sendo identificadas áreas de mata, de lavoura e de pastagens. 

Os processos de ocupação do solo são, sem dúvida, os principais 

condicionantes do início dos processos erosivos, que, uma vez deflagrados, passam 

a ser comandados pelos diversos fatores naturais examinados acima. 

As práticas agrícolas utilizadas em cada lavoura induzem a variações 

espaciais e temporais da capacidade de infiltração e do armazenamento superficial 

que podem ser progressivas ou descontínuas. As práticas agrícolas aumentam ou 

reduzem o risco de erosão: no caso da formação de crostas na superfície do solo ou 

de uma camada compactada pelo uso intensivo de implementos agrícolas por um 
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lado, ou pelo rompimento destas camadas, pelo aumento da rugosidade e pela 

cobertura vegetal do solo, de outro. 

Ao final da década de 80, o diagnóstico do uso das terras agrícolas apontava 

para uma situação muito negativa, O chamado preparo convencional, que consistia 

em uma ou duas passagens de arado, uma gradagem pesada e duas ou mais 

gradagens niveladoras, transformava os primeiros 12 centímetros do solo em uma 

camada completamente pulverizada. Abaixo dela, uma camada compactada causada 

pelos implementos e maquinário agrícola, que reduzia imediatamente à infiltração de 

água e dificultava a formação do sistema radicular das culturas. A cada cinco anos, 

uma subsolagem a 35 ou 40 centímetros de profundidade era realizada para o 

rompimento do chamado pé de arado. A presença desta camada compactada 

prejudica o desenvolvimento radicular de plantas e afeta o potencial de produtividade 

do sistema agrícola.  

O preparo excessivo, associado à cobertura deficiente do solo, a chuvas 

intensas e ao uso de áreas inaptas para culturas anuais, constitui o principal fator 

desencadeador dos processos de degradação dos solos da Região Sul do Brasil. 

Esta situação levou a perdas de solo de até 30 toneladas por ano. Pesquisa 

da EPAGRI mostrou perdas em Cambissolo eutrófico com declividade média de 24% 

entre 15 e 38 toneladas por hectare por ano. No Rio Grande do Sul, na região do 

Planalto, em áreas de Latossolos, as voçorocas atingiam a extensão média de 20 

metros por hectare em 1991. 

O processo de ocupação dos solos inaptos para determinadas atividades 

econômicas não é um problema isolado. Apesar da existência de serviços de 

extensão rural atuantes nos dois estados, ainda há a ocupação de terras que não 

respeitam o seu potencial e suas limitações agrícolas, embora esta situação seja 

menor do que no passado. 

Os solos espessos e férteis encontrados no relevo suave ondulado do 

noroeste do Rio Grande do Sul, as condições climáticas adequadas e a elevação 
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significativa do valor da soja no mercado mundial proporcionaram, a partir da década 

de 70, o rápido crescimento das lavouras mecanizadas. Esta ocupação não 

planejada gerou a instalação de processos erosivos importantes, com a formação de 

ravinas e voçorocas, e o aumento da descarga sólida nos rios, a aceleração da 

sedimentação em reservatórios e a ocorrência de enchentes mais severas.  

No Oeste catarinense, 43% da superfície dos estabelecimentos é inapta para 

lavouras anuais e outros 26% apresentam fortes restrições para este uso. No Rio 

Grande do Sul, as avaliações realizadas pela EMATER na bacia do Alto Jacuí, 

vizinha à do Uruguai, mostrava a ocupação de 163.000 hectares com lavouras 

anuais sobre solos com baixa ou nenhuma aptidão para este uso. 

Os períodos em que o solo ficava descoberto concentravam-se entre outubro 

e meados de dezembro e entre meados de abril e meados de julho, épocas de 

implantação e estabelecimento das lavouras. Como não há época seca definida nos 

dois estados, a ocorrência de precipitações nestas épocas do ano gerava perdas 

importantes de solo. 

Ao mesmo tempo, a opção por fertilizantes químicos e a redução da 

fertilização orgânica geraram o empobrecimento estrutural dos solos, com redução 

da porosidade e da infiltração de água. Os teores  de matéria orgânica no material 

erodido na década de 80 eram 30% a 400%  dos teores que permaneceram no solo. 

A mudança de prática agrícola foi responsável pela redução das erosões 

laminar e em ravinas no noroeste do Rio Grande do Sul. Os terraços paralelos às 

curvas de nível foram implantados, na década de 80, nos locais onde a declividade 

era superior a 5%, combinado com a redução do número de operações para a 

preparação do solo e a utilização de maquinário mais apropriado. 

O plantio direto sem terraceamento reduziu o escoamento superficial, a 

formação de ravinas efêmeras e a perda de solo, principalmente pelo aumento da 

cobertura vegetal e pelo aumento da rugosidade da superfície, embora tenha 

aumentado o escoamento subsuperficial.  
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Apesar da redução da perda total de solos e nutrientes, observa-se que a 

perda de nutrientes no plantio direto, determinada pela concentração de nutrientes 

nas águas de enxurradas, tendem a ser maiores nos sistemas considerados 

conservacionistas do que no preparo convencional, já que a quase  ausência de 

preparo do solo naquelas promove a concentração dos nutrientes na camada 

superficial do solo. Além disto, a erosão em sistemas conservacionistas caracteriza-

se por uma elevada concentração de sedimentos coloidais, que têm alta capacidade 

de adsorção de elementos químicos. 

A conservação do solo consiste em dar o uso e o manejo adequado às suas 

características químicas, físicas e biológicas, visando a manutenção do equilíbrio ou 

recuperação. Através das práticas de conservação, é possível manter a fertilidade do 

solo e evitar problemas comuns, como a erosão e a compactação. 

Sistemas de manejo de solo compatíveis com as características de clima, de 

planta e de solo da Região Sul do Brasil são imprescindíveis para interromper o 

processo de degradação do solo e, conseqüentemente, manter a atividade agrícola 

competitiva. Como meio de prevenção do processo de erosão antrópica, são 

indicadas técnicas como redução da intensidade de preparo, máxima cobertura de 

solo, cultivo de áreas aptas para culturas anuais e emprego de semeadura em 

contorno, associadas ao conjunto de práticas conservacionistas orientadas à 

prevenção da erosão.  

O rol de práticas conservacionistas é extenso, sendo que é sempre 

recomendado o uso de um conjunto de práticas. 

As principais práticas conservacionistas são as seguintes: 

1) Quanto à fertilidade natural – Resultado do processo erosivo, observa-se 

a redução dos teores de nutrientes na camada arável do solo. Em solos ácidos e 

com baixos teores de fósforo (P) e de potássio (K), a aplicação e incorporação de 

calcário e de fertilizantes na camada de 0 a 20 cm de profundidade é fundamental 

para viabilizar o sistema plantio direto nos primeiros anos, período em que a 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

408

reestruturação do solo ainda não manifestou efeitos benéficos. Resultados de 

pesquisa obtidos nos últimos anos indicam que o sistema plantio direto pode também 

ser estabelecido e mantido mediante aplicação superficial de calcário: 

• Adubação – tem a finalidade de elevar a fertilidade natural do solo, 

permitindo o estabelecimento de uma melhor cobertura vegetal. Pode ser 

mineral, com o uso de fertilizantes químicos ou rochas pulverizadas, ou 

orgânica, com o uso de matéria orgânica mineralizada ou não. Podem ser 

também utilizadas escórias e outros restos industriais. 

• Adubação verde: prática pela qual se cultivam determinadas plantas, com 

a finalidade de incorporá-las ao solo, proporcionado melhorias nas 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo e também promovendo 

o enriquecimento de elementos minerais. As plantas utilizadas neste tipo 

de adubação impedem o impacto direto das gotas de chuva sobre o solo, 

evitam o deslocamento ou a lixiviação de nutrientes do solo e também 

inibem o desenvolvimento de ervas daninhas. No sul do Brasil, são muito 

utilizadas plantas leguminosas como Mucunaspp, Crotolaria spp, Cajanus 

cajan, entre outras, visando principalmente à fixação simbiótica do 

nitrogênio. Também são utilizadas gramíneas como a aveia (Avena spp) e 

o azevém (Lollium multiflorum) e espécies descompactadoras do solo, 

como é o caso do nabo forrageiro. 

• Calagem - é o uso de rochas calcárias ou conchas com a finalidade de 

minimizar os efeitos da acidez nociva dos solos e elevar a disponibilidade 

da maior parte dos nutrientes.  

• Uso do esterco É o uso de dejetos animais, incorporados ao solo, com a 

finalidade de melhor a sua estrutura e fertilidade natural. 

 

2) Quanto ao manejo da cobertura vegetal - a manutenção da cobertura do 

solo age em diversos fatores de erosão, como a rugosidade superficial, a retenção 

de água e o controle da destruição de agregados superficial pelo choque das gotas. 

As práticas usuais de cobertura do solo são: 
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• Alternância de capina: prática usada em fruticultura, em que linhas de 

plantas niveladas são capinadas alternadamente, criando obstáculos ao 

escoamento superficial. 

• Ceifa do mato: capinas substituídas por ceifa, permanecendo o sistema 

radicular que aumenta a resistência à desagregação do solo.  

• Cobertura morta (mulching): uso de resíduos vegetais ou outros na 

cobertura do solo, com o objetivo de evitar o impacto das gotas da chuva e 

a redução da umidade do solo pela ação do sol. O sombreamento do solo 

também dificulta a proliferação de espécies invasoras. A quantidade de 

resíduos necessária para a proteção do solo faz com que esta prática seja 

adequada para pequenas áreas. 

• Cobertura vegetal: uso de plantas vivas na cobertura do solo, com o 

objetivo de evitar o impacto das gotas da chuva. 

• Manejo de restos culturais: Na colheita de grãos das culturas que 

formam o sistema de rotação, os restos culturais devem ser distribuídos 

numa faixa equivalente à largura da plataforma de corte da colhedora, 

independentemente de os resíduos serem ou não triturados. 

• Planejamento de sistemas de rotação de culturas: O tipo e a 

freqüência das espécies contempladas no planejamento de um sistema de 

rotação de culturas devem atender tanto aos aspectos técnicos, que 

objetivam a conservação do solo, quanto aos aspectos econômicos e 

comerciais compatíveis com os sistemas de produção praticados 

regionalmente. No Sul do Brasil, os sistemas de rotação de culturas 

normalmente mesclam cereais ou forrageiras de inverno com leguminosas 

e gramíneas de verão. 

• Controle de pastoreio: retirada do gado de uma pastagem quando as 

plantas ainda recobrem toda área. 

• Enleiramento em nível: utilizada no abertura de novas áreas para a 

agricultura, com a derrubada do mato ou capoeira de uma gleba, dispondo 

os resíduos em linha de nível. Semelhante ao mulching. 
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• Manejo sustentado: exploração florestal que objetiva a manutenção do 

estoque e as retiradas periódicas do incremento. 

• Plantio de conversão: plantio de espécies nativas nobres, sob cobertura 

em capoeira adulta ou mata secundária, com a técnica da eliminação 

gradual da vegetação matricial. 

• Corte em talhada: corte de madeira com regeneração, por brotação das 

cepas das árvores. 

• Reflorestamento: para retenção de sedimentos; proteção das barrancas 

e beiras de rio. A grande profundidade e volume do sistema radicular 

favorecem o aumento da macroporosidade do solo; diminuindo o 

escoamento superficial da água. O reflorestamento também pode ser feito 

em faixas intercalares, com a implantação de culturas anuais na entrelinha, 

favorecendo o incremento de matéria orgânica ao solo.  
 

3) Quanto ao preparo do solo - A cobertura permanente do solo e a 

consolidação e estabilização da estrutura do solo, otimizadas pelo sistema plantio 

direto, podem ser, em determinadas situações, insuficientes para disciplinar o fluxo 

da água, seja na lavoura ou no âmbito da microbacia hidrográfica. No sistema plantio 

direto a cobertura de solo exerce função primordial na dissipação da energia erosiva 

da chuva. Mas há limites críticos de comprimento do declive em que essa eficiência é 

superada e, conseqüentemente, o processo de erosão hídrica é estabelecido. Assim, 

mantendo-se constantes todos os fatores responsáveis pelo desencadeamento da 

erosão hídrica e incrementando-se apenas o comprimento do declive, tanto a 

quantidade quanto a velocidade da enxurrada produzida por determinada chuva irão 

aumentar e, em decorrência, elevar o risco de erosão hídrica. A cobertura de solo 

apresenta potencial para dissipar em até 100% a energia erosiva das gotas de chuva, 

mas não manifesta essa mesma eficiência para dissipar a energia erosiva do 

escorrimento superficial. Semeadura em contorno, terraços, taipas de pedra, faixas 

de retenção, canais divergentes, entre outras técnicas, constituem práticas 
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conservacionistas eficientes para a segmentação do comprimento do declive e, 

associadas à cobertura de solo, comprovadamente, contribuem para o efetivo 

controle da erosão hídrica. Portanto, para o controle integral da erosão hídrica, é 

fundamental dissipar a energia erosiva do impacto das gotas de chuva e a energia 

erosiva da enxurrada, mediante a manutenção do solo permanentemente coberto e a 

segmentação do comprimento do declive. A tomada de decisão relativa à 

necessidade de implementação de práticas conservacionistas associadas à 

cobertura de solo pode fundamentar-se na observância do ponto de falha dos 

resíduos culturais na superfície do solo provocado pela enxurrada. A falha de 

resíduos indica o comprimento crítico do declive, ou seja, a máxima distância que a 

enxurrada pode percorrer sem desencadear processo de erosão hídrica. Em 

conseqüência, o comprimento crítico do declive corresponde ao espaçamento 

horizontal entre terraços ou prática conservacionista equivalente. 

• Cultivo ou preparo mínimo: uso minimizado de máquinas agrícolas 

sobre o solo, com a finalidade de menor revolvimento e compactação. Na 

impossibilidade de adoção do sistema plantio direto, descrito a seguir, a 

melhor opção de preparo do solo para a semeadura é o preparo mínimo, 

com uso de implementos de escarificação do solo. Nesse caso, o objetivo 

é reduzir o número de operações e não a profundidade de trabalho dos 

implementos. As vantagens desse sistema são: aumento da rugosidade do 

terreno, proteção da superfície do solo com restos culturais, melhor 

rendimento operacional de máquinas e menor consumo de combustível. 

• Escarificação: uso do escarificador no preparo reduzido ou mínimo do 

solo, quebrando a camada densa superior e formando uma maior 

rugosidade superficial. 

• Rompimento de compactação subsuperficial: quebra da camada 

profunda adensada (pé de arado ou pé de grade), com a finalidade de 

aumentar a permeabilidade do solo. Em solos compactados, verificam-se 

baixa taxa de infiltração de água, ocorrência freqüente de enxurrada, 

raízes deformadas e/ou concentradas na camada superficial, estrutura 
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degradada e elevada resistência às operações de preparo e de semeadura. 

Solos compactados levam a situações freqüentes de deficiência hídrica, 

mesmo para estiagens de pouca duração. Normalmente, o limite inferior 

da camada compactada não ultrapassa 25 cm de profundidade. A 

operação de descompactação do solo é indicada à semeadura de culturas 

de elevada produção de biomassa e de sistema radicular abundante. Os 

efeitos benéficos dessa prática dependem do manejo adotado após a 

descompactação. Em geral, havendo intensa produção de biomassa em 

todas as safras agrícolas e controle do tráfego de máquinas na lavoura, a 

escarificação do solo não necessitará ser repetida. 

• Plantio direto: implantação de uma cultura diretamente sobre a resteva 

de outra, com a finalidade de manter o solo coberto, evitando o impacto da 

gota da chuva. Apresenta a necessidade de controle ou dessecamento da 

cultura anterior. O sistema plantio direto deve ser enfocado como processo 

de exploração agropecuária que envolve diversificação de espécies, via 

rotação de culturas, mobilização de solo apenas na linha de semeadura ou 

na cova de plantio e manutenção permanente da cobertura de solo. A 

consolidação do sistema plantio direto, entretanto, está essencialmente 

alicerçada na rotação de culturas orientada ao incremento da rentabilidade, 

à promoção da cobertura permanente de solo, à geração de benefícios 

fitossanitários e à manifestação da fertilidade integral do solo (aspectos 

físicos, químicos e biológicos). A integração da rotação de culturas, o 

abandono da mobilização de solo e à manutenção permanente da 

cobertura de solo asseguram uma evolução gradual e positiva das 

características físicas e químicas do solo, com alteração também do 

componente biológico. O uso intenso de herbicidas, no entanto, pode gerar 

alterações negativas no componente biológico, com a redução da 

atividade microbiana ou a seleção de certas espécies de organismos. O 

sistema plantio direto constitui, atualmente, a modalidade de agricultura 

conservacionista de maior adoção no Sul do país.  
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• Plantio em faixa de retenção: utilização de uma faixa de cultura 

permanente de largura específica e nivelada, entre faixas de rotação. 

• Plantio em faixas de rotação: implantação das culturas temporárias em 

faixas niveladas e alternadas. 

• Plantio de enriquecimento: plantio com espécies desejáveis, nas 

capoeiras e florestas naturais submetidas a corte seletivo, acompanhado 

da remoção de trepadeiras, arbustos e árvores indesejáveis. 

• Plantio em nível: execução de todas as operações de preparo do solo e 

condução de uma cultura em linhas niveladas. 

• Ressemeio: usada em pastagem para repovoar as áreas 

descobertas, protegendo o solo da erosão por impacto. 

• Sistematização da lavoura: Ravinas, sulcos e depressões no terreno, 

decorrentes do processo erosivo, concentram enxurrada, dificultam o livre 

tráfego do maquinário agrícola na lavoura, promovem concentração de 

plantas invasoras e constituem manchas de menor fertilidade de solo. Para 

o estabelecimento do sistema plantio direto, recomenda-se a eliminação 

desses obstáculos, mediante sistematização do terreno com emprego de 

plainas, motoniveladoras ou mesmo escarificadores e grades. A execução 

dessa operação evita a posterior mobilização de solo após a adoção do 

sistema plantio direto. 

• Sulcos em nível: pequenos canais nivelados, que têm a finalidade de 

diminuir o escoamento superficial, aumentando a infiltração. 

• Banqueta individual: usada em fruticultura, protegendo a área de solo de 

cada árvore com um pequeno patamar. 

• Terraceamento: Terraços são estruturas hidráulicas conservacionistas, 

compostas por um camalhão e um canal, construídas transversalmente ao 

plano de declive do terreno. Pela sua importância, os principais tipos de 

terraços são descritos no item a seguir. 
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Terraceamento 
Os terraços constituem-se na prática conservacionista mais estrutural que 

existe. A sua implantação altera significativamente o modo de exploração da 

propriedade. São sulcos ou valas construídas transversalmente à direção do maior 

declive, sendo construídos basicamente para controlar a erosão e aumentar a 

infiltração da água e a umidade do solo. Essas estruturas constituem barreiras ao 

livre fluxo da enxurrada, disciplinando-a mediante infiltração no canal do terraço 

(terraços de absorção) ou condução para fora da lavoura (terraços de drenagem). O 

objetivo fundamental do terraceamento é reduzir riscos de erosão hídrica e proteger 

mananciais (rios, lagos, represas...).  
Com a implantação de terraços é possível: 

• Diminuir a velocidade e volume da enxurrada; 

• Diminuir as perdas de solo, matéria orgânica, sementes e fertilizantes; 

• Aumentar o conteúdo de umidade no solo, uma vez que há maior 

infiltração de água; 

• Retardar e reduzir o pico da vazão de cheia dos cursos d’água; 

• Melhorar as condições de mecanização das áreas agrícolas. 

Por ser uma prática que necessita de investimentos, o terraceamento é a 

opção indicada quando não é possível controlar satisfatoriamente a erosão a partir 

da adoção de outras práticas mais simples de conservação do solo.  

O terraceamento é útil em locais onde é comum a ocorrência de chuvas cuja 

intensidade e volume superam a capacidade de armazenamento de água do solo e 

onde outras práticas conservacionistas são insuficientes para controlar a enxurrada. 

A determinação do espaçamento entre terraços está intimamente vinculada ao 

tipo de solo, à declividade do terreno, ao regime pluvial, ao manejo de solo e de 

culturas e à modalidade de exploração agrícola. 
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Os terraços são indicados para terrenos com declividade entre 4 e 50%. Em 

declividade inferior a 4% e em áreas de pendentes curtas, podem ser substituídos 

por faixas de retenção, plantio em nível, rotação de culturas ou culturas em faixas. 

Para pendentes longas, as áreas devem ser terraceadas a partir de 0,5% de declive. 

4.1.1.3. Exemplos de recuperação/mitigação de áreas de erosão 
A mudança de práticas agrícolas é a responsável pela diminuição de perda de 

solo no noroeste do Rio Grande do Sul entre a década de 70, auge da expansão da 

fronteira agrícola, e a década de 90.  

A primeira mudança foi a alteração do método de cultivo, com o abandono do 

plantio convencional, constituído por uma aração, gradagem pesada e duas 

gradagens niveladoras. Práticas como o cultivo ou preparo mínimo foram 

introduzidas, assim como o terraceamento. Os custos elevados desta última prática e 

a falta de programas específicos de financiamento agrícola impediram o atingimento 

da totalidade da área indicada para esta prática. 

O plantio direto surgiu com maior vigor após a vulgarização do uso de 

herbicidas químicos e o desenvolvimento de implementos específicos para o cultivo 

do solo sem a aração. É a prática conservacionista mais disseminada na região sul, 

embora não seja suficiente para controlar a erosão em todas as situações. 

Programas governamentais com o das microbacias, desenvolvidos pelos 

organismos públicos de extensão rural são exemplos efetivos de conservação do 

solo, com a vantagem de atender às peculiaridades de pequenas propriedades 

familiares. O tempo de implantação do programa na totalidade da região parece ser o 

entrave principal a ser vencido, com a ampliação do corpo técnico, das linhas de 

financiamento específicas e de outros instrumentos de fomento.  

A erosão por voçorocas, nas áreas ocupadas principalmente pelas lavouras de 

soja ou de pastejo acima da capacidade, é um problema de difícil solução. A 

formação de pipping no interior do perfil do solo leva a consolidação de sistemas de 

drenagem, com a ampliação do problema para montante. Algumas alternativas para 
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controle de voçorocas menores baseiam-se na implantação de pequenos diques que 

levam à redução da velocidade do fluxo da água e sedimentação do material 

carreado, mas há limitações quanto ao seu uso em estruturas maiores.  

O acompanhamento da formação e evolução das voçorocas deve ser mantido 

e ampliado, assim como disseminadas as práticas para controle bem sucedidas. Um 

investimento maior em pesquisa também deve ser implantado, considerando o 

significativo retorno econômico e ambiental resultante do controle deste processo. 

O uso da irrigação em culturas anuais ou perenes deve ser incentivado, pois 

aumenta a produção de matéria orgânica, eleva o volume do sistema radicular e da 

parte aérea das plantas, com a conseqüente melhora da estrutura do solo e redução 

do impacto direto da chuva sobre o solo. Além disto, ao aumentar a garantia da 

produção agrícola, permite que o agricultor possa planejar outras intervenções de 

maior vulto, como o terraceamento. 
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4.1.2. Arenização  

Conforme o Termo de Referência, um dos problemas ambientais identificados 

na região da bacia do rio Uruguai, e que deveria compor um estudo técnico 

específico, refere-se ao processo de desertificação. Contudo, analisando a região 

onde ocorre o processo de degradação de terras na bacia do rio Uruguai, mais 

precisamente, o sudoeste do Rio Grande do Sul, considera-se inadequado o uso do 

conceito de desertificação, para a explicação dos processos característicos dessas 

áreas.  

Denominaram-se então, as feições observadas como Areais (denominação 

historicamente utilizada para as manchas de areia expostas) e o processo como 

Arenização. Mesmo que tenha sido excluído da ótica da desertificação o processo de 

degradação dos solos do SW do RS, cabe uma diferenciação dos dois conceitos 

para o entendimento do conceito de Arenização. 

A partir da década de 70, no Rio Grande do Sul, em especial a Campanha 

Gaúcha, área drenada pelos rios que compõe a bacia do rio Uruguai, começa a ser 

vista como uma área sujeita aos processos inicialmente considerados como 

desertificação. O referido processo foi vinculado às atividades humanas, seja à 

pecuária através do superpastoreio, seja a agricultura através da expansão da 

lavoura da soja e a mecanização, em municípios como Alegrete, São Francisco de 

Assis e Itaqui, especialmente. 

Na literatura científica há um número expressivo de conceitos sobre 

desertificação, os quais, de maneira geral, o relacionam ao processo de degradação 

de terras pelas atividades humanas. Durante a Conferência ECO 92, o processo de 

desertificação aparece associado à destruição do potencial biológico de terras áridas, 

semi-áridas e sub-úmidas secas, podendo-se assim estabelecer a escala espacial 

proposta para cartografar o processo. Na avaliação dos conferencistas ocorre a 
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deterioração da vida, uma interferência na relação entre clima, solo e vegetação 

ocasionando o rompimento do equilíbrio desses três fatores que compõem o meio. 

Partindo da análise de conceitos sobre desertificação e analisando a região 

em processo de degradação dos solos, Suertegaray (1987) 28 , considerou 

inadequado o uso do conceito desertificação para explicar os processos lá 

observados. A região em estudo não se constitui em uma região árida ou semi-árida. 

Esta registra precipitações médias anuais em torno de 1.400mm e, por outro lado, 

não há evidências confiáveis de que a expansão desse processo estaria mudando o 

clima regional (úmido) para um clima do tipo semi-árido ou árido, como indica o 

conceito de desertificação. 

Assim, para sintetizar a explicação deste processo, Suertegaray (1987) 

construiu o conceito de Arenização. Para a autora o processo de formação de areais 

(Figura 4.1) no sudoeste do Rio Grande do Sul, resulta da arenização, conceito mais 

recentemente ampliado (Suertegaray e Verdum, 2008), que consiste em: 
“retrabalhamento de depósitos areníticos (pouco consolidados) ou arenosos 

(não consolidados) que promove nessas áreas, dificuldade de fixar a 

vegetação, devido à constante mobilidade dos sedimentos. O retrabalhamento 

desses depósitos, no caso de formações superficiais, provavelmente 

quaternárias, resultou de uma dinâmica morfogenética onde os processos 

hídricos superficiais, particularmente o escoamento concentrado do tipo ravina 

ou voçoroca, associados a chuvas torrenciais expõe, transporta e deposita 

areia, dando origem a formação de areais que, em contato com o vento, 

tendem a uma constante remoção”. 

A perda de nutrientes e a mobilização dos sedimentos, por sua vez, dificultam 

a continuidade da pedogênese e a fixação da vegetação, resultando em areais. Os 

areais constituem a forma mais evidente deste processo. Entende-se por areal uma 

área caracterizada por depósitos arenosos recentes, portanto, inconsolidados em 

constante remoção pelo processo de arenização. No sudoeste do Rio Grande do Sul 
                                                 
28 SUERTEGARAY, D.M.A. (1987) A Tragetória da Natureza. Um Estudo Geomorfológico sobre os Areais de Quaraí - RS. 
Tese de Doutorado, Dep de Geografia, USP, São Paulo. (inédito), 243p. 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

419

este processo foi descrito por Suertegaray (1987), como de origem natural, podendo 

ser intensificado pela atividade pastoril ou agrícola. 

 

Figura 4.1 – Vista parcial de um areal, bacia do arroio Cati afluente do rio Quaraí, Município de Quaraí, 
RS. (Autoria: Rozalia Torres, 2005). 

 
Os fenômenos de desertificação e arenização ocorrem em regiões brasileiras 

distintas. As áreas em processo de desertificação ocorrem na região Nordeste, em 

particular nas áreas semi-áridas. As áreas de arenização ocorrem na região Sul, em 

particular no Rio Grande do Sul, na sua porção sudoeste, banhada pelos afluentes 

do rio Uruguai. Nesta região, os principais municípios com ocorrência de areais são 

Alegrete, São Francisco de Assis, Manuel Viana, Maçambará, São Borja, Cacequi, 

Itaqui, Unistalda, Rosário do Sul e Quaraí.  

A comparação expressa no Quadro 4.1, apresenta uma diferenciação entre 

elementos que caracterizam as áreas em processo de desertificação e áreas em 

processo de arenização. No que se refere à desertificação, toma-se como referência os 
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estudos feitos numa região específica denominada “Cariri Paraibano”, uma das áreas 

em processo de desertificação significativo na região Nordeste. 

Quadro 4.1 – Desertificação no Cariri paraibano e Arenização no Sudoeste gaúcho.  

CARACTERÍSTICAS Desertificação no Cariri 
Paraibano 

Arenização no Sudoeste 
Gaúcho 

Tipos Climáticos em que 
Ocorrem 

Tropical Semi-Árido, com cerca 
de 500 mm/ano. 

Subtropical Úmido, com cerca 
de 1400 mm/ano. 

Embasamento e Solos 

Rochas cristalinas. 
Formações superficiais rasas. 
Solos argilo - arenosos Luvissolo 
Crômico (ex- Bruno Não Cálcico) 
e o Neossolo Litólico (ex-Litólico). 

Rochas sedimentares. 
Formações superficiais  de 
profundidade média/alta. 
Solos arenosos Neossolos 
Quartzarênicos Órticos (ex 
Areias Quartzosas). 

Processos Erosivos Dominantes Hídricos; presença de ravinas. Eólicos e Hídricos; presença de 
ravinas e voçorocas e areais. 

Tipo de Vegetação Original Caatinga (florestal) Campos (herbácea) 

Atividade Econômica Dominante Pecuária Extensiva (caprinos) Pecuária Extensiva (bovinos) 

Situação Econômica e Política 
no Passado e Atualmente Marginal/Marginal Central/Marginal 

Estrutura Fundiária Dominante Pequenas e Médias Grandes /médias 

Atividade Econômica em 
Expansão Caprinocultura Silvicultura (eucalipto) 

Sinais Acentuados de 
Superpastagem Presente Ausente 

Qualidade das Águas  Presença de salinidade Boa 

Situação Geopolítica 

Importante: nascentes do rio 
Paraíba; localização da barragem 
Epitácio Pessoa (principal 
abastecedora de água para 
Campina Grande – 2ª maior 
cidade da Paraíba); rota de 
passagem de um dos canais da 
transposição do rio São 
Francisco. 

Importante: zona de fronteira 
internacional (Uruguai e 
Argentina) e ponto de recarga 
do Aqüífero Guarani. 

Elaborado por Bartolomeu Israel de Souza e Dirce Maria Antunes Suertegaray. 
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4.1.2.1. Formação de Areais 
A área de ocorrência de areais, segundo Suertegaray (1987) tem como 

substrato o arenito da Formação Botucatu e ou Formação Guará. Sobre esta 

formação Mesozóica assentam-se depósitos arenosos não consolidados, originários 

de deposição hídrica e eólica durante o Pleistoceno e Holoceno. São sobre estes 

depósitos que se originam os areais, mais particularmente, os depósitos da unidade 

eólica, com teores mínimos de argila e matéria orgânica. 

A formação dos areais, interpretada a partir de estudos geomorfológicos, 

associada à dinâmica hídrica e eólica, indica que estes resultam inicialmente de 

processos hídricos. Estes processos, relacionados com uma topografia favorável, 

permitem, numa primeira fase, a formação de ravinas e voçorocas. Estas, na 

continuidade do processo, desenvolvem-se por erosão lateral e regressiva, 

conseqüentemente, alargando suas bordas (Figura 4.2). Por outro lado, à jusante 

destas ravinas e voçorocas em decorrência do processo de transporte de sedimentos 

pela água durante episódios de chuvas torrenciais, formam-se depósitos arenosos 

em forma de leques. Com o tempo esses leques vão se agrupando e em conjunto 

dão origem a um areal. O vento que atua sobre essas areias, em todas as direções, 

permite a sua ampliação. 
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Figura 4.2 – Esquema interpretativo da evolução da paisagem em área de ocorrência de areais 
(acima). Modelo de representação da dinâmica hídrica e a origem dos areais (abaixo). 

 
Os areais ocorrem sobre unidades litológicas frágeis (depósitos arenosos) em 

áreas com baixas altitudes e declividades. São comuns nas médias colinas ou nas 

rampas em contato com escarpas de morros testemunhos. Sobre outro aspecto, a 
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formação de ravinas e voçorocas, processos que estão na origem dos areais, podem, 

também, ser resultado do pisoteio do gado e do uso de maquinaria pesada na 

atividade agrícola, originando sulcos e desencadeando condições de escoamento 

concentrado. 

Estes dados, mais recentemente associados aos dados arqueológicos, 

corroboram a tese defendida por Suertegaray (1987) relativa à origem dos areais. 

Para a autora, estes são decorrentes da dinâmica da natureza na sua origem, ainda 

que a ação do homem possa intensificar este processo, como os estudos das 

dinâmicas atuais indicam. 

Um dos componentes significativos no processo de arenização corresponde à 

dinâmica do escoamento subsuperficial, através de dutos e de fluxos mais profundos, 

os lençóis subterrâneos. Estes são os responsáveis pela evolução de feições do tipo 

ravinas para feições do tipo voçorocas, formas – processos que estão na origem dos 

areais.  

Considera-se que a gênese dos areais no que se refere à dinâmica da 

natureza pode ser sintetizada em três fases. A primeira corresponde à formação de 

degraus de abatimento, a segunda à formação de ravinas e voçorocas e a terceira à 

formação do areal propriamente dito. 

 

4.1.2.2. Característica das áreas de ocorrência de areais 
Na Região da Bacia do Rio Uruguai, as áreas reconhecidas regionalmente 

como areais, localizam-se, mais precisamente, entre as latitudes de 20º00’ e 31º00’S 

e as longitudes 54º30’ e 58º45’ W. Os areais têm um padrão de localização 

característico, predominantemente localizam-se em médias vertentes das colinas ou 

morros testemunhos, formas de relevo típicas da área. O substrato sobre os quais se 

desenvolve este processo é arenoso, decorrente, na sua grande parte, da deposição 

eólica pretérita. A vegetação original é de campos.  
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As áreas mais deprimidas da topografia regional constituem as várzeas dos 

rios. Estas se caracterizam pela presença de solos argilo-arenosos com elevado teor 

de matéria-orgânica, por conseguinte não são áreas de ocorrência de areais, 

conforme definidas anteriormente. Ao longo dos rios nessas áreas, há presença de 

depósitos arenosos característicos de rios meândricos. Estes se apresentam em 

forma de meia lua e resultam da dinâmica hídrica. São depósitos decorrentes de 

processos fluviais, portanto, diferentes daqueles encontrados nas médias encostas e 

que dão origem aos areais. Estes representam o processo de assoreamento fluvial 

que em alguns canais está associado à erosão e transporte de material pela 

dinâmica da arenização. 

 
Figura 4.3 – Distribuição dos areais nos municípios Sudoeste do Rio Grande do Sul. 

 
Os areais constituem feições antigas da paisagem, associam-se a uma 

dinâmica hídrica e eólica sob solos frágeis. Resultam de uma associação de 

processos que, mais recentemente, são intensificados pelo uso do solo. Não 
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obstante, se em algumas áreas os areais se expandem, em outras, naturalmente, se 

recuperam, na medida em que a vegetação os estabiliza. Trata-se de um fenômeno 

complexo.  

As áreas de ocorrência de areais estão diretamente vinculadas aos municípios 

de Quaraí, Alegrete, Itaqui, São Francisco de Assis, Manuel Viana, Maçambará, 

Unistalda, São Borja, Rosário do Sul e Cacequi. A extensão de areais para o 

conjunto desses municípios está expressa na tabela a seguir.  

Ao observar esta tabela verifica-se uma pequena variação na extensão dos 

areais para o período analisado (1989 – 2004/05), ou seja, a variação do total de 

hectares é de 3.024,37 em 1989 e 3.027,41 em 2004/05. Este dado revela que a 

expansão dos areais não se dá em grandes dimensões.  

Por outro lado, ao observar os dados por município, verifica-se uma expansão 

em algumas áreas municipais enquanto que em outras há redução de areais. São 

exemplos de áreas de expansão os municípios de Alegrete, Manuel Viana e São 

Borja entre outros. São Francisco de Assis corresponde ao município que apresenta 

redução da área. 

Tabela 4.1 – Extensão dos areais por município da RBRU. 

Área de areais (ha) % de areais por 
município 

Nº de manchas 
arenosas Município 

Área do 
município 

(ha) 1989 2004/2005 1989 2004/2005 1989 2004/2005 

Alegrete 772060,0 934,67 939,87 0,1211 0,1217 461 546 
Cacequi 233307,0 9,36 18,00 0,0040 0,0077 17 16 

Itaqui 329675,0 23,30 14,48 0,0071 0,0044 17 31 
Maçambará 178857,0 276,66 276,12 0,1547 0,1544 186 217 

Manuel Viana 128738,0 551,97 561,78 0,4287 0,4364 152 142 
Quaraí 322466,0 230,40 234,09 0,0714 0,0726 94 169 

Rosário do Sul 437887,0 15,39 26,46 0,0035 0,0060 38 27 
São Borja 380185,0 194,94 212,40 0,0513 0,0559 150 92 

São Francisco 
de Assis 259859,0 765,27 720,72 0,2945 0,2773 335 334 

Unistalda 57601,0 22,41 23,49 0,0389 0,0408 47 60 
TOTAL 3100635 3024,37 3027,41 0,0975 0,0976 1497 1634 
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4.1.2.3. Identificação de áreas de ocorrência e áreas suscetíveis à 
formação de areais  

Neste item são apresentados os dados relativos à distribuição dos areais por 

sub-regiões. Compõe este item o mapeamento digital que expressa a distribuição 

dos areais na área em estudo e a quantificação destes. 

O mapeamento das áreas de ocorrência de areais na RBRU, para fins desta 

análise, foi elaborado com base em imagens Landsat TM5 dos anos de 2004/2005. 

O processo de mapeamento foi efetuado com base na classificação digital pelo 

método de fatiamento. Após a classificação foi definida uma máscara para eliminar 

as áreas que, mesmo tendo o mesmo comportamento espectral não correspondem 

aos areais em análise. Tratam-se essas de áreas de depósitos arenosos no interior 

de calhas fluviais, particularmente, no Rio Ibicuí cuja gênese está associada a 

processos de deposição fluvial, portanto, não configurando areais como os aqui 

analisados já que estes têm localização nas vertentes e processos diferentes 

daqueles. 

A Tabela 4.2 apresenta as sub-regiões onde ocorre arenização, indica a área 

destas bacias, o número de areais por bacia a área total destes e os percentuais 

correspondentes. 

Tabela 4.2 – A distribuição dos areais por sub-região na RBRU. 

Sub-região Área (ha) Areais por Bacia Área total dos 
areais (ha) 

% dos areais por 
área total da 

bacia 
QUARAÍ 665.877,770 110 226,348 0,0300 
SANTA MARIA 1.566.592,544 4 6,840 0,0004 
IBICUÍ 3.504.112,837 1.394 2.985,985 0,0800 
Total 5.736.583,151 1.508 3.219,173 0,1104 

 

Na RBRU três sub-regiões apresentam processo de arenização. São elas as 

sub-regiões das bacias dos rios Quaraí, na fronteira com o Uruguai e as bacias dos 

Rios Santa Maria e Ibicuí. Destas, a sub-região com maior presença do processo de 
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arenização é, significativamente, a da bacia do rio Ibicuí apresentando em números 

1.394 areais, representando 0,08 de sua área total. 

Em que pese o percentual reduzido de areais comparado à extensão das sub-

regiões, é importante registrar que estes configuram obstáculos ao uso do solo 

quando apresentam grandes extensões no interior das propriedades rurais. 

Para a elaboração do que se denominou de mapa de suscetibilidade ou de 

áreas vulneráveis ao processo de arenização, foram utilizadas imagens Landsat TM 

de janeiro e fevereiro de 2007. A interpretação dessas imagens foi visual. Utilizou-se 

para estabelecer os limites dessas áreas os seguintes critérios, considerados em 

conjunto: 

• áreas de reduzida biomassa, onde a cobertura vegetal de campo se 

apresenta visualmente de forma mais rarefeita na superfície observada; 

• associação de áreas onde a reduzida biomassa articula-se, também, 

com presença de areais; 

• característica do substrato, neste particular, considera-se a presença de 

substrato arenoso, suscetível ao processo de arenização.  

Conforme pode ser observado na figura a seguir, existem duas áreas 

suscetíveis a arenização. Uma delas localizada mais ao sul, na sub-região do rio 

Quaraí cujo substrato é a formação Botucatu (arenito). Uma segunda área ocupa a 

porção central da sub-região do rio Ibicuí e uma parcela pequena da sub-região do 

rio Santa Maria. Esta área tem seu substrato associado a duas formações arenosas 

reconhecidas como formação Botucatu e formação Guará. 

Observa-se que essas duas áreas apresentam-se de forma fragmentada 

resultando num conjunto expressivo de sub-áreas. Esta fragmentação é decorrente 

da não inclusão das áreas úmidas, ou seja, das planícies fluviais que mesmo 

estando no interior do grande polígono da arenização não são suscetíveis a esse 

processo.  

 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

428

 
Figura 4.4 – Localização dos areais e áreas suscetíveis ao processo de arenização.  

 
A Tabela 4.3 apresenta a quantificação relativa a essas áreas. Conforme os 

dados da tabela, a sub-região da bacia do rio Ibicuí apresenta a área mais 

abrangente em relação à suscetibilidade aos processos de arenização. 

Considerando a fragmentação em subáreas tem-se que, 55 subáreas estão sujeitas 

a esse processo. Estas perfazem um total de 738.819,06 ha de área vulnerável, ou 

seja, 21,1 % da área total da sub-região Ibicuí. Da área total das três sub-regiões 

têm-se um percentual de 29,99% de vulnerabilidade dessas aos processos de 

arenização. 

Uma observação do uso do solo nessas áreas registra uma expansão 

significativa da lavoura de soja em áreas indicadas como vulneráveis. Considerando 

que essa atividade agrícola, particularmente, nos anos 70/80 do século passado foi 

responsável pela intensificação desse processo, em municípios como de São 
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Francisco de Assis, Maçambará e Manuel Viana, pode-se afirmar que tal uso poderá 

intensificar a arenização nessas áreas conforme já ocorreu no passado. 

Tabela 4.3 – Áreas suscetíveis ao processo de arenização na RBRU. 

Sub-região Área (ha) 
Áreas 

susceptíveis por 
sub-região 

Área total 
susceptível (ha) 

% das áreas 
susceptíveis por 
área total da sub-

região 
QUARAÍ 665.877,770 3 45.193,613 6,79 
SANTA MARIA 1.566.592,544 2 32.966,783 2,1 
IBICUÍ 3.504.112,837 55 738.819,069 21,1 
Total 5.736.583,151 59 816.979,465 29,99 
 

Passados mais de 20 anos houve mudança no processo de plantio, sendo 

muitas áreas, mais recentemente, cultivadas através da técnica do plantio direto. 

Entretanto, considerando que os solos que caracterizam essas áreas, Neossolos 

Quartzarênicos Órticos, são solos pobres e de alta erosividade e que, a 

recomendação agronômica nesses casos é de cobertura permanente tem-se nesse 

uso um provável parâmetro de ampliação na fragilidade dessas áreas. 

 

4.1.2.4. Principais condicionantes à ocorrência de arenização 
A partir da interpretação da gênese dos areais, com base no conhecimento 

obtido pela pesquisa científica, até o momento têm-se como principais 

condicionantes à ocorrência da arenização os seguintes fatores: 

1. Bioma de ocorrência: Os areais ocorrem no bioma Pampa, o qual é 

caracterizado por um substrato de solos rasos. No caso especifico dos 

areais, a ocorrência é em substrato arenoso. Este é recoberto por 

vegetação de campo entremeado, nas áreas mais úmidas, vales de rios e 

encostas de morros, de vegetação de mata. A vegetação de campo é 

caracterizada como uma vegetação típica de ambientes mais secos. 

Atualmente sua persistência deve-se as adaptações feitas e aos solos 

característicos da região que  favorecem a sua manutenção. 
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2. Característica dos solos: Os solos onde ocorrem os areais ou o processo 

de arenização, conforme já indicamos, são solos novos, formações muito 

recentes, rasos ou profundos, frágeis com baixo teor de matéria orgânica – 

inferior a 15% - e de nutrientes. Solos arenosos “altamente suscetíveis à 

erosão hídrica e eólica”. A erosão que se observa nesses solos é erosão 

em sulcos. Estas dão origem às ravinas e voçorocas. A erosão eólica só 

ocorre quando este solo não está coberto. Denominam-se esses solos, 

mais recentemente, de Neossolos Quartzarênicos Órticos.  

3. Dinâmica hídrica: Nessas áreas o processo de arenização se associa a 

presença da água e não a escassez como no caso de áreas desertificadas. 

A dinâmica da água nesses solos, em particular no que se refere à erosão 

está associada a processos superficiais concentrados. Estes originam 

sulcos, ravinas e voçorocas. O escoamento laminar não é característico 

dessas áreas divido a dois condicionantes fundamentais, a presença de 

solos arenosos com elevada capacidade de infiltração. Experimentos feitos 

na área demonstraram que de 100% da chuva precipitada em um dia 97% 

infiltra, sob solo com cobertura de gramínea. Em segundo lugar tem-se a 

cobertura de gramíneas como protetora do solo. Assim, sob área com 

cobertura de gramíneas quando os fatores de formação  de sulcos não 

estão presentes os solos são preservados.  

4. Regime das chuvas: A dinâmica hidro-climatológica foi estuda por 

Verdum (1997)29. Com base em sua tese as chuvas irregulares e por vezes 

torrenciais na região são os processos fundantes da dinâmica das 

voçorocas. 

5. Condicionante estrutural associado ao escoamento subsuperficial: 
Mais recentemente, pesquisas desenvolvidas na área por Uagoda (2004) e 

Andrades Filho (2007) indicam que os processos de ravinamento e 

                                                 
29 VERDUM, R. Approche géographique des déserts dans les communes de São Francisco de Assis et Manuel Viana – État do 
Rio Grande do Sul – Brésil. 1997. Tese de Doutorado. Université de Toulouse II - Le Mirail. U.T.H. França. 
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voçorocamento estão vinculados as a estrutura de base, ou seja, o 

substrato rochoso. Nesse substrato a presença de lineamentos condiciona 

os fluxos hídricos reativando antigos canais de drenagem e favorecendo a 

formação de ravinas e voçorocas. 

6. Uso do solo sem o manejo adequado: Considerando que o solo onde 

ocorrem os areais é frágil, estes são altamente susceptíveis a erosão 

quando o manejo agrícola desses solos, particularmente através de 

maquinaria pesada promove a formação de sulcos que podem evoluir para 

a formação de ravinas e voçorocas. A atividade pastoril de forma intensiva 

em número de cabeças por hectare também é indicada como causadora 

de erosão. Neste caso a erosão se vincula a formação de sulcos pelo 

pisoteio de gado através de trilhas. 

 

4.1.2.5. Medidas relativas à prevenção, mitigação e recuperação de 
áreas arenizadas 

Conforme já foi indicado o processo de arenização tem fortes condicionantes 

relativos à dinâmica natural. Este ambiente frágil tem através do uso inadequado 

possibilidade de ampliação de feições características desse processo: ravinas, 

voçorocas e areais. Medidas relativas à prevenção, mitigação e recuperação dessas 

áreas são de diferentes ordens, mais especificamente podem ser identificadas 

medidas de: 

a) Recuperação de ravinas e voçorocas: considerando que a dinâmica que dá 

origem de areais são fluxos concentrados de água sob a forma de ravinas e 

voçorocas há necessidade de conter esse processo. Inúmeras são as técnicas de 

controle destes processos podendo variar desde obras de engenharia, barragens, 

por exemplo, (o que nas áreas não é adequado considerando o pacote arenoso que 

caracteriza essas áreas) até processos vinculados a reconstituição natural utilizando-

se de revegetação das bordas com gramíneas, bambus, cana-de-açúcar entre outras 
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espécies. Além dessas técnicas é possível recuperar voçorocas com barreiras 

dispostas no interior dessas feições como pode ser verificado no item posterior. 

b) Recuperação de areais ou fixação de areias móveis: as técnicas relativas à 

recuperação de areais dizem respeito à revegetação e estruturas de quebra-vento. 

Entre as técnicas de recuperação, cabe registrar a necessidade de efetiva 

construção do solo através de incorporação de matéria orgânica e nutrientes. Estes 

poderão ser de ordem natural e química.  Na perspectiva de recuperação orgânica 

do solo de forma natural, alternativas em debate e ou experimentadas revelam a 

possibilidade de inserção de matéria orgânica via introdução de esterco de gado, 

farelo de rocha, compostagem proveniente do lixo orgânico transformado em 

composto. 

A cobertura vegetal de recobrimento também se apresenta de forma 

diferenciada. Há sugestões provenientes da biologia e da agronomia que indicam a 

gramínea como a espécie mais favorável a reconstituição dos areais. Além do fato de 

que há gramínea, em particular, a nativa estaria revegetando a área nas suas 

condições originais. Do ponto de vista dos especialistas em solo atribuí-se, que dado 

a fragilidade do solo, estas áreas deveriam ser revegetadas com vegetação arbórea 

perene. Nesse sentido é indicado o recobrimento, por exemplo, com frutíferas 

arbóreas e outras espécies que não fossem utilizadas para corte e que 

preferencialmente, permitissem o surgimento de sub bosques ou que não 

produzissem efeitos alelopáticos. 

c) Recuperação através da silvicultura do Eucalipto: o florestamento tem sido 

utilizado como medida efetiva de recuperação de áreas degradadas em muitos 

países, embora, segundo LIMA (1993), a interação a longo prazo de espécies 

florestais com o solo possa conferir diferentes efeitos sobre a restauração das suas 

condições originais, uma vez que as espécies diferem quanto à dinâmica do sistema 

radicular, as características da serrapilheira, as atividades biológicas e interceptação 

da luz, por exemplo. Para o autor, a conjugação destes fatores culmina geralmente 
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com a melhoria das condições gerais do solo. No entanto, é necessário reconhecer 

que, sem o manejo adequado, as atividades de cultivo intensivo, por exemplo, pode 

destruir rapidamente qualquer efeito benéfico das plantações de eucalipto, inclusive 

o próprio solo. 

A busca de alternativas de recuperação de áreas arenizadas apresenta-se de 

forma diferenciada. No Rio Grande do Sul, as propostas de recuperação dos areais 

datam da década de 70 e tiveram inicio através da Secretaria da Agricultura do Estado 

com o plano-piloto de Alegrete. Este projeto foi desenvolvido no chamado “Deserto de 

São João” (Alegrete/Rio Grande do Sul). Resumidamente constou do uso de esteiras 

como quebra-vento, plantio de uma variedade de espécies arbóreas, arbustivas 

(frutíferas ou lenhosas) leguminosas e gramíneas. Deste resultou a conclusão de que a 

espécie que melhor desenvolveu-se sobre os areais foi o eucalipto. Este projeto, 

avaliado posteriormente pelo proprietário local, não teria apresentado os resultados 

almejados devido à problemas como: uso de verbas públicas para recuperação de 

áreas (areais) em propriedade particulares, sistema de plantio inadequado, com 

espécies arbóreas plantadas em linha e no sentido contrário às curvas de nível 

(montante para jusante), provocando com o tempo, problemas de erosão hídrica; 

construção de esteiras para retenção de areia com material transportado de longa 

distância; frustração com o plantio de acácia e cancelamento do projeto por falta de 

verbas. 

A década de 80 constituiu-se num momento de pesquisa mais intensiva por 

parte de um número reduzido de pessoas. No final dos anos 80 e o início dos anos 

90, sob a orientação de um novo governo no estado do Rio Grande do Sul, 

ocorreram novas tentativas de discussão e de proposições de recuperação dessas 

áreas. Daí surgiram propostas alternativas, hoje em discussão/implantação no 

Estado e que têm no seu bojo os seguintes elementos: 

• recuperação de áreas de areais através da iniciativa privada com 

intermediação do Governo do Estado via Secretaria da Agricultura; 
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• recuperação dos areais através do plantio de espécies exóticas 

(eucalipto e acácia negra) pelo sistema de consórcio entre produtor 

rural e empresário ou pela aquisição direta de mudas na empresa; 

• incorporação das áreas de areais ao processo produtivo pela 

introdução, na área, de outras formas do uso do solo, em particular o 

florestamento com vistas à industrialização da região. Esta proposição 

está assentada inicialmente, no florestamento e, posteriormente, na 

implantação de indústrias moveleiras, de madeira e celulose naquele 

setor do estado30. Acrescida de uma política  de incentivos fiscais para 

desenvolvimento desta atividade agroindustrial sem os quais não 

haveria competitividade, devido ao custo de transporte da matéria-

prima até as indústrias localizadas na região metropolitana. 

I- Silvicultura atual 

A evolução dessa proposição resulta na sua efetivação a partir de 2006, com o 

apoio do governo de estado. Do ponto de vista sócio - econômico, com a introdução 

dessa monocultura, o objetivo é transformar a matriz econômica da campanha do RS, 

histórica e culturalmente pastoril em região de produção de madeira e celulose. Este 

projeto se estende pelo Uruguai e Argentina, portanto, tem dimensão internacional. 

Objetiva constituir um pólo de produção de celulose em terras do Rio Grande do Sul, 

Uruguai e Argentina (O Cone Sul), implantar fábricas de celuloses (as papeleiras tão 

discutidas e geradoras de conflito entre o Uruguai e Argentina recentemente) e 

promover o escoamento dessa produção através de vias navegáveis como a Lagoa 

dos Patos, escoamento pelo Porto de Rio Grande e Rio Uruguai escoamento pelo 

mar del Plata.  O destino é o mercado internacional.  

II- A reconstituição com espécies arbóreas perenes a exemplo das frutíferas  

A partir dos trabalhos elaborados por Suertegaray (1987, 1992 e 1994), 

Suertegaray et al (1989, 1995) e por iniciativa de  Suertegaray e Bellanca (1992) foi 
                                                 
30  - Proposição defendida pelo então secretário da agricultura - Marcos Palombini - no encerramento do I Simpósio sobre 
desertificação no sudoeste do Rio Grande do Sul - 1990. 
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elaborada  uma proposta de recuperação dessas áreas. Para a idealização da 

montagem de um experimento partiu-se das seguintes concepções/objetivos: 

• propor um processo de recuperação dos areais que contemple a 

vegetação característica da área de ocorrência de areais a saber a 

vegetação de campo e/ou frutíferas (laranja, bergamota, uva); 

• reconstituição do solo através da adubação orgânica (esterco e ou 

restos vegetais existentes na propriedade). 

• reconstituição de solos através de uso do composto orgânico que 

poderia ser gerado a partir da coleta seletiva e compostagem do lixo 

das cidades do entorno. 

• plantio de espécies nativas e ou espécies frutíferas em areais em 

parcelas em quadrículas ou em faixas ( considerando curvas de nível e 

sistema quebra-vento).  

Proposições que sugerem a diversificação das culturas e vem sendo 

pensadas no âmbito da economia alternativa e solidária objetivando a produção de 

alimento, renda e sustentabilidade ambiental. 

III- Reconstituição com barreiras de vegetação nativa - Fazenda Paredão (São 

Francisco de Assis) 

A recuperação de áreas degradadas nesta fazenda consistiu em construir 

barreiras (quebra-vento) e também controle hídrico superficial através do plantio do 

butiá anão, espécie original e abundante na área. Estas são plantadas seguindo as 

curvas de nível e a direção predominante do escoamento. Nos intervalos entre as 

barreiras foram plantadas diferentes espécies de gramíneas - bracheária, pensacola 

e pangola. A espécie bracheária tem apresentado melhores resultados no que se 

refere ao recobrimento do solo. Trata-se de uma iniciativa do proprietário 

individualmente. Outros proprietários promoveram a revegetação de áreas de areais 

com estas espécies. Na avaliação de alguns proprietários, o resultado da introdução 
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dessas espécies não foi favorável, seja para a alimentação do gado, seja para o 

recobrimento do solo arenoso. 

IV- Reconstituição com o plantio de gramíneas exóticas  

No mesmo município de São Francisco de Assis, sob a iniciativa da EMATER, 

foram experimentados processos de revegetação com espécies florestais (eucalipto) 

e proposta de recuperação com gramíneas, em especial a bracheária. Segundo o 

engenheiro florestal responsável pelo projeto, esta gramínea perene, de clima 

tropical, apresenta boa adaptação à área com invernos amenos; boa produção de 

sementes; boa produtividade de massa verde; palatabilidade e valor nutritivo; 

constituindo-se espécie complementar para a produção de forragem. Para além 

destas características, esta espécie apresenta até 10 toneladas/ha de produtividade 

média, suporta o pisoteio e a alta lotação em plantio direto e é apta a solos arenosos. 

O manejo é feito por semeadura em solo com o mínimo de adubação e profundidade 

(até 2 cm). A semeadura é feita entre setembro e outubro na quantidade de 6 a 10 

kg/ha. 

V- Reconstituição natural por isolamento da área e formação de barreiras em 

ravinas 

Trabalhos de pesquisa na área de ocorrência de areais Suertegaray (1987) 

Trindade (2003)31 e Freitas (2006)32 revelam através de análises diferenciadas que 

os areais no contato com a gramínea, dependendo da estação do ano podem se 

ampliar ou reduzir. As razões disto são explicadas pela dinâmica eólica, pela 

resposta das comunidades vegetais ao soterramento e pela estiagem.  

Esta dinâmica permite aos autores reconhecer que para uma recuperação 

natural da área é fundamental que essas áreas sejam isoladas do pisoteio do gado. 

Segundo Freitas (2006) “isso possibilitaria a manutenção e o incremento da 

                                                 
31 TRINDADE, J. P. P. Processos de degradação e regeneração da vegetação campestre do entorno de areais do sudoeste do 
Rio Grande do Sul. 2003. Tese de doutorado. Programa de Pós Graduação em Zootecnia, Faculdade de Agronomia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
32 FREITAS, E. M. de.  Arenização e fitossociologia da vegetação de campo no município de São Francisco de Assis, RS. 2006. 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em geografia, Instituto de geociências, Universidade Federal do rio Grande 
do Sul, Porto Alegre 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

437

vegetação com espécies adaptadas às condições de baixa fertilidade, a baixa 

capacidade de retenção de água pelo solo e resistentes à agressão da areia 

carregada pelo vento”. Além disso, cortinas quebra-vento constituídas de espécies 

arbustivas locais poderiam contribuir para a retenção das areias nos períodos de 

ventos fortes. 

Resta ainda dizer que, reconstituir os areais não é condição necessária para o 

controle do processo de arenização em âmbito regional. Isto requer um controle dos 

processos de ravinamento e voçorocamento. 

Em relação a essas práticas cabe mencionar os experimentos realizados por 

Verdum e apresentados no Atlas da Arenização (Suertegaray , Guasselli e Verdum,  

2001)33 em especial para o controle de ravinas: 

a) Técnica de barreira de pedras: 

Estas técnicas foram aplicadas em uma propriedade rural no município de São 

Francisco de Assis. Foi aplicada com base em conhecimentos de povos africanos e 

desenvolvida experimentalmente por Verdum (1999 a 2001). Consiste em construir 

uma barreira de pedras, perpendicularmente, ao fluxo de água no interior da uma 

ravina. A barreira de pedra é disposta no interior da ravina em diferentes níveis. Ela é 

adequada ao controle de ravinas secundárias ao ravinamento principal. O material 

utilizado (pedras) foi recolhido na própria fazenda onde se realizou o experimento. 

Os resultados forma favoráveis, embora o reduzido tempo de avaliação. Verdum 

(2001) conclui pela sua eficácia na medida em que as barreiras de pedra vão 

permitindo a acumulação de sedimentos, estabilizando a ravina e permitindo sua 

revegetação natural. 

b) Técnica de telas: 

Trata-se da construção de uma barreira através de telas de plástico. Foram 

utilizadas telas superpostas de 10 mm e 2 mm. Na avaliação Verdum (2001) 

                                                 
33 SUERTEGARAY, D. M. A., GUASSELLI, L. A., VERDUM, R. (orgs.) Atlas da Arenização, Sudoeste do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre: Secretaria da Coordenação e Planejamento e Secretaria de Ciência e Tecnologia, Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, 2001. 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

438

reconhece que esta técnica oferece melhores resultados nas parcelas à jusante da 

ravina, onde o fluxo da água em períodos torrenciais e menos concentrado, portanto, 

com menor energia para a erosão das bordas e mesmo do fundo do leito da ravina. 

c) Técnica de barreiras vegetais: 

Esta técnica foi construída a partir de barreiras vegetais. Consistiu na 

construção de uma trama de galhos retiradas das matas do entorno. Sua construção 

implica na colocar uma linha de estacas (galhos) perpendicular ao fluxo da ravina. Os 

ramos obtidos da limpeza do engalhamento são dispostos de forma entrelaçada 

nessas estacas, horizontalmente. Esta trama permite a passagem da água, retém o 

sedimento e possibilita a fixação da vegetação. Mostrou-se eficiente na retenção do 

material no interior da ravina embora deva ser usada com cautela a montante da 

ravina pelos mesmos motivos apontados na técnica de telas, possibilidade de 

destruição da barreira por erosão através de fluxos de elevada capacidade de erosão.  

d) Técnica de fixação da vegetação no fundo da ravina: 

Esta técnica constituiu na plantação, em linha, perpendicular a direção do 

fluxo na ravina, de gramínea. As mudas plantadas foram de NAPPIE, uma espécie 

de gramínea. Este plantio foi associado a técnica de controle através da implantação 

de tela, na porão mais a jusante do local de disposição das telas. O resultado deste 

procedimento indica que este processo favoreceu a estabilização do fundo da ravina. 

4.1.3. Contaminação das Águas 

Os resultados da contaminação dos recursos hídricos é verificado pelo 

declínio da biodiversidade vegetal e animal nesse meio e, no Brasil, esse efeito se 

deve principalmente ao aporte de altas cargas orgânicas, provenientes do uso para 

disposição de efluentes domésticos e industriais, da eutrofização dos rios e arroios, 

do assoreamento, da construção de represas e controle do regime de cheias, da 

pesca e da introdução de espécies. Essas ameaças variam em número e importância 
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nas diferentes regiões do país de acordo com a densidade populacional, os usos do solo e 

as características socioeconômicas predominantes. 

A contaminação das águas devido à poluição antrópica está diretamente 

relacionada com os usos feitos dos recursos hídricos. Na RBRU, além do 

abastecimento humano, animal e industrial, podem-se destacar alguns usos para 

atividades econômica dominantes em certas áreas, quais sejam, a geração de 

energia hidroelétrica, no trecho alto da bacia, o qual apresenta características 

topográficas propícias a essa atividade; a cultura do arroz irrigado, na região mais 

baixa do trecho médio do rio, na qual predominam áreas planas; e ainda um trecho 

intermediário, na transição entre os dois anteriores, onde destacam-se o plantio de 

soja (em rotação com o milho, trigo e culturas conexas) e a criação de suínos. 

Verifica-se ainda atividades de extração mineral em alguns pontos localizados da 

região.  

4.1.3.1. Contaminação das águas superficiais 
Quanto ao uso para abastecimentos, pode-se considerar, de forma 

generalizada na região, a contaminação das águas superficiais devido à descarga de 

esgotos sem tratamento nos corpos hídricos e às elevadas cargas de efluentes de 

dejetos de aves e suínos e de efluentes industriais sem tratamento. 

A suinocultura é considerada uma atividade com grande potencial poluidor 

devido ao grande volume de dejetos produzidos, os quais se caracterizam por terem 

elevada carga orgânica e patógenos. O sistema de criação por confinamento gera 

aumento no volume e na concentração de dejetos em pequenas áreas. As 

propriedades se localizam, em geral, ao redor de grandes plantas industriais, 

regionalizando a atividade. A disposição inadequada dos dejetos no solo é uma 

importante fonte de contaminação desse meio assim como o manejo e a localização 

das construções inadequados tornam essa atividade uma considerável fonte de 

contaminação das águas. Situação que aumenta o volume de água contaminado é a 

ausência de controle de entrada de água da chuva no sistema de tratamento ou 
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armazenamento e o elevado desperdício de água na limpeza e alimentação dos 

animais. A atividade está associada também, ao desenvolvimento e proliferação de 

doenças, de mosquitos e exalação de odores.  

Em diversos municípios da RBRU a suinocultura tem importância fundamental 

no contexto sócio-econômico sendo importante fonte de geração de renda e trabalho 

para inúmeras famílias, fator de fortalecimento da agricultura, pois está relacionada à 

cadeia do milho e soja, proporcionando a modernização e fortalecimento da indústria 

e contribuindo decisivamente para o fortalecimento da receita pública. 

No RS, a criação de suínos está concentrada principalmente na sub-região 

Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, e a SEMA, juntamente com a FEPAM desenvolve no 

estado o projeto "Controle da Contaminação Ambiental decorrente da suinocultura no 

Estado do Rio Grande do Sul", buscando estabelecer e construir condições para que 

a atividade suinícola possa adequar-se ambientalmente através de uma ação 

coordenada entre os setores do Estado (poder Público) setores produtivos das 

indústrias e produtores, das universidades e da sociedade que garanta o 

fortalecimento do setor com aumento de produtividade e conquista de novos 

mercados para manter as condições ambientais favoráveis. Em 2002 iniciou-se a 

execução do Projeto “Monitoramento da Qualidade das Águas na Bacia Hidrográfica 

dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo”, como subsídio à gestão de recursos 

hídricos e ao controle ambiental. Os dados de qualidade de água desse 

monitoramento foram utilizados na avaliação dos recursos hídricos superficiais, item 

3.1 desse Diagnóstico. 

No estado de SC, a suinocultura localiza-se nas sub-regiões Extremo-Oeste e 

Meio-Oeste e encontra-se em desenvolvimento nesse estado, desde 2002, o 

“Programa Meio Ambiente II PNMA”, que tem como principal finalidade desenvolver 

ferramentas de apoio ao licenciamento ambiental e modelos de simulação de apoio à 

gestão. Em 2004 foi assinado o Programa AMAUC, relativo ao Termo de 
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Ajustamento de Condutas entre a FATMA e o Consórcio Lambari o qual busca 

adequar as propriedades suinícolas à legislação ambiental e sanitária. 

No que se refere ao uso para geração hidroelétrica, são as características 

topográficas do rio Uruguai e principais afluentes que garantem esta vocação. O 

potencial hidráulico da bacia é alto e os empreendimentos ali instalados têm bom 

desempenho, devido a possibilidade de aproveitar os vales encaixados dos cursos 

d’água. Este uso tem gerado algum conflito, principalmente na ocasião da 

implantação de novos aproveitamentos (MMA/SRH, 2006)34.  

As áreas alagadas e alagáveis, localizadas a jusante de reservatórios, sofrem 

conseqüências do controle exercido artificialmente sobre os níveis de água, 

destacando-se a redução das áreas de planície alagada, a retenção de nutrientes e 

alteração nos hábitats proporcionada pela erosão. À montante, as principais 

alterações variam de acordo com as particularidades de cada represamento, e de 

sua interação com outras barragens. 

Segundo EPE (2007)35 na RBRU, os impactos devido às hidroelétricas, quer 

sejam nos recursos hídricos e ecossistemas aquáticos, no meio físico e 

ecossistemas terrestres ou mesmo sobre os aspectos socioeconômicos, encontram 

maior reflexo na Unidade Hidrográfica Passo Fundo/Várzea, em função da presença 

do reservatório de Passo Fundo, que apresenta grande potencial modificador da 

qualidade das águas e também do deslocamento de famílias em diferentes 

municípios. DRH/SEMA (2002)36 também cita como conflitos pelo uso da água na 

região, os associados à implantação da UHE Monjolinho, no rio Passo Fundo e 

problemas à montante dos barramentos na sub-região, do Turvo-Santa Rosa-Santo 

Cristo, como barreira natural à migração espontânea, isolamento de animais em ilhas 

e perda de qualidade e quantidade da vegetação marginal. 

                                                 
34 MMA/SRH, 2006. Caderno da Região Hidrográfica do Uruguai. Brasília: MMA. 128 p. 
35 EPE, 2007. Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. Rio de 
Janeiro: EPE. 144 p. 
36 DRH/SEMA, 2002. Relatório Anual Sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
SEMA. 
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Em SC, aproveitamentos hidrelétricos no alto e médio curso dos rios Chapecó 

e Chapecozinho tendem a acumular os nutrientes gerados na área de contribuição 

da bacia, contribuindo para a deterioração das águas. 

Quanto ao uso das águas superficiais para irrigação, além dos conflitos de 

demanda, que ocorrem na maioria das sub-regiões de estudo, DRH/SEMA (2002)37 

aponta risco potencial de contaminação por agroquímicos associados ao cultivo de 

maçã na sub-região do Apuaê-Inhandava e drenagem de banhados e redução da 

mata ciliar, devido à orizicultura, no curso médio e inferior do rio Ibicuí e junto ao rio 

Uruguai na porção oeste da sub-região. No estado catarinense, verifica-se uso 

intensivo de agrotóxicos na área do rio Chapecó, do rio Canoas, próximo ao 

município de Ubirici, tradicional produtor de hortaliças, à altura de Curitibanos, onde 

recebe o rio Correntes cujos contribuintes atravessam áreas de intensa atividade 

agrícola e ainda quando encontra as águas do rio Caveiras que também drena 

regiões rurais fortemente degradadas. 

A contaminação dos cursos d’água por agrotóxicos pode se dar por 

propagação pelos ventos, dos aerossóis e hidrossóis, despejos dos restos de 

agrotóxicos, limpeza dos recipientes e utensílios, arraste dos produtos no solo e no 

ar pelas águas de chuva. Todo agrotóxico é mais ou menos tóxico e, durante a sua 

degradação ocorre formação de sub-produtos que podem ser mais tóxicos que o 

próprio. 

No estado de SC, a extração mineral está presente na sub-região Planalto de 

Lages, com destaque para extração de argila e argilito e em alguns pontos do Vale 

do Rio do Peixe com exploração do cascalho. No RS, na sub-região do Ibicuí, ocorre 

mineração de argila, em aluviões, e mineração de cascalho e areia no trecho entre 

Cacequi e Manoel Viana, provocando alteração da dinâmica do rio e instabilidade 

nos depósitos aluvionares. 

                                                 
37 DRH/SEMA, 2002. Relatório Anual Sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
SEMA. 
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A extração mineral em cursos d’água pode ocasionar um aumento da turbidez 

das águas, devido à ressuspensão das partículas do fundo e assoreamento dos 

leitos, devido à acumulação de sedimentos em áreas localizadas. O assoreamento é 

problema em um grande número de bacias hidrográficas brasileiras. 

No Panorama dos Recursos Hídricos de Santa Catarina (SDS, 200*)38 foram 

determinados Indicadores de Sustentabilidade Ambiental, os quais avaliam a pressão 

sobre os recursos naturais considerando o uso da terra, a pressão antrópica urbana 

e a resposta a essa pressão. 

O estudo aponta que as condições mais desfavoráveis, no estado de Santa 

Catarina concentram-se no Oeste catarinense. As sub-regiões Extremo-Oeste e 

Meio-Oeste apresenta grande número de municípios classificados como 

“agropecuário opressivo”, devido ao uso intensivo das terras pelas atividades 

agropecuárias, saneamento crítico e baixos índices de pressão urbana. Nessa sub-

regiões, São Miguel do Oeste, Chapecó, Xaxim e Xanxerê, apresentam ainda alta a 

média pressão antrópica. Nova Itaberaba e Nova Erechim se diferenciam por 

apresentar alguma infra-estrutura de coleta e tratamento de esgotos. As áreas 

próximas às nascentes dos rios Chapecó e Irani foram classificados como “a 

explorar” devido apresentarem ainda baixo uso da terra porém, apresentam também 

saneamento inadequado. 

A sub-região Vale do Rio do Peixe é apontada no estudo como menos intensa 

em termos de pressão pelo uso da terra e com saneamento em equacionamento. 

Joaçaba e Herval do Oeste foram caracterizados como os municípios com melhores 

condições ambientais dessa sub-região. Na sub-região Planalto de Lages 

predominam municípios com baixa pressão sobre o uso da terra e saneamento 

inadequado. 

Cabe salientar que essa classificação é relativa ao que ocorre nos municípios 

de Santa Catarina, referindo-se somente a esse universo. 

                                                 
38 SDS/SC, 200*. Panorama dos Recursos Hídricos de Santa Catarina. Florianópolis: SDS. 282 p. 
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A manutenção da qualidade das águas nas bacias hidrográficas depende da 

adequação dos usos dos recursos hídricos às características dos mesmos e 

preservação áreas de nascentes e mananciais hídricos bem como de áreas 

consideradas de proteção. Para tanto é indispensável o investimento em estudos e 

monitoramento da qualidade bem como em sistemas de tratamento de efluentes, 

regulação e fiscalização. 

4.1.3.2. Contaminação das águas subterrâneas 
O conceito de risco de contaminação de aqüíferos resulta da combinação da 

vulnerabilidade, como propriedade intrínseca do aqüífero, e da existência de 

prováveis fontes de contaminação (subentende-se uma tarefa anterior de 

cadastramento e caracterização das mesmas). No momento em que se configura 

uma situação de coexistência geográfica de uma alta vulnerabilidade com a presença 

de uma fonte de contaminação potencial, resulta uma situação de risco, cuja 

magnitude dependerá das quantificações das variáveis envolvidas. Esta operação é 

feita em ambiente de geoprocessamento, uma vez que opera com atributos (valores 

de classes dos parâmetros) de forma matricial ou vetorial, cobrindo toda a imagem.  

As fontes de contaminação podem ser as mais diversas e estão intimamente 

associadas às formas de uso e ocupação do solo, bem como com a própria matriz 

econômica das distintas regiões da RBRU. O conceito de carga contaminante 

enfeixa quaisquer atividades humanas que possam causar alguma alteração na 

qualidade da água subterrânea, vindo a torná-la imprópria para determinado uso.  

Diversas são as atividades capazes de gerar um efeito adverso no subsolo, 

conforme listado no Quadro a seguir. 

Quadro 4.2 – Tipos de contaminantes e suas fontes mais comuns. 

Fontes de Contaminação Tipo de Contaminante 

Atividade Agrícola Nitratos, amônia, pesticida e organismos fecais 

Saneamento in-situ Nitratos, hidrocarbonetos alogenados, microorganismos 

Postos de combustível e garagens Hidrocarbonetos aromáticos, benzeno, fenóis, hidrocarbonetos 
alogenados 
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Fontes de Contaminação Tipo de Contaminante 

Disposição inadequada de resíduos 
sólidos Amônia, salinidade, hidrocarbonetos alogenados, metais pesados 

Indústria metal-mecânica Tricloroetileno, tetracloroetileno, hidrocarbonetos alogenados, fenóis, 
metais pesados e cianetos 

Indústrias de tintas e solventes Benzenos, hidrocarbonetos alogenados, metais, hidrocarbonetos 
aromáticos, tetracloroetileno 

Indústria madeireira Pentaclorofenol, hidrocarbonetos aromáticos e hidrocarbonetos 
alogenados 

Lavanderias Tricloroetileno, tetracloroetileno 

Indústria química (pesticidas) Hidrocarbonetos alogenados, fenóis, arsênio 

Disposição de lodos Nitratos, Hidrocarbonetos alogenados, chumbo, zinco 

Curtumes Cromo, Hidrocarbonetos alogenados, fenóis 

Exploração de óleo e gás Salinidade, Hidrocarbonetos aromáticos 

Mineração de metais e carvão Acidez, metais pesados, ferro e sulfatos 
Fonte: Extraído e modificado de “Groundwater Quality Protection”, World Bank, 2002. 
 

A vulnerabilidade do aqüífero interage com os seguintes componentes da 

carga contaminante: (i) o modo e disposição do contaminante no subsolo e, em 

particular a magnitude de qualquer carga hidráulica associada; e (ii) a classe do 

contaminante, em termos de sua mobilidade e persistência. Esta interação 

determinará o tempo de residência na zona não-saturada e o tempo de chegada do 

contaminante ao aqüífero. Estabelecerá também o grau de atenuação, retenção ou 

eliminação, antes da chegada à zona saturada. A zona não-saturada merece 

atenção especial uma vez que representa a primeira e mais importante defesa 

natural contra a contaminação das águas subterrâneas. Isto ocorre não somente por 

sua posição estratégica, entre a superfície e o nível freático, como também porque 

seu ambiente, em termos físicos, químicos e biológicos, é geralmente mais efetivo na 

atenuação e eliminação de contaminantes. 

Considerando o acima exposto, algumas situações de risco na RBRU podem 

ser estabelecidas: 

• As grandes carências no tratamento do esgoto nas regiões urbanas 

impõem severos e concretos riscos de contaminação aos aqüíferos, 

principalmente em suas porções freáticas com níveis de água 
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superficiais. Desta forma, através da contínua percolação do efluente 

líquido através do perfil de solo, ocorrem verdadeiras descargas ao 

aqüífero. Entre todo o conjunto de possíveis contaminantes, o nitrato é 

considerado o mais preocupante (tornando-se persistente em 

condições oxidantes). Em alguns locais, trata-se de uma situação 

bastante provável, a qual pode representar riscos à saúde pública 

quando o abastecimento venha a ser realizado através de poços 

tubulares, ponteiras e poços escavados. Trata-se de uma situação que 

se reproduz em toda a RBRU, que se potencializa em áreas de 

aqüíferos granulares e permeáveis aflorantes. 

• De forma pontual e bastante mais controlada, os efluentes dos parques 

industriais dos principais pólos econômicos da RBRU potencialmente 

representam fontes de contaminação. Dependendo da tipologia da 

indústria, estes efluentes podem possuir metais pesados de elevada 

toxicidade além de contaminantes orgânicos. Em ambos Estados 

observa-se um grande rigor no cumprimento das normas ambientais, 

fazendo com que esta parcela de risco acabe não se concretizando em 

contaminação de fato. 

• Áreas de intensa atividade agroindustrial, envolvendo criatórios 

(suinocultura e avicultura) de animais assim como as unidades de 

beneficiamento são fontes de geração de contaminação orgânica. 

Quando mal manejada, os efeitos podem ser drásticos, como de fato já 

ocorre em várias drenagens superficiais na região do Oeste 

Catarinense. Estudos recentes não detectaram contaminação da água 

subterrânea, muito embora deva ser ressaltado que os mesmos devem 

ser considerados como um retrato de uma situação dinâmica, que 

potencialmente pode vir a se manifestar em um futuro breve, a 

depender da persistência das cargas contaminantes. 
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• Áreas com intensa atividade agrícola baseada em uso generalizado de 

insumos químicos representam fontes de contaminação potencial. São 

poucos e ainda pouco conclusivos os estudos técnicos disponíveis. 

Entretanto, por analogia ao que tem ocorrido em outras áreas agrícolas 

do mundo, conflitos relacionados a perdas de qualidade natural das 

águas subterrâneas são esperados. Situações de manejo indevido, fora 

das normas e destinação inadequada dos recipientes potencializam o 

risco. Áreas de recarga do SAG nas partes baixas da RBRU devem 

receber especial atenção. 

 

Em áreas urbanas merecem destaque empreendimentos que envolvam o 

armazenamento e estocagem de grandes quantidades de combustível ou compostos 

químicos. Em se tratando de tanques submersos, qualquer vazamento praticamente 

estaria em contato direto com aqüíferos freáticos, comprometendo seriamente ditos 

aqüíferos. 

 

4.1.4. Desmatamento e Supressão de Mata Ciliar 

O item 3.3 deste Diagnóstico trata dos Aspectos Relacionados à Conservação 

e Cobertura Vegetal da Região da Bacia do Rio Uruguai, apresentando uma síntese 

dos aspectos relacionados à cobertura vegetal da região, através de uma 

caracterização dos biomas e das formações vegetais mais significativas. Atualmente, 

conforme EPE (2007), grande parte da cobertura vegetal natural na RBRU encontra-

se degradada ou alterada em algum de seus principais componentes, observando-se 

locais onde as formações nativas foram total ou parcialmente substituídas por 

sistemas agrícolas sem manejo adequado.  

Constata-se também uma substituição da vegetação nativa por áreas de 

pastagens, por reflorestamentos com espécies exóticas e/ou áreas urbanizadas, 
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ocasionando uma descaracterização da fisionomia e da paisagem original. Este fato 

determina, também, alterações na composição e dinâmica da fauna nativa desta 

região, onde as espécies beneficiadas por alterações ambientais ocupam seus 

espaços e as outras perdem. 

As espécies de maior valor econômico - freqüentemente contempladas nas 

listas de flora ameaçadas de extinção - possuem populações naturais reduzidas. 

Áreas de florestas nativas mais preservadas encontram-se restritas a escarpas mais 

íngremes ou a regiões com altitudes elevadas, em geral de difícil acesso, onde a 

prática agrícola ou a exploração madeireira é dificultada, além de outras áreas de 

preservação ambiental, como Unidades de Conservação e/ou outros locais 

protegidos. 

O Bioma original que recobria as nascentes do rio Uruguai era Campos 

Sulinos e a Floresta com Araucária, que em sua porção sudoeste era denominada de 

Mata do Alto Uruguai – Mata Atlântica. A situação atual é caracterizada por 

desmatamento intenso com áreas muito restritas à conservação da vegetação 

original. As ações decorrentes da expansão agrícola modificaram a fisionomia desta 

região, especialmente das lavouras de arroz irrigado na região da campanha gaúcha 

e das culturas de soja e trigo na região do planalto, destacam-se ainda as áreas de 

criação de suínos e aves localizadas junto à região de vales onde estas atividades se 

desenvolveram intensamente em minifúndio. 

O desmatamento para a expansão da fronteira agropecuária e para a extração 

madeireira, principalmente no Alto Uruguai, teve como conseqüência o aumento do 

escoamento superficial das águas, ampliando os processos erosivos. 
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4.2. CONFLITOS AMBIENTAIS 

4.2.1. Saneamento Básico 

Atualmente, a Região da Bacia do Rio Uruguai, considerando o conjunto dos 

municípios-pólo e dos demais municípios menores, apresenta uma dinâmica 

populacional caracterizada por uma condição de estagnação ou mesmo de registro 

de taxas negativas de crescimento. 

Esta condição demográfica afeta de forma importante a situação de 

saneamento básico na bacia. De um lado, o fraco crescimento populacional não 

pressiona de forma importante o crescimento da oferta de serviços de saneamento 

básico. É comum se verificar em municípios de forte atração populacional que, 

mesmo com investimentos expressivos, a presença crescente de contingentes 

populacionais não possibilita que a rede de serviços básicos de saneamento, mesmo 

que em expansão, acompanhe o atendimento da demanda. No caso da RBRU, este 

processo pode estar presente apenas em municípios que registram forte dinamismo 

econômico e, atrelado a esse, populacional. Para a maioria dos municípios da 

Região, não há uma demanda crescente de saneamento básico a ser atendida. 

Nesta condição a tendência é que os indicadores de cobertura dos serviços cresçam 

continuamente, mesmo que o investimento anual seja baixo, pois o maior custo desta 

infra-estrutura corresponde exatamente a sua instalação e expansão da cobertura. 

Por outro lado, o fraco dinamismo populacional, na medida em que está 

relacionado com um fraco dinamismo econômico, restringe muito a disponibilidade 

de recursos para investimentos em saneamento básico, o que tende a retardar a 

melhoria dos serviços. 

Atualmente, apenas algumas sub-regiões da Bacia, a exemplo da Vale do Rio 

do Peixe, dispõem de condições de oferta de serviços de saneamento básico no 

âmbito domiciliar em níveis mais elevados que o restante da bacia.. 
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A região como um todo, porém, se revelou carente de serviços de coleta e 

tratamento de esgotos, disposição adequada de resíduos sólidos ou mesmo de 

distribuição e tratamento de água. 

Esta situação, mesmo que estejam sendo apontadas melhoras gradativas dos 

indicadores, provavelmente não irá se modificar rapidamente, caso se mantenha o 

nível atual de dinamismo econômico (devido aos recursos reduzidos para 

investimento) ou caso se registre uma retomada do crescimento econômico (devido 

ao incremento na pressão de demanda sem correspondência imediata no incremento 

do investimento na expansão da rede). 

Ou seja, independentemente do dinamismo maior ou menor da evolução 

econômica e demográfica, a tendência, mantidas as condições atuais, é de que 

continuem se registrando indicadores de saneamento básico deficientes, 

considerando que a cobertura atual é ainda insuficiente. 

Algumas sub-regiões da bacia preocupam pela recorrência entre as com pior 

desempenho não apenas entre os indicadores de infra-estrutura de saneamento 

básico, mas também em relação a indicadores de qualidade de vida da população. 

Entre estas sub-regiões destaca-se a Piratinim no Rio Grande do Sul e a Extremo 

Oeste em Santa Catarina, as quais apresentam indicadores significativamente 

menores de disponibilidade de infra-estrutura de saneamento básico no âmbito 

domiciliar, depreendendo-se daí o comprometimento de aspectos ambientais e de 

saúde pública. 

4.2.2. Efluentes Agro-industriais 

As estatísticas de tratamento de efluentes agroindustriais não apontam para 

um cenário de problemas generalizados na Região, embora sejam registradas 

diversas situações pontuais relacionadas à contaminação da água captada devido ao 

despejo de esgotos e de efluentes industriais. 
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Quanto aos agrotóxicos, deve-se levar em consideração a dificuldade de se 

monitorar e quantificar a contaminação provocada nos recursos hídricos pois se trata 

de uma fonte de poluição difusa e que atinge as águas superficiais e subterrâneas 

por diversos meios, pelos escoamentos superficial e subterrâneo, pelo ar, pela chuva 

e pela disposição direta dos produtos nos mananciais. 

O monitoramento dos recursos hídricos na RBRU, é muito deficitário e mesmo 

quando se tem coletas e análises de qualidade das águas, raramente incluem 

determinação de substâncias provenientes dos agrotóxicos por se tratarem de 

análise que exigem mais recursos e equipamentos especializados. 

Além disso, o conhecimento que se tem sobre o comportamento dos 

agrotóxicos durante sua degradação ainda é bastante incompleto e por isso não se 

pode descartar a possibilidade de existirem contaminações importantes e ainda 

desconhecidas devido a essas substâncias. 

Já no caso das indústrias, essas são responsáveis pela maioria das diferentes 

substâncias encontradas nas águas, dentre elas, muitas tóxicas. Das substâncias 

inorgânicas originadas em indústrias e liberadas nas águas, são de grande 

preocupação os metais pesados e seus derivados. Dos compostos orgânicos, o 

número total de substâncias liberadas nas atividades industriais sequer é conhecido, 

daí a dificuldade de se esclarecer os efeitos desses despejos nos recursos hídricos. 

Na RBRU, a sub-região Vale do Rio do Peixe registrou a maior incidência de 

contaminação de água captada por despejos industriais (16,9% dos distritos dos 

municípios desta sub-região registraram este tipo de contaminação. Entre as sub-

regiões do Rio Grande do Sul praticamente não há este tipo de registro. 

Entre as sub-regiões de Santa Catarina Extremo Oeste, especialmente, mas 

também Meio-Oeste há registro importante de contaminação da água captada 

originária de resíduos agrotóxicos (22,7% e 12,0% dos distritos, respectivamente). 

Contudo, é possível que exista um grau de contaminação bem maior que não esteja 

sendo adequadamente monitorado. 
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4.2.3. Desequilíbrio dos Balanços Hídricos 

As informações apresentadas no item de estudo específico, relativo aos 

recursos hídricos superficiais, apontam para uma situação variável quanto ao 

Balanço Hídrico de disponibilidades e demandas, ao longo da RBRU.  

Partindo-se do extremo nordeste da região, que não apresenta problemas 

relacionados ao tema, a situação vai se agravando na direção leste e depois sul-

sudoeste, até atingir a região do pampa gaúcho, na qual a irrigação de arroz provoca 

o desequilíbrio mais crítico em tais balanços, agravando-se ainda mais na direção 

das bacias do Santa Maria e Negro. 

A figura a seguir ilustra este padrão de comportamento, indicando a direção do 

gradiente de agravamento na criticidade dos balanços hídricos apresentados. 

Percebe-se que a ampliação dos déficits hídricos acompanha o gradiente de 

rebaixamento e planificação do relevo, o que possibilita a prática de usos como a 

irrigação por inundação.  

Porém, o processo também é acompanhado pela redução nos totais 

precipitados, o que condiciona as disponibilidades hídricas. Desta forma, tal 

comportamento é um agravante para o que se verifica, uma vez que possibilita a 

ampliação das demandas ao passo em que ocorre redução nas disponibilidades, 

tornando os balanços hídricos ainda mais críticos. 
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Figura 4.5 – Direção do agravamento da criticidade nos balanços hídricos de disponibilidade x 
demanda na RBRU. 

 

Conforme os quadros apresentados no item 3.1.3, pode-se afirmar que das 15 

sub-regiões estudadas, as 4 catarinenses e 3 das gaúchas apresentam uma situação 

de normalidade e conforto quanto ao balanço hídrico: Planalto de Lages, Vale do Rio 

do Peixe, Apuaê-Inhandava, Meio Oeste, Passo Fundo, Várzea e Extremo Oeste. 

Nestas regiões as demandas não ultrapassam os 10% das vazões mínimas 

consideradas como referenciais para o balanço (Q95, no RS e Q90, em SC). 

Ainda assim, os documentos que serviram de fontes para a informação aqui 

trabalhada, e as notícias que se têm de tais regiões, dão conta de problemas 

pontuais de escassez hídrica verificados nos municípios que integram este segmento 
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da bacia. Tais problemas relacionam-se com o abastecimento das populações e 

rebanhos, e quebras de safras em anos de estiagens prolongadas. 

Na busca da solução dos problemas de abastecimento, a Agência Nacional de 

Águas está elaborando o Atlas Sul, que abrange os Estados do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina, valendo-se da experiência anterior de elaboração do Atlas Nordeste 

– Abastecimento Urbano de Água. 

Os objetivos do Atlas Sul, que tem seu lançamento previsto para o início de 

2009, são: diagnosticar as condições atuais de oferta de água e apontar alternativas 

para atender às demandas de abastecimento humano até 2025.  

Segundo a ANA39, o Atlas Sul beneficiará cerca de 12 milhões de pessoas que 

vivem nos 789 municípios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, preparando a 

região Sul para o enfrentamento das secas periódicas, uma vez que a região não 

tem a tradição da convivência com a seca e sofre muito quando o fenômeno ocorre. 

Ainda segundo a Agência, o Atlas está sendo construído em articulação com 

diversos atores, como órgãos federais e estaduais e instituições da área de gestão 

de recursos hídricos e de saneamento ambiental. Entre os estudos a serem 

realizados estão a estimativa de demandas e a avaliação dos sistemas de 

abastecimento, identificando onde está a água, como e com que qualidade ela chega 

à população. Além disso, serão levantados os sistemas de abastecimento existentes 

e os planejados, incluindo os custos envolvidos. 

Os balanços indicam ainda a ocorrência de três sub-regiões classificadas 

como em situação de “alerta”, o que deve despertar atenção dos gestores para que 

não se permita o agravamento da situação: Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo, Ijuí e 

Piratinim. Nestas bacias,  

Verifica-se que as demandas por recursos hídricos nestas bacias ultrapassam 

os 10% das vazões de referência, podendo mesmo ultrapassar os 30%, como no 

                                                 
39 Aguas Brasil. Informativo da Agência Nacional de Águas. No 5. Março e Abril de2008. 
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caso do Piratinim. Ainda assim, em relação às vazões médias, tais demandas se 

mostram insignificantes, por serem inferiores a 2% das disponibilidades. 

Neste segmento da bacia devem ser desenvolvidas campanhas de incentivo 

ao uso racional dos recursos hídricos e, além disso, deve-se iniciar um programa que 

incentive a açudagem, visando à regularização de vazões, sobretudo para evitar os 

graves problemas verificados, sobremaneira, nos episódios de estiagem. Programas 

desta natureza farão parte do escopo deste Plano Diretor de Desenvolvimento, 

quando da elaboração do Componente 2. 

Além destas, outras cinco sub-regiões, apresentam problemas quanto ao 

balanço hídrico. Tratam-se das bacias classificadas como “críticas” que localizam-se 

na Fronteira Oeste Gaúcha: Butuí – Icamaquã, Ibicuí, Quaraí, Santa Maria e Negro. 

Nestas regiões as elevadas demandas para irrigação, sobretudo por 

inundação, agravam a situação do desequilíbrio hídrico, ocasionando demandas 

superiores às referências de disponibilidade, e, ainda que comparadas as vazões 

médias, passam a ocupar um relevante percentual das mesmas (da ordem dos 10%, 

ou mais). 

Para corrigir tais desequilíbrios, é fundamental que se implante um consistente 

e robusto programa de regularização de vazões nesta região. Ressalte-se que tal 

alternativa não elimina e nem menospreza a real necessidade de redução das 

demandas, seja através de adoção de técnicas de manejo mais adequadas, e seja 

através da conscientização do atores envolvidos. 

Tal programa de regularização é necessário, e deve atuar em duas 

componentes: (i) uma voltada para obras de médio e grande porte e (ii) uma 

componente voltada para a implantação de açudes e obras de pequeno porte. 

O Caderno Regional da RH Uruguai, no âmbito do PNRH, apresenta a 

recomendação da elaboração de programa de ações visando o incremento da 

disponibilidade na bacia, principalmente na região de vocação para o arroz. 

O referido programa teria os seguintes objetivos: 
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• Redução de conflitos de uso da água na área com vocação para o 

cultivo de arroz irrigado; 

• Melhoria dos sistemas de abastecimento público, devido ao incremento 

de disponibilidades nas bacias envolvidas; 

• Aumento da garantia de suprimento das demandas de irrigação, de 

modo a reduzir (ou eliminar) os riscos de quebra de safra. 

O programa poderia contar com recursos financeiros do Fundo de 

Investimento em Recursos Hídricos – FRH/RS, e envolveria os seguintes atores 

estratégicos: 

• Irrigantes (preferencialmente associados ou cooperativados); 

• Comitê de bacias; 

• Órgãos ambientais: IBAMA e FEPAM; 

• Órgãos gestores de recursos hídricos: SRH/MMA, ANA e 

DRH/SEMA/RS; 

• Órgãos setoriais de Governo (Federal e Estadual). 

Iniciativas como estas, e as demais aqui mencionadas, voltarão a tona no 

Componente 2 deste Plano Diretor de Desenvolvimento, quando estará em 

elaboração o Plano de Ações da RBRU, com seus respectivos programas de ação 

por sub-região, a serem acompanhados pelos Comitês de Bacia. 
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55..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  EE  OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  
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5. CONCLUSÕES E OBSERVAÇÕES FINAIS 

Apesar das dificuldades, compreensíveis em projetos multidisciplinares que 

abrangem grandes áreas, e do conseqüente esforço para reunir o máximo de dados 

e informações consistentes, acredita-se que o Diagnóstico resultante ― sem 

pretender ser completo e, menos ainda, exaustivo ― seja suficiente para 

fundamentar a elaboração do Plano Diretor da Região da Bacia do Rio Uruguai. 

Esta suficiência relativa e contextual, contudo, não implica em desconhecer-se 

a necessidade da realização de estudos complementares para melhor conhecimento 

de questões relevantes; ao contrário, desde o capítulo inicial deste documento vem 

sendo destacada a necessidade de complementação das informações através de 

novos estudos, inclusive sugerindo a realização de alguns destes, mais relevantes ou 

urgentes, concomitantemente com o presente trabalho. 

De um modo geral e na ótica do planejamento estratégico, as conclusões 

alcançadas neste Diagnóstico visam identificar e qualificar, prioritariamente, os 

seguintes aspectos da Região e que são discriminados, apenas, ao nível de cada 

uma das sub-regiões consideradas e não para cada município: 
 

• potencialidades e limitações da Região ou sub-regiões, ou seja, seus 

pontos fortes e pontos fracos, os primeiros correspondentes às forças ou 

circunstâncias que podem favorecer o desenvolvimento regional e os 

segundos àquelas que possam dificultá-lo, ambos adstritos ao ambiente 

interno considerado (regionais ou microrregionais); 

• estratégias ambientais e de desenvolvimento econômico e sócio-cultural 

que sejam aplicáveis, diante das condições constadas pelo Diagnóstico, e 

que possam conduzir a Região e sub-regiões ao estágio de 

desenvolvimento sustentável. 

Quanto às oportunidades e vulnerabilidades – que se referem, 

respectivamente, às forças ou circunstâncias que, no âmbito externo, podem 
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favorecer ou dificultar uma determinada ação ou projeto que seja importante para 

promover o desenvolvimento regional – considera-se prematura qualquer abordagem 

neste Diagnóstico. Este tema deve ser objeto de atenção em cada ação ou projeto 

proposto na etapa subseqüente, de elaboração do Plano Diretor – Componente 2. 

Ao final, alguns comentários sobre temas e aspectos relevantes da dinâmica 

regional e microrregional(s) são apresentados no item Observações Finais. 

Em uma visão abrangente e razoavelmente isenta, é possível admitir que as 

sub-regiões apresentam, em seu conjunto e em termos aproximados, diferenças 

marcantes quanto ao Estado em que se as considere: 
 

• em Santa Catarina, com menor área e menor número de habitantes, 

constata-se maior densidade demográfica, maior PIB per capita e maior 

impacto ambiental por ação antrópica direta, decorrente de atividades 

produtivas, notadamente aquelas associadas aos efluentes não 

tratados da suinocultura e da produção de celulose, e, nas áreas 

urbanas, às carências de saneamento básico em geral; 

• no Rio Grande do Sul, com maior área e maior número de habitantes, 

porém com menor densidade demográfica e menor PIB per capita, 

verifica-se um expressivo impacto ambiental, principalmente sobre os 

recursos hídricos, decorrente da precariedade do saneamento básico 

nas áreas urbanas, cujo efeito que se propaga para as áreas rurais 

(contaminação dos corpos d’água), as quais sentem ainda os efeitos de 

agrotóxicos nas lavouras de arroz, soja e frutíferas diversas (maçã e 

pêssego, entre outros); por razões tecnológicas, estes últimos ainda 

não podem ser direta e devidamente mensurados. 

As avaliações acima, embora de natureza geral e sem qualquer intenção de 

comparar a diversidade de situações entre os dois Estados, o que não faria sentido, 

servem para, preliminarmente, orientar as estratégias ambientais e de 

desenvolvimento econômico-social a serem adotadas. 
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Nessa ótica, poderia entender-se que são adequadas as seguintes estratégias 

gerais, a serem complementadas nos itens subseqüentes: 

• para Santa Catarina – dado que o PIB per capita é mais elevado e que 

a sustentabilidade de vários sistemas produtivos (avicultura, 

suinocultura, celulose, etc.) depende da redução gradual do impacto 

ambiental que causam – seria no sentido de priorizar investimentos 

para o controle destes impactos e a implementação de  um programa 

de saneamento básico nas áreas urbanas; e 

• para o Rio Grande do Sul  ― em que o PIB per capita é mais baixo e há 

uma forte especialização do sistema produtivo (rizicultura e 

bovinocultura) ― a prioridade seria no sentido de modernizar as 

atividades tradicionais, ampliando sua eco-eficiência, e de diversificar 

as alternativas econômicas (gerando mais empregos e renda), além de 

implementar um programa de saneamento básico nas áreas urbanas.  

Naturalmente que estas estratégias, já previamente reconhecidas como gerais, 

não serão suficientes, por si só, para definir um Plano Diretor que possa conduzir a 

região de estudo a um estágio de desenvolvimento sustentável; será imperativo que 

sejam complementadas com um conjunto de ações e programas diferenciados 

segundo as potencialidades e limitações de cada sub-região.  

É importante destacar que as duas estratégias gerais (modernização das 

atividades tradicionais e diversificação do sistema produtivo), antes referidas, devem 

ser vistas sempre como formas complementares de promover o desenvolvimento 

regional e, de nenhuma forma, como alternativas excludentes ou competitivas. 

Ambas são necessárias no contexto de um processo que busca alcançar o 

desenvolvimento sustentável; por vezes, e ao contrário do seria lógico imaginar, a 

modernização das atividades tradicionais encontra maiores resistências porque a ela 

se antepõem a muitos hábitos culturais bem antigos e por isso, à tradição resiliente. 
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Na diversificação do sistema produtivo, por outro lado, é o desconhecimento 

sobre as novas atividades e a insegurança que daí advém que configura o fator 

restritivo a ser superado mas, ante o inusitado, a rigidez cultural dá lugar a uma 

disposição maior para abertura de espírito, facilitando a transferência de tecnologia.  

Estes comentários visam, apenas, indicar que estes dois caminhos são 

importantes e inevitáveis dentro do processo que conduz ao desenvolvimento 

sustentável de uma Região. Inserem-se, igualmente, dentro do contexto da 

necessidade de mudanças de paradigmas que caracteriza a natureza e a amplitude 

do referido processo e servem para dar uma idéia sobre a elevada complexidade do 

mesmo. 

Não por outras razões, como referido no Capítulo 1, este processo só pode 

ser implementado sob os princípios da gradualidade, continuidade e persistência, 

sempre guardando o indispensável equilíbrio entre os três pilares que lhe dão 

sustentação e dentro de um quadro claramente evolutivo. 

5.1. ANÁLISE DA CONJUNTURA AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS 

Considerando o caráter estratégico deste capítulo do documento, optou-se por 

iniciá-lo através de uma análise dos aspectos que conformam a atual conjuntura da 

RBRU, no que se refere a Recursos Hídricos e Meio Ambiente. As informações aqui 

apresentadas são oriundas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, notadamente, 

do Caderno Regional da RH Uruguai. 

A partir das informações apresentadas no diagnóstico, neste processo de 

análise de conjuntura importa identificar os condicionantes para o aproveitamento 

dos recursos hídricos da região e avaliar as necessidades de aperfeiçoamento do 

processo de gestão, de modo a gerar subsídios para o Desenvolvimento Sustentável 

da Região. A definição desses condicionantes para o aproveitamento dos recursos 

hídricos parte do balanço entre disponibilidades e demandas, da identificação e 

caracterização dos conflitos de uso da água e da identificação e mapeamento dos 
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principais problemas ambientais em áreas críticas, sempre sob a ótica da utilização 

da água, estabelecendo uma correlação com os outros fatores estudados: as 

atividades produtivas instaladas, o crescimento demográfico da Região, e as 

restrições ambientais vigentes ou impostas pelo ecossistema. 

Para cumprir estes objetivos, o Caderno Regional apresenta três enfoques de 

análise:  

• Principais problemas de eventuais usos hegemônicos da água. 

• Principais problemas e conflitos pelo uso da água. 

• Vocações Regionais e seus reflexos sobre os recursos hídricos. 

5.1.1. Principais problemas de eventuais usos hegemônicos da água 

Este item que se propõe a identificar e descrever os principais problemas 

decorrentes de um eventual uso hegemônico ou quase hegemônico das águas, que 

impeçam ou limitem a sua utilização para outros fins. 

O Caderno Regional aponta a ocorrência de usos preponderantes que são 

realizados seguindo as vocações regionais, condicionadas pelos próprios fatores 

físicos e ambientais dominantes. Conforme o Diagnóstico, ao longo do tempo dois 

usos preponderantes se estabeleceram na região hidrográfica: a geração de energia 

no trecho alto e a irrigação de arroz no baixo trecho médio. Há ainda que se 

considerar a presença do abastecimento público e animal que se desenvolve por 

toda a bacia, bem como a irrigação de outras culturas (soja e milho) na faixa de 

transição entre os dois trechos citados acima. 

O uso para geração de energia elétrica não chega a se configurar como um 

uso hegemônico, a ponto de impedir outros usos, uma vez que esta demanda é 

classificada como não consuntiva. Os maiores problemas da exploração do potencial 

energético da bacia se refletem nos impactos ambientais da implantação das usinas. 
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Estes impactos têm causado sérias discussões entre a sociedade e os 

representantes do setor elétrico. Em caso recente, a implantação da UHE de Barra 

Grande, no rio Pelotas, marcou sobremaneira este intenso processo de negociação, 

conforme citado anteriormente. Parte destes problemas também se refere ao 

relacionamento com os atingidos pelas obras. 

Quanto à limitação de outros usos da água, neste caso dois seriam os mais 

prejudicados: a navegação, porém o rio Uruguai não apresenta viabilidade para 

navegação comercial de grande porte, devido a sua conformação com leito rochoso 

que apresenta saltos; e a preservação ambiental da ictiofauna, que pode ter seus 

estoques reduzidos pelos impactos das intervenções sobre as espécies de piracema. 

Em relação à busca por soluções, está em andamento, o trabalho de 

“Avaliação Ambiental Integrada (AAI) dos Aproveitamentos Hidroelétricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Uruguai”, em elaboração pelo MMA. Há ainda uma versão deste 

estudo elaborada pela Empresa de Pesquisas Energética ligada ao Ministério de 

Minas e Energia (EPE/MME). 

O outro uso hegemônico identificado é a irrigação de arroz nas sub-bacias dos 

rios Ibicuí, Santa Maria, Butuí e Quaraí, no baixo trecho médio da região hidrográfica. 

Neste caso, a preponderância deste uso tem gerado limitações aos demais, 

principalmente ao abastecimento público.  

Em verdade, a disponibilidade hídrica das bacias não é suficiente para atender 

a demanda instalada, de modo que é notório que problemas decorrentes desta 

prática surgirão. Além dos conflitos com o abastecimento humano, a própria 

manutenção dos ecossistemas aquáticos fica prejudicada, uma vez que as condições 

de exploração de rios, como o Santa Maria, por vezes chegam a derivar toda a sua 

vazão, fazendo aparecer o leito seco do rio. 

A busca por soluções para estas questões passa por uma das duas 

alternativas apresentadas a seguir, ou sua aplicação conjunta: 
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• Deve ser buscada uma forma de controle e uso racional da água na 

bacia, visando a redução das demandas; 

• Deve ser elaborado um programa de investimentos em regularização de 

vazões nas áreas problemáticas de modo a promover um incremento 

na disponibilidade hídrica das bacias. 

O Estado do Rio Grande do Sul, através do Programa Estadual de Irrigação, 

tem optado por incentivar e oportunizar a adoção de soluções relacionada com o 

incremento das disponibilidades, através da regularização de vazões. Ações desta 

natureza já vêm sendo buscadas na bacia do rio Santa Maria, e devem servir de 

exemplos para as demais sub-bacias das áreas que apresentam problemas no 

balanço hídrico. 

Outra linha de atuação para a solução deste problema, passa por uma 

avaliação das efetivas potencialidades dos mananciais subterrâneos da região 

visando atender as demandas de abastecimento e quiçá da irrigação. 

5.1.2. Principais problemas e conflitos pelo uso da água 

Este item visa identificar os cenários de conflitos e disputas pelo uso da água, 

sob o aspecto quantitativo, a partir do cotejo entre as demandas atuais e as 

disponibilidades quantitativas de água, apresentado no item 3.1.3, no qual é possível 

identificar as sub-bacias que apresentam os problemas mais significativos do ponto 

de vista da análise quantitativa das águas superficiais. 

Os resultados apontam para a conclusão de que no trecho alto e no início do 

trecho médio (sub-regiões do Planalto de Lages, Vale do Rio do Peixe, Meio Oeste, 

Extremo Oeste, Apuaê – Inhandava, Passo Fundo, Várzea, Turvo – Santa Rosa, 

Santo Cristo e Ijuí) não há problemas quantitativos uma vez que as demandas são 

bem inferiores à disponibilidade. 
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Nas demais bacias, onde ocorre a utilização dos recursos hídricos para 

irrigação de arroz (Butuí – Icamaquã, Ibicuí, Santa Maria, Quaraí e Negro), os 

percentuais aumentam, chegando a demanda a superar a disponibilidade na área de 

maior concentração do uso. Em algumas bacias o percentual atinge um nível 

alarmante. Mesmo que as demandas fossem comparadas às vazões médias os 

percentuais já seriam alarmantes. 

Quanto à qualidade das águas, os conflitos referem-se às áreas críticas, 

devido aos dejetos da suinocultura, do esgotamento sanitário, dos efluentes 

industriais e da potencial contaminação por agrotóxicos. 

A partir deste contexto quali-quantitativo, o Caderno Regional da RH Uruguai 

(PNRH), caracteriza os principais conflitos, existentes ou potenciais, quanto ao uso 

dos recursos hídricos na Bacia do Rio Uruguai. São eles: 

• Abastecimento Público x Irrigação (e Irrigação x Irrigação): 

 Nas bacias dos rios Ibicuí, Santa Maria e Quaraí ocorre, com 

freqüência, uma situação conflitiva entre o atendimento das 

necessidades de irrigação do arroz e de abastecimento urbano, 

os conflitos neste caso também se configuram como intra-

setoriais, uma vez que entre os próprios irrigantes os conflitos já 

se prenunciam. 

 Este conflito também tem seu componente qualitativo no que diz 

respeito à qualidade para o uso humano. 

 Com o aumento populacional, associado a expansão da 

atividade orizícola esta situação tende a agravar-se, sempre que 

não se amplie a capacidade de regularização. 

 Este conflito pode ser classificado como sendo de alto risco de 

atendimento a demanda. 

• Implantação de empreendimentos hidroelétricos (Alto Uruguai): 
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 Como mencionado no item anterior, a implantação de novos 

aproveitamentos hidrelétricos, já previstos, provoca uma 

significativa interferência no regime fluvial da Bacia como um 

todo, podendo produzir alterações ambientais também 

expressivas. 

• Lançamento de Efluentes: 

 Na sub-bacia Uruguai Alto, nas áreas próximas aos rios Peperi-

Guaçu, das Antas, Chapecó, Irani, Jacutinga, do Peixe e Canoas, 

o transporte, a diluição e a assimilação dos efluentes urbanos, 

rurais (suíno e avicultura intensivos) e industriais (produção de 

celulose) apresentam uma situação conflitiva com o 

abastecimento das populações e outros aspectos sanitários 

importantes, além de desatender à conservação ambiental.  

 Em toda a bacia, em especial na sub-bacia Uruguai Alto, pois 

concentra as maiores cidades, os centros urbanos que não 

possuem sistemas de esgotamento sanitário também se 

constituem em importante foco deste conflito. 

5.1.3. Vocações Regionais e seus reflexos sobre os recursos hídricos 

Este item visa apresentar as vocações regionais e seus reflexos sobre os 

recursos hídricos. Tal análise é realizada à luz do que foi apresentado no diagnóstico, 

buscando identificar a vocação econômica regional e os conseqüentes reflexos sobre 

os recursos hídricos a curto e médio prazos.  

Fatos relevantes que contribuem para esta análise são as principais políticas, 

planos e programas com rebatimentos na região, que tenham reflexos sobre os 

recursos hídricos. O Caderno Regional da RH Uruguai (PNRH) apresenta dois 

tópicos visando consolidar esta análise, tratando da água no contexto do 

desenvolvimento regional e no contexto da gestão ambiental. 
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5.1.3.1. A Água e Desenvolvimento Regional 
Na Região da Bacia do Rio Uruguai, os recursos hídricos representam 

importantes indutores do desenvolvimento regional, cabendo destacar os seguintes 

segmentos ou contextos sócioeconômicos correlacionados mais diretamente à 

disponibilidade de água:  

• Desenvolvimento Urbano; 

• Produção de Energia; 

• Produção Agrícola. 

A relação entre desenvolvimento urbano e disponibilidade hídrica é intima e se 

dá através das seguintes formas: atendimento da demanda doméstica e industrial e 

transporte, diluição e assimilação dos efluentes urbanos. Além disto, aspectos como 

a drenagem urbana, o controle de inundações e a contaminação das águas 

subterrâneas e superficiais pela lixivia proveniente dos resíduos sólidos merecem ser 

considerados no mesmo contexto de utilização e preservação dos recursos hídricos.  

A produção de energia, a partir de aproveitamentos hidrelétricos no Rio 

Uruguai e afluentes, já se comporta, e tende a se intensificar, como o principal 

indutor do desenvolvimento regional. Este prognóstico já havia sido previsto em 1998 

pela FGV, que se justificou pelas seguintes razões: 

• Os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, de expressiva 

participação no contexto econômico nacional, recebem energia de 

outras regiões do país, configurando uma situação de dependência 

paradoxal ante a vocação energética da Bacia; 

• O Rio Uruguai tem uma das maiores capacidades de energia por 

unidade de área do país, devido a sua grande dispobinilidade hídrica e 

de quedas naturais aptas para o aproveitamento hidrelétrico, 

apresentando potencial até mesmo para tornar-se uma região 

exportadora de energia; 
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• As diferentes características dos regimes hidrológicos da Bacia do Rio 

Uruguai e daquelas contíguas (Rio Paraná e afluentes) permitem uma 

complementariedade, com ganho recíproco, do sistema gerador 

integrado, já que a maioria das Usinas deste sistema estão na Região 

Sudeste; 

• Além disto, no contexto da interligação dos sistemas elétricos do Cone 

Sul, tendo como pano de fundo o processo de integração em curso 

(Mercosul), confere importância estratégica à Bacia do Rio Uruguai, 

principalmente pela implantação do Aproveitamento Hidrelétrico de 

Garabi (Brasil/Argentina). 

Finalmente, o setor agropecuário, de fundamental importância no contexto 

econômico da Bacia do Rio Uruguai, está representado mais fortemente pelo cultivo 

do arroz irrigado, no que se refere ao uso de recursos hídricos. Por exemplo, nas 

sub-bacias Ibicuí (incluindo Santa Maria) e Quaraí, no extremo sul da área de estudo, 

o consumo de água para a irrigação da lavoura orizícola representa, em termos 

médios, mais de 95% da demanda total (DRH/SEMA/RS, 2002). Assim, a 

disponibilidade de água, em condições adequadas de regularização, é decisiva para 

a sustentação do agronegócio do arroz, com significação não só nos cenários local e 

estadual, mas mesmo no âmbito nacional e internacional, devido a proximidade da 

fronteira com a Argentina.  

De outro lado, o desenvolvimento de outros setores agropecuários tais como 

os referentes aos chamados cultivos de sequeiro (milho, soja, sorgo, olericultura, 

entre outros) e a criação intensiva de animais (não só suínos e aves, mas também 

bovinos e ovinos) aponta para a necessidade de ampliar a oferta de recursos 

hídricos. 

Buscando soluções para atender as demandas por água do setor 

agropecuário, e também para o abastecimento urbano e industrial, pode-se optar por 
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um dos caminhos apontados a seguir, sendo possível, ainda, uma combinação de 

ambos: 

• Buscar suprimento nos mananciais subterrâneos disponíveis na bacia; 

• Incrementar os volumes reservados para regularização de vazões. 

5.1.3.2. A Água e o Contexto Ambiental 
Neste contexto da água como um limitante para o desenvolvimento, 

respeitando as vocações regionais, há ainda que se considerar o contexto ambiental 

que cerca a gestão de recursos hídricos. Esta análise foi realizada, com detalhes, no 

trabalho da FGV (1998) e é aqui resgatada, uma vez que não há nenhum estudo 

mais atual que tenha se proposto a desenvolver esta análise, até o presente 

momento. 

A Bacia do Rio Uruguai, em território brasileiro, abrange extensas áreas, o que 

inclui vários ecossistemas bem definidos, interligados por zonas de transição 

características, apresentando expressiva diversidade ecológica, como caracterizado 

no capítulo 3 (item 3.3). A ampla disponibilidade de recursos hídricos, aliada a um 

conjunto de condições fisiográficas favoráveis, tornaram possível a natural formação 

de ecossistemas com grande riqueza de espécies, tais como as matas de galerias.  

Os ecossistemas aquáticos, também com alta diversidade em geral, não 

apresentam, no topo da cadeia trófica, uma ictiofauna produtiva, principalmente em 

razão das baixas temperaturas da água no Alto Uruguai. 

Num primeiro momento do processo de ocupação da região, os principais 

usos dos recursos hídricos referiam-se diretamente ao atendimento das 

necessidades imediatas das populações e as atividades vinculadas à pecuária 

extensiva então praticada. Posteriormente, desenvolveu-se o cultivo do arroz irrigado 

no Médio Uruguai, nos dois lados da fronteira Brasil/Argentina, entre São Borja e 

Quaraí; a pecuária bovina e ovina mais intensiva, bem como, outras culturas de 

sequeiro (soja, milho, trigo) desde as nascentes até a fronteira com a República 

Oriental do Uruguai; e, nos últimos vinte e cinco anos, a criação intensiva de suínos e 
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aves, desde o noroeste gaúcho até o oeste catarinense, associada a atividades agro-

industriais correlatas. 

Em geral, as preocupações com a preservação do equilíbrio das comunidades 

aquáticas e de conservação da vida aquática não foram devidamente consideradas e 

valorizadas na região, observando-se ao longo do tempo um processo de 

degradação destes ambientes. Este processo, em algumas áreas da bacia, ganha 

maior dimensão com a contaminação intensa, por nitratos e coliformes fecais, dos 

sistemas aquáticos. 

O desmatamento para a expansão da fronteira agropecuária e para a extração 

madeireira, principalmente no Alto Uruguai, teve como conseqüência o aumento do 

escoamento superficial das águas, ampliando os processos erosivos. Neste contexto, 

a contaminação ambiental por fontes rurais difusas, o manejo inadequado dos 

recursos de terra e água com a prevalência de práticas agrícolas inconvenientes 

ganham importância pelo transporte de nutrientes dos solos e dos excedentes de 

insumos (adubos químicos, defensivos), podendo provocar a desaparecimento de 

importantes espécies da flora e fauna aquática. Em algumas situações de estresse 

ambiental, a ictiofauna já apresenta teores de metais acima dos permitidos pela OMS, 

mostrando que a lixiviação dos solos e a contaminação das chuvas já estão 

pressionando o equilíbrio das comunidades aquáticas.  

Com os aproveitamentos hidroelétricos projetados, os ecossistemas de matas 

de galeria nos fundos dos vales serão grandemente afetados. De outro lado, nestes 

reservatórios as diferentes substâncias dissolvidas (nutrientes e defensivos agrícolas, 

cargas orgânicas ou não de efluentes urbanos e industriais, produtos da lixiviação 

dos solos, entre outros) irão sofrer transformações, que vão desde o decaimento da 

matéria orgânica e dos indicadores de contaminação sanitária até a bioacumulação 

de defensivos e compostos orgânicos industriais, hormônios e metais traços pelo 

plâncton e pela ictiofauna. 
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Ainda que as tecnologias de tratamento tenham avançado bastante nos 

últimos anos (ultrafiltração e adsorção), o abastecimento público, de animais e as 

águas de processamento industrial, notadamente na área de bebidas, leite e 

alimentos, poderão ser bastante prejudicados pelas alterações de qualidade da água 

dentro dos reservatórios. Pelo aumento dos níveis piezométricos decorrentes da 

implantação dos reservatórios, a contaminação das águas superficiais pode se 

transferir para os aqüíferos contíguos. 

Assim, sintetiza a FGV (1998), na Bacia do Rio Uruguai são identificados os 

seguintes problemas principais: 

• falta de capacidade de regularização de vazões para minimizar os 

problemas de suprimento de água às cidades localizadas nas 

cabeceiras de afluentes do Rio Uruguai e para evitar o conflito de uso 

entre abastecimento urbano e irrigação; 

• degradação da qualidade das águas superficiais em algumas áreas (por 

exemplo, próximas aos rios Chapecó e Jacutinga) e a perda de 

mananciais de abastecimento próximos a centros urbanos; 

• inundações em áreas ribeirinhas conseqüentes de cheias naturais 

(basicamente no Rio Uruguai) e a tendência de maior ocupação destas 

áreas pelo processo de urbanização desenfreada; 

• a falta de melhor avaliação dos impactos potenciais devidos aos futuros 

aproveitamentos hidrelétricos, tanto quanto aos aspectos ambientais 

como sócio-econômicos envolvidos; 

• conflitos de uso da água, críticos, entre o abastecimento urbano e a 

irrigação do arroz, nas sub-bacias dos rios Ibicuí e Quaraí; 

• degradação dos solos devido a práticas agrícolas e o manejo 

inadequado dos recursos naturais nas áreas rurais. 
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5.2. ANÁLISE DA CONJUNTURA SOCIOECONÔMICA 

A Região da Bacia do Rio Uruguai, em ambos os estados sulinos, é 

fortemente dependente, direta ou indiretamente, de atividades de uso intensivo em 

recursos naturais, como é o caso da agropecuária em geral e das indústrias de abate, 

curtumes, laticínios, vinho, beneficiamento de grãos, madeira, móveis e celulose. Em 

algumas sub-regiões do RS também é muito importante a indústria metal-mecânica, 

em especial a de máquinas agrícolas, e têm importância localizada, em ambos os 

estados, indústrias intensivas em mão-de-obra, como a de vestuário e a fabricação 

de calçados. 

É incontroverso que o desenvolvimento da região do Uruguai passa, 

necessariamente, pelo aprofundamento das suas especializações intensivas em 

recursos naturais, embora nestas não se esgote. Este caminho tem um enorme 

potencial de crescimento, via ganhos de produtividade, de agregação de valor, de 

integração das cadeias produtivas, de mudança tecnológica mais ou menos radical e 

de reconversão de atividades produtivas.  

Há de se considerar, ainda, dois aspectos da maior importância na eleição de 

especializações intensivas em recursos naturais como vetores de desenvolvimento 

regional. Um é o fato de que o custo social de tais recursos é praticamente nulo. De 

outra parte, a exploração sustentável dos mesmos possibilita a utilização de uma 

mão-de-obra que também tem custo social praticamente nulo, considerando-se as 

circunstâncias atuais em que o crescimento urbano se dá com uma baixa absorção 

de trabalhadores com o atual perfil de qualificação do homem que vive no campo. 

O segundo aspecto a considerar é o de que as regiões especializadas na 

exploração de seus recursos naturais não estão condenadas perpetuamente à 

produção de commodities, embora isto possa ser o usual. Além do argumento de que 

este tipo de especialização não precisa ser necessariamente assim, há um passivo 

social de tal ordem nas metrópoles que não se pode admitir que não sejam 
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exploradas as imensas possibilidade de dinamização das regiões do interior, sejam 

no meio rural, sejam no meio urbano. 

A análise precedente mostrou a grande disparidade de renda entre as 

diferentes bacias e sub-regiões, mas em especial entre o lado catarinense e o lado 

gaúcho da região do Uruguai. No primeiro, o PIB per capita em 2005 era de 

R$ 14.438 e no segundo de R$ 8.929, uma diferença, portanto, de 62%. Em trabalho 

anterior, utilizando-se de dados referentes ao ano de 2002, mostrou-se que a 

diferença de PIB per capita, entre as 10 regiões mais desenvolvidas (G10) e as 14 

menos desenvolvidas do RS (G14), poderia ser reduzida de 50% para 5% pela 

simples convergência do valor da produção por hectare entre ambos os grupos de 

regiões, conforme o ilustrado na Figura 5.1. Naquele ano o PIB per capita total, 

considerando as economias e as populações rurais e urbanas, era R$11.250 no G10 

e R$ 7. 517 no G14. Se o valor adicionado bruto por hectare do G14, em vez de 

R$ 602, fosse igual ao do G10, sob condições coeteris paribus, o seu PIB per capita 

não seria R$ 7.517, mas R$ 10.688 (considerando toda a população rural e urbana). 

O trabalho de Rosa e Porto (2005) vai mais adiante e estima que a diferença 

de valor adicionado bruto por hectare entre um grupo e outro de regiões é explicada 

por três componentes: uma que decorre das diferentes estruturas produtivas 

regionais, ou mix de produtos, chamado de efeito estrutural; outra que decorre das 

diferenças de produtividade das atividades entre uma e outra região, chamada de 

efeito produtividade, e, por fim, uma componente que decorre da combinação dos 

dois efeitos. Considerando as áreas de lavoura e de pecuária, o efeito estrutural 

explicava 61% da diferença do valor de produção por hectares e o efeito 

produtividade, 15%. Considerando somente as áreas de lavoura o efeito estrutural 

caia para 50% e o efeito produtividade subia para 33% (Figura 5.2). 

A análise precedente reúne elementos básicos que estão a indicar que os dois 

estados da região do Uruguai em suas 19 bacias podem buscar aumentar a renda da 
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economia agrícola trabalhando, em maior ou menor grau, sobre os dois efeitos 

mostrados na Figura 5.2.  
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Figura 5.1 – Importância da Agropecuária para superar os desníveis de renda no RS. 
Fonte: Rosa e Porto, 2005. 
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Figura 5.2 – Fonte dos diferenciais de VBP/ha entre as regiões do Rio Grande do Sul de maior (G10) 
e de menor (G14) desenvolvimento (2002). Fonte: Rosa e Porto, 2005. 
 

O lado catarinense da região do Uruguai, por exemplo, nos seus seis 

principais cultivos permanentes só supera a média brasileira em produtividade na 

maçã (ocupa 43,5% da área de permanentes). Nos seis principais cultivos 

temporários, três têm produtividade abaixo da média brasileira (30% da área de 

temporárias) e três estão apenas ligeiramente acima. No lado gaúcho em apenas 

dois (arroz e feijão) dos seis principais cultivos temporários (10,1% da área total) a 

produtividade é maior do que a média brasileira. Nas permanentes em apenas um 

cultivo (erva mate) dos seis principais e que representa 31% da área total de 

permanentes, a produtividade é maior do que a média brasileira. Existem, portanto, 

indicações cabais de que o planejamento do desenvolvimento regional tem um 

enorme campo para atuar no sentido de elevar a produtividade. 

No que respeita ao efeito ou componente estrutural o campo de atuação e de 

possibilidades é maior ainda do que aquele que está aberto para a componente 

produtividade. No lado catarinense a participação dos cultivos permanentes no total 

da área de lavoura é de apenas 3,4%, variando de 1,3% na bacia do Chapecó, na 

sub-região do Meio Oeste, a 19,6% na bacia do Pelotas, na sub-região do Planalto 

de Lages. No lado gaúcho a participação das permanentes é diminuta: 0,8%, 

variando de 0,12% e 0,13% nas sub-regiões do Butuí-Icamaquã (RFP 6) e do 

Piratinin (RFP 7) a 2,4% na bacia do Apuaê-Inhandava (RFP 9). 
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Os dados acima mostram que tanto no lado catarinense, quanto no gaúcho, 

existe uma grande inadequação entre a matriz produtiva e a estrutura fundiária. 

Excetuadas as bacias da RFP 6 do RS, nas demais predominam a pequena 

propriedade na estrutura fundiária e as culturas de grãos na matriz produtiva, não 

obstante estas requeiram grandes escalas de produção dada pela área de lavoura. 

Uma tarefa, portanto, do planejamento regional é induzir a expansão das culturas 

permanentes, em especial da fruticultura, nas áreas atualmente ocupadas com grãos, 

respeitadas as aptidões de clima e solo de cada bacia e, evidentemente, as 

restrições de mercado. Em etapa posterior pode ser simulado o impacto na renda 

regional que teria uma estratégia em tal direção, utilizando-se de referências-alvo da 

própria região do Uruguai ou de outras próximas que guardem similitudes como é o 

caso da região da Serra do RS. Na região da Serra as culturas permanentes 

participam com 27,1% da área de lavoura (permanentes mais temporárias).  

No trabalho “Planejamento Estratégico do Alto Uruguai-RS 202040” foi feita 

esta simulação, que consistiu em aumentar a área cultivada com permanentes de 

10.740 ha (2,7% da área de lavoura de 2002) para 107.259 ha em 2020, o que 

significaria 27,1% da área de lavoura naquele ano, percentual que atualmente tem a 

região da Serra do RS). Haveria a conseqüente redução da lavoura de grãos de 

385.078 hectares em 2002 para 288.529 em 2020. O Alto Uruguai continuaria 

produzindo os mesmos cultivos permanentes que hoje produz, aumentando, apenas, 

suas participações na área total de lavoura, exceto no cultivo de erva mate que 

permaneceria constante. Além da elevação absoluta e relativa da área de fruticultura 

a região buscaria evoluir para a produtividade das regiões benckmark do próprio RS. 

Com o acréscimo projetado da área, mais a elevação da produtividade, seria gerado 

um PIB adicional de 648,4 milhões de reais, ou um acréscimo de 110,5% com 

relação a todo o PIB da agropecuária de 2002. 

                                                 
40 De autoria de Joal de Azambuja Rosa e Simone Rodrigues da América Estudos e Projetos Internacionais e promovido pela Agência 
de Desenvolvimento do Alto Uruguai/RS entre março e dezembro de 2007. 
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O caminho acima está aberto a todas as sub-regiões da RBRU, inclusive às 

tradicionais produtoras de pecuária e de arroz, no lado gaúcho, como bem 

demonstra a introdução relativamente recente do cultivo da uva na RFP 9, 

principalmente em Santana do Livramento (sub-regiões Ibicuí, Quaraí e Santa Maria).  

A RFP 9 abrange a Campanha e a Fronteira Oeste. Dos 18 cultivos de frutas 

(16 permanentes e dois temporários) para os quais existem levantamentos 

estatísticos sistemáticos sobre produção, 10 são climaticamente preferenciais para a 

Campanha e 12 para Fronteira Oeste e para estes as respectivas regiões não têm 

restrições de solo41.  

É claro que uma estratégia de alterar a matriz produtiva buscando novas 

especializações, passa por escolhas ou decisões críticas - pelo menos por duas - 

conforme tem sido colocado nos diversos trabalhos que se realizou sobre o tema e 

que estão arrolados na bibliografia: i) em que especializar-se e ii) como especializar-

se. Independentemente de razões econômicas e de mercado, o em que especializar-

se depende das aptidões e requisitos de clima e solo. A respeito do como 

especializar-se a experiência chilena é paradigmática.  

O grande sucesso exportador do Chile ocorreu em produtos nos quais sempre 

deteve vantagens naturais como no setor pesqueiro, no florestal, no vinícola e no de 

frutas. Estas vantagens naturais, entretanto, até meados dos anos 70, não eram 

adequadamente exploradas. O sucesso posterior que o Chile logrou alcançar nas 

exportações não veio através da exploração exclusiva das vantagens comparativas 

naturais. Veio pelo lado da inovação tecnológica e da criação de escalas viáveis para 

operar os sistemas produtivos, de distribuição, de suprimento de insumos, de 

pesquisa, de capacitação tecnológica, de promoção de mercado e de gestão da 

qualidade. Assim, a experiência chilena dos últimos 30 anos, de como especializar-

se e de como ampliar a inserção no mercado internacional, constitui uma referência 
                                                 
41 Conforme estudo elaborado para o SEBRAE/RS, em 2006, por Joal de Azambuja Rosa, da América Estudos e Projetos 
Internacionais, e Rogério Ortiz Porto, da Acquavia Planejamento e Consultoria: As economias da Campanha e da Fronteira 
Oeste do RS - caracterização, evolução recente e visão estratégica. 
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obrigatória em termos do caminho que a Região da Bacia do Rio Uruguai precisa 

seguir para (re)dinamizar as suas atividades produtivas intensivas em recursos 

naturais. Esta experiência tem sido estudada e assimilada por muitos produtores e 

grupos de produtores em diversas localidades da região do Uruguai, o que já serve 

de emulação para um trabalho de planejamento mais abrangente. 

a) ESTRUTURA COREDE 
SERRA + b) ÁREA ERVA  
MATE CONSTANTE +            
c) PRODUTIVIDADE     
COREDE BENCHMARK

a) ESTRUTURA 
COREDE SERRA +
b) ERVA MATE 
CONSTANTE

ATUAL COM 
PRODUTIVIDADE 
BENCHMARK

ATUAL 
(2002)

CENÁRIO 4CENÁRIO 3CENÁRIO 2CENÁRIO 1
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

NOVOS POMARESNOVOS POMARESALTO URUGUAIALTO URUGUAI--RS 2020RS 2020

16.62911.3418.9647.900PIB AGRÍCOLA PER CAPITA (R$)
1.235.090842.342665.773586.712PIB AGRÍCOLA  (R$1000)

74.27274.27274.27274.272POPULAÇÃO RURAL

288.529 (72,9%)288.529385.078385.078 (97,3%)TEMPORÁRIAS (Ha)
107.259 (27,1%)107.25910.71010.710 (2,7%)PERMANENTES (Ha)

648.378255.63079.061ACRÉSCIMO DO PIB  AGROP (R$1000)

877.668484.920308.351229.290PIB PERMANENTES + TEMPORÁRIAS  
(R$1000)

1.182.899653.563415.588309.031PRODUÇÃO PERMANENTES + 
TEMPORÁRIAS (R$1000)

110,5%43,6%13,5%PIB AGRÍC: ACRÉSCI MO PER CAPITA (%)

8.7303.4421.064PIB AGRÍC: ACRÉSCI MO PER CAPITA (R$)

11.8176.5294.1523.087PIB PERMANENTES + TEMPORÁRIAS  
PER CAPITA (R$)

 
Figura 5.3 – O Cenário Novos Pomares no Planejamento Estratégico do Alto Uruguai – RS. 
Fonte: Rosa e Rodrigues, 2007. 
 

Conferir prioridade à ampliação gradativa da fruticultura não significa 

desconsiderar como prioritária a reestruturação da lavoura de grãos de sequeiro. 

Esta é uma tarefa absolutamente urgente, principalmente na parte gaúcha da região 

do Uruguai que está perdendo gradativamente capacidade de investimento e 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

479

empobrecendo conforme demonstram os constrangedores indicadores de PIB per 

capita nas principais bacias produtoras apresentados anteriormente. 

Também foram apresentadas informações referentes à baixa produtividade da 

lavoura de sequeiro do RS na média dos anos 2000. Na soja, a produtividade dos 

produtores mais eficientes, Mato Grosso e Paraná, foi 66% e 52%, respectivamente, 

superior a média do RS. Nove estados apresentaram produtividades superiores a do 

RS, sendo que a do nono produtor mais eficiente, SC, a produtividade foi 31% 

superior.  

No milho, sete estados apresentaram uma produtividade maior do que a do 

RS, na média dos primeiros sete anos desta década, sendo que as dos produtores 

mais eficientes, Goiás, Paraná e Santa Catarina, foram 57%, 44% e 39%, 

respectivamente, superiores. 

Estes números falam por si e não decorrem de um atraso tecnológico das 

duas lavouras no RS frente ao Brasil. São, isto sim, produtos da deficiência hídrica 

crônica dos meses de verão e que se torna dramática nos anos de estiagem. Assim, 

outro caminho que o planejamento estratégico da Região da Bacia do Rio Uruguai 

precisa pavimentar é o de viabilizar técnica e economicamente a implantação e o 

desenvolvimento sustentável de uma agricultura irrigada. A este respeito o arroz é o 

único produto em que SC (embora não seja produzido na região do Uruguai) e o RS 

são os líderes em produtividade. A produtividade de SC, nos anos 2000, foi 17% 

superior a do RS e a deste mais de 60% superior a do Mato Grosso, o terceiro 

produtor mais eficiente. 

Na pecuária, não obstante os avanços que ocorreram nos últimos anos, o 

setor continua exibindo índices constrangedores de produtividade. Isto associado ao 

fato de que a função de produção da atividade é uma das que menos utiliza trabalho 

faz com que a renda e o consumo sejam altamente concentrados e vazem para fora 

das regiões pastoris, condenando-as a estagnação e a condição de exportadoras de 
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mão-de-obra. A respeito disto a Tabela 5.1 mostra a baixa capacidade da pecuária 

bovina em produzir valor e o seu elevado poder concentrador de renda:  

O G14 Agropastoril (a principal região da pecuária no RS e com grande parte 

do seu território pertencente à Região da Bacia do Rio Uruguai, RFP 6) produz o 

menor valor adicionado bruto por hectare (R$ 433), mas é a que tem o maior valor 

adicionado agrícola bruto per capita do Rio Grande do Sul (considerando somente a 

população rural), R$11.975; 

Em contra partida, é a região que produz o menor valor adicionado urbano 

bruto per capita do Rio Grande do Sul (considerando somente a população urbana), 

R$5.782 e não obstante isto, conforme foi visto na seção 5.3, é a região com a maior 

taxa de urbanização (85%) da sua população. Isto sugere que as ocupações urbanas 

são de baixa qualidade e apontam para um futuro de escassas perspectivas nos 

campos econômico e social. 

O acima tem a ver com duas questões que são bem distintas: i) o binômio 

baixa intensidade de mão-de-obra como fator concentrador de renda e a ii) 

constrangedora baixa produtividade da atividade.  A primeira questão já foi tratada 

com a proposição de introdução gradual das culturas permanentes nas áreas de 

pecuária em caráter complementar (fruticultura) e consorciado (silvicultura). A 

segunda questão requer a intensificação do processo de capacitação ora em curso 

no setor, pois existe um grande espaço para o crescimento da produtividade na 

pecuária de corte no RS, embora se reconheça o significativo avanço dos últimos 

anos. O que realmente poderá causar um impacto importante no setor primário (e na 

cadeia) em termos de lucro, investimento, emprego e salário, será a capacidade do 

setor primário conseguir participar dos ganhos na cadeia de valor da pecuária e isto 

significa voltar-se para o mercado internacional, independentemente de outras 

possibilidades a serem exploradas no front interno42. 

                                                 
42 Tem-se defendido que o baixo poder aquisitivo da população e o elevado grau de concentração de renda, além da, por si só, 
baixa elasticidade renda da demanda de produtos agrícolas - impedem uma expansão acelerada da produção agrícola no 
Brasil. A este respeito, a transformação de grande envergadura que é possível e necessária na agropecuária do Rio Grande do 
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Tabela 5.1 – Produtividade da terra, VAB per capita e população dos setores agrícola e urbano por 
regiões do Rio Grande do Sul em 2002. 

Ranking 
PIB pc 

1985/2002 
Grupos de regiões/Coredes  

VAB 
agrícola/   
Ha (R$) 

VAB agrícola/  
população 
rural (R$) 

Hectares/   
população 

rural 

População 
rural/          

População 
total (%) 

VAB urbano/  
população 

urbana (R$) 

Rio Grande do Sul 710 8.421 12 17,3 10.040 
G10 (regiões mais desenvolvidas) 1.183 8.140 7 12,2 11.681 
G14 (regiões menos desenvolvidas) 556 8.627 16 25,0 7.148 
G10 Industrial diversificada 1.722 6.132 4 6,2 11.604 

1 Serra 2.371 11.781 5 15,5 15.772 
2 Vale do Rio dos Sinos 1.830 2.707 1 2,4 13.706 
5 Paranhana 619 3.028 5 11,2 9.987 

10 Metropolitano Delta do Jacuí 642 1.810 3 4,9 9.395 
G10 Agro-industrial 1.347 6.944 5 34,5 15.617 

3 Vale do Taquari 2.217 8.500 4 31,7 15.756 
4 Vale do Rio Pardo 948 6.298 7 39,1 15.818 
6 Vale do Caí 2.112 5.820 3 28,3 14.915 

G10 Agrícola 883 13.465 15 21,5 8.650 
7 Alto Jacuí 901 18.386 20 19,1 8.289 
9 Produção 522 10.308 20 21,8 7.541 

12 Hortênsias  1.157 13.394 12 22,1 9.306 
G14 Agro-industrial alimentícia 499 7.030 14 21,2 7.864 

11 Norte 1.058 7.420 7 32,9 9.876 
15 Sul 363 6.978 19 16,1 7.402 
16 Centro-Sul 595 6.728 11 28,4 8.059 

G14 Agro-industrial metal mecânica 1.122 7.631 7 35,9 10.446 
8 Fronteira Noroeste 1.382 7.388 5 36,4 12.241 

13 Noroeste Colonial 1.001 7.796 8 35,7 9.260 
G14 Agrícola 753 7.574 10 41,7 7.617 

14 Nordeste 857 9.746 11 42,7 8.552 
19 Missões 516 7.312 14 34,2 6.875 
21 Médio Alto Uruguai 1.283 6.397 5 52,6 8.310 

G14 Agropastoril 433 11.975 28 19,5 5.782 
17 Fronteira Oeste 379 26.396 70 10,5 5.063 
18 Campanha 308 9.215 30 23,2 7.206 
20 Jacuí Centro 545 9.308 17 27,2 6.302 
23 Alto da Serra do Botucaraí 631 5.602 8 47,8 8.191 
24 Central 464 9.170 20 19,9 5.631 

G14 Agricultura e turismo 753 5.581 7 18,2 5.804 
22 Litoral 753 5.581 7 18,2 5.804 

Fonte: Fundação de Economia e Estatística; IBGE; Elaboração Rosa e Porto (2005)  
 

O RS tem o produto mais requisitado pelo mercado mundial de carnes nos 

estratos de altas rendas (carne verde de genética britânica) e a preços competitivos. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes, ABIEC, o 

custo FOB da carne brasileira variava (em 2005) de US$0,90 a US$1,00. Na Nova 

                                                                                                                                                          
Sul, em termos de produtividade e de estrutura de produtos, vai impactar de tal forma a oferta que será necessária buscar uma 
maior participação no mercado internacional. 
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Zelândia era US$1,23, na Austrália US$1,30, na Argentina US$1,80, nos Estados 

Unidos US$1,80 e na Irlanda US$3,00. O Rio Grande do Sul, entretanto, não tem 

oferta de produto em conformidade com os requisitos do mercado em escala 

suficiente para consolidar-se como fornecedor internacional. Este é o grande 

estrangulamento a ser superado. 

O segundo maior estrangulamento a ser superado, em grande medida 

decorrente do primeiro, é a tendência de monopolização do elo industrial exportador, 

pois tal atividade requer escala elevada de abate se comparada com a oferta de 

matéria prima. Tal situação tende a aprisionar o desenvolvimento da cadeia dentro 

de uma circularidade viciosa: a oferta de matéria prima não aumenta porque o 

monopólio industrial não a estimula e como a oferta de matéria prima não aumenta 

não são geradas as escalas de suprimento requeridas para a entrada de novas 

plantas industriais voltadas para a exportação. O rompimento deste círculo vicioso é 

possível pela substituição do paradigma do conflito - alimentado pela busca do lucro 

máximo em elos isolados da cadeia - pelo paradigma da cooperação, no qual os 

vários elos trabalham no sentido de maximizar (distribuir) o lucro no (para o) conjunto 

da cadeia. Esta não é uma equação de solução trivial, mas o importante é que 

parece estar havendo uma disposição neste sentido, uma vez que o setor formulou e 

está executando dois programas da maior importância para o desenvolvimento da 

cadeia: o Juntos para Competir e o South Brazilian Beef. 

Chama-se a atenção, ainda, que a capacitação para exportação contribuiria 

não só para a conquista de novos mercados, mas também (e quiçá, principalmente) 

para a obtenção de benefícios de ordem tecnológica, mercadológica, de gestão, de 

qualidade e de visão estratégica de negócios que se transmitem para o interior das 

regiões que se voltam para o mercado internacional.  

O leite é o principal produto da pecuária bovina em ambos os lados da região 

do Uruguai, mas ainda é pequena a participação da região no contexto da cadeia de 

laticínios do Brasil. Esta atividade tem elevada importância econômica e social e é 
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absolutamente prioritário para as políticas de desenvolvimento regional, em especial 

nas regiões de predominância da pequena propriedade, como é o caso de todo o 

lado catarinense da região do Uruguai e, no lado gaúcho, principalmente das RFP 7 

e 9, não excluindo, evidentemente, a RFP 6. De outra parte, a produção de leite não 

tem restrições do ponto de vista edafoclimático para a sua exploração, ao contrário 

do que ocorre com as culturas temporárias e permanentes. 

Os dados aportados anteriormente indicam que existe um grande espaço para 

avançar em produtividade e vários estudos e diagnósticos, mostram que as causas 

principais da baixa produtividade são a carência alimentar, o baixo padrão sanitário e 

a incapacidade gerencial da quase totalidade dos estabelecimentos. Esta situação, 

no entanto, pode ser revertida, pois existem tecnologias dominadas, como as de 

produção de leite a base de pasto que permitem, em curto espaço de tempo, mais do 

que dobrar a produção, sem investimento em genética, considerando que o rebanho 

da região já é de padrão médio.  

Neste momento o setor depara-se com perspectivas de mercado 

verdadeiramente inéditas. Em nenhum momento da história as perspectivas de 

crescimento da produção de leite, para países como o Brasil, foram tão alentadoras43. 

Muitas comunidades estão conscientes das oportunidades que estão sendo 

colocadas como é o caso da região do Alto Uruguai/RS. Na Figura 5.4 quantifica-se o 

impacto que teria sobre a renda da comunidade rural do Alto Uruguai/RS um 

programa de incremento da produção de leite, via aumento da produtividade de 8,8 

para 16 litros/vaca/dia, com economicidade, através da: i) implantação de sistemas 

alimentares intensivos em gramíneas, leguminosas e em alimentos preservados, 

produzidos nos estabelecimentos dos produtores; ii) da melhoria radical da sanidade 

animal; iii) da melhoria gradual da genética animal e iv) da capacitação do produtor 

em gestão. 

                                                 
43 Ver a respeito, dentre outros: i) Estudos de reestruturação produtiva da indústria de laticínios do Rio Grande do Sul: 
diagnóstico e sugestões, elaborado pela América Estudos e Projetos Internacionais para a Secretaria da Coordenação e 
Planejamento, Projeto RS 2010, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 1997; ii) Rosa e Porto, 2006. 
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O cenário projetado foi chamado de Via Láctea (Rosa e Rodrigues, 2008) e 

nele a renda anual média dos atuais 7.600 estabelecimentos produtores seria de 

R$ 11.368 contra os R$ 2.293 de 2007.  O produto per capita do leite seria de 

R$1.163 anuais contra os R$235 atuais, considerando os 74.272 habitantes rurais de 

2007. Este incremento da produção de leite corresponderia tão somente aos 7.600 

estabelecimentos atuais, elevaria em 9% a renda per capita rural de cada um dos 

74.272 habitantes rurais do Alto Uruguai-RS e considerando todas as atividades do 

setor – culturas permanentes e temporárias, silvicultura, horticultura, floricultura e 

pecuária de grande e pequeno porte.  

A sugestão deste relatório é no sentido de que o tipo de programa aqui 

referido seja apoiado e que todas as comunidades regionais sejam instadas a 

desenvolverem programas semelhantes. 

Por último, a economia da madeira é uma nova alternativa que se coloca 

especialmente para o lado gaúcho da região do Uruguai, que atualmente produz 

apenas 64,7 milhões de reais, ao passo que o lado catarinense já é especializado 

nesta atividade produzindo 1,3 bilhões de reais. A expansão do plantio de florestas 

para a produção de celulose está sendo um processo mais ou menos natural, 

especialmente na RFP 6, tendo em vista os investimentos que estão em curso ou 

estão previstos por parte das grandes empresas de celulose. Nesta região estão os 

maiores estabelecimentos rurais do RS e os tamanhos médio e modal são muito 

maiores do que os das demais sub-regiões dos dois lados da região do Uruguai e por 

isto não há maior concorrência com os usos de solo mais tradicionais como é o caso 

da pecuária. Este já não é o caso das demais regiões, pois nestas predomina o 

pequeno estabelecimento, havendo, portanto, uma clara concorrência de usos. 

Em algumas sub-regiões as condições topográficas restringem o plantio de 

florestas para fins energéticos, que é de rentabilidade mais baixa, mas permite corte 

rápido, e para a produção de madeira de melhor qualidade, principalmente para 

móveis, mais rentável, mas com corte aos 15 anos. Nestas sub-regiões, no entanto, 
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a maioria dos estabelecimentos não pode abdicar do uso de suas terras para esperar 

um retorno de tão longo prazo. Daí a necessidade de buscar a produção consorciada 

e sustentável da floresta com atividades de ciclo mais curto, como leite, carne, mel e 

óleos essenciais, dando-se preferência ao conceito de produtos orgânicos e 

certificados, sejam os florestais, sejam os demais.  

A Figura 5.5 mostra os programas que foram formulados para desenvolver a 

cadeia florestal no Alto Uruguai/RS. Um programa é de capacitação do produtor 

florestal, pois o manejo adequado é essencial para o desenvolvimento da madeira de 

qualidade requisitada pelo mercado e este é diferente do manejo requerido para a 

floresta destinada à lenha que, por sua vez, é diferente da destinada à celulose. Este 

programa prevê, também, a capacitação nas atividades consorciadas, comunicando-

se com os programas específicos de outros macros objetivos, como é o caso de 

laticínios e de carnes, bem como a obtenção das certificações específicas do produto 

florestal e das atividades consorciadas. Prevê, ainda, a busca de linha de 

financiamento, pois atualmente o pequeno produtor florestador independente (sem 

contrato de fornecimento com empresa de celulose) não é assistido pelo crédito 

oficial. 

O segundo programa sugerido é voltado para a indústria de móveis e a ênfase 

é a capacitação dos recursos humanos em geral, destacando algumas áreas em 

especial como é o caso do design, e a promoção comercial no exterior através dos 

programas da APEX Brasil. Por fim, um terceiro programa seria o de estruturação de 

elos da cadeia que ainda não existem no Alto Uruguai/RS, como é o caso da 

indústria de óleos essenciais.  
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395,9%ACRÉSCIMO VA DO PRODUTOR                   (%)

9%ACRÉSCIMO DE PIB PER CAPITA RURAL    (%)
929ACRÉSCIMO DE PIB PER CAPITA RURAL    (R$)

1.163235VA/ANO/POPUL. RURAL                     = PIB  (R$) 

11.3682.293VA/ANO/PRODUTOR                          = PIB (R$) 

CENCENÁÁRIORIO

VIA LVIA LÁÁCTEACTEA
CENCENÁÁRIO RIO 

ATUAL 2007ATUAL 2007
ALTO URUGUAIALTO URUGUAI--RS 2020RS 2020

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

11.19810.269 *PIB AGRPIB AGRÍÍCOLA COLA PER CAPITAPER CAPITA

7.6007.600NNOO DE PRODUTORES DE LEITEDE PRODUTORES DE LEITE

74.272 74.272POPULAPOPULAÇÇÃO RURALÃO RURAL

288.800.000158.400.000LITROS/ANO

60.00060.000NO DE VACAS

4.8002.640LITROS/VACA/ANO

168,8LITROS/VACA/DIA

86.400.00061.766.000CUSTO/ANO                                                  (R$)

0,300,39CUSTO / LITRO                                             (R$)

172.840.00079.200.000RECEITA/ANO                                               (R$)

0,600,50R$/LITRO

9%ACRÉSCIMO DE PIB RURAL LEITE               (%)

68.976.000ACRÉSCIMO DE PIB RURAL LEITE              (R$)

86.400.00017.424.000VALOR ADICIONADO (VA)/ANO        = PIB (R$)

(DE 2002 A PREÇOS DE 2007)  

Figura 5.4 – Planejamento Estratégico Alto Uruguai – RS, Cenário Atual e Cenário Via Láctea. 
Fonte: Rosa e Rodrigues (2008); Simulações dos autores com base em dados da Emater/Ascar – RS. 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

487

MACRO 
OBJETIVO 4

SER RECONHECIDO NACIONALMENTE 
COMO PÓLO DA CADEIA MADEIRA-
REFLORESTAMENTO-MÓVEIS

PROJETO 4.1.1 ACESSO À TECNOLOGIA: PLANTIO E MANEJO DA FLORESTA

PROJETO 4.1.2 ACESSO AO SUPRIMENTO DE MUDAS

PROJETO 4.1.5 CERTIFICAÇÕES FLORESTAIS

PROJETO 4.1.4 APICULTURA

PROJETO 4.1.3 PRODUÇÃO CONSORCIADA: FLORESTA/CARNE/LEITE

PROJETO 4.1.6 COOPERAÇÃO HORIZONTAL: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E I NSUMOS

PROJETO 4.1.7 NEGOCIAR LINHAS DE FINANCIAMENTO (ESPECÍFICAS PARA O   
PEQUENO PRODUTOR – SEM CONTRATO DE VENDA COM A INDÚSTRIA 
DE CELULOSE)

PROJETO 4.2.1 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROJETO 4.2.2 CAPACITAÇÃO EM DESIGN

PROJETO 4.2.3 PROMOÇÃO COMERCIAL (NO EXTERIOR - PROJETOS APEX)

PROJETO 4.3.1 INDUZIR A INSTALAÇÃO DE UMA PLANTA INDUSTRIAL NO ALTO URUGUAI/RS

PROJETO 4.3.2 DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA  DE PESQUISA NA UNIVERSIDADE

PROJETO 4.3.3 DESTILAÇÃO AMBULANTE COOPERADA E ASSI STÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL

MORADORES DE ERECHIM, LEVANDO TORAS DE MADEIRA PELO RIO URUGUAI ATÉ SANTO TOMÉ, NA ARGENTINA, EM 1926.

*

Logomarca
dos produtos
de origem
florestal
manejadas e 
certificados
de acordo
com sistema

Forest 

Stewardship 

Council.

ALTO URUGUAI-RS 2020

PROGRAMA 4.1:  CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTOR

PROGRAMA 4.2: DESENVOLVIMENTO DA CADEIA FLORESTAL - MÓVEIS

PROGRAMA 4.3: ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA FLORESTAL– ÓLEOS ESSENCIAIS

*  

Figura 5.5 – Programas do Planejamento Estratégico Alto Uruguai – RS 2020. 

5.3. POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DA REGIÃO 

Neste item, trata-se de apresentar o que, na linguagem do planejamento 

estratégico, é usual e simplesmente designado de pontos fortes (potencialidades) e 

pontos fracos (fragilidades) da região, isto é, do ambiente ou meio interno, aquele 

que é objeto do presente estudo: a Região da Bacia do Rio Uruguai.  

Como justificado anteriormente, não há definições e elementos informativos 

que permitam, por enquanto, formular-se uma análise consistente quanto às 

externalidades, ou seja, que identifique e qualifique as oportunidades e ameaças que 

o meio externo possa oferecer à região. Esta avaliação só pode ser desenvolvida 

com efetividade, quando se dispõe de uma definição clara dos projetos e atividades 

prioritários, o que somente ocorrerá quando da elaboração do Plano Diretor, no 

Componente 2. 
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5.3.1. Algumas Potencialidades Regionais 

Inicialmente convêm esclarecer que a abordagem deste tema, em uma 

primeira aproximação, considera primeiramente as potencialidades mais expressivas 

da região como um todo, sem qualificá-las por sub-região.  

Assim, segundo esta abordagem, relacionam-se as seguintes potencialidades: 

• grande disponibilidade de águas superficiais em terras altas, com 

expressivo potencial hidrelétrico, uma das maiores relações (40,5 

kw/km2) de potencial de geração de energia hidrelétrica por unidade de 

área do mundo;  

• grande ocorrência de águas subterrâneas (aqüíferos Guarani e Serra 

Geral) com a possibilidade de uso de águas termais profundas e de 

utilização para a irrigação supletiva de cultivos permanentes de baixo 

consumo de águas (gotejamento de frutíferas de clima temperado, por 

exemplo); 

• ampla disponibilidade de terras cultiváveis, embora algumas áreas 

requeiram práticas agrícolas especiais e cuidados conservacionistas 

para evitar a degradação dos solos; 

• grande diversidade de flora e fauna o que, associado ao elevado valor 

estético dos recursos paisagísticos disponíveis, enseja condições 

potenciais excelentes para o desenvolvimento do eco-turismo, além do 

possível uso de águas termais em centros recreativos ou associados a 

conjuntos hoteleiros ;  

• condições edafo-climáticas adequadas para o desenvolvimento de 

várias espécies vegetais, desde cultivos anuais (arroz, soja, milho, 

canola e girassol, dentre muitos outros, além de hortaliças e floricultura) 

a plantações permanentes, como diversas frutíferas de clima temperado 
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(maçã, pêra, citros apirênicos, limão, lima, videiras viníferas, mirtilo, 

amora, morango, e muitos outros) e silvicultura; 

• condições também favoráveis ao desenvolvimento da bovinocultura de 

corte e de leite, da ovinocultura para produção de carne (cordeiro) e de 

muitas outras espécies animais (suínos e aves, por exemplo), incluindo 

a piscicultura e a preservação dos recursos pesqueiros no rio Uruguai e 

seus afluentes, mediante o manejo adequado das populações, com o 

controle da pesca, a melhoria da qualidade das águas e preservação 

das espécies nativas. 

Nesta visão panorâmica, extremamente sintética e de natureza indicativa, tem-

se claro que as inúmeras potencialidades da Região da Bacia do Rio Uruguai estão 

assentadas na grande disponibilidade de recursos naturais, notadamente de 

recursos hídricos e terras cultiváveis, associados à riqueza da flora e fauna nativa e 

ainda, às condições climáticas favoráveis a um extenso rol de atividades econômicas.  

Assim, não se pode atribuir aos fatores acima referidos (recursos naturais e 

condições climáticas adequadas) ─ embora estes configurem, por vezes, situações 

adversas (estiagens, enchentes, etc.) ─ a responsabilidade pelas dificuldades que a 

Região encontra para desenvolver-se em bases sustentáveis. 

Talvez seja mais coerente, neste caso, considerar-se que, na base das 

limitações existentes, esteja a forma como a ação antrópica é exercida: 

• de um lado, com má distribuição de renda e grande concentração de 

riqueza, não consegue alcançar o desenvolvimento econômico e sócio-

cultural; 

• de outro, quando através do desenvolvimento econômico gera 

empregos e renda, o faz com um grande custo ambiental, tornando 

insustentável o desenvolvimento alcançado; 

• nenhum dos cenários acima conduzirá a Região da Bacia do Rio 

Uruguai ao desenvolvimento sustentável, mas é de pensar-se que uma 
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troca de experiências entre catarinenses e gaúchos faria bem a ambos 

e, por conseqüência, à região; os workshops poderiam proporcionar um 

passo importante neste sentido. 

5.3.2. Fatores e Condições Limitantes da Região 

Para melhor entendimento deste item, convém esclarecer, preliminarmente, 

que, por fatores e condições limitantes, entende-se o conjunto de causas existentes 

no quadro atual da região que ─ sendo naturais, ou quando resultantes de ação 

antrópica, não passíveis de remoção no curto prazo ─ possam restringir ou impedir 

ações, atividades ou empreendimentos que viessem a contribuir para o seu 

desenvolvimento sustentável, e, neste sentido, representam fragilidades (pontos 

fracos) a serem consideradas na estratégia proposta para alcançar este objetivo. 

Assim, apenas para melhor estruturar o texto, tornando-o mais compreensível, 

consideram-se os seguintes tipos de causas: 

• causas naturais, tais como aquelas que decorrem das condições  

geográficas, geomorfológicas, edáficas e climáticas da região. A flora e 

a fauna nativa que compõem os distintos biomas existentes (Mata 

Atlântica e Pampa) e ainda, os ecossistemas mais significativos, por 

sua importância ambiental, não constituem fragilidades, embora possam 

ser limitantes para determinadas ações ou atividades que possam 

causar impacto ambiental expressivo; 

• causas de origem antrópica, como a degradação dos solos por 

extração das matas nativas e uso de práticas agrícolas inadequadas, 

eliminação das matas ciliares, ocupação urbana e para outros fins de 

ecossistemas frágeis (wet lands, por exemplo), captura de espécies 

animais, florestamento desordenado com espécies exóticas, pesca 

predatória e um extenso rol de ações impensadas, ainda hoje 

produzidas pela “racionalidade” do homem. 
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De forma semelhante ao critério adotado para a análise das Potencialidades, 

conforme o sub-item anterior, faz-se também agora uma abordagem preliminar, 

destacando os principais Fatores e Condições Limitantes de toda a região, sem 

considerar as peculiaridades de cada sub-região, como a seguir: 

• por sua posição geográfica, em grande parte localizada a oeste dos 

estados de Santa Catarina e Rio Grande Sul, a Região não tem 

facilidade de acesso aos grandes portos do sul do país (Rio Grande, 

Laguna, Itajaí e São Francisco), com falta de um sistema de transportes 

multimodal satisfatório (hidro-ferro-rodoviário), o que, onerando os 

fretes internos, dificulta a exportação de produtos da Região aos 

grandes mercados nacionais e internacionais; 

• também pela grande distância das respectivas capitais, Florianópolis e 

Porto Alegre, a região certamente experimenta limitações para interagir 

agilmente com estes grande centros decisórios estaduais e, por esta 

razão, não raro deve ficar à margem de muitas decisões que seriam de 

seu interesse direto; 

• a extensa rede hidrográfica e o relevo movimentado dos vales ─ que, 

por um lado, revelam grande disponibilidade de águas superficiais e 

elevado potencial hidrelétrico e ainda, conformam paisagens de rara 

beleza ─ por outro, tornam difícil a interação e comunicação entre 

algumas comunidades, deixando-as quase isoladas quanto ao convívio 

inter-comunitário, e que deve afetá-las também quanto a questões de 

saúde, segurança, educação, lazer e de infra-estrutura física (estradas, 

energia elétrica, saneamento básico, etc.), entre outras limitações; 

• a mesma falta de interação entre as comunidades, pela distância e 

dificuldades de acesso, somadas à diversidade de etnias e culturas ao 

longo das várias sub-regiões, levam a crer que dificilmente exista um 

sentimento de unidade e de visão conjunta sobre toda a Região da 
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Bacia do Rio Uruguai, uma lacuna que pode limitar muito o 

entendimento e o apoio conjunto das comunidades ao Plano Diretor que 

se irá propor e com elas debater; 

• segundo os estudos sócio-econômicos, a região, nos dois estados, 

apresenta uma dimensão problemática quanto à educação, o que 

amplia a limitação indicada no item anterior relativamente ao 

entendimento, capacidade de debate e, sobretudo, de agregação de 

subsídios pelas comunidades ao Plano Diretor que lhes será proposto; 

• a mesma razão também pode estender-se a uma limitada 

conscientização ambiental das comunidades, o que aponta para a 

necessidade de um programa de educação ambiental bastante amplo e 

acessível, além de bem sustentado pela comunicação social; 

• os fatores limitantes até aqui identificados em termos gerais, de uma 

forma sintética, configuram um quadro regional com limitado capital 

social ─ em parte decorrente do grau de isolamento que experimenta, 

por sua posição geográfica frente aos centros decisórios e a falta de 

uma melhor infra-estrutura de transportes ─ conseqüente também das 

fragilidades dos sistemas educacional, de saúde e segurança, entre 

outros serviços sociais. 

O quadro regional, sinteticamente configurado na pagina anterior, revela que, 

de um modo geral, a região terá dificuldades de organizar-se adequadamente para 

atuar como verdadeiros interessados no desenvolvimento sustentável da Região da 

Bacia do Rio Uruguai, parte brasileira. 

5.3.3. Síntese das Potencialidades e Limitações Regionais 

Os Quadros a seguir apresentam as principais Potencialidades e Limitações 

por sub-região e por estado; anima-se a expectativa de que estas indicações 

preliminares sirvam para, na fase seguinte (elaboração do Plano Diretor), orientar, 
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segundo cada situação específica, a definição das diretrizes de atuação e a 

identificação das ações e projetos prioritários para cada sub-região. 

Entretanto, é pertinente ressaltar dois aspectos importantes: 

• primeiramente, não estão disponíveis informações que, de uma forma 

geral, seriam necessárias para melhor caracterizar , em cada sub-bacia, 

as Potencialidades e Fatores Limitantes em algumas aspectos 

específicos; por exemplo, um zoneamento edafo-climático  que 

indicasse os cultivos anuais ou permanentes adaptados  aos diferentes 

tipos de solos e condições climáticas; 

• como este diagnóstico está fundamentado em dados disponíveis e, face 

às limitações de trabalho (cronológicas e financeiras), não houve 

condições de suprir estas deficiências, podendo-se, por enquanto, 

apenas amenizá-las com informações indiretas e genéricas. 

Por outro lado, já no que concerne à hidrogeologia, existem informações mais 

qualificadas que permitem identificar, com maior grau de acuidade, as 

Potencialidades e Fatores Limitantes de cada sub-região. 

As informações sobre Potencialidades e Fatores Limitantes serão 

complementadas nos workshops. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (SC) 
PLANALTO DE LAJES 

PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Disponibilidade de energia elétrica (UHE Campos Novos). 
• Possibilidade de aproveitamentos hidrelétricos. 
• Condições edafo-climáticas para a fruticultura. 
• Algumas áreas são aptas para lavouras (53%), mas, com a restrição pela fertilidade e acidez nociva, reduz-se para 36%. 
• Há terras aptas para a silvicultura e outras apenas para pastagem nativa, eventualmente melhoradas. 
• Potencial geológico variado devido à presença de rochas alcalinas com ocorrências de depósitos de minerais industriais, gemas e minerais 

energéticos. 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas, 

embora a vazões baixas a muito baixas. 
• SAG variando desde muito confinado, a oeste, até aflorante, a leste, na borda da serra. sem restrição potencial de qualidade. 
• Presença do Parque Estadual Rio Canoas e do Parque Nacional de São Joaquim. 
• Presença de áreas significativas de campos nas porções leste e centro-sul da sub-região. 
• Presença de remanescentes florestais significativos na sub-região. 
• Potencial de ecoturismo da porção leste da sub-região. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Reduzida organização social (média de Conselhos Municipais). 
• Solos, em geral, não aconselhados à agricultura familiar. 
• Área com pouca relevância hidrogeológica e pouco estudada. 
• Franjas pouca espessas de SAG aflorante com alta vulnerabilidade à contaminação. 
• Expansão das áreas de cultivo de florestas exóticas. 
• Supressão de áreas significativas de floresta e transformação de grandes trechos de rios em ambientes lênticos pela criação de usinas 

hidrelétricas. 
• Isolamento de remanescentes florestais. 
 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                                                                                                     

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

495

 
POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (SC) 

VALE DO RIO DO PEIXE 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• IDH elevado e com evolução positiva no período recente. 
• Maior cobertura de saneamento básico no nível domiciliar. 
• Cerca de 57 % das terras são aptas para lavouras, com o restante podendo ser destinado á silvicultura ou pastagem. 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil. 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas. 
• SAG bastante confinado e sem restrição potencial de qualidade. 
• Presença do Parque Estadual Fritz Plaumann. 
• Presença de remanescentes florestais significativos no entorno de Concórdia. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Terras aptas para lavouras grandes e de porte médio, com alguma possibilidade de agricultura familiar em certas áreas 
• SAG confinado por pacotes de basaltos superiores a 800 m. Acessibilidade restrita. 
• SAG com espessuras > 150 m. 
• Potencial de contaminação de águas subterrâneas da Formação Serra Geral devido à falta de saneamento e atividade agroindustrial. 
• Expansão das áreas de cultivo de florestas exóticas. 
• Supressão de áreas significativas de floresta e transformação de grandes trechos de rios em ambientes lênticos pela criação de usinas 

hidrelétricas. 
• Isolamento de remanescentes florestais. 
• Contaminação das águas superficiais devido a atividades suinícolas. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (SC) 

MEIO OESTE 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• IDH elevado e com evolução positiva no período recente 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil. 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas. 
• SAG bastante confinado e sem restrição potencial de qualidade. 
• Potencial hidrotermal (águas do SAG com temperaturas entre 40 e 50 oC) 
• Presença de áreas de campo significativas, notadamente no extremo leste da sub-região. 
• Presença significativa de Terras Indígenas: Aldeia Kondá, Toldo Pinhal, Toldo Chimbangue, Toldo Chimbangue II, Xapecó, Toldo Imbu e 

Palmas. 
• Presença significativa de unidades de conservação: FLONA Chapecó, Parque Estadual das Araucárias, Estação Ecológica da Mata Preta e 

Parque Nacional das Araucárias. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Indicadores sociais desfavoráveis: pobreza e desigualdade de renda. 
• SAG já confinado por pacotes de basaltos superiores a 1.000 m. Acessibilidade restrita. 
• SAG com pouca espessura devido a soerguimento tectônico associado ao Arco de Rio Grande. 
• Potencial Hidrotermal SAG especulativo. faltam estudos mais específicos combinados com alternativas econômicas de uso. 
• Uso incipiente de recursos termais para balneários, porém carentes de maior visibilidade como alternativas de turismo – falta de um plano 

diretor para o setor. 
• Potencial de contaminação de águas subterrâneas da Formação Serra Geral devido à falta de saneamento e atividade agroindustrial. 
• Isolamento dos remanescentes florestais, especialmente nas porções central e oeste da sub-região. 
• Desrespeito às APPs nos principais rios da sub-região. 
• Pressão de desmatamento sobre as áreas protegidas. 
• Contaminação das águas superficiais devido a atividades suinícolas. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (SC) 

EXTREMO OESTE 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil, água mineral, metais e semi metais. 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas. 
• SAG bastante confinado. 
• Potencial Hidrotermal (águas do SAG com temperaturas entre 40 e 50 oC) 
• Perspectivas de cooperação internacional para a conservação da biodiversidade. 
• Presença de remanescentes florestais significativos dispersos na sub-região. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• SAG já confinado por pacotes de basaltos superiores a 1.000 m. Acessibilidade restrita. 
• SAG com pouca espessura devido a soerguimento tectônico associado ao Arco de Rio Grande. 
• SAG com restrições de qualidade devido a sulfatos, cloretos, alta condutividade hidráulica e presença potencial de flúor. 
• Potencial Hidrotermal SAG especulativo. Faltam estudos mais específicos combinados com alternativas econômicas de uso. 
• Uso incipiente de recursos termais para balneários, porém carentes de maior visibilidade como alternativas de turismo – falta de um plano 

diretor para o setor. 
• Potencial de contaminação de águas subterrâneas da Formação Serra Geral devido à falta de saneamento e atividade agroindustrial. 
• Alto grau de fragmentação dos ambientes. 
• Desrespeito às APPs nos principais rios da sub-região. 
• Ausência de áreas protegidas. 
Contaminação das águas superficiais devido a atividades suinícolas. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

APUAÊ - INHADAVA 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Indicadores sociais positivos de renda, pobreza, saúde e educação. 
• Aproveitamento do potencial hidrelétrico. 
• Bom potencial para o desenvolvimento da fruticultura em algumas áreas, onde é limitada a ocorrência de geadas. 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil. 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas. 
• SAG bastante confinado e sem restrição potencial de qualidade. 
• Presença das Terras Indígenas Mato Preto, Ligeiro, Cacique Doble e Carreteiro. 
• Presença dos Parques Estaduais do Espigão Alto e do Ibitiriá. 
• Presença de áreas de remanescentes florestais significativos, principalmente junto ao rio Pelotas. 
• Presença de remanescentes significativos de campos. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Reduzida organização social (média dos Conselhos Municipais). 
• SAG já confinado por pacotes de basaltos em torno de 800m. Acessibilidade restrita. 
• SAG com pouca espessura devido a soerguimento tectônico associado ao Arco de Rio Grande. 
• Potencial de contaminação de águas subterrâneas da Formação Serra Geral devido à falta de saneamento e atividade agroindustrial. 
• Expansão das áreas de cultivo de pinus. 
• Supressão de áreas significativas de floresta e transformação de grandes trechos de rios em ambientes lênticos pela criação de usinas 

hidrelétricas. 
• Alto grau de fragmentação e isolamento de fragmentos de vegetação nativa, principalmente na porção oeste da sub-região. 
• Risco potencial de contaminação por agroquímicos associados ao cultivo de maçã. 
• Problemas de abastecimento em sedes urbanas que se encontram distantes dos grandes cursos d’água. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

PASSO-FUNDO 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil. 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas. 
• SAG bastante confinado e sem restrição potencial de qualidade. 
• Potencial hidrotermal (águas do SAG com temperaturas entre 40 e 50 oC). 
• Presença das Terras Indígenas Votouro, Serrinha, Ventarra e Guarani Votouro. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Reduzida organização social (média dos Conselhos Municipais). 
• Controle de erosão, em certas áreas, no caso de uso agrícola 
• SAG já confinado por pacotes de basaltos superiores a 1.000 m. Acessibilidade restrita. 
• SAG com pouca espessura devido a soerguimento tectônico associado ao Arco de Rio Grande. 
• Potencial Hidrotermal especulativo. Faltam estudos mais específicos combinados com alternativas econômicas de uso. 
• Potencial de contaminação de águas subterrâneas da Formação Serra Geral devido à falta de saneamento e atividade agroindustrial. 
• Alto grau de fragmentação dos remanescentes florestais. 
• Intensa utilização de insumos nas áreas de lavoura mecanizada. 
• Desrespeito às APPs nos principais rios da sub-região. 
• Ausência de unidades de conservação. 
• Isolamento dos remanescentes florestais presentes nas áreas protegidas. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

VÁRZEA 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Terras aptas a cultivos diversos, principalmente para a agricultura empresarial, dada as condições favoráveis  
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil, água mineral, metais e semi metais. 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas. 
• SAG bastante confinado e sem restrição potencial de qualidade. 
• Potencial Hidrotermal (águas do SAG com temperaturas entre 40 e 50 oC). 
• Presença significativa de Terras Indígenas: Guarita, Serrinha, Nonoai/Rio da Várzea, Rio dos Índios e Kaingang de Iraí. 
• Presença do Parque Estadual de Rondinha. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Indicadores sociais negativos de pobreza e analfabetismo, associado à grande concentração populacional. 
• Insuficiência hídrica em afluentes. 
• SAG já confinado por pacotes de basaltos superiores a 1000m. Acessibilidade restrita. 
• SAG com pouca espessura devido a soerguimento tectônico associado ao Arco de Rio Grande. 
• Potencial Hidrotermal especulativo. Faltam estudos mais específicos combinados com alternativas econômicas de uso. 
• Potencial de contaminação de águas subterrâneas da Formação Serra Geral devido à falta de saneamento e atividade agroindustrial. 
• Intensa utilização de insumos nas áreas de lavoura mecanizada. 
• Desrespeito às APPs nos principais rios da sub-região. 
• Isolamento dos remanescentes florestais presentes nas áreas protegidas. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

TURVO - SANTA ROSA- SANTO CRISTO 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Indicadores sociais positivos de renda, pobreza, saúde e educação. 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil e água mineral 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas. 
• SAG bastante confinado e sem restrição potencial de qualidade. 
• Presença do Parque Estadual do Turvo. 
• Perspectivas de cooperação internacional para a conservação da biodiversidade. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• SAG já confinado por pacotes de basaltos superiores a 700m. Acessibilidade restrita. 
• Potencial de contaminação de águas subterrâneas da Formação Serra Geral devido à falta de saneamento e atividade agroindustrial. 
• Alto grau de fragmentação dos remanescentes florestais. 
• Intensa utilização de insumos nas áreas de lavoura mecanizada. 
• Desrespeito às APPs nos principais rios da sub-região. 
• Isolamento do PE do Turvo. 
• Contaminação das águas superficiais devido a atividades suinícolas. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

IJUÍ 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• IDH elevado, porém com ritmo de crescimento menor no período recente. 
• Indicadores sociais positivos: de renda, pobreza, saúde e educação. 
• Amplas possibilidades de aproveitamentos hidrelétricos 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil e água mineral 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas. 
• SAG bastante confinado e sem restrição potencial de qualidade. 
• Presença de remanescentes florestais na bacia do arroio Uruguai. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Pequena proporção da água distribuída é tratada. 
• SAG já confinado por pacotes de basaltos superiores a 700 m. Acessibilidade restrita. 
• Potencial de contaminação de águas subterrâneas da Formação Serra devido à falta de saneamento e atividade agroindustrial. 
• Alto grau de fragmentação dos remanescentes florestais. 
• Ausência de área protegida. 
• Intensa utilização de insumos nas áreas de lavoura mecanizada. 
• Desrespeito às APPs nos principais rios da sub-região. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

PIRATINIM 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Possibilidades de aproveitamentos hidrelétricos no rio Piratinim. 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil. 
• Basaltos da Formação Serra Geral com capacidade para fornecer água de boa qualidade para comunidades urbanas e rurais pequenas. 
• SAG bastante confinado e sem restrição potencial de qualidade. 
• Presença de áreas significativas de mata nas nascentes do rio Piratinim indicadas para a criação de unidade de conservação. 
• Presença de áreas significativas de mosaico de matas e campos nas nascentes do arroio Urucutas indicadas para a criação de unidade de 

conservação. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Potencial insuficiência hídrica nos meses de baixa vazão, principalmente no verão. 
• Indicadores sociais negativos de mortalidade infantil, pobreza, desigualdade de renda e analfabetismo. 
• IDH com valores baixos, melhorando no período de 1991 a 2000. 
• Falta de diversificação do sistema produtivo: predomínio do cultivo de arroz irrigado e pecuária de corte 
• SAG já confinado por pacotes de basaltos superiores a 500m. Acessibilidade restrita. 
• Ausência de área protegida. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

BUTUÍ - ICAMAQUÃ 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Possibilidades de aproveitamentos hidrelétricos no rio Icamaquã. 
• Potencial para diversificação através da agricultura irrigada de cultivos anuais (pivô central) e permanentes (gotejamento), principalmente  

fruticultura. 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil. 
• SAG confinado a semi-confinado com cobertura de basaltos inferiores a 200 m indicando grande acessibilidade as águas subterrâneas. 
• SAG sem restrição de qualidade. 
• Presença da Reserva Biológica de São Donato. 
• Presença de um mosaico de mata ciliar e áreas úmidas no rio Icamaquã, indicados para a criação de unidade de conservação. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Conflitos de uso das águas (abastecimento urbano x irrigação). 
• Potencial insuficiência hídrica nos meses de baixa vazão, principalmente no verão. 
• Reduzida organização social (média de Conselhos Municipais). 
• Concentração de renda e rigidez cultural. 
• Falta de diversificação do sistema produtivo: predomínio do cultivo de arroz irrigado e da pecuária de corte. 
• Hidrogeologia de detalhe ainda pouco conhecida. 
• Zona de afloramento SAG exercendo recarga regional e com alta vulnerabilidade à contaminação. 
• Áreas confinadas SAG fornecendo grandes vazões, porém em condições lenta renovação de água (condições de mineração de água). 
• Faltam estudos hidráulicos para bem determinar condições ótimas de explotação do SAG. 
• Falta de estudos sobre a avaliação da contaminação das águas subterrâneas por agroquímicos (especificamente em áreas de arroz). 
• Pressão da expansão das áreas de cultivo de arroz sobre a REBIO de São Donato. 
• Conflito pelo uso da água para o cultivo de arroz e para a manutenção da REBIO de São Donato. 
• Isolamento da REBIO de São Donato. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

IBICUÍ 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Possibilidades de implantação de obras hidráulicas para fins múltiplos (abastecimento urbano, irrigação, controle de cheias, piscicultura, lazer 

e turismo, regularização das vazões, geração hidroelétrica, etc.). 
• Potencial para diversificação através da agricultura irrigada de cultivos anuais (pivô central) e permanentes (frutícolas) com gotejamento. 
• Possibilidade de extração de água do subsolo através de poços econômicos. 
• Potencial geológico essencialmente para gemas e construção civil. 
• Grande faixa de SAG aflorante. 
• SAG confinado a semi-confinado com cobertura de basaltos inferiores a 200m indicando grande acessibilidade as águas subterrâneas. 
• SAG sem restrição de qualidade. 
• Presença da APA do Ibirapuitã. 
• Presença de áreas úmidas significativas, principalmente junto aos arroios Pai-Passo, Ibirocai e Caverá e aos rios Ibicuí e Ibirapuitã. 
• Presença da única unidade de conservação de proteção integral do bioma pampa (Reserva Biológica do Ibirapuitã). 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Áreas sujeitas ao processo de arenização. 
• Conflitos de uso das águas (abastecimento urbano x irrigação). 
• Insuficiência hídrica nos meses de baixa vazão, principalmente no verão, principalmente devido à irrigação de arroz. 
• Racionamento de água em determinados períodos. 
• Concentração de renda e rigidez cultural. 
• Falta de diversificação do sistema produtivo: arroz e pecuária. 
• Hidrogeologia de detalhe ainda pouco conhecida. 
• Zona de afloramento SAG exercendo recarga regional e com alta vulnerabilidade à contaminação. 
• Áreas confinadas SAG fornecendo grandes vazões, porém em condições lenta renovação de água (condições de mineração de água). Faltam 

estudos hidráulicos para bem determinar condições ótimas de explotação do SAG. 
• Avaliação de impacto hídrico do florestamento ainda com pendências. 
• Falta de estudos sobre a avaliação da contaminação das águas subterrâneas por agroquímicos (especificamente em áreas de arroz). 
• Pouca efetividade na proteção dos recursos naturais oferecida pela APA do Ibirapuitã. 
• Isolamento e área diminuta da REBIO do Ibirapuitã. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

QUARAÍ 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Aptidão edafo-climática para fruticultura. 
• Bacia transfronteiriça: viabilidade de obras binacionais que permitam o uso múltiplo das águas compartilhadas. 
• Possibilidades de diversificação: fruticultura e ovinocultura de corte (cordeiro) . 
• Modernização das atividades agropecuárias, com ênfase para a rizicultura e pecuária de corte (rastreamento, etc.). 
• Potencialidade mineral para gemas e insumos para construção civil. 
• Potencialidade de captação do SAG confinado a semi-confinado (espessuras de capa basáltica inferior a 200m) sem restrição de qualidade. 
• Zona transfronteiriça de uso intenso do SAG aflorante, boas possibilidades para converter-se em futuro projeto piloto de gestão local de águas 

subterrâneas. 
• Presença de áreas de campo significativas, 
• Presença de ambientes de ocorrência exclusiva no sul do Brasil (parque de espinilho). 
• Ecoturismo no Parque Estadual do Espinilho e ecoturismo/turismo rural no Cerro do Jarau. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Áreas sujeitas ao processo de arenização. 
• Conflitos de uso das águas (abast. urbano x irrigação). 
• Insuficiência hídrica nos meses de baixa vazão, principalmente no verão. 
• Enchentes e estiagens freqüentes. 
• Concentração de renda e rigidez cultural. 
• Falta de diversificação do sistema produtivo: predomínio do cultivo de arroz irrigado e da pecuária de corte. 
• Falta de uma política clara de incentivo mineral aliada ao esgotamento das ocorrências. 
• Área SAG aflorante com função de recarga regional, alta vulnerabilidade à contaminação de superfície. 
• Perfuração descontrolada de poços e perfuração inadequada de poços. 
• Gestão ineficiente dos recursos hídricos subterrâneos (problemas conjunturais no órgão gestor). 
• Avaliação de impacto hídrico do florestamento ainda com pendências. 
• Falta de estudos sobre a avaliação da contaminação das águas subterrâneas por agroquímicos (especificamente em áreas de arroz). 
• Isolamento da única unidade de conservação da sub-região 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

SANTA MARIA 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Aptidão edafo-climática para fruticultura. 
• Possibilidades de diversificação: fruticultura, produção de leite e ovinocultura de corte (cordeiro). 
• Viabilidade de obras hidráulicas para o uso múltiplo das águas superficiais. 
• Modernização das atividades agropecuárias, com ênfase para a rizicultura e pecuária de corte (rastreamento, etc.). 
• Complexidade geológica e grande variedade de ocorrências minerais, incluindo recursos energéticos, insumos para construção civil, metais 

nobres, metais e semi-metais, minerais industriais e gemas. 
• Aluviões possantes com excelente potencial de água subterrânea. 
• Presença de áreas úmidas significativas, principalmente junto às calhas dos principais rios da sub-região. 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Áreas sujeitas ao processo de arenização. 
• Conflitos de uso das águas: abastecimento urbano x irrigação. 
• Insuficiência hídrica nos meses de baixa vazão, principalmente no verão. 
• Contaminação de águas: falta de saneamento urbano. 
• Enchentes e estiagens freqüentes 
• Concentração de renda e rigidez cultural. 
• Falta de diversificação do sistema produtivo: predomínio do cultivo de arroz irrigado e pecuária de corte. 
• Falta de recursos para alavancar empreendimentos minerais. 
• Pouco conhecimento hidrogeológico na região e ocorrência de restrições de qualidade das águas subterrâneas, especialmente devido a alto 

flúor. 
• Avaliação de impacto hídrico do florestamento ainda com pendências. 
• Falta de estudos sobre a avaliação da contaminação das águas subterrâneas por agroquímicos (especificamente em áreas de arroz). 
• Drenagem de banhados para a implantação de lavouras de arroz. 
• Ausência de área protegida. 
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POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DAS SUB-REGIÕES (RS) 

NEGRO 
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS 
• Aptidão edafo-climática para fruticultura. 
• Possibilidades de diversificação: viticultura e ovinocultura de corte (cordeiro).  
• Modernização das atividades agropecuárias, com ênfase para a rizicultura e pecuária de corte (rastreamento, etc.) 
• Mineração de calcário.  
• Potencial geológico para insumos agrícolas e rochas ornamentais. 
• Arenitos da Formação Rio Bonito e rochas granitóides com potencial hidrogeológico para abastecimento de pequenas comunidades. 
• Presença de áreas de campo significativas,  
• Presença de áreas úmidas significativas, principalmente junto ao arroio Piraí e ao rio Negro, nas proximidades da fronteira com o Uruguai 
FFAATTOORREESS  LLIIMMIITTAANNTTEESS 
• Conflitos de uso das águas: abastecimento urbano x irrigação. 
• Insuficiência hídrica em períodos de menor disponibilidade e potencial insuficiência generalizada. 
• Sérios problemas de abastecimento em Bagé gerado por déficits hídricos, sobretudo em estiagens prolongadas. 
• Contaminação de águas: falta de saneamento urbano. 
• Enchentes e estiagens freqüentes. 
• Baixa renda per capita e rigidez cultural. 
• Maior diversificação do sistema produtivo: predomínio de atividades de baixo valor agregado. 
• Região pouco conhecida do ponto de vista hidrogeológico e com sérias restrições de qualidade da água, devido a alto Flúor, STD e altas 

condutividades, especialmente nas rochas sedimentares da borda da Bacia do Paraná. 
• Avaliação de impacto hídrico do florestamento ainda com pendências. 
• Ausência de área protegida. 
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LLIIMMIITTAAÇÇÕÕEESS  DDAA  RREEGGIIÃÃOO  DDAA  BBAACCIIAA  DDOO  RRIIOO  UURRUUGGUUAAII 
• Pouca área protegida. 
• Falta de redes coletoras e de tratamento de esgotos domésticos. 
• Disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos. 
• Disposição inadequada de efluentes industriais. 
• Manejo inadequado dos agro-químicos utilizados na agricultura. 
• Contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos devido à falta de saneamento básico e às práticas inadequadas da 

agroindústria. 
• Falta de monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 
• Perfuração descontrolada de poços tubulares como alternativa de abastecimento no meio rural e urbano, assim como fonte de água na 

agroindústria e na indústria propriamente dita. 
• O grande número de poços perfurados de forma inadequada e sem o mínimo acompanhamento técnico. 
• A incapacidade e ineficiência da gestão (em ambos Estados) de controlar este processo, ou ao menos contar com os importantes dados 

extraídos da perfuração e construção dos poços; 
• Os problemas conjunturais e estruturais dos órgãos de gestão manifestam-se de forma mais clara justamente no controle do uso das água 

subterrâneas, por ser uma alternativa pontual, flexível do ponto de vista locacional, rápida, barata e com marco regulatório mais frágil. 
• As condições ótimas e sustentáveis do SAG confinado ainda estão em estudo. Embora forneça vazões altas e possa representar excelente 

alternativa de uso, requer estudos hidráulicos específicos (em desenvolvimento pelo Projeto SAG). 
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5.4. CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE DA ESTRATÉGIA AMBIENTAL 

Para melhor entendimento do que é abordado neste item, é conveniente 

considerar, preliminarmente, algumas disposições do Termo de Referência 

estabelecido pelo BID que orientam os estudos relativos à elaboração do Plano de 

Desenvolvimento da Região da Bacia do Rio Uruguai, do qual este Relatório Final 

do Diagnóstico é parte integrante. 

Assim, vale transcrever as seguintes disposições do referido Termo de 

Referência, tal como constam no documento: 

- Item 3.2, letra d. Fase 3 – Elaboração do Relatório de Diagnóstico 
Final, incluindo: 

(i) Consolidação da base de dados computadorizada com recursos SIG; 

(ii) Consolidação da Análise da Estratégia Ambiental; e 

(iii)  Edição do Relatório Final do Diagnóstico da Bacia Hidrográfica. 

- Item 3.7, letra e - Uma análise da estratégia ambiental da bacia 

hidrográfica deverá ser desenvolvida a partir dos dados 

coletados e estudos realizados. 

Deste modo, neste item do presente relatório é apresentada uma análise da 

estratégia ambiental fundamentada nos dados coletados e estudos realizados, 

observando-se, a este respeito, que existem carências e deficiências de dados 

básicos relativamente a vários aspectos. Por exemplo, inexistência de um mapa 

de uso dos solos em escala adequada e, ainda, de zoneamento edafo-climáticos 

para diferentes cultivos. 

Como ponto de ancoragem ou de referência básica para o desenho de uma 

estratégia ambiental ampla e adequada à região, seria de considerar os seguintes 

princípios e diretrizes gerais para deter os processos de degradação ambiental: 

• implementar um programa permanente de conscientização 
ambiental, capaz de envolver todos os segmentos da sociedade, desde 
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o sistema educacional, em seus diferentes níveis, até os mais diferentes 

meios de comunicação social;  

• priorizar ações nas áreas de impactos ambientais mais críticos, 

como o controle da contaminação dos recursos hídricos decorrentes de 

ações antrópicas, cujo equacionamento envolve o tratamento de 

efluentes agropecuários e industriais, o saneamento básico em áreas 

urbanas, e o controle da poluição por agrotóxicos, entre outras ações. 

Quanto à conscientização ambiental, em sentido amplo, entende-se que se 

trata de um processo complexo e de longo prazo, que deve estar ligado ao 

sistema educacional desde o ensino fundamental. Por esta razão, no item a seguir 

aborda-se a prioridade a ser conferida à Educação Ambiental, que deve ter início 

no sistema educacional e que, verdadeiramente, não se encerra nunca, posto que 

a problemática ambiental se transforma indefinidamente, principalmente pela ação 

antrópica, mas também por mudanças, no longo prazo, de condições naturais.  

5.4.1. Prioridade da Educação Ambiental 

Em um projeto da importância e dimensão do PRÓ – URUGUAI, onde se 

busca alcançar o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e 

o uso equilibrado dos recursos naturais são absolutamente indispensáveis. Este é 

um aspecto inquestionável e de reconhecimento pleno das pessoas bem 

informadas. 

Contudo, a conscientização ambiental necessária para atingir-se o 

desenvolvimento sustentável, deve estender-se a toda a comunidade da Região 

da Bacia do Rio Uruguai mas, os dados coletados e os estudos realizados 

mostram que, em muitas sub-regiões, o capital social disponível no presente não é 

suficiente, no curto prazo, para implementar e apoiar o processo de 

desenvolvimento sustentável.  
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Assim, um amplo e continuado Programa de Educação Ambiental – que 

utilize tanto o sistema de ensino formal, em seus diferentes níveis, como os 

diversos meios de comunicação social – deve ser definido e estruturado na etapa 

seguinte correspondente ao Componente 2. 

Essencialmente, este Programa servirá para ampliar a participação das 

comunidades da região, para que atuem verdadeiramente, como interessados e 

elementos apoiadores deste processo, sempre presentes os princípios da 

gradualidade, continuidade e persistência, já referidos. 

O amplo conhecimento do meio ambiente que as cercam, das fragilidades e 

peculiaridades dos biomas e ecossistemas existentes, é o primeiro passo para 

mobilizar as comunidades no sentido de apoiar as medidas conservacionistas e, 

deste modo, integrá-las conscientemente neste processo, de modo gradual, 

contínuo e, sobretudo, persistente. Somente a constante informação sobre os 

temas ambientais, com destaque diário na mídia, pode manter a população 

motivada para apoiar e cobrar as ações necessárias à conservação ambiental. 

A Região da Bacia do Rio Uruguai, por sua abrangência territorial, 

diversidade de situações e, ao mesmo tempo, recorrência de problemas e 

questões comuns, apresenta uma demanda urgente de melhoria da qualidade 

ambiental. Os principais atores sociais, eventuais promotores de ações e 

programas com maior eficácia local são, neste caso, as municipalidades, as quais 

coordenam e se relacionam diretamente com os atores e problemas relevantes da 

Bacia. 

Neste contexto, a regulação através de legislação ou normatização e o 

cumprimento destas e das já instituídas são insuficientes enquanto instrumentos 

de ágil impulso à introdução de melhorias ambientais e sociais. Apenas a partir de 

uma abordagem coercitiva ou regulatório dificilmente irá se ter, ainda que a médio 

ou longo prazos, resultados efetivos para a qualidade ambiental na Bacia. 
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Torna-se prioritário, portanto, o desenvolvimento de iniciativas de Educação 

Ambiental não apenas no âmbito de um programa complementar, usual em 

qualquer projeto relacionado com o meio ambiente. A priorização da Educação 

Ambiental carece que seja extrapolado o simples repasse de informações para o 

sistema de ensino para que seja incluído na pauta de discussões e de 

planejamento atividades e ações voltadas para o aumento do conhecimento sobre 

a realidade da bacia não apenas pelos públicos de estudantes, mas pela 

comunidade em geral e especialmente agentes produtivos. 

São necessários esforços de comunicação voltados para o grande público, 

bem como a abertura de fóruns e espaços de discussão no âmbito dos Comitês, 

Conselhos e outras instâncias. 

5.4.2. Foco nas Áreas de Impactos Ambientais mais Críticos 

De modo indicativo, há três dimensões em que os impactos ambientais se 

mostram mais críticos na região, a saber: i) na contaminação dos recursos 

hídricos por efluentes não tratados; ii) na degradação dos solos por uso 

inadequado ou ocupação indevida; e iii) na grande depleção dos estoques de 

fauna e ictiofauna em função da caça e pesca descontroladas, com risco efetivo 

de redução da biodiversidade pela extinção de espécies nativas. 

Contaminação dos Recursos Hídricos  

Em preliminar, cabe destacar que o sistema de monitoramento da qualidade 

das águas atualmente existente no RS, é limitado, seja pelo reduzido número de 

pontos de amostragem, seja pelo conjunto de parâmetros medidos e, ainda, pela 

freqüência das medições. Em Santa Catarina, o controle de qualidades das águas, 

conforme informações obtidas junto a SDS mas não comprovadas através de 

dados fornecidos, é bastante mais apurando, inclusive contando com um sistema 

de telemetria automatizado.  
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Consideradas as ressalvas acima, têm-se as seguintes situações mais 

críticas quanto à contaminação das águas: 

• deficiência generalizada quanto aos sistemas de saneamento urbano, 

com ênfase para a falta de coleta de esgotos e tratamento adequado 

dos efluentes, que são lançados in natura nos corpos d’água; 

• nas sub-regiões do Extremo e Meio Oeste, em Santa Catarina, os 

efluentes não tratados, gerados pela suinocultura e indústrias de 

celulose, promovem a contaminação das águas superficiais, com 

probabilidade de contaminação de águas subterrâneas (aqüífero Serra 

do Mar), caracterizando uma ameaça à sustentabilidade desta 

importante atividade produtiva; 

• o uso intensivo de agroquímicos em cultivos temporários, em particular 

de herbicidas e adubos químicos nas lavouras de arroz irrigado nas sub-

regiões do Santa Maria, do Quaraí, do Ibicuí e do Butuí-Icamaquã, todas 

no RS, cujo impacto ambiental é de difícil mensuração, por razões 

tecnológicas (alteração da estrutura molecular logo após o uso e 

reações químicas em cadeia); 

• o uso intensivo de agrotóxicos em cultivos permanentes, especialmente  

de inseticidas, fungicidas e herbicidas utilizados na fruticultura (maçã, 

laranja, uva, pêssego, tangerina, etc.) nas sub-regiões de Apuaê-

Inhadava, no RS, e Planalto de Lajes, em SC. 

Quanto ao uso de agrotóxicos em cultivos temporários, é importante 

destacar que, além do arroz irrigado, também são utilizados em diversas lavouras 

como soja, milho, e outras; contudo, sob o ponto de vista de contaminação dos 

corpos d’água naturais, a mais crítica é a cultura do arroz, a única totalmente 

irrigada e que consome maior volume de água por ano (cerca de 10.000 m³/ha 

cultivado). 
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Degradação dos Solos  

Dentre os diversos fatores que podem levar à degradação dos solos, 

destacam-se os seguintes, pois constituem os mais comuns, não só na região, 

mas de forma ampla, no contexto mundial: 

• cultivo dos solos em desacordo com sua aptidão (edafo-climática), o que 

inclui, por exemplo, a atividade agropecuária em áreas extremamente 

frágeis; 

• ocupação inadequada de ecossistemas frágeis, por exemplo, a 

urbanização de áreas úmidas, tais como as planícies de inundação dos 

cursos d’água; 

• remoção da cobertura natural (desmatamento) visando outros usos, tais 

como agricultura, pecuária e silvicultura com espécies exóticas, em 

áreas frágeis; 

• práticas agrícolas inadequadas, como o manejo inadequado dos solos, 

por exemplo, remoção da cobertura vegetal e exposição dos mesmos ao 

intemperismo; 

• intensidade de uso excessiva, sem rotação de cultivos e rodízio das 

áreas cultivadas, de modo a ensejar condições de recuperação das 

mesmas. 

De modo geral, todos estes fatores estão presentes na região, em graus 

diferenciados, podendo-se destacar, especificamente como mais críticos no 

contexto regional, os três primeiros dentre aqueles acima citados. 

Os dois últimos são menos freqüentes pois, além de levar à degradação 

dos solos, significam perda imediata de produtividade e custos operacionais mais 

elevados e, por estas desvantagens econômicas imediatas, tendem a ser evitados 

pelos produtores rurais. 

Do ponto de vista ambiental, mostram-se mais críticas quanto à degradação 

dos solos na região, as seguintes situações específicas: 
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• cultivos temporários, inclusive de arroz irrigado, em terras onduladas, 

com solos pedregosos e de horizonte A extremamente raso (Classe V), 

praticamente assentado sob um estrato rochoso superficialmente 

intemperizado, o que caracteriza o cultivo dos solos em desacordo com 

sua aptidão edáfica; 

• remoção da cobertura vegetal incipiente em áreas de afloramento de 

rocha arenítica, levando ao processo de arenização, objeto de um 

estudo específico por este diagnóstico e que deve ser objeto de controle 

das áreas frágeis antes referidas, embora se apresente, por enquanto, 

em uma situação estacionária, de não crescimento anual da superfície 

total dos areais; 

• as matas ciliares do sistema hidrográfico do rio Uruguai devem ser 

objeto de maior controle visto que a remoção das mesmas, para fins 

econômicos, causa forte impacto ambiental, caracterizado pela erosão 

das margens, aumento dos sólidos transportados para os cursos d’água 

e escoamento mais rápido das cheias, configurando um quadro de 

degradação ambiental crescente por remoção da cobertura vegetal 

nativa. 

 

Depleção dos estoques de fauna e ictiofauna 

Os estoques de indivíduos de certas espécies animais estão sendo 

diminuídos expressivamente, isto é, experimentam uma depleção gradual por 

ação antrópica, mais precisamente pela caça e pesca descontroladas.  

A continuidade deste processo predatório ─ que não enseja uma condição 

de equilíbrio, porque altera as cadeias tróficas ─ tende a levar à extinção de 

algumas espécies, reduzindo de modo expressivo a biodiversidade do bioma Mata 

Atlântica, uma das grandes riquezas naturais que a Região da Bacia do Rio 

Uruguai sempre ostentou. 
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Assim, a depleção do estoque de dourado (Salminus maxillosus), é 

resultado da sua sobrepesca, visto apresentar elevado valor comercial, e da 

predação de seus alevinos pelas palometas, caracterizando o desequilíbrio da 

cadeia trófica em que, aparentemente, o dourado passa a ser o elo mais frágil. 

Por outro lado, há que ressaltar a introdução de espécies exóticas, tais 

como o bagre-africano, a tilápia e a carpa, as quais concorrem para a extinção das 

espécies nativas. 

Ainda, quanto à ictiofauna se tem notícias (Comitê da Bacia do Rio da 

Várzea) do aparecimento crescente, próximo à confluência do rio da Várzea com o 

rio Uruguai, de indivíduos deformados, o que provavelmente estaria vinculado à 

contaminação das águas. 

Há, ainda, a considerar que a caça não controlada também contribui para 

levar à extinção algumas outras espécies de animais terrestres, embora a principal 

causa desta redução da biodiversidade continue sendo a destruição dos habitats 

para a implantação de lavouras. Na realidade, outras razões também colaboram 

para esta ameaça de extinção, como o comércio de animais silvestres; nesta 

situação se encontra atualmente o papagaio-charão, já ameaçado no RS.  

A questão da caça é mais grave nos territórios indígenas, onde os animais 

silvestres servem como alimento às populações lá radicadas. 

5.4.3. Estudos Ambientais Complementares 

De forma indicativa, sugere-se que se examine mais detalhadamente, 

quando da elaboração do Componente 2, os temas adiante indicados que dizem 

respeito, direta ou indiretamente, à preservação ambiental e, por conseqüência, ao 

desenvolvimento sustentável da Região.  

Alguns deles se referem, diretamente, a estudos necessários para a 

formulação adequada de um ordenamento territorial da região, isto é, a ocupação 

ou uso de cada área, microrregião ou ecossistema de forma condizente com os 
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recursos naturais e humanos (capital social disponível, com ênfase para os 

valores culturais) existentes. 

Sem esta visão global, as especializações econômicas não se mostrarão 

convergentes e consentâneas com o desenvolvimento sustentável da região. 

Nos países mais desenvolvidos, o ordenamento territorial já existente há um 

longo tempo, determina as diferentes especializações quanto às atividades 

produtivas em cada microrregião; desta organização do território resultaram as 

inúmeras regiões demarcadas em vários países (França, Itália e Espanha, entre 

muitos outros), muitas das quais mundialmente famosas pela excelência de seus 

produtos (por exemplo, em várias regiões da França: o vinho espumante da 

Champagne, os perfumes da Provence e o cordeiro da Normandia, entre outros).  

Assim, entende-se que os seguintes temas devam ser, prioritariamente, 

objeto de estudos complementares para a Região Bacia do Rio Uruguai: 

• elaboração do Mapa de Solos do RS, em escala 1:250.000, similar ao 

já existente para SC e em algumas áreas daquele estado (zona Sul do 

RS);  

• ampliação dos estudos de zoneamento edafo-climático para 
diferentes espécies vegetais, com ênfase para aquelas que se 

mostrem mais produtivas e atendam à preferência dos mercados 

nacional e externo, no primeiro caso destacando a substituição de 

importações (por exemplo, o Brasil importa cerca de 200.000 toneladas 

de pêra por ano); 

• estruturação e implantação, na RBRU, de um Sistema de 
Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais, ampliando o 

número de pontos de amostragem e de parâmetros analisados, 

observando-se os objetivos do monitoramento; 

• realização de estudos específicos mais amplos para verificar a 

depleção dos estoques de algumas espécies animais nativas 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

519

(inclusive da ictiofauna), e identificar as espécies mais ameaçadas e 

principais causas determinantes, com vistas a definição de uma 

estratégia para controle deste processo de redução da biodiversidade; 

• no mesmo contexto, realizar estudos específicos sobre a ocorrência de 

deformações em indivíduos de algumas espécies da ictiofauna, 

investigando as causas destas degenerações e propondo uma 

estratégia para deter o processo degenerativo; 

• investigar  mais profundamente a ocorrência de espécies animais (p. 

ex. , javali; bagre-africano, tilápia,etc.) e vegetais (p. ex., Pinnus ellioti) 

exóticas, para verificar o impacto ambiental decorrente de sua 

introdução na região e propor medidas de controle, em se tratando de 

espécies dominantes e invasoras que possam causar prejuízos à fauna 

e flora nativas, além de econômicos. 

 



Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                               

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

520

AANNEEXXOOSS  
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ANEXOS 

Constituem os anexos deste relatório ao tabelas que deram origem aos 

gráficos apresentados no item 3.4 – Caracterização Socioeconômica. 
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Tabela a. 1 – População, PIB1/ e área da RBRU no Rio Grande do Sul em 2005. 

PIB  População Área 

 RS e Sub-regiões 
R$ 1.000  % do 

RS 
% da Região 
do Uruguai  

(RS+SC) 

1000  
Hab. 

% do 
RS 

% da Região   
do Uruguai  

(RS+SC) 

% da 
Região     

do 
Uruguai  
(RS+SC) 

Rio Grande do Sul (A+B) 144.344.171 100,0  10.750 100,0   

A – Região do Uruguai /RS 22.251.123 15,4 49,6 2.492 23,2 61,4 72,6 

A.1 – RFP 6 6.823.956 4,7 15,2 843 7,8 20,8 39,3 

   Butuí-Icamaquã 884.402 0,6 2,0 117 1,1 2,9 5,1 
   Ibicuí 3.075.083 2,1 6,9 262 2,4 6,5 18,0 

  Quaraí 1.227.837 0,9 2,7 160 1,5 4,0 5,4 

  Santa Maria 1.140.286 0,8 2,5 187 1,7 4,6 9,0 

  Negro 496.347 0,3 1,1 117 1,1 2,9 1,7 

A.2 – RFP 7 7.275.599 5,0 16,2 791 7,4 19,5 16,7 

   Ijuí 3.459.356 2,4 7,7 366 3,4 9,0 6,2 

   Piratinim 702.536 0,5 1,6 47 0,4 1,2 4,4 
  Turvo-Santa Rosa-Santo 

Cristo 3.113.707 2,2 6,9 378 3,5 9,3 6,2 

A.3 – RFP 9 8.151.569 5,6 18,2 857 8,0 21,1 16,6 

   Apuaê-Inhandava 3.442.112 2,4 7,7 340 3,2 8,4 8,3 

   Passo Fundo 1.479.974 1,0 3,3 192 1,8 4,7 2,8 

   Várzea 3.229.483 2,2 7,2 326 3,0 8,0 5,5 

B – Demais regiões 
hidrográficas do RS  122.093.047 84,6  8.258 76,8   

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Contas Nacionais, no 22,  FIBGE; 1/ PIB corrente a 
preços de mercado 
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Tabela a. 2 – População, PIB1/ e área da RBRU em Santa Catarina  em 2005. 

PIB  População Área 

SC e Sub-regiões  
R$ 1.000  % de 

SC 
% da Região 
do Uruguai  

(RS+SC) 
1000 
Hab. 

%  
de  
SC 

% da Região 
do Uruguai  

(RS+SC) 

% da Região 
do Uruguai  

(RS+SC) 

Santa Catarina (A+B) 85.295.324 100,0  5.867 100,0   
A. Bacia do Rio Uruguai/SC  22.602.718 26,5 50,4 1.566 26,7 38,6 27,4 

A.1 - Extremo Oeste 2.695.730 3,2 6,0 222 3,8 5,5 3,3 
Rio das Antas 1.296.366 1,5 2,9 108 1,8 2,6 2,1 
Rio Peperi-Guaçu 1.399.363 1,6 3,1 114 1,9 2,8 1,3 
A.2 - Meio Oeste 7.710.776 9,0 17,2 482 8,2 11,9 6,5 

Rio Chapecó 6.335.056 7,4 14,1 390 6,7 9,6 5,4 
Rio Irani 1.375.720 1,6 3,1 92 1,6 2,3 1,1 
A.3 - Vale do Rio do Peixe 7.093.973 8,3 15,8 396 6,8 9,8 4,5 

Rio do Peixe 4.513.554 5,3 10,1 266 4,5 6,5 3,1 
Rio Jacutinga 2.580.420 3,0 5,8 130 2,2 3,2 1,4 
A.4 - Planalto de Lages 5.102.239 6,0 11,4 466 7,9 11,5 13,0 

Rio Canoas 4.747.272 5,6 10,6 420 7,2 10,4 8,9 
Rio Pelotas 354.967 0,4 0,8 46 0,8 1,1 4,2 
B. Demais regiões de SC 62.692.607 73,5    4.301       

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Contas Nacionais, no 22,  FIBGE; 1/ PIB corrente a 
preços de mercado. 
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Tabela a. 3 – PIB per capita da RBRU no Rio Grande do Sul, comparado com as demais regiões 
hidrográficas do estado, com a Região Sul e com o Brasil em 2005. 

 

RS e Sub-regiões R$ 
% DEMAIS 

REGIÕES DO 
RS 

% SUL       
do BR % BR 

Rio Grande do Sul (A+B) 13.428 90,8 101,7 115,2 

A - Região Hidrográfica do Uruguai /RS 8.929 60,4 67,6 76,6 

A.1 - RFP 6 8.095 54,7 61,3 69,4 

Butuí-Icamaquã 7.572 51,2 57,3 65,0 

Ibicuí 11.734 79,4 88,8 100,6 

Quaraí 7.655 51,8 58,0 65,7 

Santa Maria 6.102 41,3 46,2 52,3 

do Negro 4.246 28,7 32,1 36,4 

A.2 – RFP 7 9.192 62,2 69,6 78,9 

Ijuí 9.459 64,0 71,6 81,1 

Piratinim 14.826 100,3 112,3 127,2 

Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo 8.229 55,7 62,3 70,6 

A.3 – RFP 9 9.507 64,3 72,0 81,5 

Apuaê-Inhandava 10.138 68,6 76,8 87,0 

Passo Fundo 7.693 52,0 58,2 66,0 

Várzea 9.921 67,1 75,1 85,1 

B - Demais regiões hidrográficas do RS  14.785 100,0 111,9 126,8 
Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Contas Nacionais, no 22,  IBGE. 
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Tabela a. 4 – PIB per capita da RBRU em Santa Catarina, comparado com as demais regiões 
hidrográficas do estado, com a Região Sul e com o Brasil em 2005. 

SC e Sub-regiões R$ 
% DEMAIS 

REGIÕES de 
SC 

% SUL       
do BR % BR 

Santa Catarina (A+B) 14.539 99,7 110,1 124,7 

A. Bacia do Rio Uruguai/SC 14.438 99,1 109,3 123,8 

A.1 - Extremo Oeste 12.155 83,4 92,0 104,3 

Rio das Antas 12.055 82,7 91,3 103,4 

Rio Peperi-Guaçu 12.249 84,0 92,7 105,1 

A.2 - Meio Oeste 16.000 109,8 121,1 137,2 

Rio Chapecó 16.227 111,3 122,9 139,2 

Rio Irani 15.033 103,1 113,8 128,9 

A.3 - Vale do Rio do Peixe 17.911 122,9 135,6 153,6 

Rio do Peixe 16.977 116,5 128,5 145,6 

Rio Jacutinga 19.818 136,0 150,0 170,0 

A.4 - Planalto de Lages 10.955 75,2 82,9 94,0 

Rio Canoas 11.299 77,5 85,5 96,9 

Rio Pelotas 7.785 53,4 58,9 66,8 

B. Demais regiões de SC 14.576 100,0 110,4 125,0 
Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005. Contas Nacionais, nº 22,  IBGE. 
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Tabela a. 5 – Estrutura do emprego urbano 1/ de mão-de-obra nas bacias hidrográficas do Uruguai 
na região Funcional de Planejamento 6 em 2006 e especializações 2/ regionais.  

Coeficientes de localização (especialização) 

 
% do 

emprego 
urbano 
RFP 6 

RFP 6 
BUTUÍ-

ICAMAQUÃ 
(RFP 6) 

IBICUÍ  
(RFP 6)

QUARAÍ 
(RFP 6) 

SANTA 
MARIA 
(RFP 6) 

NEGRO 
(RFP 6) 

Emprego urbano total (A+B+C) 100,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
A. Indústria 16,07 0,7 0,8 0,9 0,3 0,4 0,8 
B. Comércio 31,35 1,7 1,7 1,5 1,9 1,9 1,5 
C. Serviços 52,58 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 
A.1. Indústrias intensivas em rec. Naturais 9,88 1,5 2,2 1,8 0,4 0,9 2,3 
A. 1.1. Extrativa mineral 0,15 0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,4 
G 081 – Extração de pedra, areia e argila 0,13 0,9 0,4 0,2 2,1 0,9 1,0 
G 099 – Atividades de apoio à extraç. De min. 0,02 1,7 3,9 0,0 0,0 0,0 6,3 
A. 1.2. Alimentos e bebidas 8,48 2,2 3,8 2,3 0,6 1,4 3,7 
G 101 – Abate e produtos de carne 3,82 3,6 0,3 4,7 0,3 0,5 11,3 
G 104 – Óleos e gorduras vegetais e animais 0,09 1,2 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 
G 106 – Amiláceos e alimentos para animais 3,80 12,8 47,0 10,9 5,9 8,0 3,5 
G 109 – Outros produtos alimentícios 0,38 0,5 0,0 0,3 0,1 1,0 1,1 
G 111 – Fabricação de bebidas alcoólicas 0,28 1,9 0,0 0,7 0,2 8,4 0,1 
A. 1.4. Curtumes 0,78 5,7 0,0 16,8 0,0 0,0 4,6 
G 151 – Curtimento e preparações de couro 0,78 5,7 0,0 16,8 0,0 0,0 4,6 
A. 1.5. Produtos de madeira 0,19 0,3 0,2 0,7 0,0 0,1 0,2 
G 161 – Desdobramento de madeira 0,13 0,4 0,4 1,1 0,0 0,1 0,2 
1.1.7. Produtos de minerais não-metálicos 0,28 0,3 0,1 0,6 0,2 0,0 0,3 
G 239 – Pedras e produtos de min. Não met. 0,08 0,4 0,0 0,3 1,3 0,1 0,3 
A.2. Indús. Intensivas em mão-de-obra 3,96 0,5 0,3 0,9 0,4 0,2 0,4 
A.2.1.  Têxtil 0,27 0,3 0,1 0,1 0,6 0,0 0,8 
G 131 – Preparação e fiação de fibras têxteis 0,21 1,1 0,0 0,0 2,0 0,1 3,8 
A.2.3. Calçados e artefatos de couro 0,71 0,7 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 
G 153 – Fabricação de calçados 0,70 0,8 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 
A.2.5. Construção civil 2,55 0,6 0,5 1,0 0,5 0,3 0,5 
G 412 – Construção de edifícios 1,29 0,7 0,9 1,0 0,8 0,4 0,6 
G 422 – Infra-estrutura p/energia e outras 0,36 1,0 0,6 3,1 0,0 0,0 0,0 
G 431 – Demolição e preparação do terreno 0,10 0,7 1,5 1,2 0,3 0,5 0,0 
G 439 – Outros serviços especializados  0,20 0,9 0,1 0,4 2,1 1,7 0,5 
A.3. Metal-mecânica  0,60 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
G 283 – Tratores e equip. da agro- pecuária 0,08 0,7 0,0 1,1 0,1 1,8 0,0 
G 295 – Recuperação de motores p/veículos  0,03 1,3 9,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
G 331 – Manutenção de equipamentos 0,17 0,8 2,1 0,4 1,2 0,4 0,5 
A.5. Química e petróelo 0,15 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
G 221 – Fabricação de produtos de borracha 0,07 0,3 0,0 0,2 1,1 0,1 0,0 
A.6. Editorial e gráfica 0,25 0,8 0,6 0,1 0,5 2,1 1,0 
G 181 – Atividade de impressão 0,23 1,3 0,7 0,2 0,9 3,2 1,7 
A.8. Serviços ind. de utilidade pública 1,18 1,1 0,7 0,9 1,2 1,7 0,9 
G 351 – Ger., trans. e distrib. de ener. elét. 0,48 1,5 0,9 1,1 2,0 0,7 2,9 
G 352 – Prod. e dist. de gás. p/redes urb. 0,00 0,4 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
G 360 – Captação, trat. e distrib. de água 0,58 1,7 1,1 1,3 1,1 4,7 0,0 
G 370 – Esgoto e atividades relacionadas 0,06 0,6 0,0 2,0 0,0 0,0 0,1 
G 383 – Recuperação de materiais 0,03 0,4 0,8 0,0 1,4 0,0 0,0 

Fonte: RAIS/TEM; 1/ Em 2006 o emprego urbano total era de 84.481 pessoas; 2/Quanto maior do que 1 for o 
coeficiente, maior é a especialização da região na atividade considerada. 
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Tabela a. 6 – Estrutura do emprego urbano 1/ de mão-de-obra nas bacias hidrográficas do Uruguai 
na região Funcional de Planejamento 7 em 2006 e especializações 2/ regionais. 
 

Coeficientes de localização (especialização) 

 
% do 

emprego 
urbano 
RPJ7 

RPJ7 IJUÍ         
(RPJ 7) 

PIRATINIM 
(RPJ 7) 

TURVO-SANTA 
ROSA-SANTO 

CRISTO (RPJ 7) 
Emprego urbano total (A+B+C) 100,00 1,0 1,0 1,0 1,0 
A. Indústria 32,1 1,3 1,0 0,3 1,6 
B. Comércio 24,8 1,3 1,6 1,2 1,2 
C. Serviços 43,1 0,8 0,8 1,2 0,7 
A.1. Indústrias intensivas em rec. Naturais 7,3 1,1 1,0 0,6 1,1 
A. 1.2. Alimentos e bebidas 4,81 1,3 1,4 0,5 1,2 
G 101 – Abate e produtos de carne 2,41 2,3 2,2 1,4 2,4 
G 104 – Óleos e gorduras vegetais e animais 0,37 4,7 2,7 2,0 6,2 
G 105 – Laticínios 0,59 2,3 2,6 0,3 2,2 
G 106 – Amiláceos e alimentos para animais 0,45 1,5 2,0 0,8 1,2 
G 112 – Bebidas não alcoólicas 0,32 2,0 4,7 0,0 0,0 
A. 1.4. Curtumes 0,30 2,2 3,8 0,0 1,0 
G 151 – Curtimento e preparações de couro 0,30 2,2 3,8 0,0 1,0 
A. 1.5. Produtos de madeira 0,58 0,9 0,6 1,1 1,1 
G 161 – Desdobramento de madeira 0,26 0,9 0,6 1,5 1,1 
1.1.6. Celulose e papel 0,52 1,1 0,0 0,0 2,0 
G 173 – Embalagens  0,32 2,1 0,0 0,0 3,7 
G 174 – Produtos diversos de papel 0,21 1,4 0,1 0,0 2,4 
1.1.7. Produtos de minerais não-metálicos 0,87 0,9 0,5 1,1 1,1 
G 231 – Vidro e de produtos do vidro 0,11 1,2 0,0 0,0 2,1 
G 233 – Artefatos de cimento, gesso e outros 0,20 0,9 1,4 0,3 0,5 
G 234 – Fabricação de produtos cerâmicos 0,45 1,0 0,3 0,0 1,7 
G 239 – Pedras e prod. de minerais não met. 0,09 0,5 0,2 5,4 0,5 
G 321 – Joalheria, bijuteria e semelhantes 0,03 0,7 1,5 0,0 0,1 
A.2. Indúst. Intensivas em mão-de-obra 11,8 1,4 0,5 0,1 2,1 
A.2.1.  Têxtil 0,31 0,4 0,1 0,0 0,5 
G 133 – Fabricação de tecidos de malha 0,04 0,6 0,0 0,0 1,1 
A.2.2.  Vestuário 0,78 0,5 0,2 0,1 0,7 
G 142 – Artigos de malharia e tricotagem 0,10 1,3 0,3 0,0 2,1 
A.2.3. Calçados e artefatos de couro 6,91 6,8 0,1 0,0 12,1 
G 152 – Artigos p/viagem e diversos de couro 0,29 2,9 0,6 0,0 4,8 
G 153 – Fabricação de calçados 6,39 7,3 0,1 0,0 13,0 
G 154 – Partes para calçados  0,23 6,7 0,0 0,0 11,9 
A.2.4. Móveis 1,24 1,9 1,0 0,2 2,7 
G 310 – Fabricação de móveis 1,24 1,9 1,0 0,2 2,7 
A.2.5. Construção civil 2,59 0,6 0,6 0,2 0,6 
G 422 – Infra-estrutura para energia e outras 0,48 1,3 1,0 0,6 1,6 
A.3. Metal-mecânica  8,78 2,0 2,4 0,0 1,8 
A.3.1. Metalúrgica básica 0,72 1,1 2,0 0,1 0,4 
G 245 – Fundição 0,67 3,2 6,1 0,0 1,1 
A.3.2. Produtos de metal, ex. máquinas 2,99 2,5 3,6 0,1 1,7 
G 251 – Estruturas metálicas e caldeiraria  0,28 1,0 1,0 0,3 1,1 
G 252 – Tanques, reservatórios  0,09 2,4 1,0 0,0 3,5 
G 253 – Forj., estamp., metalurgia do pó  2,03 6,8 12,9 0,0 2,6 
G 254 – Cutelaria, serralheria e ferramentas 0,12 0,9 0,3 0,0 1,4 
G 259 – Produtos de metal não especificados  0,47 1,0 0,5 0,0 1,4 
A.3.3. Máquinas e motores 4,68 5,5 5,0 0,0 6,1 
G 282 – Máquinas e equip. de uso geral 0,45 1,6 2,6 0,0 0,8 
G 283 – Tratores e equip. da agropecuária 3,94 35,5 31,0 0,2 40,1 
G 286 – Máq. E equip. de uso específico 0,26 1,2 0,4 0,0 1,9 
A.3.4. Material de transportes 0,26 0,2 0,2 0,0 0,2 
G 295 – Recuperação de motores p/veículos  0,02 0,8 2,0 0,0 0,0 
G 309 – Equip. de transporte não especif. 0,07 1,1 2,6 0,0 0,0 
A.3.5. Inst. E manut. De equipamentos 0,12 0,5 0,2 0,0 0,6 
G 332 – Inst. De máquinas e equipamentos 0,06 1,3 0,4 0,0 2,0 
A.4. Eletroeletrônica 0,51 0,6 1,2 0,0 0,1 
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Coeficientes de localização (especialização) 

 
% do 

emprego 
urbano 
RPJ7 

RPJ7 IJUÍ         
(RPJ 7) 

PIRATINIM 
(RPJ 7) 

TURVO-SANTA 
ROSA-SANTO 

CRISTO (RPJ 7) 
G 273 – Equip. p/dist. E cont. de energia elét. 0,38 2,3 5,4 0,0 0,0 
G 279 – Equipamentos e apar. elét. Não esp. 0,05 0,6 1,1 0,0 0,3 
A.5. Química e petróelo 1,79 0,7 0,2 0,0 1,2 
G 205 – Defensivos agrícolas e desinfestantes  0,02 0,8 2,0 0,0 0,0 
G 209 – Preparados químicos diversos 0,67 3,3 0,0 0,0 5,9 
G 211 – Farmoquímicos 0,01 0,5 1,3 0,0 0,0 
G 222 – Produtos de material plástico 0,88 1,0 0,2 0,0 1,6 
A.6. Editorial e gráfica 0,70 2,3 0,7 0,0 3,6 
G 181 – Atividade de impressão 0,17 0,9 0,7 0,0 1,1 
G 182 – Pré impressão e acab. Gráficos 0,53 5,1 0,9 0,1 8,5 
A.7. Outras indústrias de transformação 0,21 0,8 0,4 0,0 1,1 
G 322 – Instrumentos musicais 0,02 2,7 0,0 0,0 4,8 
G 329 – Produtos diversos 0,18 1,6 0,8 0,0 2,2 
A.8. Serviços indust. De utilidade pública 1,03 0,9 1,3 1,0 0,6 
G 351 – Ger., trans. E dist. De energia elét. 0,58 1,8 2,9 2,4 1,0 
G 360 – Capt., tratam. E distribuição de água 0,35 1,0 1,1 0,9 1,0 
G 390 – Gestão de resíduos 0,01 1,6 3,7 0,0 0,0 

Fonte: RAIS/MTE; 1/ Em 2006 o emprego urbano total era de 126.772 pessoas; 2/Quanto maior do que 1 for o 
coeficiente, maior é a especialização da região na atividade considerada. 
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Tabela a. 7 – Estrutura do emprego urbano 1/ de mão-de-obra nas bacias hidrográficas do Uruguai,  
na região Funcional de Planejamento 9 em 2006 e especializações 2/ regionais. 

Coeficientes de localização (especialização) 

  

% do 
emprego 
urbano  
RPJ 9 

RPJ 9 
APUAÊ-

INHANDAVA (RPJ 
9) 

PASSO 
FUNDO 
(RPJ 9) 

VÁRZEA  
(RPJ 9) 

Emprego urbano total (A+B+C) 100,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
A. Indústria 39,2 1,6 2,0 1,3 1,2 
B. Comércio 30,8 1,6 1,4 1,8 1,9 
C. Serviços 52,9 0,9 0,8 1,1 1,0 
A.1. Indústrias intensivas em recursos naturais 15,3 2,3 2,7 2,3 1,7 
A. 1.1. Extrativa mineral 0,2 0,4 0,2 0,3 0,9 
G 081 – Extração de pedra, areia e argila 0,2 1,2 0,5 0,8 2,5 
G 099 – Apoio à ext de minerais, ex petróleo e gás 0,0 3,6 0,0 3,8 9,4 
A. 1.2. Alimentos e bebidas 11,4 3,0 3,6 3,2 2,0 
G 101 – Abate e fabricação de produtos de carne 6,0 5,7 5,3 8,6 4,0 
G 103 – Conservas de frutas, legumes  0,8 6,3 12,1 0,0 1,8 
G 104 – Óleos e gorduras vegetais e animais 0,1 0,9 0,2 3,5 0,0 
G 105 – Laticínios 1,0 4,0 3,8 1,0 6,6 
G 106 – Amiláceos e de alimentos para animais 0,9 3,1 4,0 1,9 2,7 
G 108 – Torrefação e moagem de café 0,0 0,5 1,1 0,0 0,1 
G 109 – Outros produtos alimentícios 2,5 3,2 5,2 2,2 0,6 
G 111 – Fabricação de bebidas alcoólicas 0,1 0,6 1,1 0,2 0,1 
A. 1.4. Curtumes 0,3 1,9 3,7 0,5 0,1 
G 151 – Curtimento e preparações de couro 0,3 1,9 3,7 0,5 0,1 
A. 1.5. Produtos de madeira 1,5 2,2 2,6 1,7 2,0 
G 161 – Desdobramento de madeira 1,0 3,2 3,9 2,0 3,0 
G 162 – Produtos de madeira, exceto móveis 0,5 1,4 1,6 1,5 1,2 
1.1.6. Celulose e papel 0,5 1,1 1,2 2,0 0,3 
G 171 – Celulose e outras pastas  0,0 0,9 0,1 0,0 3,0 
G 172 – Papel, cartolina e papel cartão 0,2 1,8 1,8 3,9 0,0 
G 173 – Embalagens  0,1 0,5 1,1 0,1 0,0 
G 174 – Produtos de papel, cartolina, papelão  0,2 1,2 1,0 3,0 0,0 
1.1.7. Produtos de minerais não-metálicos 1,4 1,4 1,3 1,1 1,9 
G 232 – Fabricação de cimento 0,0 0,3 0,0 0,0 1,1 
G 233 – Artefatos de cimento, fibrocimento, gesso 0,6 2,6 2,5 2,1 3,2 
G 234 – Fabricação de produtos cerâmicos 0,3 0,7 0,4 0,7 1,2 
G 321 – Joalheria, bijuteria e semelhantes 0,4 9,9 10,7 4,0 13,1 
A.2. Indústrias intensivas em mão-de-obra 13,6 1,6 1,9 1,0 1,6 
A.2.1.  Têxtil 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 
A.2.2.  Vestuário 2,8 1,7 2,1 1,0 1,6 
G 141 – Vestuário e acessórios 2,7 1,7 2,1 1,0 1,6 
G 142 – Artigos de malharia e tricotagem 0,1 1,2 1,1 2,0 0,6 
A.2.3. Calçados e artefatos de couro 2,0 1,9 0,6 0,4 5,2 
G 152 – Artigos p/viagem e de artef. De couro 0,2 2,1 3,3 0,5 1,5 
G 153 – Fabricação de calçados 1,7 1,9 0,3 0,4 5,6 
G 154 – Partes para calçados 0,1 1,9 0,0 0,0 6,4 
A.2.4. Móveis 2,5 3,9 5,4 1,9 3,0 
G 310 – Fabricação de móveis 2,5 3,9 5,4 1,9 3,0 
A.2.5. Construção civil 6,1 1,4 1,9 1,2 0,9 
G 412 – Construção de edifícios 3,7 2,1 2,7 1,6 1,6 
G 421 – Rodovias, ferrovias, obras urbanas  0,4 0,7 1,2 0,4 0,1 
G 422 – Infra estrutura para energia e outras 0,4 1,0 0,8 1,6 0,9 
G 429 – Outras obras de infra estrutura 1,2 1,9 3,3 1,1 0,2 
G 431 – Demolição e preparação do terreno 0,1 1,0 0,6 0,3 2,2 
A.3. Metal-mecânica  7,1 1,6 2,4 1,5 0,5 
A.3.1. Metalúrgica básica 0,6 0,9 1,4 0,7 0,3 
G 244 – Metalurgia dos metais não ferrosos 0,3 2,0 4,2 0,1 0,1 
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Coeficientes de localização (especialização) 

  

% do 
emprego 
urbano  
RPJ 9 

RPJ 9 
APUAÊ-

INHANDAVA (RPJ 
9) 

PASSO 
FUNDO 
(RPJ 9) 

VÁRZEA  
(RPJ 9) 

G 245 – Fundição 0,3 1,4 1,4 2,0 0,9 
A.3.2. Produtos de metal, exceto máquinas 1,1 0,9 1,0 1,1 0,8 
G 251 – Estruturas e obras de caldeiraria pesada 0,6 2,1 2,2 2,1 1,9 
G 252 – Tanques, reservatórios e caldeiras 0,0 1,2 0,8 0,2 2,4 
G 254 – Cutelaria, de serralheria e ferramentas 0,1 1,0 1,5 0,5 0,5 
G 259 – Produtos de metal não especificados  0,4 0,8 0,6 1,5 0,5 
A.3.3. Máquinas e motores 2,5 3,0 3,6 4,1 1,1 
G 282 - Máquinas e equipamentos de uso geral 1,2 4,2 7,5 2,3 0,2 
G 283 - Tratores e equip. da agropecuária 1,0 8,8 2,4 23,4 7,6 
G 286 – Máq. e equip de uso industrial específico 0,3 1,6 2,9 0,9 0,0 
A.3.4. Material de transportes 2,6 1,9 3,6 0,9 0,1 
G 292 - Fabricação de caminhões e ônibus 0,0 0,7 1,3 0,3 0,0 
G 293 - Cabines, carrocerias e reboques  2,0 17,2 31,5 9,3 0,4 
G 294 - Peças e acessórios para automotores 0,5 0,6 1,3 0,1 0,0 
G 309 - Equipamentos de transporte não esp. 0,1 1,0 1,2 0,2 1,2 
A.3.5. Instalação e manutenção de equip. 0,2 0,8 1,1 0,7 0,5 
G 332 - Instalação de máquinas e equipamentos 0,1 2,5 4,3 1,1 0,6 
A.4. Eletroeletrônica 0,3 0,3 0,2 0,6 0,1 
G 266 – Eletroméd, eletroterap. e de irradiação 0,0 0,5 1,1 0,0 0,0 
G 274 - Lâmpadas e outros equip. de iluminação 0,1 2,2 1,6 6,2 0,0 
G 279 – Equip. e apar. elétricos não esp. 0,1 0,9 0,2 3,2 0,4 
A.5. Química e petróelo 1,2 0,5 0,6 0,3 0,5 
G 201 - Produtos químicos inorgânicos 0,1 0,6 1,2 0,0 0,0 
G 202 - Produtos químicos orgânicos 0,1 1,9 3,5 1,0 0,0 
A.6. Editorial e gráfica 0,8 2,5 4,7 1,0 0,3 
G 181 - Atividade de impressão 0,5 2,5 4,6 0,6 0,4 
G 182 - Pré impressão e acabamentos gráficos 0,3 3,0 5,4 1,8 0,2 
A.7. Outras indústrias de transformação 0,1 0,5 0,7 0,6 0,2 
G 323 - Artefatos para pesca e esporte 0,0 2,7 4,2 1,2 1,5 
G 324 - Brinquedos e jogos recreativos 0,0 0,5 0,4 1,3 0,0 
A.8. Indústria de serviços de utilidade pública 0,9 0,8 0,6 0,6 1,3 
G 351 – Ger., trans.e dist. de energia elétrica 0,3 1,1 0,8 0,5 2,0 
G 360 - Captação, trat. e distrib.de água 0,4 1,2 0,9 1,4 1,4 
G 381 - Coleta de resíduos 0,1 0,4 0,1 0,0 1,2 
G 383 - Recuperação de materiais 0,1 1,3 1,5 1,1 1,1 
G 390 - Gestão de resíduos 0,0 1,5 0,0 0,0 5,1 

Fonte: RAIS/MTE; 1/ Em 2006 o emprego urbano total era de 102.089 pessoas; 2/Quanto maior do que 1 for o 
coeficiente, maior é a especialização da região na atividade considerada. 
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Tabela a. 8 – Emprego urbano de mão-de-obra na sub-região Extremo Oeste/SC  em 2006: 
participação das principais atividades e especializações(1) regionais nas congêneres de Santa 
Catarina e do Brasil. 
 

Macro setor/Grupos de atividades/ Grupos CNAE % na RBRU/SC % da Região no 
setor de SC 

% da Região no 
setor do BR 

Coeficiente de 
localização (1)

Emprego urbano total (1+2+3) 100,0 2,4 0,1 1,0 
A. Indústria 41,8 2,6 0,2 1,7 
B. Comércio 22,7 2,8 0,1 1,2 
C. Serviços 35,5 2,0 0,1 0,6 
A.1. Indústrias intensivas em rec. naturais 23,3 4,6 0,4 3,5 

A.1.2. Alimentos e bebidas 17,7 7,4 0,5 4,7 
G 101 - Abate e fabricação de produtos de carne 14,9 10,4 1,5 14,2 
G 105 - Laticínios 1,5 14,5 0,6 5,9 

A.1.5. Produtos de madeira ex. móveis. 3,7 3,1 0,6 5,5 
G 161 - Desdobramento de madeira 1,1 2,6 0,4 3,8 
G 162 – Prod. de mad., cortiça e mat. trançado 2,6 3,3 0,8 7,0 

A.1.7. Produtos de minerais não-metálicos 1,4 1,8 0,1 1,4 
G 233 - Artefatos de concreto, gesso e outros  0,8 4,2 0,4 3,5 
G 234 - Produtos cerâmicos 0,5 1,1 0,1 1,3 

A.2. Indústrias intensivas em mão de obra 13,1 2,1 0,2 1,5 
A.2.2. Confecção de artigos do vestuário 3,3 1,4 0,2 2,0 
A.2.4. Móveis 4,2 5,4 0,7 6,6 
A.2.5. Construção Civil 4,5 2,9 0,1 1,1 

G 412 - Edifícios 2,3 3,1 0,1 1,3 
G 421 - Rodovias, ferrovias e obras urbanas  0,8 4,0 0,2 1,5 
G 422 - Iinfra estrutura p/energia elét., telecomun., 

água, esgoto e transportes 0,9 6,5 0,3 2,4 

A.3. Metal mecânica 2,8 1,2 0,1 0,7 
A.3.2. Produtos de metal, ex. máq. e equip. 1,4 2,1 0,1 1,1 

G 251 - Estruturas metal. e obras de caldeiraria  0,6 4,1 0,2 2,3 
A.3.3. Máquinas e equipamentos. 0,9 1,2 0,1 1,0 

G 283 – Máq. para a agricultura e pecuária 0,5 7,8 0,5 4,9 
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Tabela a. 9 – Emprego urbano de mão-de-obra na sub-região Meio Oeste/SC  em 2006: 
participação das  principais atividades e especializações(1) regionais nas congêneres de Santa 
Catarina e do Brasil. 

Macro setor/Grupos de atividades/ Grupos CNAE % na RBRU/SC % da Região no 
setor de SC 

% da Região no 
setor do BR 

Coeficiente de 
localização (1)

Emprego urbano total (1+2+3) 100,0 6,4 0,3 1,0 
A. Indústria 42,4 7,1 0,5 1,7 
B. Comércio 22,6 7,6 0,4 1,2 
C. Serviços 35,1 5,3 0,2 0,6 
A.1. Indústrias intensivas em rec. naturais 23,7 12,8 1,1 3,6 

A.1.2. Alimentos e bebidas 19,3 22,1 1,5 5,1 
G 101 - Abate e produtos de carne 13,2 25,4 3,7 12,6 
G 104 - Óleos e gorduras vegetais e animais 0,3 19,0 1,0 3,5 
G 105 - Laticínios 0,7 17,1 0,7 2,5 
G 106 - Amiláceos e alimentos para animais 1,0 13,5 1,0 3,4 
G 109 - Outros produtos alimentícios 4,0 27,9 1,5 5,1 

A.1.5. Produtos de madeira ex. móveis. 2,3 5,2 1,0 3,4 
G 161 - Desdobramento de madeira 0,6 3,8 0,6 2,0 
G 162 – Prod. de mad., cortiça e mat. trançado 1,7 6,0 1,4 4,6 

A.1.6. Celulose, papel e produtos. 1,3 7,8 0,8 2,8 
G 171 - Celulose e outras pastas 0,3 31,0 2,7 9,0 
G 172 - Papel, cartolina e papel cartão. 0,8 12,5 2,2 7,4 

A.1.7. produtos de minerais não-metálicos 0,7 2,3 0,2 0,7 
G 233 - Artefatos de concreto, cimento e assem. 0,5 6,8 0,6 2,1 

A.2. Indústrias intensivas em mão de obra 10,8 4,7 0,4 1,3 
A.2.2. Confecção de artigos do vestuário. 2,2 2,6 0,4 1,3 
A.2.3. calçados e artefatos de couro 0,9 11,4 0,3 0,8 
A.2.4. Móveis 2,8 9,7 1,3 4,3 
A.2.5. Construção Civil 4,6 8,2 0,3 1,1 

A.3. Metal mecânica 4,4 5,1 0,3 1,0 
A.3.2. Produtos de metal, ex. máq. e equip. 1,5 6,2 0,4 1,2 

G 251 - Estruturas metal. e obras de caldeiraria  1,0 19,0 1,1 3,8 
A.3.3. Máquinas e equipamentos 1,4 5,3 0,5 1,7 

G 282 - Máquinas e equipamentos de uso geral 0,3 4,5 0,3 1,2 
G 286 - Máq. e equip. de uso industrial específ. 0,6 7,9 0,8 2,7 

A.3.4. Material de transportes. 0,8 5,8 0,2 0,6 
G 293 - Cabines, carrocerias e reboques  0,3 5,4 0,7 2,2 

A.3.5. Rep. e inst. de máq. e equipamentos 0,5 12,6 0,5 1,8 
A.5. Química e petróleo 1,7 3,8 0,2 0,7 

G 222 - Produtos de material plástico 1,2 3,9 0,4 1,4 
A.8. Ind. de serviços de utilidade pública 1,1 7,6 0,3 1,0 

G 383 - Recuperação de materiais 0,4 15,8 1,7 5,9 
Fonte: RAIS/MTE; (1) Em 2006 o emprego urbano total era de 100.037 pessoas. 
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Tabela a. 10 – Emprego urbano de mão-de-obra na sub-região Vale do Rio do Peixe/SC em 2006: 
participação das principais atividades e especializações(1) regionais nas congêneres de Santa Catarina e do 
Brasil. 

Macro setor/Grupos de atividades/ Grupos CNAE % na RBRU/SC % da Região no 
setor de SC 

% da Região no 
setor do BR 

Coeficiente de 
localização (1)

Emprego urbano total (1+2+3) 100,0 2,4 0,1 1,0 
A. Indústria 47,8 8,7 0,6 2,0 
B. Comércio 16,1 5,8 0,3 0,9 
C. Serviços 36,1 5,9 0,2 0,6 
A.1. Indústrias intensivas em rec. naturais 33,0 19,1 1,6 5,0 

A.1.2. Alimentos e bebidas 23,0 28,3 1,9 6,1 
G 101 - Abate e produtos de carne 20,0 41,3 6,1 19,2 
G 105 - Laticínios 0,7 19,9 0,9 2,7 
G 106 - Amiláceos e alimentos para animais 0,8 12,4 0,9 2,9 
G 109 - Outros produtos alimentícios 0,7 5,5 0,3 0,9 

A.1.4. Curtumes 0,9 66,9 2,2 6,9 
A.1.5. Produtos de madeira ex. móveis. 5,5 13,2 2,6 8,2 

G 161 - Desdobramento de madeira 2,4 16,6 2,6 8,1 
G 162 – Prod. de mad., cortiça e mat. trançado 3,1 11,4 2,6 8,2 

A.1.6. Celulose, papel e produtos. 2,8 18,5 2,0 6,2 
G 171 - Celulose e outras pastas 0,6 54,3 4,7 14,6 
G 172 - Papel, cartolina e papel cartão. 0,8 13,1 2,3 7,2 
G 173 - Embalagens de papel e papelão. 1,3 25,6 2,7 8,6 

A.1.7. produtos de minerais não-metálicos 0,6 2,2 0,2 0,6 
A.2. Indústrias intensivas em mão de obra 7,2 3,3 0,3 0,8 

A.2.2. Confecção de artigos do vestuário. 0,9 1,1 0,2 0,5 
A.2.3. calçados e artefatos de couro 0,5 6,8 0,2 0,5 
A.2.4. Móveis 2,0 7,4 1,0 3,1 
A.2.5. Construção Civil 3,6 7,0 0,3 0,9 

A.3. Metal mecânica 2,8 3,5 0,2 0,7 
A.3.2. Produtos de metal, ex. máq. e equip. 0,8 3,7 0,2 0,7 

G 251 - Estruturas metal. e obras de caldeiraria  0,2 4,8 0,3 0,9 
A.3.3. Máquinas e equipamentos 1,4 5,5 0,5 1,6 

G 282 - Máquinas e equipamentos de uso geral 0,5 7,3 0,6 1,8 
G 286 - Máq. e equip. de uso industrial específ. 0,4 6,3 0,6 2,0 

A.3.5. Rep. e inst. de máq. e equipamentos 0,3 9,0 0,4 1,2 
A.4. Eletroeletrônica 0,5 2,2 0,2 0,5 

A.4.2. Eletro  0,5 2,3 0,2 0,7 
A.5. Química e petróleo 2,6 6,4 0,3 1,1 

G 222 - Produtos de material plástico 2,2 7,6 0,8 2,5 
A.6. Editorial e gráfica 0,5 13,2 0,6 1,8 
A.8. Indústrias de serviços de utilidade pública 1,0 7,5 0,3 0,9 

G 383 - Recuperação de materiais. 0,3 14,9 1,6 5,1 
Fonte: RAIS/MTE; (1) Em 2006 o emprego urbano total era de 107.579 pessoas. 
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Tabela a. 11 – Emprego urbano de mão-de-obra na sub-região Planalto de Lages/SC  em 2006: 
participação das principais atividades e especializações(1) regionais nas congêneres de Santa 
Catarina e do Brasil. 

Macro setor/Grupos de atividades/ Grupos CNAE % na RBRU/SC % da Região no 
setor de SC 

% da Região no 
setor do BR 

Coeficiente de 
localização (1)

Emprego urbano total (1+2+3) 100,0 4,5 0,2 1,0 
A. Indústria 33,1 3,9 0,3 1,4 
B. Comércio 23,4 5,5 0,3 1,2 
C. Serviços 43,5 4,6 0,2 0,8 
A.1. Indústrias intensivas em rec. naturais 21,3 8,0 0,7 3,2 

A.1.2. Alimentos e bebidas 4,3 3,5 0,2 1,2 
G 101 - Abate e produtos de carne 1,2 1,6 0,2 1,2 
G 105 - Laticínios 0,5 9,3 0,4 2,0 
G 106 - Amiláceos e alimentos para animais 1,3 12,0 0,9 4,3 
G 109 - Outros produtos alimentícios 0,7 3,3 0,2 0,9 
G 111 - Bebidas alcoólicas 0,5 28,9 0,8 3,8 

A.1.5. Produtos de madeira ex. móveis. 10,7 16,8 3,3 15,9 
G 161 - Desdobramento de madeira 6,7 30,0 4,7 22,5 
G 162 – Prod. de mad., cortiça e mat. trançado 4,0 9,6 2,2 10,6 

A.1.6. Celulose, papel e produtos. 5,4 22,8 2,4 11,8 
G 172 - Papel, cartolina e papel cartão. 2,6 26,4 4,7 22,6 
G 173 - Embalagens de papel e papelão. 2,2 28,0 3,0 14,5 
G 174 – Prod. de papel, cartolina e papelão  0,5 12,0 0,7 3,5 

A.1.7. produtos de minerais não-metálicos 0,5 1,3 0,1 0,5 
G 233 - Artefatos de concreto, cimento e assem. 0,3 2,7 0,2 1,2 

A.2. Indústrias intensivas em mão de obra 6,2 1,9 0,2 0,7 
A.2.2. Confecção de artigos do vestuário. 0,7 0,5 0,1 0,4 
A.2.4. Móveis 2,0 4,9 0,6 3,1 
A.2.5. Construção Civil 3,3 4,2 0,2 0,8 

A.3. Metal mecânica 3,0 2,4 0,1 0,7 
A.3.2. Produtos de metal, ex. máq. e equip. 1,4 3,9 0,2 1,1 

G 251 - Estruturas metal. e obras de caldeiraria  0,9 11,4 0,7 3,3 
A.3.3. Máquinas e equipamentos 1,0 2,7 0,3 1,2 

G 285 – Máq. e equip. de extraç. min. e constr. 0,3 50,6 1,3 6,2 
G 286 - Máq. e equip. de uso industrial específ. 0,4 3,5 0,3 1,7 

A.3.5. Rep. e inst. de máq. e equipamentos 0,4 6,4 0,3 1,3 
A.5. Química e petróleo 1,9 3,1 0,2 0,8 

G 209 - Produtos e preparados químicos divers. 1,2 31,2 1,2 5,8 
Fonte: RAIS/MTE; (1) Em 2006 o emprego urbano total era de 107.579 pessoas 
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Tabela a. 12 – Área plantada com culturas permanentes e temporárias na RBRU/RS e nas demais regiões hidrográficas do Rio Grande 
do Sul em 2004 (Ha). 

Produtos  RBRU RFP 6 Butuí-
Icamaquã Ibicuí Quaraí Santa 

Maria Negro RFP 7 Ijuí Piratinim 
Turvo-

Santa Rosa-
Santo 
Cristo 

RFP 9 Apuaê-
Inhandava 

Passo 
Fundo Várzea 

Demais 
regiões do 

RS 

TOTAL   5.115.378 1.147.063 243.165 601.110 95.269 183.569 23.951 2.184.035 865.302 346.686 972.047 1.784.280 625.364 370.353 788.563 3.255.177 

Permanentes  41.251 3.408 310 2.064 367 565 102 10.220 3.188 521 6.511 27.622 14.848 3.558 9.217 116.870 
6 principais 37.763 3.215 301 1.919 364 536 94 8.608 2.907 454 5.247 25.940 14.408 3.349 8.183 99.665 
Erva mate 12.685 6 1 5 0 0 0 1.753 719 33 1.000 10.926 5.985 1.993 2.947 14.894 
Laranja 9.309 1.545 250 1.061 91 119 22 3.021 990 212 1.819 4.743 1.416 580 2.748 17.919 
Uva 5.485 1.036 13 445 223 333 22 1.532 488 45 998 2.917 1.072 436 1.409 34.866 
Tangerina 3.028 331 23 259 15 32 3 1.333 400 108 825 1.364 392 203 769 10.167 
Pêssego 1.992 295 15 148 35 51 46 919 296 54 569 778 369 128 281 13.636 
Maçã 5.265 2 0 0 0 0 2 50 13 2 35 5.212 5.175 8 29 8.182 
Demais 
culturas 3.488 194 9 144 3 29 8 1.612 281 67 1.264 1.682 440 209 1.034 17.205 

Temporárias 5.074.127 1.143.655 242.855 599.047 94.902 183.004 23.848 2.173.815 862.114 346.164 965.537 1.756.658 610.516 366.796 779.346 3.138.307 
6 principais 4.914.289 1.110.332 240.093 576.436 93.886 178.478 21.439 2.111.049 839.546 340.121 931.382 1.692.907 591.915 357.504 743.488 2.779.361 
Soja 2.833.168 524.468 122.431 316.168 1.984 78.597 5.288 1.394.056 585.108 250.486 558.462 914.644 302.554 202.489 409.601 1.151.169 
Trigo 850.646 73.842 31.460 35.730 395 5.489 768 484.017 193.056 59.031 231.930 292.786 87.182 67.998 137.606 274.199 
Milho 671.959 79.585 11.362 54.023 2.404 9.303 2.493 208.757 55.480 18.686 134.591 383.617 160.728 68.686 154.203 631.338 
Arroz 439.617 423.669 74.627 163.958 89.098 83.963 12.023 12.760 902 10.744 1.114 3.188 550 305 2.333 616.481 
Feijão 74.053 6.860 213 6.150 4 317 176 8.883 3.349 1.129 4.405 58.310 18.285 7.540 32.485 68.172 
Cevada 44.845 1.907 0 406 0 810 691 2.576 1.651 45 880 40.362 22.617 10.485 7.260 38.003 
Demais 
culturas 159.839 33.323 2.761 22.611 1.016 4.525 2.409 62.766 22.568 6.043 34.155 63.750 18.601 9.291 35.858 358.945 

Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 13 – Área plantada com culturas permanentes e temporárias na RBRU/SC e nas demais regiões hidrográficas de Santa 
Catarina em 2004 (Ha). 

Produtos  RBRU EXTREMO 
OESTE 

Rio das 
Antas 

Rio 
Peperi-
Guaçu 

MEIO 
OESTE 

Rio 
Chapecó 

Rio   
Irani 

VALE DO 
RIO DO 
PEIXE 

Rio do 
Peixe 

Rio 
Jacutinga 

PLANALTO 
DE LAGES

Rio 
Canoas 

Rio 
Pelotas 

DEMAIS   
REGIÕES 

DE SC 

TOTAL   1.139.145 245.352 172.994 72.359 488.319 416.627 71.692 171.342 112.210 59.132 234.131 204.864 29.267 657.238 

Permanente 39.260 4.522 2.860 1.662 8.132 5.870 2.262 11.195 7.518 3.677 15.410 9.668 5.742 36.608 

6 principais 39.127 4.522 2.860 1.662 8.111 5.855 2.256 11.147 7.490 3.657 15.346 9.644 5.702 0 

   Maçã 17.028 0 0 0 703 619 84 1.738 1.731 7 14.587 9.003 5.584 616 
   Erva Mate 8.442 300 300 0 4.280 2.782 1.499 3.755 934 2.821 106 98 8 1.309 
   Laranja  6.672 3.508 2.176 1.332 2.112 1.658 454 997 422 575 54 54 0 2.312 
   Uva  3.396 564 270 294 693 570 124 1.960 1.850 110 179 87 93 550 
   Pêssego  3.232 150 113 36 153 126 26 2.514 2.473 40 415 398 17 345 
   Tangerina 357 0 0 0 170 101 69 183 79 104 5 5 0 475 

   Demais culturas 133 0 0 0 21 15 6 48 28 20 64 24 40 36.608 

Temporária 1.099.885 240.830 170.133 70.697 480.187 410.756 69.430 160.147 104.692 55.455 218.721 195.196 23.525 620.630 

6 principais 1.066.819 231.836 164.268 67.568 469.503 401.190 68.313 154.160 101.203 52.958 211.320 189.575 21.745 415.946 

   Milho  611.688 149.039 102.787 46.251 246.374 207.706 38.667 124.468 77.128 47.340 91.808 79.070 12.738 174.935 
   Soja  233.937 39.360 30.429 8.931 136.708 118.599 18.109 10.649 8.967 1.682 47.221 45.261 1.961 80.502 
   Feijão  95.715 12.810 10.618 2.192 26.772 23.142 3.630 9.523 7.965 1.559 46.610 40.632 5.978 38.853 
   Trigo  74.809 9.816 6.702 3.113 37.427 32.241 5.186 6.688 5.236 1.452 20.879 19.969 910 10.100 
   Fumo 36.030 19.088 12.072 7.016 12.413 11.822 591 1.832 1.131 701 2.697 2.538 159 107.082 
   Aveia  14.639 1.724 1.660 64 9.810 7.680 2.130 1.000 777 223 2.105 2.105 0 4.475 
   Demais 
culturas 33.066 8.994 5.865 3.129 10.684 9.567 1.117 5.986 3.489 2.497 7.402 5.621 1.780 204.684 

Fonte: IBGE. 



  Japanese Trust FundsBanco Interamericano 
de Desenvolvimento                                                                                                                                    

 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  

REGIÃO DA BACIA DO RIO URUGUAI 
 

CONTRATO ATN/JC – 9952-BR 
Consórcio ORICONSUL – ECOPLAN – SKILL 

537

 

Tabela a. 14 – Participação da RBRU e das suas bacias e regiões funcionais de planejamento na área de lavoura do Rio Grande do Sul 
(% da área). 

Produtos  RBRU RFP 6 Butuí-
Icamaquã Ibicuí Quaraí Santa 

Maria Negro RFP 7 Ijuí Piratinim 
Turvo-Santa 
Rosa-Santo 

Cristo 
RFP 9 Apuaê-

Inhandava 
Passo 
Fundo Várzea 

TOTAL   61,1 13,7 2,91 7,18 1,14 2,19 0,29 26,1 10,34 4,14 11,61 21,3 7,47 4,42 9,42 

Permanentes 26,1 2,2 0,20 1,31 0,23 0,36 0,06 6,5 2,02 0,33 4,12 17,5 9,39 2,25 5,83 

6 principais 27,5 2,3 0,22 1,40 0,26 0,39 0,07 6,3 2,12 0,33 3,82 18,9 10,48 2,44 5,95 

Erva mate 46,0 0,0 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 6,4 2,61 0,12 3,63 39,6 21,70 7,23 10,69 

Laranja 34,2 5,7 0,92 3,90 0,33 0,44 0,08 11,1 3,63 0,78 6,68 17,4 5,20 2,13 10,09 

Uva 13,6 2,6 0,03 1,10 0,55 0,83 0,05 3,8 1,21 0,11 2,47 7,2 2,66 1,08 3,49 

Tangerina 22,9 2,5 0,17 1,96 0,11 0,24 0,02 10,1 3,03 0,82 6,25 10,3 2,97 1,54 5,83 

Pêssego 12,7 1,9 0,09 0,95 0,22 0,33 0,29 5,9 1,89 0,35 3,64 5,0 2,36 0,82 1,80 

Maça 39,2 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,4 0,10 0,02 0,26 38,8 38,48 0,06 0,22 

Demais culturas 16,9 0,9 0,04 0,70 0,02 0,14 0,04 7,8 1,36 0,33 6,11 8,1 2,12 1,01 4,99 

Temporárias 61,8 13,9 2,96 7,29 1,16 2,23 0,29 26,5 10,50 4,22 11,76 21,4 7,43 4,47 9,49 

6 principais 63,9 14,4 3,12 7,49 1,22 2,32 0,28 27,4 10,91 4,42 12,11 22,0 7,69 4,65 9,66 

Soja 71,1 13,2 3,07 7,94 0,05 1,97 0,13 35,0 14,69 6,29 14,02 23,0 7,59 5,08 10,28 

Trigo 75,6 6,6 2,80 3,18 0,04 0,49 0,07 43,0 17,16 5,25 20,62 26,0 7,75 6,05 12,23 

Milho 51,6 6,1 0,87 4,15 0,18 0,71 0,19 16,0 4,26 1,43 10,33 29,4 12,33 5,27 11,83 

Arroz 41,6 40,1 7,07 15,52 8,44 7,95 1,14 1,2 0,09 1,02 0,11 0,3 0,05 0,03 0,22 

Feijão 52,1 4,8 0,15 4,32 0,00 0,22 0,12 6,2 2,35 0,79 3,10 41,0 12,86 5,30 22,84 

Cevada 54,1 2,3 0,00 0,49 0,00 0,98 0,83 3,1 1,99 0,05 1,06 48,7 27,30 12,66 8,76 

Demais culturas 30,8 6,4 0,53 4,36 0,20 0,87 0,46 12,1 4,35 1,16 6,58 12,3 3,59 1,79 6,91 
Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 15 – Participação das principais culturas permanentes e temporárias da RBRU/SC e das demais regiões hidrográficas  de 
Santa Catarina na produção estadual em 2004 (% da área). 

Produtos RBRU EXTREMO 
OESTE 

Rio 
das 

Antas 

Rio 
Peperi-
Guaçu 

MEIO 
OESTE

Rio 
Chapecó

Rio   
Irani 

VALE DO 
RIO DO 
PEIXE 

Rio  

do 
Peixe

Rio 
Jacutinga 

PLANALTO 
DE LAGES

Rio 
Canoas

Rio 
Pelotas

DEMAIS   
REGIÕES

 DE SC 

TOTAL   63,4 13,7 9,6 4,0 27,2 23,2 4,0 9,5 6,2 3,3 13,0 11,4 1,6 36,6 

Permanentes  51,7 6,0 3,8 2,2 10,7 7,7 3,0 14,8 9,9 4,8 20,3 12,7 7,6 48,3 
6 principais 87,5 10,1 6,4 3,7 18,1 13,1 5,0 24,9 16,7 8,2 34,3 21,6 12,7 12,5 
   Maçã 96,5 0,0 0,0 0,0 4,0 3,5 0,5 9,8 9,8 0,0 82,7 51,0 31,6 3,5 
   Erva Mate 86,6 3,6 3,6 0,0 50,7 33,0 17,8 44,5 11,1 33,4 1,3 1,2 0,1 15,5 
   Laranja  74,3 52,6 32,6 20,0 31,7 24,9 6,8 14,9 6,3 8,6 0,8 0,8 0,0 34,7 
   Uva  86,1 16,6 8,0 8,6 20,4 16,8 3,6 57,7 54,5 3,2 5,3 2,6 2,7 16,2 
   Pêssego  90,3 4,6 3,5 1,1 4,7 3,9 0,8 77,8 76,5 1,3 12,8 12,3 0,5 10,7 
   Tangerina 42,9 0,0 0,0 0,0 47,5 28,2 19,3 51,2 22,0 29,2 1,3 1,3 0,0 133,0 
   Demais culturas 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 99,6 
Temporárias 63,9 14,0 9,9 4,1 27,9 23,9 4,0 9,3 6,1 3,2 12,7 11,3 1,4 36,1 
6 principais 71,9 15,6 11,1 4,6 31,7 27,1 4,6 10,4 6,8 3,6 14,3 12,8 1,5 28,1 
   Milho  77,8 18,9 13,1 5,9 31,3 26,4 4,9 15,8 9,8 6,0 11,7 10,1 1,6 22,2 
   Soja  74,4 12,5 9,7 2,8 43,5 37,7 5,8 3,4 2,9 0,5 15,0 14,4 0,6 25,6 
   Feijão  71,1 9,5 7,9 1,6 19,9 17,2 2,7 7,1 5,9 1,2 34,6 30,2 4,4 28,9 
   Trigo  88,1 11,6 7,9 3,7 44,1 38,0 6,1 7,9 6,2 1,7 24,6 23,5 1,1 11,9 
   Fumo 25,2 13,3 8,4 4,9 8,7 8,3 0,4 1,3 0,8 0,5 1,9 1,8 0,1 74,8 
   Aveia  76,6 9,0 8,7 0,3 51,3 40,2 11,1 5,2 4,1 1,2 11,0 11,0 0,0 23,4 
   Demais culturas 13,9 3,8 2,5 1,3 4,5 4,0 0,5 2,5 1,5 1,1 3,1 2,4 0,7 86,1 
Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 16 – Participação das principais culturas permanentes e temporárias da RBRU/RS e das demais regiões hidrográficas do Rio 
Grande do Sul  na produção brasileira em 2004 (% da área). 

Produtos RBRU RFP 6 Butuí-
Icamaquã Ibicuí Quaraí Santa 

Maria Negro RFP 7 Ijuí Piratinim 
Turvo-Santa

Rosa-Santo 
Cristo 

RFP 9 Apuaê-
Inhandava

Passo 
Fundo Várzea 

Demais 
regiões  do 

RS 

TOTAL   9,3 2,1 0,44 1,10 0,17 0,33 0,04 4,0 1,58 0,63 1,77 3,3 1,14 0,68 1,44 5,9 

Permanentes 2,4 0,2 0,02 0,12 0,02 0,03 0,01 0,6 0,19 0,03 0,39 1,6 0,88 0,21 0,55 6,9 
6 principais 9,3 9,3 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,3 9,33 9,33 9,33 9,3 9,33 9,33 9,33 9,3 
Erva mate 17,0 0,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2,3 0,96 0,04 1,34 14,6 8,00 2,66 3,94 19,9 
Laranja 1,1 0,2 0,03 0,13 0,01 0,01 0,00 0,4 0,12 0,03 0,22 0,6 0,17 0,07 0,33 2,2 
Uva 7,7 1,4 0,02 0,62 0,31 0,47 0,03 2,1 0,68 0,06 1,39 4,1 1,50 0,61 1,97 48,7 
Tangerina 4,8 0,5 0,04 0,41 0,02 0,05 0,00 2,1 0,63 0,17 1,31 2,2 0,62 0,32 1,22 16,1 
Pêssego 8,3 1,2 0,06 0,62 0,15 0,21 0,19 3,9 1,24 0,23 2,39 3,3 1,55 0,54 1,18 57,1 
Maçã 16,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,2 0,04 0,01 0,11 15,8 15,68 0,02 0,09 24,8 
Demais culturas 7,7 7,7 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 7,7 7,66 7,66 7,66 7,7 7,66 7,66 7,66 7,7 
Temporárias 9,5 2,2 0,46 1,13 0,18 0,34 0,04 4,1 1,62 0,65 1,82 3,3 1,15 0,69 1,47 5,9 
6 principais 11,0 2,5 0,54 1,29 0,21 0,40 0,05 4,7 1,88 0,76 2,09 3,8 1,33 0,80 1,67 6,2 
Soja 13,2 2,4 0,57 1,47 0,01 0,36 0,02 6,5 2,72 1,16 2,59 4,2 1,40 0,94 1,90 5,3 
Trigo 30,3 2,6 1,12 1,27 0,01 0,20 0,03 17,2 6,88 2,10 8,26 10,4 3,11 2,42 4,90 9,8 
Milho 5,4 0,6 0,09 0,44 0,02 0,07 0,02 1,7 0,45 0,15 1,08 3,1 1,30 0,55 1,24 5,1 
Arroz 11,8 11,3 2,00 4,39 2,39 2,25 0,32 0,3 0,02 0,29 0,03 0,1 0,01 0,01 0,06 16,5 
Feijão 1,9 0,2 0,01 0,15 0,00 0,01 0,00 0,2 0,08 0,03 0,11 1,5 0,46 0,19 0,82 1,7 
Cevada 31,5 1,3 0,00 0,29 0,00 0,57 0,49 1,8 1,16 0,03 0,62 28,4 15,91 7,38 5,11 26,7 
Demais 
culturas 1,9 0,4 0,03 0,27 0,01 0,05 0,03 0,7 0,26 0,07 0,40 0,7 0,22 0,11 0,42 4,2 

Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 17 – Participação das principais culturas permanentes e temporárias da RBRU/SC e das demais regiões hidrográficas de 
Santa Catarina na produção brasileira em 2004 (% da área). 

Produtos  RBRU EXTREMO 
OESTE 

Rio 
das 

Antas 

Rio 
Peperi-
Guaçu 

MEIO 
OESTE 

Rio 
Chapecó 

Rio   
Irani 

VALE DO 
RIO DO 
PEIXE 

Rio do 
Peixe 

Rio 
Jacutinga 

PLANALTO   
DE LAGES 

Rio 
Canoas 

Rio 
Pelotas 

DEMAIS   
REGIÕES 

DE SC 

TOTAL   2,1 0,4 0,3 0,1 0,9 0,8 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 1,2 

Permanentes 2,3 0,3 0,2 0,1 0,5 0,3 0,1 0,7 0,4 0,2 0,9 0,6 0,3 2,2 
6 principais 3,6 0,4 0,3 0,2 0,7 0,5 0,2 1,0 0,7 0,3 1,4 0,9 0,5 0,5 
   Maçã 51,6 0,0 0,0 0,0 2,1 1,9 0,3 5,3 5,2 0,0 44,2 27,3 16,9 1,9 
   Erva Mate 11,3 0,4 0,4 0,0 5,7 3,7 2,0 5,0 1,2 3,8 0,1 0,1 0,0 1,8 
   Laranja  0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 
   Uva  4,7 0,8 0,4 0,4 1,0 0,8 0,2 2,7 2,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,8 
   Pêssego  13,5 0,6 0,5 0,2 0,6 0,5 0,1 10,5 10,4 0,2 1,7 1,7 0,1 1,4 
   Tangerina 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 
   Demais culturas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 
Temporárias 2,1 0,5 0,3 0,1 0,9 0,8 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,0 1,2 
6 principais 2,6 0,6 0,4 0,2 1,1 1,0 0,2 0,4 0,2 0,1 0,5 0,5 0,1 1,0 
   Milho  4,9 1,2 0,8 0,4 2,0 1,7 0,3 1,0 0,6 0,4 0,7 0,6 0,1 1,4 
   Soja  1,1 0,2 0,1 0,0 0,6 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,4 
   Feijão  2,4 0,3 0,3 0,1 0,7 0,6 0,1 0,2 0,2 0,0 1,2 1,0 0,2 1,0 
   Trigo  2,7 0,3 0,2 0,1 1,3 1,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,7 0,0 0,4 
   Fumo 7,8 4,1 2,6 1,5 2,7 2,6 0,1 0,4 0,2 0,2 0,6 0,5 0,0 23,2 
   Aveia  4,2 0,5 0,5 0,0 2,8 2,2 0,6 0,3 0,2 0,1 0,6 0,6 0,0 1,3 
   Demais culturas 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,8 
Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 18– Estrutura da área plantada com culturas permanentes e temporárias na RBRU/RS, nas demais regiões hidrográficas do 
Rio Grande do Sul em 2004 (%). 

Produtos  RBRU RFP 6 Butuí-
Icamaquã Ibicuí Quaraí Santa 

Maria Negro RFP 7 Ijuí Piratinim 

Turvo- 
Santa 
Rosa- 
Santo 
Cristo 

RFP 9 Apuaê-
Inhandava

Passo 
 Fundo 

Várzea Demais 
regiões do RS

TOTAL   100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 

Permanentes 0,8 0,3 0,13 0,34 0,39 0,31 0,43 0,5 0,37 0,15 0,67 1,5 2,37 0,96 1,17 3,6 

6 principais 0,7 0,3 0,12 0,32 0,38 0,29 0,39 0,4 0,34 0,13 0,54 1,5 2,30 0,90 1,04 3,1 

Erva mate 0,2 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 0,08 0,01 0,10 0,6 0,96 0,54 0,37 0,5 

Laranja 0,2 0,1 0,10 0,18 0,10 0,06 0,09 0,1 0,11 0,06 0,19 0,3 0,23 0,16 0,35 0,6 

Uva 0,1 0,1 0,01 0,07 0,23 0,18 0,09 0,1 0,06 0,01 0,10 0,2 0,17 0,12 0,18 1,1 

Tangerina 0,1 0,0 0,01 0,04 0,02 0,02 0,01 0,1 0,05 0,03 0,08 0,1 0,06 0,05 0,10 0,3 

Pêssego 0,0 0,0 0,01 0,02 0,04 0,03 0,19 0,0 0,03 0,02 0,06 0,0 0,06 0,03 0,04 0,4 

Maçã 0,1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,0 0,00 0,00 0,00 0,3 0,83 0,00 0,00 0,3 

Demais culturas 0,1 0,0 0,00 0,02 0,00 0,02 0,03 0,1 0,03 0,02 0,13 0,1 0,07 0,06 0,13 0,5 

Temporárias 99,2 99,7 99,87 99,66 99,61 99,69 99,57 99,5 99,63 99,85 99,33 98,5 97,63 99,04 98,83 96,4 

6 principais 96,1 96,8 98,74 95,90 98,55 97,23 89,51 96,7 97,02 98,11 95,82 94,9 94,65 96,53 94,28 85,4 

Soja 55,4 45,7 50,35 52,60 2,08 42,82 22,08 63,8 67,62 72,25 57,45 51,3 48,38 54,67 51,94 35,4 

Trigo 16,6 6,4 12,94 5,94 0,42 2,99 3,21 22,2 22,31 17,03 23,86 16,4 13,94 18,36 17,45 8,4 

Milho 13,1 6,9 4,67 8,99 2,52 5,07 10,41 9,6 6,41 5,39 13,85 21,5 25,70 18,55 19,55 19,4 

Arroz 8,6 36,9 30,69 27,28 93,52 45,74 50,20 0,6 0,10 3,10 0,11 0,2 0,09 0,08 0,30 18,9 

Feijão 1,4 0,6 0,09 1,02 0,00 0,17 0,73 0,4 0,39 0,33 0,45 3,3 2,92 2,04 4,12 2,1 

Cevada 0,9 0,2 0,00 0,07 0,00 0,44 2,89 0,1 0,19 0,01 0,09 2,3 3,62 2,83 0,92 1,2 
Demais 
culturas 3,1 2,9 1,14 3,76 1,07 2,47 10,06 2,9 2,61 1,74 3,51 3,6 2,97 2,51 4,55 11,0 

Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 19 – Estrutura da área plantada com culturas permanentes e temporárias na  RBRU/SC e demais regiões hidrográficas de 
Santa Catarina em 2004 (% da área). 

Produtos  RBRU EXTREMO 
OESTE 

Rio das 
Antas 

Rio 
Peperi-
Guaçu 

MEIO 
OESTE

Rio 
Chapecó 

Rio   
Irani 

VALE DO 
RIO DO 
PEIXE 

Rio do 
Peixe 

Rio 
Jacutinga

PLANALTO   
DE LAGES 

Rio 
Canoas

Rio 
Pelotas

DEMAIS   
REGIÕES 

DE SC 

TOTAL   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Permanentes  3,4 1,8 1,7 2,3 1,7 1,4 3,2 6,5 6,7 6,2 6,6 4,7 19,6 5,6 
6 principais 3,4 1,8 1,7 2,3 1,7 1,4 3,1 6,5 6,7 6,2 6,6 4,7 19,5 0,9 
   Maçã 1,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,0 1,5 0,0 6,2 4,4 19,1 0,1 
   Erva Mate 0,7 0,1 0,2 0,0 0,9 0,7 2,1 2,2 0,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,2 
   Laranja  0,6 1,4 1,3 1,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
   Uva  0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 1,1 1,6 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 
   Pêssego  0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,5 2,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
   Tangerina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 
   Demais culturas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,7 
Temporárias 96,6 98,2 98,3 97,7 98,3 98,6 96,8 93,5 93,3 93,8 93,4 95,3 80,4 94,4 
6 principais 93,7 94,5 95,0 93,4 96,1 96,3 95,3 90,0 90,2 89,6 90,3 92,5 74,3 63,3 
   Milho  53,7 60,7 59,4 63,9 50,5 49,9 53,9 72,6 68,7 80,1 39,2 38,6 43,5 26,6 
   Soja  20,5 16,0 17,6 12,3 28,0 28,5 25,3 6,2 8,0 2,8 20,2 22,1 6,7 12,2 
   Feijão  8,4 5,2 6,1 3,0 5,5 5,6 5,1 5,6 7,1 2,6 19,9 19,8 20,4 5,9 
   Trigo  6,6 4,0 3,9 4,3 7,7 7,7 7,2 3,9 4,7 2,5 8,9 9,7 3,1 1,5 
   Fumo 3,2 7,8 7,0 9,7 2,5 2,8 0,8 1,1 1,0 1,2 1,2 1,2 0,5 16,3 
   Aveia  1,3 0,7 1,0 0,1 2,0 1,8 3,0 0,6 0,7 0,4 0,9 1,0 0,0 0,7 
   Demais culturas 2,9 3,7 3,4 4,3 2,2 2,3 1,6 3,5 3,1 4,2 3,2 2,7 6,1 31,1 
Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 20 – Estrutura do valor da produção das culturas permanentes e temporárias na RBRU/RS, nas demais regiões hidrográficas 
do Rio Grande do Sul em 2004 (%). 

Produtos  RBRU RFP 6 
Butuí-

Icamaqu
ã 

Ibicuí Quaraí Santa 
Maria Negro RFP 7 Ijuí Piratinim 

Turvo-
Santa 

Rosa-Santo 
Cristo 

RFP 9 Apuaê-
Inhandava

Passo 
Fundo Várzea Demais 

regiões do RS

TOTAL   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,0 

Permanente 2,3 0,5 0,13 0,61 0,47 0,63 0,41 1,7 1,30 0,52 2,34 4,2 6,19 1,21 3,95 10,3 

6 principais 2,1 0,5 0,13 0,58 0,47 0,63 0,39 1,4 1,16 0,45 1,84 4,0 6,02 1,08 3,68 9,5 

Erva mate 0,5 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0,35 0,00 0,38 1,0 0,42 0,29 1,91 0,2 

Laranja 0,3 0,2 0,10 0,28 0,03 0,05 0,08 0,5 0,38 0,21 0,62 0,4 0,17 0,11 0,78 1,0 

Uva 0,4 0,3 0,01 0,21 0,41 0,53 0,08 0,3 0,22 0,07 0,39 0,6 0,66 0,49 0,68 5,3 

Tangerina 0,1 0,0 0,01 0,04 0,00 0,02 0,02 0,2 0,12 0,10 0,21 0,1 0,10 0,09 0,21 0,7 

Pêssego 0,1 0,0 0,01 0,04 0,03 0,03 0,20 0,2 0,09 0,07 0,25 0,1 0,15 0,08 0,10 0,9 

Maçã 0,7 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,0 0,00 0,00 0,01 1,8 4,52 0,01 0,01 1,3 
Demais 
culturas 0,2 0,0 0,01 0,03 0,00 0,00 0,02 0,3 0,14 0,08 0,50 0,2 0,17 0,13 0,27 0,8 

Temporária 97,7 99,5 99,87 99,39 99,53 99,37 99,59 98,3 98,70 99,48 97,66 95,8 93,81 98,79 96,05 89,7 

6 principais 84,2 93,4 97,73 89,36 98,82 94,64 93,58 79,5 81,30 86,43 76,11 80,3 83,71 91,49 71,10 67,6 

Soja 30,5 16,0 11,92 23,50 0,40 15,54 10,19 43,2 51,35 40,92 36,56 32,2 30,50 38,77 30,37 16,9 

Trigo 12,7 3,5 8,65 3,83 0,10 1,54 1,73 20,1 19,19 22,89 20,10 14,3 13,68 17,09 13,56 4,8 

Milho 16,1 2,3 2,08 3,65 0,24 0,57 3,18 14,0 10,19 7,95 19,03 29,8 34,50 31,71 24,38 12,9 

Arroz 23,4 71,4 75,06 58,10 98,08 76,70 76,85 1,9 0,18 14,43 0,16 0,2 0,04 0,04 0,35 31,6 

Feijão 0,5 0,1 0,02 0,24 0,00 0,04 0,05 0,2 0,19 0,23 0,17 1,2 1,13 0,77 1,52 0,6 

Cevada 1,0 0,1 0,00 0,04 0,00 0,25 1,58 0,1 0,19 0,02 0,09 2,5 3,87 3,11 0,93 0,8 
Demais 
culturas 13,5 6,1 2,14 10,02 0,71 4,73 6,01 18,8 17,40 13,05 21,54 15,5 10,10 7,30 24,94 22,0 

Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 21 – Estrutura do valor da produção das culturas permanentes e temporárias na  RBRU/SC e demais regiões hidrográficas de 
Santa Catarina em 2004 (% da área). 

Produtos RBRU EXTREMO 
OESTE 

Rio 
das 

Antas 

Rio 
Peperi-
Guaçu 

MEIO 
OESTE

Rio 
Chapecó

Rio   
Irani 

VALE DO 
RIO DO 
PEIXE 

Rio do 
Peixe 

Rio 
Jacutinga 

PLANALTO   
DE LAGES 

Rio 
Canoas

Rio 
Pelotas

DEMAIS  
REGIÕES 

DE SC 

TOTAL   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Permanente s 14,0 2,9 2,3 4,3 2,4 2,3 3,7 14,8 20,7 2,7 39,0 33,5 63,2 8,8 
6 principais 14,0 2,9 2,3 4,3 2,4 2,3 3,7 14,7 20,6 2,6 38,9 33,4 63,1 1,2 
   Maçã 11,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,8 7,4 11,0 0,1 38,0 32,5 62,4 0,4 
   Erva Mate 0,2 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,9 0,4 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Laranja  0,5 1,5 1,3 1,9 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 
   Uva  1,1 1,2 0,8 2,3 0,7 0,6 1,2 2,9 4,1 0,6 0,2 0,2 0,6 0,2 
   Pêssego  0,9 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 3,5 5,0 0,2 0,6 0,7 0,1 0,1 
   Tangerina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
   Demais culturas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,6 
Temporárias 86,0 97,1 97,7 95,7 97,6 97,7 96,3 85,2 79,3 97,3 61,0 66,5 36,8 91,2 
6 principais 75,9 91,5 92,9 88,1 89,6 89,6 89,6 74,1 65,7 91,5 45,5 49,9 26,4 50,9 
   Milho  34,7 48,8 48,5 49,4 39,8 38,4 49,1 35,4 36,1 34,1 16,9 18,5 9,6 10,1 
   Soja  14,9 16,4 19,1 9,3 23,8 23,3 27,8 2,9 3,5 1,8 9,4 10,8 3,2 6,7 
   Feijão  4,0 1,4 1,6 1,1 3,7 3,8 2,8 4,9 5,6 3,4 5,7 6,1 4,0 2,0 
   Trigo  2,8 1,7 1,7 1,6 3,3 3,3 3,4 1,2 1,5 0,4 3,9 4,6 0,9 0,3 
   Fumo 19,3 23,1 21,7 26,7 18,7 20,6 5,9 29,6 18,9 51,7 9,5 9,7 8,9 31,7 
   Aveia  0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 
   Demais culturas 10,0 5,6 4,8 7,6 8,0 8,1 6,6 11,1 13,6 5,8 15,5 16,6 10,4 40,2 
Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 22 – Coeficientes de localização (especialização) das culturas permanentes e temporárias da RBRU/RS e  das demais regiões 
hidrográficas do Rio Grande do Sul em 2004 (com base na área cultivada). 

Produtos  RBRU RFP 6 Butuí-
Icamaquã Ibicuí Quaraí Santa 

Maria Negro RFP 7 Ijuí Piratinim 
Turvo-
Santa 

Rosa-Santo 
Cristo 

RFP 
9 

Apuaê-
Inhandava 

Passo 
Fundo Várzea 

Demais 
regiões do 

RS 

TOTAL   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,0 1,00 1,00 1,00 1,0 

Permanentes  0,7 0,2 0,04 0,20 0,15 0,21 0,13 0,6 0,42 0,17 0,76 1,4 2,01 0,39 1,28 3,4 

6 principais 1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0 1,00 1,00 1,00 1,0 1,00 1,00 1,00 1,0 

Erva mate 3,4 0,0 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2,4 2,55 0,04 2,81 7,3 3,07 2,13 13,97 1,7 

Laranja 0,2 0,1 0,07 0,19 0,02 0,03 0,05 0,3 0,25 0,14 0,41 0,3 0,12 0,08 0,52 0,7 

Uva 3,1 2,0 0,05 1,62 3,12 4,07 0,58 2,1 1,68 0,52 2,96 4,9 5,07 3,78 5,23 40,8 

Tangerina 0,9 0,2 0,06 0,39 0,04 0,17 0,16 1,4 1,05 0,84 1,78 1,2 0,84 0,77 1,80 5,7 

Pêssego 2,4 0,8 0,21 0,93 0,65 0,68 4,63 3,7 2,15 1,55 5,68 2,6 3,36 1,94 2,33 21,4 

Maçã 10,8 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,1 0,04 0,02 0,11 29,2 75,12 0,14 0,12 22,3 

Demais culturas 1,0 1,0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0 1,00 1,00 1,00 1,0 1,00 1,00 1,00 1,0 

Temporárias 1,0 1,0 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,0 1,02 1,03 1,01 1,0 0,97 1,02 0,99 0,9 

6 principais 1,0 1,1 1,20 1,10 1,21 1,16 1,15 1,0 1,00 1,06 0,94 1,0 1,03 1,12 0,87 0,8 

Soja 0,8 0,4 0,30 0,60 0,01 0,40 0,26 1,1 1,31 1,04 0,93 0,8 0,78 0,99 0,77 0,4 

Trigo 2,5 0,7 1,69 0,75 0,02 0,30 0,34 3,9 3,75 4,47 3,92 2,8 2,67 3,34 2,65 0,9 

Milho 0,7 0,1 0,09 0,16 0,01 0,03 0,14 0,6 0,45 0,35 0,84 1,3 1,52 1,40 1,08 0,6 

Arroz 3,4 10,5 11,02 8,53 14,40 11,26 11,29 0,3 0,03 2,12 0,02 0,0 0,01 0,01 0,05 4,6 

Feijão 0,1 0,0 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01 0,0 0,03 0,03 0,02 0,2 0,16 0,11 0,21 0,1 

Cevada 3,9 0,4 0,00 0,16 0,00 0,97 6,10 0,5 0,75 0,06 0,36 9,7 14,91 11,99 3,57 3,1 
Demais 
culturas 0,9 0,4 0,14 0,64 0,05 0,30 0,39 1,2 1,12 0,84 1,38 1,0 0,65 0,47 1,60 1,4 

Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 23 – Coeficientes de localização (especialização) das culturas permanentes e temporárias da RBRU/SC e demais regiões 
hidrográficas  de Santa Catarina em 2004 (com base na área). 

Produtos  RBRU EXTREMO 
OESTE 

Rio 
das 

Antas

Rio 
Peperi-
Guaçu 

MEIO 
OESTE

Rio 
Chapecó 

Rio   
Irani 

VALE DO 
RIO DO 
PEIXE 

Rio do 
Peixe 

Rio 
Jacutinga

PLANALTO    
DE LAGES 

Rio 
Canoas

Rio 
Pelotas 

DEMAIS   
REGIÕES 

DE SC 

TOTAL   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Permanentes 1,1 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 1,0 2,1 2,2 2,0 2,1 1,5 6,4 1,8 
6 principais 1,7 0,9 0,8 1,2 0,8 0,7 1,6 3,3 3,4 3,1 3,3 2,4 9,8 0,4 
   Maçã 24,8 0,0 0,0 0,0 2,4 2,5 2,0 16,9 25,6 0,2 103,5 73,0 317,1 1,6 
   Erva Mate 5,4 0,9 1,3 0,0 6,4 4,9 15,3 16,1 6,1 35,0 0,3 0,4 0,2 1,5 
   Laranja  0,4 1,0 0,8 1,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 
   Uva  2,3 1,8 1,2 3,1 1,1 1,0 1,3 8,8 12,6 1,4 0,6 0,3 2,4 0,6 
   Pêssego  6,5 1,4 1,5 1,2 0,7 0,7 0,8 33,7 50,6 1,6 4,1 4,5 1,4 1,2 
   Tangerina 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,8 0,9 0,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,6 
   Demais culturas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 4,3 
Temporárias 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 
6 principais 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 
   Milho  2,4 2,7 2,6 2,8 2,2 2,2 2,4 3,2 3,0 3,5 1,7 1,7 1,9 1,2 
   Soja  0,5 0,4 0,4 0,3 0,7 0,7 0,6 0,2 0,2 0,1 0,5 0,6 0,2 0,3 
   Feijão  1,2 0,7 0,8 0,4 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 0,4 2,7 2,7 2,8 0,8 
   Trigo  1,3 0,8 0,8 0,8 1,5 1,5 1,4 0,8 0,9 0,5 1,7 1,9 0,6 0,3 
   Fumo 3,8 9,2 8,3 11,5 3,0 3,4 1,0 1,3 1,2 1,4 1,4 1,5 0,6 19,3 
   Aveia  2,0 1,1 1,5 0,1 3,2 2,9 4,7 0,9 1,1 0,6 1,4 1,6 0,0 1,1 
   Demais culturas 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 1,5 
Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 24 – Produtividade das culturas permanentes e temporárias na RBRU/RS e nas demais regiões hidrográficas do Rio Grande 
do Sul em 2004 (Kg/Ha). 

Produtos  RBRU RFP 6 Butuí-
Icamaquã Ibicuí Quaraí Santa 

Maria Negro RFP 7 Ijuí Piratinim

Turvo-
Santa 
Rosa-
Santo 
Cristo 

RFP 9 Apuaê-
Inhandava

Passo 
Fundo Várzea 

Demais  
regiões do RS

TOTAL   2.383 3.337 2.581 2.943 6.582 3.831 4.231 1.723 1.806 1.296 1.802 2.578 2.911 2.561 2.322 3.585 

Permanentes 11.189 8.473 6.713 8.774 8.040 8.643 8.358 8.824 9.988 7.914 8.327 12.400 13.618 8.355 11.998 14.142 

6 principais 11.494 8.611 6.691 8.907 8.087 9.004 8.537 8.814 10.090 7.754 8.199 12.740 13.778 8.413 12.683 14.974 

Erva mate 8.998 11.323 5.500 12.242    12.839 13.440 2.584 12.745 8.380 6.094 6.619 14.215 7.301 

Laranja 11.659 8.768 6.796 9.614 4.751 7.721 12.672 9.851 11.711 9.110 8.926 13.752 13.419 14.697 13.725 13.832 

Uva 8.592 9.437 3.719 9.144 9.867 9.867 7.757 5.556 5.985 6.006 5.326 9.887 10.122 9.950 9.688 18.627 

Tangerina 8.059 7.530 9.509 7.309 3.391 9.479 12.000 7.356 9.063 8.677 6.356 8.875 5.664 5.557 11.386 14.787 

Pêssego 5.990 6.039 3.137 5.805 7.466 6.119 6.546 5.587 4.995 5.407 5.912 6.447 6.999 6.742 5.586 8.121 

Maçã 24.294 9.760       4.000 11.200 3.126 3.322 3.000 3.057 24.505 24.619 15.580 6.886 27.528 

Demais culturas 7.896 6.175 7.454 7.009 2.695 1.995 6.263 8.875 8.926 8.994 8.858 7.156 8.380 7.430 6.580 9.322 

Temporárias 2.312 3.322 2.576 2.923 6.576 3.816 4.213 1.690 1.775 1.286 1.758 2.424 2.651 2.505 2.207 3.192 

6 principais 2.056 3.211 2.550 2.731 6.600 3.727 4.404 1.407 1.502 1.137 1.421 2.108 2.440 2.380 1.713 2.719 

Soja 1.291 1.164 610 1.309 1.248 1.390 1.943 1.159 1.361 731 1.138 1.564 1.739 1.781 1.328 1.638 

Trigo 1.789 1.827 1.722 1.890 1.615 1.966 2.267 1.548 1.541 1.735 1.506 2.178 2.707 2.337 1.765 1.967 

Milho 2.883 1.081 1.149 1.189 631 429 1.289 2.512 2.849 1.904 2.458 3.459 3.703 4.295 2.832 2.280 

Arroz 6.375 6.433 6.300 6.243 6.902 6.420 6.449 5.503 3.135 6.013 2.500 2.269 1.118 1.137 2.688 5.735 

Feijão 884 678 478 683 500 929 300 784 882 913 677 924 1.067 946 838 1.001 

Cevada 2.699 2.158   1.830   2.193 2.310 1.833 1.829 1.500 1.858 2.779 2.949 2.757 2.284 2.359 
Demais 
culturas 10.169 7.015 4.854 7.809 4.401 7.346 2.517 11.195 11.956 9.663 10.964 10.806 9.366 7.310 12.459 6.855 

Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 25 – Produtividade das culturas permanentes e temporárias da RBRU/SC e demais regiões hidrográficas de Santa Catarina 
em 2004 (Kg/ha). 

Produtos  RBRU EXTREM
O OESTE

Rio 
das 

Antas 

Rio 
Peperi-
Guaçu 

MEIO 
OESTE 

Rio 
Chapecó

Rio   
Irani 

VALE DO 
RIO DO 
PEIXE 

Rio do 
Peixe 

Rio 
Jacu 
tinga 

PLANALTO 
DE LAGES

Rio 
Canoas

Rio 
Pelotas 

DEMAIS   
REGIÕES 

DE SC 
BRASIL 

TOTAL   4.079 4.082 4.023 4.225 3.706 3.689 3.808 4.585 4.970 3.853 4.483 3.949 8.223 6.704 10.895 

Permanentes 19.902 14.843 14.871 14.794 9.779 10.531 7.827 12.832 16.250 5.843 31.864 32.606 30.615 20.307 18.696 
6 principais 19.932 14.843 14.871 14.794 9.786 10.539 7.834 12.824 16.259 5.790 31.956 32.648 30.785 14.174 20.546 
   Maçã 33.151    25.336 25.405 24.832 37.360 37.407 25.500 33.026 34.195 31.141 30.386 29.709 
   Erva Mate 4.003 3.803 3.803  4.562 4.529 4.625 3.370 3.117 3.453 4.442 4.142 8.140 2.889 5.391 
   Laranja  16.681 17.446 17.844 16.796 15.972 16.277 14.858 15.703 15.297 16.002 12.786 12.786  17.432 22.246 
   Uva  11.360 7.219 7.448 7.009 9.462 9.177 10.778 13.050 13.338 8.199 13.254 11.875 14.546 13.506 18.026 
   Pêssego  9.020 4.697 4.802 4.371 5.017 5.236 3.974 8.988 8.999 8.348 12.247 12.201 13.301 12.165 9.878 
   Tangerina 7.143    5.770 5.106 6.744 8.436 9.182 7.872 6.388 6.388  10.622 18.435 
   Demais culturas 11.158    7.021 7.648 5.373 14.671 14.088 15.497 9.840 16.002 6.106 21.416 15.330 
Temporárias 3.514 3.880 3.840 3.976 3.603 3.591 3.677 4.008 4.160 3.721 2.554 2.529 2.758 5.902 10.647 
6 principais 3.069 3.125 3.230 2.872 3.321 3.292 3.485 3.378 3.513 3.119 2.224 2.242 2.069 3.038 2.443 
   Milho  4.079 3.909 4.103 3.479 4.676 4.668 4.716 3.802 4.104 3.311 3.128 3.227 2.512 4.361 3.367 
   Soja  1.880 1.970 2.093 1.551 1.985 1.974 2.052 1.651 1.597 1.939 1.552 1.528 2.100 2.509 2.300 
   Feijão  1.006 957 943 1.027 1.137 1.121 1.238 1.137 1.133 1.154 918 908 985 1.224 746 
   Trigo  2.186 1.685 1.766 1.511 1.965 1.948 2.072 2.161 2.399 1.303 2.825 2.817 2.992 2.634 2.073 
   Fumo 1.797 1.789 1.814 1.748 1.800 1.799 1.811 1.837 1.810 1.881 1.812 1.819 1.695 2.055 1.993 
   Aveia  1.020 856 851 978 960 929 1.068 1.209 1.340 754 1.348 1.348  1.000 1.324 
   Demais culturas 17.876 23.335 20.940 27.824 16.038 16.113 15.398 20.242 22.936 16.477 11.983 12.238 11.179 11.721 40.046 
Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 26 – Valor da produção/hectare das culturas permanentes e temporárias na RBRU/RS e nas demais regiões hidrográficas do 
Rio Grande do Sul em 2004 (R$/Ha). 

Produtos  RBRU RFP 
6 

Butuí-
Icamaquã Ibicuí Quaraí Santa 

Maria Negro RFP 7 Ijuí Piratinim

Turvo-
Santa 
Rosa-
Santo 
Cristo 

RFP 9 Apuaê-
Inhandava

Passo 
Fundo Várzea Demais 

regiões do RS

TOTAL   2.346 3.329 2.576 2.931 6.582 3.829 4.213 1.711 1.792 1.291 1.788 2.492 2.759 2.511 2.271 3.432 

Permanentes 6.583 5.698 2.633 5.234 7.996 7.889 4.035 6.195 6.347 4.482 6.258 6.836 7.190 3.163 7.683 9.873 

6 principais 6.639 5.843 2.603 5.340 8.053 8.265 4.132 6.050 6.202 4.393 6.109 6.933 7.206 3.002 8.061 10.652 

Erva mate 4.427 3.914 1.500 4.295       6.890 7.499 657 6.658 4.033 1.206 1.354 11.583 1.722 

Laranja 4.480 4.029 2.574 4.705 1.830 2.824 3.646 5.793 5.935 4.391 5.879 3.791 2.114 1.833 5.069 6.341 

Uva 8.904 9.795 3.157 8.374 11.489 11.220 3.542 6.806 6.966 6.703 6.733 9.690 10.662 10.543 8.686 17.069 

Tangerina 4.328 3.078 1.771 3.056 1.870 4.465 6.654 4.405 4.682 4.011 4.322 4.556 4.282 4.068 4.825 7.237 

Pêssego 6.292 4.614 3.972 4.796 5.067 4.089 4.468 6.581 4.904 5.591 7.546 6.586 6.829 6.128 6.474 7.630 

Maçã 14.883 4.240       2.000 4.800 3.062 2.511 2.087 3.331 15.002 15.069 10.585 4.364 18.291 

Demais culturas 5.982 3.305 3.642 3.820 1.390 963 2.900 6.972 7.846 5.080 6.878 5.342 6.668 5.738 4.697 5.356 

Temporárias 2.312 3.322 2.576 2.923 6.576 3.816 4.213 1.690 1.775 1.286 1.758 2.424 2.651 2.505 2.207 3.192 

6 principais 2.056 3.211 2.550 2.731 6.600 3.727 4.404 1.407 1.502 1.137 1.421 2.108 2.440 2.380 1.713 2.719 

Soja 1.291 1.164 610 1.309 1.248 1.390 1.943 1.159 1.361 731 1.138 1.564 1.739 1.781 1.328 1.638 

Trigo 1.789 1.827 1.722 1.890 1.615 1.966 2.267 1.548 1.541 1.735 1.506 2.178 2.707 2.337 1.765 1.967 

Milho 2.883 1.081 1.149 1.189 631 429 1.289 2.512 2.849 1.904 2.458 3.459 3.703 4.295 2.832 2.280 

Arroz 6.375 6.433 6.300 6.243 6.902 6.420 6.449 5.503 3.135 6.013 2.500 2.269 1.118 1.137 2.688 5.735 

Feijão 884 678 478 683 500 929 300 784 882 913 677 924 1.067 946 838 1.001 

Cevada 2.699 2.158   1.830   2.193 2.310 1.833 1.829 1.500 1.858 2.779 2.949 2.757 2.284 2.359 
Demais 
culturas 10.169 7.015 4.854 7.809 4.401 7.346 2.517 11.195 11.956 9.663 10.964 10.806 9.366 7.310 12.459 6.855 

Fonte: IBGE. 
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Tabela a. 27 – Valor da produção/hectare das culturas permanentes e temporárias na RBRU/SC e das demais regiões hidrográficas de 
Santa Catarina em 2004 (R$/ha). 

Produtos  RBRU EXTREMO 
OESTE 

Rio 
das 

Antas 

Rio 
Peperi-
Guaçu 

MEIO 
OESTE

Rio 
Chapecó 

Rio   
Irani 

VALE DO 
RIO DO 
PEIXE 

Rio do 
Peixe 

Rio 
Jacutinga

PLANALTO   
DE LAGES 

Rio 
Canoas

Rio 
Pelotas

DEMAIS  
REGIÕES 

DE SC 

TOTAL   1.901 1.464 1.501 1.376 1.734 1.780 1.466 2.456 2.526 2.325 2.303 2.144 3.421 3.636 

Permanentes 7.736 2.266 2.073 2.600 2.550 2.867 1.726 5.564 7.795 1.004 13.656 15.220 11.021 5.763 
6 principais 7.735 2.266 2.073 2.600 2.549 2.866 1.725 5.554 7.784 987 13.672 15.205 11.081 5.150 
   Maçã 14.333    11.149 11.286 10.143 17.948 17.974 11.475 14.056 15.832 11.193 14.429 
   Erva Mate 592 670 670  664 685 625 498 450 514 803 734 1.654 606 
   Laranja  1.485 1.489 1.524 1.430 1.434 1.452 1.366 1.604 1.868 1.410 1.099 1.099  3.360 
   Uva  7.043 7.612 7.381 7.825 8.480 8.102 10.225 6.334 6.283 7.201 7.439 8.964 6.011 10.605 
   Pêssego  5.891 3.563 3.660 3.264 4.384 4.578 3.458 5.782 5.745 8.075 7.942 8.021 6.125 10.377 
   Tangerina 2.027    2.441 2.867 1.817 1.670 1.918 1.483 948 948  4.241 
   Demais culturas 7.955    3.021 3.403 2.016 7.862 10.511 4.101 9.636 21.415 2.498 5.873 
Temporárias 1.693 1.449 1.491 1.347 1.720 1.764 1.458 2.239 2.147 2.412 1.504 1.496 1.565 3.511 
6 principais 1.542 1.418 1.468 1.297 1.616 1.656 1.379 2.024 1.840 2.374 1.162 1.156 1.217 2.926 
   Milho  1.229 1.175 1.226 1.062 1.366 1.372 1.336 1.198 1.325 991 991 1.030 753 1.380 
   Soja  1.383 1.496 1.631 1.036 1.476 1.455 1.615 1.154 1.100 1.440 1.070 1.046 1.611 1.993 
   Feijão  911 400 383 484 1.155 1.209 811 2.151 1.986 2.995 658 658 662 1.222 
   Trigo  801 620 674 502 746 754 698 738 830 408 1.004 1.007 940 798 
   Fumo 11.599 4.349 4.676 3.785 12.788 12.904 10.461 68.098 47.457 101.389 19.060 16.752 55.783 7.081 
   Aveia  305 297 258 1.312 270 268 279 363 402 228 446 446  324 
   Demais permanentes 6.576 2.241 2.146 2.418 6.301 6.307 6.247 7.786 11.055 3.218 11.261 12.983 5.824 4.698 

Fonte: IBGE. 
 


