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RESUMO – De acordo com a Lei 9433/1997, os usos prioritários da água são: abastecimento 

humano e dessedentação animal, e tem como unidade territorial a bacia hidrográfica. Essa lei 

também define o papel dos Comitês de Bacias, cujas ações se baseiam na descentralização, 

participação e integração. O presente trabalho relata uma ação conjunta entre o Comitê do Rio 

Jacutinga e Câmara Técnica de Vigilância Sanitária da Região da AMAUC, buscando realizar 

mobilizações em todos os municípios da área de abrangência do Comitê. O tema principal da ação 

foi gestão municipal integrada da água e adequação dos SACs no meio rural, de acordo com a 

Portaria 2914/MS/2011. As ações foram direcionadas em nível local, onde realizaram-se visitas a 

20 municípios da região com participação  de representantes das Secretarias de Agricultura, Meio 

Ambiente, Saúde, Assistência Social, bem como Prefeitos e Vice-prefeitos. O foco foi a gestão 

ambiental integrada à gestão dos recursos hídricos superficiais/subterrâneos. Apesar de não ser a 

unidade básica do gerenciamento de recursos hídricos, o município tem autonomia para a gestão do 

uso do solo. Assim, trabalhou-se a educação e a orientação, antes da fiscalização da VS. É 

importante destacar o papel do ambiente dos Comitês de Bacia para iniciativas dessa natureza. 
 
ABSTRACT– According to Law 9433/1997, the priority uses of water are human and animal 

consumption, and its territorial unit of action is the watershed. This law also defines the role of the 

Basin Committees, whose actions are based on decentralization, participation and integration. This 

paper reports a joint action between Rio Jacutinga Committee and the Technical Chamber of Health 

Surveillance of AMAUC on performing mobilizations in all municipalities of the coverage area of 

the Committee. The main theme was integrated municipal water management and the adequacy of 

alternative collective systems of water supply in rural areas, according to the Ordinance 2914/2011 

from Ministry of Health. Meetings were requested with representatives of the Agriculture 

Departments, Environment, Health, Social, as well as mayors and vice mayors, and visits were 

made to the 20 municipalities. The focus was on environmental management integrated to the 

management of water resources. The actions were directed at the municipal level; although not the 

basic unit of management of water resources, the municipality has autonomy for the management of 

land use. Thus, education and guidance worked out before inspection and fines. It is important to 

highlight the role of the Basin Committees as the environment for such initiatives. 
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INTRODUÇÃO  

Instituída em 1997 pela Lei 9.433, a Política Nacional de Recursos Hídricos reconhece a água 

como um bem dotado de valor econômico e estabelece a gestão integrada da água através da 

participação efetiva da sociedade (MMA, 2006). De acordo com a lei, os usos prioritários da água 

são para abastecimento humano e dessedentação animal, e tem como unidade territorial a bacia 

hidrográfica (Porto e Porto, 2008). Desta forma, surgem os Comitês de Bacias Hidrográficas, 

previstos pela PNRH e com base em três pilares: descentralização, participação e integração, com 

ênfase nos aspectos que tangem à qualidade e quantidade das águas, onde deve ser promovido o uso 

múltiplo dos recursos hídricos (Jacobi e Barbi, 2007). A implantação dos Comitês permite que a 

PNRH seja discutida em nível regional, onde a necessidade de cada usuário da água deve ser levada 

em consideração.  

De acordo com Comassetto (2013) o desafio ambiental que se apresenta na bacia do rio 

Jacutinga e Contíguos é o de como compatibilizar desenvolvimento socioeconômico e preservação 

ambiental, especialmente da água. Ainda, de acordo como autor, isso implica na adoção de um 

processo de gestão da água. Neste sentido, o presente estudo relata uma ação conjunta entre o 

Comitê de Gerenciamento do Rio Jacutinga e a Câmara Técnica de Vigilância Sanitária da Região 

da AMAUC (Associação dos Moradores do Alto Uruguai Catarinense), buscando realizar 

mobilizações nos 19 municípios da área de abrangência do Comitê, além do município de Piratuba, 

tendo em vista a área de atuação da Câmara Técnica da Vigilância Sanitária, totalizando 20 

municípios envolvidos. O tema principal da ação foi a gestão municipal integrada à gestão dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos e a adequação dos Sistemas Alternativos Coletivos 

(SACs) de Abastecimento de Água no meio rural, relacionada às exigências da Portaria 

2914/MS/2011. 

 

Área de estudo  

No estado de Santa Catarina, de acordo com a Lei nº 10.949/1998, para efeito do 

planejamento, gestão e gerenciamento dos recursos hídricos catarinenses, foram instituídas dez 

Regiões Hidrográficas. A Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Contíguos faz parte da Região 

Hidrográfica 3, que faz parte do Vale do Rio do Peixe, pertencendo à Região Hidrográfica do 

Uruguai, conforme figura 1.  

Localizado no Alto Uruguai Catarinense, a área de abrangência da bacia hidrográfica do rio 

Jacutinga e Contíguos é um dos territórios urbanos e rurais mais importantes do estado, onde se 

concentram aproximadamente 192.900 pessoas (IBGE, 2010). Os 19 municípios que compõem a 

bacia são: Água Doce, Alto Bela Vista, Arabutã, Arvoredo, Catanduvas, Concórdia, Ipumirim, 
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Ipira, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Ouro, Paial, Peritiba, Presidente Castello Branco, Seara, 

Vargem Bonita e Xavantina (Figura 2). 

 

Figura 1 - Mapa das Regiões Hidrográficas do Estado de Santa Catarina, com destaque para a BH do rio 

Jacutinga – RH3 (SANTA CATARINA/SDM/SAR, 2000) 

 

 

Figura 2 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Contíguos, e os municípios inseridos na sua 

área de abrangência. 

 

Trata-se de uma bacia em que se observa um crescimento populacional com intenso processo 

de urbanização, desenvolvimento de atividades agropecuárias e implantação de indústrias que, 

conjuntamente, são apontadas como principais responsáveis pelo aumento da demanda de água na 

região. Com o desenvolvimento dessas atividades, além do aumento no consumo de água, observa-

se também o comprometimento de sua qualidade, especialmente da água superficial, que tem como 

principais fontes de contaminação o setor agropecuário, industrial e os esgotos gerados nas cidades. 

O comprometimento da qualidade da água superficial para determinados usos e a ocorrência de 
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estiagens, associado à crescente demanda, tem levado a um aumento significativo na explotação e 

consumo de água subterrânea, principalmente daquela do Aquífero Serra Geral (Comassetto et al., 

2014). 

Estiagem  

No território brasileiro, a variabilidade climática anual e sazonal é significativa. Essa 

variabilidade é o maior condicionante da disponibilidade hídrica, constituindo-se em fator de 

sustentabilidade das atividades socioeconômicas (UNESCO, 2001).  

Mais especificamente sobre as estiagens, na região Oeste de Santa Catarina observa-se que a 

mesma tem sido recorrente nas últimas décadas (Figura 3). Nodari e Espíndola (2013) fazem uma 

análise desse fenômeno tratando as estiagens como desastres socioambientais; desastres que são 

produzidos não só por eventos climáticos, mas também pela conjugação de uma série de 

determinantes antrópicos. A utilização das águas para a agroindústria além do abastecimento 

populacional, somados aos períodos de estiagem gera uma sobrecarga na demanda hídrica que tem 

como consequência uma maior quantidade de perfuração de poços profundos na região, 

principalmente no meio rural. 

 

 

Figura 3 - Registros de desastres naturais causados por secas ou estiagens no período de 1991 a 2010 em Santa 

Catarina. Fonte: CEPED, 2011 

 

Caracterização da Água Subterrânea e a Portaria nº 2914/MS/2011  

A Portaria 2914 do Ministério da Saúde, de 12/12/2011, dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

De acordo com o Art. 3°, toda água destinada ao consumo humano, distribuída de forma coletiva, 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  5 

deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água. Pesquisas recentes na Bacia do 

Jacutinga e Contíguos retratam um cenário preocupante quanto à quantidade e qualidade da água 

subterrânea, acessíveis através da perfuração de poços profundos, em sua grande maioria de uso 

comunitário, caracterizando-se como um Sistema Alternativo Coletivo de Abastecimento de Água 

(SAC). 

De acordo com Comassetto et al. (2014) foram cadastrados 2.477 poços profundos na bacia. 

Destes, 1.531 estão em operação (62%), 648 foram considerados secos (26%), 129 estão 

desativados (5%) e 169 poços (7%) apresentaram informações insuficientes para atender aos 

objetivos da pesquisa. Dados da qualidade da água de 100 poços profundos comunitários também 

foram abordados na pesquisa, onde se constatou problemas em um grande número de poços, 

principalmente relacionados à contaminação microbiológica. Estes dados indicam que as águas 

subterrâneas da região não representam mais uma reserva de boa qualidade, exigindo dos usuários 

medidas urgentes para a proteção dos poços e preservação da qualidade do recurso. 

A água utilizada nas propriedades rurais pode ser considerada como um fator de risco à saúde 

dos usuários. Assim, torna-se necessário a adoção de um trabalho de educação sanitária para a 

população do meio rural, bem como, de medidas preventivas que visem à preservação das nascentes 

e o tratamento de águas comprometidas, aliados às técnicas de tratamento de dejetos, visando 

diminuir ao máximo o risco de ocorrência de enfermidades de veiculação hídrica (Amaral et al., 

2003).  

 

AÇÃO CONJUNTA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO COMITÊ JACUTINGA  

Tendo em vista os resultados obtidos pelo projeto de Caracterização da Água Subterrânea na 

BH do Rio Jacutinga e Sub-bacias Contíguas, diversas mobilizações foram desenvolvidas pelo 

Comitê, em conjunto com instituições parceiras, visando à divulgação e discussão dos dados, bem 

como a adoção de medidas corretivas cabíveis.  

No ano de 2014, membros do Comitê e representantes da Câmara Técnica de Vigilância 

Sanitária da Região da AMAUC, iniciaram as visitas aos 20 municípios da região. A pauta das 

reuniões foi elaborada visando atender a problemática da gestão municipal da água, especialmente 

aquela  utilizada de modo coletivo para o abastecimento humano, através de associações. Assim, 

foram convidados representantes das Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente, Saúde, 

Assistência Social, Vigilância Sanitária, membros do Comitê Jacutinga, bem como Prefeitos e Vice-

prefeitos. O número de participantes das reuniões e a representatividade estão demonstrados nas 

figuras 4 e 5, respectivamente. 
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Figura 4 - Número de participantes na ação de Gestão Municipal Integrada da Água por municípios da área de 

abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio jacutinga e Contíguos. 

 

 

Figura 5 – Participação na ação de Gestão Municipal Integrada da Água por tipo de público presente. 

 

Para contextualização, foram resgatadas notícias veiculadas em jornais e revistas da região, 

onde se destacavam a série histórica de estiagem na região e os municípios que decretaram situação 

de emergência naquela ocasião. No sentido de reforçar a discussão, dados referentes ao cadastro de 

usuário da água, acessíveis através do Sistema Administrativo para Gestão de Recursos Hídricos de 

SC, gerenciados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa 

Catarina (SDS), foram apresentados e discutidos. O cadastro é uma ferramenta de gestão prevista 

pela Lei das Águas (Lei 9.433/97), essencial para o conhecimento do perfil dos usuários de água na 

região. Na figura 6 pode ser observada a evolução do número de cadastros nos municípios inseridos 

na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Sub-bacias Contíguas, até a presente publicação. 
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Figura 6 - Evolução do número de cadastros de usuários de água por municípios na Bacia Hidrográfica do Rio 

Jacutinga e Contíguos, de outubro de 2009 a junho de 2016. 

 

Considerando que a água, é um bem do domínio público, a Constituição Federal prevê que a 

mesma deve ser administrada pelo próprio ente público a quem a Constituição Federal legitimou 

competência para administrá-la. Conforme previsto em seu artigo 30, inciso V, compete aos 

Municípios, diretamente ou através de regime de concessão ou permissão, a organização e a 

prestação dos serviços públicos de interesse local. Nesse sentido, após as apresentações, as 

discussões foram norteadas pelo papel que possui o município na gestão municipal da água, e como 

podem ser conduzidas as ações para se realizar essa gestão. Foram discutidos pontos relevantes para 

o melhor conhecimento das necessidades da área rural. A necessidade de levantamentos e 

mapeamento das propriedades que continuamente sofrem com os eventos de seca e/ou estiagens 

prolongadas na região, do levantamento de dados de ocorrências, incluindo reincidências e surtos, 

de casos de doenças veiculadas pela água, nos postos de saúde. Foi explicada a importância da 

manutenção de limpeza das caixas d’água coletivas e dos poços tubulares profundos, das 

metodologias de fechamento e tamponamento dos poços secos e improdutivos da região, para que 

não funcionem como focos de contaminação dos mananciais de água subterrânea. 

Foram motivados a trabalhar a gestão ambiental integrada à gestão dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, dando enfoque na ocupação e no uso do solo. As ações foram 

direcionadas em nível municipal, pois o município é o ponto de partida das mudanças regionais, 

pois apesar de não ser a unidade básica do gerenciamento de recursos hídricos, tem autonomia para 

a gestão do uso do solo. Com isso, buscou-se um modelo de gestão baseado na aversão à ideia de 

abundância, de imediatismo, de descaso, de desperdício, e de inconsequência em relação aos 

recursos hídricos, mesmo em épocas de abundância.  
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Em relação às questões de qualidade de água para o consumo humano, foram trabalhados de 

forma que a educação e a orientação estejam em primeiro plano, onde a população primeiramente 

precisa conhecer para poder fazer. O poder de polícia deve ser observado, porém o uso do poder 

pedagógico é fundamental para informar a população. Foi enfatizada a importância da regularização 

dos SACs, mediante a necessidade de adequação à Portaria 2914/2011 e à operacionalização do 

Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), 

através do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(Sisagua). Foi explicada a importância da aquisição e armazenamento dos dados cadastrais sobre os 

SACs, bem como da qualidade da água proveniente de cada uma das fontes cadastradas, para as 

ações de prevenção de agravos e de promoção da saúde da população abastecida previstas no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Foram consideradas peculiaridades regionais e particularidades de 

cada município, dando início a uma discussão sobre cadastramento e autorização de fornecimento 

(outorga de direito de uso) de água tratada pelos SACs, plano mínimo de amostragens, laudos de 

análises de qualidade de água, contratação de responsável técnico habilitado para operacionalização 

do SAC, e custo total ao município. 

 

SUGESTÕES DE ABORDAGENS PARA A GESTÃO MUNICIPAL INTEGRADA DA 

ÁGUA  

No sentido de auxiliar as Secretaria Municipais pertencentes à área de abrangência do Comitê 

de BH do Rio Jacutinga e Contíguos, região onde as ações foram direcionadas, foram elencados 

abaixo sugestões de abordagens iniciais para a gestão municipal integrada da água:  

 Atualização dos cadastros dos usuários – o conhecimento é essencial para o correto 

diagnóstico da situação. Portanto, o início dos trabalhos compreendendo a aquisição dos 

dados geográficos, quantitativos e qualitativos (volume utilizado, localização das fontes e 

poços, número de famílias atendidas por fonte de água, uso da água, profundidade e vazão 

dos poços, qualidade da água);  

 Monitoramento da quantidade e qualidade da água – elaboração de um plano mínimo de 

amostragens para aquisição de informações básicas atuais, tanto no meio urbano como no 

rural; 

 Levantamento e diagnóstico da situação das nascentes e poços, proteção e manutenção de 

fontes e poços, proteção da vegetação do entorno dos poços e nascentes, tamponamento 

correto de poços secos e abandonados;  

 Elaboração do Plano de Saneamento Básico – tanto no meio urbano como no rural;  

 Aproveitamento da água da chuva – buscar projetos existentes, projetos em trâmite, 

identificação das propriedades com problemas recorrentes de estiagem e estimular e facilitar 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  9 

a construção de cisternas por proprietários com elevada demanda hídrica (produção vegetal 

e animal); 

 Conscientização de usuários – focar no uso racional da água, e direcionar ações 

principalmente nas escolas municipais e comunidades rurais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A ação de divulgação de informações sobre a gestão ambiental integrada à gestão dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos foi motivada pelo conhecimento da situação não 

satisfatória da qualidade da água superficial e subterrânea do meio rural. Ações dessa natureza, 

além de objetivarem a preocupação com a saúde pública da população, visam também à diminuição 

dos custos com saúde das redes municipais. Outra motivação foi a tentativa de focar nas causas dos 

problemas, e não apenas nas consequências.  

Uma vez que essa ação conjunta foi originada de discussões nas reuniões do Comitê de 

Gerenciamento de BH do Rio Jacutinga e Contíguos, é importante destacar o papel do ambiente dos 

Comitês de Bacia para iniciativas dessa natureza. 
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