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RESuMO ExECuTIvO

estiageM no oeste Catarinense: 
diagnÓstiCo e resiliênCia

SINOpSE Ou EpíTOMO

O estudo, inédito, incidindo sobre uma série histórica de 30 anos, 
evidencia um padrão evolutivo que vai desde a não existência de 
decretação de desastre por estiagem, apesar da ocorrência de va-
riadas estiagens climáticas (1979-1985 e 1986-1994), até à recen-
te tendência de decretação de desastre por estiagem, sem que 
se registre estiagem climática (2006-13). Assim, mais do que um 
problema climático a estiagem deve ser encarada um problema 
de opções de desenvolvimento, estratégias de planejamento e es-
truturação da resiliência. A resiliência jamais será alcançada num 
cenário de “A mesma música... deixa andar e vai-se resolvendo”, nem 
mesmo num cenário “Vários solos... cada um faz o que puder”. 
Somente em um cenário de “Sinfonia... articulados num plano co-
mum” será possível ir caminhado para uma sustentável gestão dos 
recursos hídricos que previna e/ou mitigue os efeitos de períodos 
com menor disponibilidade de água e, simultaneamente, prepare 
todos para lidar com o problema, caso isso se torne necessário. 
Este cenário exige a implementação de políticas públicas e medi-
das integradas, numa lógica sistêmica e de complexidade, articu-
lando vários atores públicos e privados num contexto de ampla 
participação social. A SDC-SC poderá e deverá ter um papel de 
destaque na promoção dessa articulação de políticas, consubstan-
ciada num Plano Diretor de Estiagem para Oeste Catarinense.

INTRODUÇÃO

O	trabalho	dá	resposta	a	uma	solicitação	da	Secretaria	de	Estado	de	De-
fesa Civil de santa Catarina (sdC-sC). o universo é a Mesorregião do oeste 
Catarinense, com nível de detalhe, sempre que possível, microrregional (são 

Miguel	do	Oeste,	Chapecó,	Xanxerê,	Concórdia,	Joaçaba),	mobilizando,	de-
sejavelmente,	dados	relativos	a	uma	série	histórica	de	35	anos	(1979-2013).	
o prazo para realização do estudo foi de um ano.
Não	foi	possível	identificar	nenhum	trabalho	com	as	características	que,	em	

conjunto,	este	estudo	tem	quanto:	ao	foco	no	Oeste	Catarinense,	com	uma	
escala	de	análise,	sempre	que	possível,	microrregional;	ao	recorte	temporal	
de 30 anos; ao tipo de triangulação de dados efetuada; ao nível de interdisci-
plinaridade	visado	e	concretizado;	ao	modelo	de	análise	sistêmica	complexa	
adoptado.	Por	isso,	pode-se	afirmar	que	se	trata	de	um	estudo	inédito.

Objetivo geral

efetivar um diagnóstico georreferenciado da evolução dos fatores condi-
cionantes	da	seca	e	estiagem	no	Oeste	Catarinense,	projetar	cenários	para	
o futuro e promover a conscientização das pessoas e comunidades, fortale-
cendo	a	sua	resiliência,	através	da	identificação	e	implantação	de	estratégias	
de gestão hídrica.

Metodologia geral

o estudo se constitui como um estudo de caso, de natureza mista, quan-
titativa	e	qualitativa	e	várias	técnicas	de	coleta	de	dados,	que	vão	desde	a	
análise	documental,	 até	ao	 trabalho	em	 laboratório	de	processamento	de	
informação e geoprocessamento, passando por entrevistas individuais e de 
grupo,	reuniões	e	oficinas	comunitárias,	modelagem	climática	etc.

o estudo decorreu em três grandes etapas, a seguir indicadas:

Etapa 1 — Diagnóstico (físico natural e socioeconômica) 
o diagnóstico foi essencialmente documental, tanto sobre a realidade física 

que	regula	a	disponibilidade	hídrica	(menos	dados	climáticos),	como	sobre	as	
dinâmicas	socioeconômicas	que	geram	as	principais	demandas	de	água.

Etapa 2 — Trabalho de campo 
Trabalho	de	campo,	com	reuniões	com	instituições	e	personalidades,	vi-

sitas	a	boas	práticas	e	práticas	a	evitar	e	realização	de	cinco	oficinas	com	
partes interessadas, uma por microrregião.
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Etapa 3 — Redação e otimização do relatório 
Redação	de	versão	final	do	relatório	para	consulta	da	SDC-SC,	realiza-

ção	de	ajustes,	preparação	do	resumo	executivo	e	da	versão	completa	para	
diagramação. 

no que se refere à elaboração dos mapas do relatório, foram utilizados, 
como	base	cartográfica,	dados	vetoriais	e	raster	disponibilizados	por	órgãos	
públicos estaduais e nacionais.
O	sistema	de	projeção	adotado	foi	a	Projeção	Universal	Transversa	de	

Mercator (utM), Fuso 22 s, datum horizontal sirgas 2000, datum ver-
tical: imbituba, Meridiano de referência: 51° W. gr., Paralelo de referên-
cia: 0°. 

o software utilizado para a manipulação dos dados foi o arcMaP, da pla-
taforma arcgis 10.2, da empresa esri, com licença de propriedade do la-
boratório de geoprocessamento (geolaB).
Para	a	elaboração	dos	Mapas	Temáticos,	recorreu-se	a	fontes	de	vários	

órgãos públicos.

Limitações

As	principais	limitações	foram:
a)		a	pouco	abundante	e	fragmentada	produção	de	dados	e	análises	sobre	

a estiagem no Brasil;
b)  o fato de os dados passíveis de consulta estarem produzidos de acordo 
com	intencionalidades	e	lógicas	diferentes,	em	várias	escalas	espaciais,	
organizados em diferentes séries temporais, com erros que devem ser 
filtrados,	com	formas	pouco	amigáveis	de	consulta	e	com	diferentes	
possibilidades de cruzamento com outros dados;

c)		a	não	cedência	de	dados	climáticos,	por	parte	de	EPAGRI/CIRAM	e,	
acessoriamente, de outros dados pela secretaria de agricultura.

Sobre a noção de estiagem

O	significado	do	termo	estiagem	não	está	estabilizado,	nem	é	con-
sensual.	Não	sendo	consagrado	no	domínio	científico	da	climatologia	e/
ou	da	meteorologia,	não	tem	equivalente	em	várias	outras	línguas,	onde	
a	palavra	usada	é	“seca”.	A	definição	de	estiagem	mais	exata	é	da	SEDEC:	

atraso	do	início	da	época	de	chuva	por	mais	de	quinze	dias	e/ou	as	mé-
dias	de	precipitação	mensais	dos	meses	chuvosos	 inferiores	a	60%	das	
médias. esta condição seria o que poderíamos considerar de estiagem 
meteorológica. Contudo, o termo estiagem também é utilizado para de-
signar	o	desastre	supostamente	causado	por	estiagem	climática	 (o	que	
pode	contribuir	para	uma	sistemática	e	desadequada	“naturalização”	dos	
desastres).	O	COBRADE	define	estiagem	(desastre)	como	“período	pro-
longado	de	baixa	ou	nenhuma	pluviosidade,	em	que	a	perda	de	umidade	
do	solo	é	superior	à	sua	reposição”	e,	para	que	seja	reconhecida	como	
desastre deve ter, o mínimo de impactos previsto na instrução normati-
va no	01,	de	24/08/2012.

Tal como acontece com outros desastres, as relações entre es-
tiagem e desenvolvimento têm sido, somente, encaradas sob o 
prisma do impacto negativo do fenômeno no desenvolvimento, 
mas não no sentido inverso, ou seja, olhando como as opções 
de desenvolvimento podem aumentar vulnerabilidades e po-
tenciar riscos. 

1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA DO OESTE 
CATARINENSE

1.1. Metodologia

Como referido, foram usados dados disponibilizados por órgãos públicos 
estaduais e nacionais. na geologia, dados mapeados pelo serviço geológi-
co do Brasil (CPrM) na escala de 1:500.000. na geomorfologia, dados do 
Gabinete	de	Planejamento	e	Coordenação	Geral	 (GAPLAN-SC)	na	escala	
de 1:1.000.000. na Pedologia, novamente, dados do serviço geológico do 
Brasil (CPrM), ainda, na escala de 1:500.000.

1.2. Síntese descritiva-analítica

geologicamente, no oeste Catarinense predominam as rochas efusivas 
do	Grupo	Serra	Geral,	com	dominâcias	das	rochas	da	sequência	básica	(ba-
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saltos	e	fenoblastos)	resultantes	da	solidificação	de	sucessivos	derrames	de	
lavas, aquando da abertura do oceano atlântico, no Mesozoico.

em termos geomorfológicos predomina a unidade Planalto dissecado 
do	Rio	Iguaçu/Uruguai	que	apresenta	relevo	mais	erodido	(menores	altitu-
des).	A	outra	unidade,	Planalto	dos	Campos	Gerais,	corresponde	às	áreas	do	
planalto mais elevadas (sofreram menor desgaste).
Pedologicamente,	 registram-se	extensas	 áreas	de	 cambissolos,	 interca-

ladas com outros tipos de solo, principalmente, os latossolos. esses solos 
possuem um bom desenvolvimento vertical, com horizontes bem desen-
volvidos e boa drenagem, sendo muito usadas para cultivos agrícolas. Mas 
isso	aumenta	a	demanda	de	água	que,	associada	a	práticas	inadequadas	de	
exploração	e	uso,	vão	afetando	a	capacidade	de	retenção	de	água.

Tomar em consideração a base geológica, geomorfológica e pe-
dológica da região é fundamental, particularmente, no que se 
refere ao uso da terra, para não potenciar condições de perda 
de capacidade de retenção de água no solo.

2. CLIMA, ESTIAGEM METEOROLÓGICA E MESES SECOS  
NO OESTE DE SANTA CATARINA

2.1. Metodologia

Para	 identificação	de	episódios	relacionados	com	a	baixa	de	precipi-
tação utilizaram-se o critério de estiagem da sedeC e a proposta bio-
climatológica de meses secos (em que a precipitação acumulada mensal 
é inferior ou igual ao dobro da temperatura média mensal) de gaussen 
e	Bagnouls	 (1953,	1957,	apud.	GALVÃO,	1967).	Na	 impossibilidade	de	
utilizar	os	dados	da	EPAGRI/CIRAM	(que	não	foram	fornecidos),	recor-
reu-se	à	técnica	de	reanálise,	que	se	baseia	na	interpretação	de	imagens	
de	 satélite,	 associada	 à	 utilização	 de	modelos	 já	 validados.	 A	 reanálise	
realizada tem como limite espacial de aplicabilidade algo que se apro-
xima	da	escala	microrregional	ou	superior,	o	que	se	coaduna	com	o	es-
copo	do	projeto.	Os	principais	dados	meteorológicos	manipulados	são	
provenientes	 de	 dezessete	 pontos	 aproximadamente	 equidistantes,	 de	

maneira	a	abranger	a	variação	climática	espacial	da	mesorregião	Oeste	
Catarinense. admitindo a possibilidade de que o tratamento dos dados 
a diferentes escalas de detalhe possa conduzir a variação nos resultados, 
fazem-se	primeiro	os	 cálculos	 relativos	 à	mesorregião	 como	um	 todo,	
com	base	nos	dados	de	todos	os	17	locais.	Depois,	fazem-se	os	cálculos	
por microrregião, utilizando os dados dos pontos a ela relativos. Final-
mente,	somando	os	dados	das	cinco	microrregiões,	calcula-se	de	novo	os	
dados relativos a toda a mesorregião oeste.

a organização Mundial de Meteorologia (oMM) recomenda que o pe-
ríodo	de	dados	utilizados	para	fins	de	estudos	climáticos	tenha,	no	mínimo,	
30	anos,	o	que	se	verificou,	já	os	dados,	provenientes	de	dezessete	pontos	
aproximadamente	equidistantes,	de	maneira	a	abranger	a	variação	climática	
espacial da mesorregião oeste Catarinense, são referentes ao período de 
janeiro	de	1979	a	dezembro	de	2013	(35	anos).
Foi,	estatisticamente,	testada	uma	eventual	relação	de	influência	entre	o	

El	Niño/La	Niña	(ENOS),	a	Oscilação	Decadal	do	Pacífico	(ODP)	e	a	Osci-
lação	Antártica	(OA),	por	um	lado,	e	a	estiagem	meteorológica,	por	outro.

Calcularam-se os valores históricos ombrométricos anuais e mensais 
da	mesorregião	Oeste	Catarinense	e	de	suas	cinco	microrregiões.	Tal	his-
tórico foi, depois, utilizado para, através da confrontação com as médias 
ombrométricos	mensais	de	cada	microrregião,	identificar	episódios	de	es-
tiagem e mês seco. 

2.2. Identificação de estiagens e meses secos

Como	já	se	referiu	para	identificação	de	estiagens	e/ou	secas	seguiram-se	
os	critérios	da	SEDEC/MI	e	de	meses	secos	a	proposta	bioclimatológica	de	
Gaussen	e	Bagnouls	(1953,	1957	apud.	GALVÃO,	1967).
Feitos	os	cálculos,	obtiverem-se	os	seguintes	valores	para	estiagem	(Es)	e	

meses secos (Ms): a) são Miguel de oeste 14 es e 18 Ms; b) Chapecó com 
11Es	e	10	Ms;	c)	Xanxerê	com	15	Es	e	11	Ms;	d)	Concórdia	com	15	Es	e	13	
Ms;	e)	Joaçaba	com	11	Es	e	14	Ms.	Extrapolando	para	o	nível	mesorregional,	
verifica-se	que,	entre	1979	e	2013,	ocorreram	66	episódios	de	estiagem	e	
66	episódios	de	mês	seco,	definindo	um	total	de	132	ocorrências.	Admitin-
do que alguns episódios detectados numa microrregião se terão manifesta-
do	em	vários	municípios,	houve,	com	certeza,	um	número	muito	maior	de	
ocorrências municipais.
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Não foi estatisticamente comprovada relação significativa de in-
fluência da ENOS, da ODP ou da OA na ocorrência de estiagem. o 
fenômeno atmosférico que se destacou em sua relação com os episódios 
de estiagem foram os bloqueios atmosféricos. Portanto, é preciso atentar 
para	a	ocorrência	deste	fenômeno	que	tem	sido	verificado	em	todas	as	es-
tações	do	ano	e,	cuja	manifestação	depende	da	dinâmica	da	temperatura	da	
superfície	do	mar	(TSM)	do	Pacífico.
A	análise	climático-meteorológica	dos	dados	foi	enquadrada	na	lógica	

das	dinâmicas	das	massas	de	ar	e	sistemas	atmosféricos	que	mais	influen-
ciam	a	região	oeste	de	Santa	Catarina.	Atendendo	à	complexidade	das	
questões	 climáticas,	 considera-se	 pertinente:	 a)	 avaliar	 o	 impacto	 das	
atividades	econômicas	sobre	o	clima	 local;	b)	 identificar	as	medidas	de	
adaptação	adequadas	a	promover	a	recomposição	das	dinâmicas	climá-
ticas típicas; c) promover a participação da sociedade civil e acadêmica 
no	desenvolvimento	de	políticas	e	ações	centrados	de	adaptação	climá-
tica;	d)	testar	 índices	para	alertas	como,	por	exemplo,	quinzenas	secas	
(adaptadas da proposta bioclimatológica de meses secos); e) desenvolver 
tecnologias	e	fortalecer	práticas	de	proteção	à	natureza,	tais	como	ins-
trumentos de redução de emissão de gases poluentes e a promoção de 
práticas	agroecológicas.

3. RECURSOS HÍDRICOS NO OESTE CATARINENSE

3.1. Metodologia

analisaram-se dados de materiais cedidos pela secretaria de estado do 
Desenvolvimento	Sustentável	(SDS)	e	outros	disponíveis	online, bem como 
diversos relatórios nacionais de autoria do Ministério do Meio ambiente 
(MMa) e da agência nacional das águas (ana). a lógica de organização 
dos dados consultados é inerente à gestão hídrica, adotando os critérios 
definidos	na	Lei	no	9.433/97,	conhecida	como	Lei	das	Águas,	considerando	
as	bacias	hidrográficas	como	unidade	de	análise	e	planejamento	e	suas	res-
pectivas	 regiões	 hidrográficas	 (RHs)	 definidas	 para	 fins	 de	 gerenciamento	
dos	recursos	hídricos.	Por	falta	de	dados,	não	foi	possível	fazer	uma	análise	
evolutiva de 35 anos.

3.2. Rede e bacias hidrográficas do oeste

Em	escala	continental,	a	área	insere-se	na	bacia	hidrográfica	do	rio	Prata.	
Em	escala	nacional,	está	completamente	inserida	na	porção	catarinense	da	
Região	Hidrográfica	do	rio	Uruguai.

em território catarinense, grande parte do rio uruguai escoa sobre lei-
to	rochoso,	com	baixa	capacidade	de	armazenamento,	implicando	em	um	
regime de vazão que acompanha o regime de precipitação. isso resulta em 
inundações	ribeirinhas,	aquando	da	ocorrência	de	elevados	níveis	de	preci-
pitação e de secas ou estiagens, em longos períodos sem chuvas.

o território oeste Catarinense distribui-se, esmagadoramente, por três 
Regiões	 Hidrográficas	 (RH):	 a)	 RH1,	 Extremo	Oeste;	 RH2,	 Meio	 Oeste;	
RH3,	Vale	do	Rio	do	peixe.	Uma	pequena	parte	(microrregião	de	Joaçaba)	
integra	duas	outras	RH	(Lages	e	Canoinhas).	As	microrregiões	não	coinci-
dem	com	as	 regiões	 hidrográficas:	 a)	 São	Miguel	 do	Oeste	 (100%	RH1);	
Chapecó	(26,4%	na	RH1	e	73,6%	na	RH2);	Xanxerê	(100%	na	RH2);	Con-
córdia	(23,47%	RH2	e	76,53%	RH3);	e	Joaçaba	(14%	na	RH2,	57,6%	na	
RH3	e	28,4%	nas	RH4	e	RH5).

Em termos de águas superficiais, a variável que, em primeiro 
lugar, interessa considerar é a disponibilidade hídrica que, de-
pois, inevitavelmente, deveremos cruzar com a demanda hí-
drica. Assim, poderemos ter uma ideia sobre até que ponto a 
água disponível pode ou não constituir uma ameaça direta de 
estiagem.

3.3. Disponibilidade hídrica superficial

o principal indicador de disponibilidade hídrica é a vazão (Q), que pode 
ser	entendida	como	volume	de	água	que	passa	por	determinada	seção	de	
um	curso	de	água,	em	um	determinado	intervalo	de	tempo.	Normalmente,	
usam-se as chamadas vazões de referência,	 que	exprimem	variação	no	
volume	de	água	ao	longo	do	tempo.	Uma	das	mais	usadas	é	a	vazão média 
mensal de longo termo (q ml). que representa os valores de vazão por 
meio de a média aritmética mensal para toda a série histórica.
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A	RH1	(área	de	5.858 km²) tem uma vazão média de longo prazo de 171,62	
(m3/s);	a	RH2	(11.284	km²)	tem	uma	vazão	média	de	311,15	(m3/s);	e	a	RH3	
(7.901	km²),	tem	uma	vazão	de	189,67	média	(m3/s).

A análise da dinâmica hídrica superficial das regiões hidrográ-
ficas do Oeste Catarinense revela, em média e em geral, boas 
vazões e disponibilidades hídricas, ou seja, existe bastante água 
superficial no oeste, embora haja períodos de desequilíbrio 
temporário. Não pode, assim ser a falta de água, só por si, in-
vocada como causa da estiagem.

Refira-se,	para	reforçar,	que	somente	as	bacias	do	Amazonas	e	do	Tocan-
tins	possuem	maiores	vazões	e	disponibilidades	hídricas	que	o	rio	Uruguai.	
um estudo de caso, realizado com algumas séries históricas de vazão, per-
mitiram	 identificar,	 como	 seria	de	esperar,	 uma	 relação	entre	estiagens	e	
diminuição da vazão de referência.

3.4. Água subterrânea

no território catarinense, e em especial na mesorregião oeste destacam-
-se dois aquíferos principais, o aquífero serra geral (fraturado) e o aquífero 
guarani (poroso).

os rendimentos dos poços do aquífero serra geral variam entre 5 e 40 
m³/h.	Os	níveis	estáticos	variam,	geralmente,	entre	5	e	30	metros.	Dados	do	
Bid (2008) indicam o rendimento médio dos poços do sistema serra geral 
que	varia	entre	9,7m³/h	para	o	extremo	oeste,	10,5	a	36	m³/h	para	o	meio	
oeste,	e	15m³/h	no	Vale	do	Rio	do	Peixe.	

no que se refere ao rendimento dos poços no aquífero guarani, 
os	níveis	estáticos	variam,	em	geral,	entre	10	e	30	metros,	o	que	de-
monstra	seu	artesianismo.	As	vazões	raramente	ultrapassam	a	3	m³/h,	
embora	existam	regiões	 com	poços	que	captam	até	10	m³/h	 (CPRM,	
2013). Santa	Catarina	possui	7.165	(4.782	localizados	no	Oeste)	poços	
cadastrados no siagas (silva e Kirchneim, 2011). Mas esse número 
não corresponde à realidade, havendo grande número de poços clan-
destinos.	Os	ditados	autores	estimam	que	existam	10	vezes	mais	poços	

em	Santa	Catarina	do	que	o	registrado	no	SIAGAS,	ou	seja,	algo	pare-
cido com 50.000 poços.

A provável existência de aproximadamente 50.000 poços no 
Oeste, dos quais cerca de 90% são ilegais, dá ideia da gravida-
de da situação em termos de gestão dos recursos subterrâneos 
de SC. Assim, a perspectiva de promover a abertura de poços, 
como uma solução para a estiagem, sem o devido planejamen-
to e garantias de fiscalização, não só é equívoca, como se cons-
tituir numa atitude que, em vez de resolver, os problemas de 
escassez de água em certas épocas do ano, os pode potenciar.

3.5. Qualidade da água 

Se	existem	poucos	dados	relativos	à	qualidade	da	água	superficial,	tam-
bém	não	existe,	no	estado	de	Santa	Catarina,	um	programa	de	monitora-
mento	contínuo	da	qualidade	das	águas	subterrâneas.	Há,	contudo,	indícios,	
provenientes	de	alguns	estudos,	que	sugerem	contaminações	de	recursos	
hídricos	 superficiais	 e	 subterrâneos.	 Essa	 contaminação	 provêm,	 não	 so-
mente	de	atividade	industrial	e	agropecuária	(a	situação	referente	aos	suínos	
teve	uma	melhoria	significativa),	mas,	também,	dos	esgotos	urbanos.	

A	falta	de	programas	sistemáticos	de	monitoramento	e,	como	tal,	de	da-
dos	sobre	a	qualidade	da	água,	impede	de	ter	uma	ideia	mais	exata	da	rea-
lidade.	Ao	mesmo	tempo,	impede,	também,	o	adequado	planejamento	das	
intervenções	a	empreender.
 

É imperativo alterar este quadro, nomeadamente, através do 
drástico aumento da ligação à rede do esgoto doméstico. A 
criação e implementação de um programa integrado e conti-
nuado de monitoramento da qualidade da água superficial e 
subterrânea em Santa Catarina é, também, uma prioridade 
absoluta. Uma outra prioridade é a realização de um inventá-
rio dos poços, realmente, existentes no Oeste e sua situação 
atual, para avaliação e planejamento das medidas a tomar.
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3.6. Demandas hídricas 

Mas,	uma	boa	disponibilidade	hídrica	e	boas	vazões	superficiais	e	subter-
râneas	não	garantem,	só	por	si,	que	não	haja	problemas	relacionados	com	
falta	de	água,	em	certas	épocas	do	ano.	Há	mais	variáveis	na	equação.	
Uma	das	principais	varáveis	a	considerar	é	a	que	diz	respeito	às	deman-

das.	De	 fato,	 uma	boa	disponibilidade	hídrica	pode	deixar	de	o	 ser	 se	 as	
demandas forem desproporcionalmente grandes. as demandas hídricas di-
videm-se em consuntivas (abastecimento humano, industrial, dessedentação 
animal	e	irrigação)	e	não-consuntivas	(geração	de	energia,	extração	mineral,	
turismo/lazer,	pesca/aquicultura	e	navegação).	
Uma	quantificação	estimada	da	demanda	hídrica	consuntiva	nas	RHs,	

com	base	no	Plano	de	Desenvolvimento	Sustentável	da	Bacia	do	Rio	Uru-
guai	 (BID,	2008)	 aponta	para:	 a)	 36,9%	para	 abastecimento	 industrial;	
b)	30,7%	para	criação	animal;	c)	21,8%	para	abastecimento	urbano;	d)	
7,5%	para	abastecimento	rural;	e)	3,1%	para	irrigação.	Atividade	indus-
trial	 e	 criação	 animal	 são	 responsáveis	 por	 quase	 70%	das	 demandas.	
No	 quadro	 1	 está	 ilustrada	 a	 discriminação	 das	 demandas	 por	 Região	
Hidrográfica.

quadro 1. Distribuição setorial das demandas hídricas (m3/s)
Tipo de Demanda RH 01 RH 02 RH 03

Abastecimento urbano 0,265 (22,34%) 0,62 (23,28%) 0,578(19,73%)
Abastecimento rural 0,133 (11,21%) 0,188 (7,06%) 0,119 (4,06%)

Abastecimento Industrial 0,35 (29,51%) 1,021(38,34%) 1,259(42,98%)
Criação animal 0,42 (35,41%) 0,794(29,82%) 0,79 (26,97%)

Irrigação 0,018 (1,52%) 0,04 (1,5%) 0,183 (6,25%)
Total 1,186 2,663 2,929

3.7. Índice de Criticidade de Recursos Hídricos (ICRH)

o Índice de Criticidade de recursos hídricos (iCrh), criado pela sds 
de	SC	(SDS,	2006),	calcula-se	pela	razão	entre	o	somatório	das	demandas	
consuntivas	e	a	disponibilidade	hídrica	para	dois	cenários	distintos	(vazão	
Q	7,10	e	vazão	Q	90%).	Há	quatro	intervalos:	a)	NORMAL	(ICRH	entre	
0	e	0,19),	 a	 soma	das	demandas	menor	que	20%	da	disponibilidade;	b)	
PREOCUPANTE	(ICRH	entre	0,2	e	0,5),	a	soma	das	demandas	entre	20%	

e	50%	da	disponibilidade;	c)	CRÍTICA	(ICRH	entre	0,51	e	1,0),	a	soma	das	
demandas	entre	50%	e	100%	da	disponibilidade;	d)	EXTREMAMENTE	
CRÍTICA	(ICRH>1,0),	a	soma	das	demandas	superiores	a	100%	da	dis-
ponibilidade.

Aplicado	às	bacias	do	Oeste	o	cálculo	do	ICRH,	na	situação	atual,	revela	
que:	a)	bacias	de	Antas	e	Chapecó,	Peixe	apresentam	uma	situação	normal;	
b) as bacias de irani e Jacutinga uma situação preocupante: c) a bacia do 
Peperi-guaçu não tem informação disponível.
Com	base	no	cálculo	estimado	de	 rendimento	dos	poços	 registrados	

no siagas e os usos levantados, silva e Kirchneim (2011) elaboraram o 
balanço	hídrico	estimado	de	águas	subterrâneas	em	cada	bacia	hidrográfica	
do oeste.

quadro 2. Balanço hídrico estimado para águas subterrâneas  
do Oeste Catarinense

Bacia 
hidrográfica

Disponibilidade 
hídrica 

subterrânea 
(hm³/ano)

Extrações 
(hm³/ano)

Extração 
clandestina 
(hm³/ano)

Comprometimento 
da disponibilidade 

(%)

Antas 670,17 57,97 289,84 43,25
Chapecó 2.454,38 104,62 523,08 21,31

Peixe 1.119,44 56,52 282,60 24,24
Irani 511,78 79,12 395,59 77,30

Jacutinga 279,68 72,89 364,45 130,31
Peperi-Guaçu 351,95 164,34 821,68 233,46

a situação	é	 relativamente	 confortável	 nas	bacias	 do	Chapecó	e	do	Peixe	
(comprometimento	menor	que	25%	da	disponibilidade),	mas	já	está	crítica	na	
bacia	do	rio	Irani	(comprometimento	de	quase	80%).	Nas	bacias	do	Jacutinga	e	
do	Peperi-Guaçu	o	comprometimento	é	mais	de	100%,	ou	seja	já	excede	a	ca-
pacidade	de	recarga	dos	aquíferos.	Na	bacia	do	Jacutinga	há	comprometimento	
de	130%	da	disponibilidade	e	na	bacia	do	Peperi-Guaçu	de	233%	da	disponibili-
dade.	Atente-se	contudo,	também,	para	a	elevadíssima	taxa	de	extração	clandes-
tina, em todas as bacias.
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Quanto às águas superficiais, duas bacias (Irani e Jacutinga) 
apresentam já um ICRH “preocupante”. As outras bacias (com 
certeza, pela muito boa disponibilidade hídrica média) têm um 
ICRH normal. Quanto a recursos subterrâneos, a situação pa-
rece ser também critica no caso das bacias do Jacutinga e Irani; 
contudo, a situação do Peperi-Guaçu é muito pior, sendo urgen-
te ter dados sobre o seu ICRH. Se não forem tomadas medidas, 
a situação tenderá a piorar, podendo atingir-se a conflito de inte-
resses, por exemplo entre abastecimento humano e desseden-
tação animal.

4. DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DINÂMICAS 
SOCIOECONÔMICAS

4.1. Opções de desenvolvimento do Oeste Catarinense

a ocupação da região se inicia no século xvi, em decorrência do es-
tabelecimento do tratado de tordesilhas. tal tratado, contudo, não foi de 
imediato,	completamente,	aceito.	Durante	o	séc.	XVII	assistiram	a	incursões	
bandeirantes,	 intenso	e	violento	apresamento	 indígena	e	conflitos	 territo-
riais	variados.	No	Séc.	XVIII,	com	a	afirmação	do	ciclo	do	ouro,	estabilizou-
-se o movimento tropeiro pelo caminho de lages, mas o oeste Catarinense 
continuou	longe	de	tais	fluxos.	Em	1750,	um	novo	acordo	com	Espanha	que	
fixou	a	fronteira	no	rio	Peperi-Guaçu	não	trouxe,	ainda,	sossego	para	a	re-
gião que chegou a ser reivindicada pela argentina. após a independência do 
Brasil,	em	1822,	diversos	conflitos	continuaram	agitando	a	região.

Será,	somente,	no	início	do	século	XX,	com	a	construção	da	via	férrea	
e a colonização desencadeada da companhia estadunidense development 
&	Colonization	Co.,	que	loteou	terrenos	na	área	de	influência	da	ferrovia.	
segundo Waibel (1980) a colonização seguiu, em santa Catarina, um padrão 
similar ao do rio grande do sul: os alemães preferindo os solos mais férteis 
dos fundos dos vales e encostas, cobertos de matas latifoliadas; os italianos, 
estabelecendo-se	majoritariamente	nas	terras	altas,	em	particular,	entre	o	
baixo	rio	do	Peixe	e	o	Uruguai,	onde	cultivavam	arroz,	batata,	feijão,	man-
dioca, milho, trigo, entre outros.

Conforme	assinala	Mamigonian	 (1966),	 a	 agricultura	desenvolve-se	em	
direta relação com o crescimento urbano e, a par da agricultura, desenvol-
ve-se a suinocultura, fortemente incentivada pelas políticas dos governos 
federal e estadual. no âmbito da distribuição internacional e nacional do 
trabalho, acaba cabendo ao oeste de santa Catarina o papel de criador e 
exportador	de	suínos	para	São	Paulo,	Rio	e	para	o	estrangeiro.	Com	Getúlio	
e	o	 incentivo	à	 industrialização,	certas	 regiões	do	Oeste	experimentaram	
algum desenvolvimento industrial, nomeadamente, de industrias comple-
mentares e de suporte à atividade suinícola industrias mecânicas, de trans-
portes, de embalagens etc. a própria atividade suinícola se industrializou 
com	a	 intensificação	da	produção	de	suínos	e	derivados.	As	aves	passam,	
também, a ser uma outra importante componente de produção animal. a 
par de grandes grupos econômicos com a seara-JBs e sadia, constituem-se 
cooperativas	agroindustriais,	de	que	um	dos	principais	exemplos	é	a	Aurora.	

a partir da década de 1950, os governos estaduais catarinenses, seguin-
do	as	diretrizes	nacionais	de	planejamento	econômico,	passaram	a	elaborar	
planos de desenvolvimento para o estado. destaca-se o Plano Catarinense 
de desenvolvimento 2007-2015, que se constitui como um plano de nova 
geração, mais abrangente e mais integrado. ele consagra maior atenção as 
questões	ambientais,	defendendo	estratégias	de	regulação	do	uso	do	solo	
e	da	água,	de	promoção	da	conservação	da	biodiversidade	e	da	educação	
ambiental. sobre recursos hídricos, aponta para a implantação de sistemas 
de	informação	e	ações	de	monitoramento	dos	corpos	de	água,	sendo	identi-
ficada	a	deficiência	do	desconhecimento	sobre	a	quantidade	e	qualidade	dos	
recursos hídricos disponíveis no estado.

apesar de, progressivamente, mais ambiciosos e, teoricamente, mais 
consistentes, incorporando, a partir de certo momento, a perspectiva do 
desenvolvimento	sustentável,	os	diversos	planos	de	desenvolvimento	acaba-
ram sempre se alinhando com lógicas de desenvolvimento que privilegiam 
a ideia de um crescimento econômico contínuo. tais planos acabaram, por 
um lado, por não incorporar uma efetiva salvaguarda dos recursos naturais 
e,	por	outro,	gerar	cenários	de	risco.	As	iniciativas	de	regulação	e	contra-
posição	acabam	por	sempre	ser	parcelares	e	limitada	e	ficar	reféns	da	lógica	
dominante. 

a partir dos anos 80 do século passado, o modelo de integração industrial 
sofreu	uma	reestruturação	e	começou	se	constituindo	o	complexo	sistema	
da empresa central e integrados. a grande maioria dos produtores familiares 
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produz	para	as	grandes	empresas	pecuárias,	com	baixas	margens	de	lucro	
e grande insegurança. alternativas de subsistência, como a criação de gado 
de	leite,	que	garante	uma	renda	diária	começam,	também,	a	consolidar-se.	

Ao	mesmo	tempo,	a	produção	agropecuária,	numa	lógica	desequilibra-
da	de	quanto	mais	melhor,	 como	adiante	 se	explanará	com	mais	detalhe,	
acabou se assumindo como um enorme “polvo”: trata-se, efetivamente, de 
uma estrutura tentacular (em que as empresas representam o corpo e os 
integrados	 os	 tentáculos)	 que	 promove	 a	 retirada	 sistemática	 de	 grandes	
quantidades	de	água	de	seus	reservatórios	naturais,	superficiais	e	subterrâ-
neos.	Já	não	se	trata,	somente,	de	uns	quantos	grandes	complexos	produ-
tivos	que	gastam,	de	forma	concentrada,	muita	água,	mas	de	uma	enorme	
rede	da	gasto	de	água,	tentacularmente,	espalhada	pelo	território.	

devido a sua grande vocação desenvolvimentista, o estado esteve na base 
de muitos desvios de políticas e planos ou da adopção de formas de ação de-
sajustadas.	Um	dos	exemplos	mais	relevantes	é	a	do	Programa	Pro-Várzeas	
que conduziu à drenagem de muitas zonas úmidas, alterando dinâmicas de 
retenção	e	circulação	da	água	no	solo	que	hoje,	contribui	para	cenários	de	
risco de estiagem. o estado que se compromete com a proteção dos recur-
sos,	nomeadamente,	hídricos	é	o	mesmo	que	implementa	políticas	e	ações	
que depauperam seriamente os solos.

4.2. Ocupação e uso do solo

o mapeamento foi elaborado a partir de material fornecido pela Fat-
Ma, denominado Vetorização das Classes de Uso da Terra e tem como base 
imagens	do	satélite	SPOT	do	ano	de	2007,	com	resolução	do	pixel	de	10	
metros, em composição colorida falsa cor, na escala de 1:50.000. as classes 
predominantes	são	a	agricultura	(23%),	pastagens	e	campos	naturais	(38%)	
e	formações	florestais	(31%).	As	áreas	de	agricultura	são	intensamente	utili-
zadas	para	o	cultivo	do	milho,	soja,	feijão,	fumo	e	demais	produtos	utilizados	
para ração de animais e, ainda, maçã e erva-mate.

Considerado	celeiro	de	Santa	Catarina,	o	Oeste	produz	aproximadamen-
te	74%	do	milho,	68%	da	soja,	82%	da	carne	de	frango	e	67%	de	carne	de	
suínos	produzidos	no	estado,	pelo	que	a	falta	de	chuva	pode	ter	significati-
vos	 impactos.	A	cobertura	vegetal	originária	do	estado	era	dominada	por	

Floresta	de	Araucária,	 complementada	pela	 formação	Campos	e	Floresta	
Subtropical	 (ao	 longo	 do	Rio	Uruguai	 e	 seus	 afluentes).	Tal	 cobertura	 foi	
extensivamente	 alterada	 pela	 exploração	 humana.	O	 desmatamento	 para	
instalação	de	campos	agrícolas	e/ou	a	substituição	da	mata	nativa	por	reflo-
restamentos de eucaliptos e pinus estão parcialmente relacionados com os 
problemas	de	estiagem	no	oeste,	já	que	aumentam	o	escoamento	superficial	
e	diminuem	a	infiltração.	Se	a	tal	juntarmos	a	diminuição	da	capacidade	de	
retenção	de	água	no	solo	(relacionada	com	práticas	agrícolas	inadequadas,	
queimadas	excessivas	etc.),	a	secagem	de	banhados	e	outras	áreas	úmidas	
e	a	 impermeabilização	em	regiões	urbanas,	obtemos	um	quadro	geral	do	
como	a	alteração	pouco	planejada	e	avaliada	do	uso	da	 terra	contribuem	
para a estiagem.

4.3. Dinâmicas socioeconômicas atuais

os dados socioeconômicos foram obtidos através do levantamento da in-
formação produzida pelos principais órgãos públicos de pesquisa e estatística 
nacional.	Para	os	aspectos	populacionais	recorreu-se	aos	Censos	Demográ-
ficos,	à	Plataforma	SIDRA	e	ao	Atlas	Geográfico	de	Santa	Catarina	—	Estado	
e	Território	da	Secretaria	de	Estado	do	Planejamento	de	Santa	Catarina.	Para	
os	dados	relativos	às	atividades	econômicas	recorreu-se	à	já	citada,	SIDRA,	à	
Plataforma da secretaria de estado da Fazenda de santa Catarina e à Plata-
forma do Ministério do trabalho e emprego, em especial, rais.

a população urbana é, em geral, muito superior à rural. segundo o Censo 
de 2010 do iBge, a microrregião de Joaçaba apresenta a maior população 
relativa	urbana	(80,48%),	seguida	das	Microrregiões	de	Chapecó	(73,81%),	
Xanxerê	(68,38%),	Concórdia	(65,77%)	e	São	Miguel	do	Oeste	(57,91%).	
em termos de população rural, a Microrregião de Chapecó apresenta o 
maior	número	absoluto	(106.081	pessoas),	seguida	das	microrregiões	de	São	
Miguel	do	Oeste	(73.537),	Joaçaba	(63.712),	Concórdia	(48.607)	e	Xanxerê	
(48.212). a Microrregião de Chapecó possui também a maior densidade 
demográfica,	seguida	das	microrregiões	de	Concórdia,	São	Miguel	do	Oeste,	
Joaçaba	e	Xanxerê.

a demanda hídrica (demanda consuntiva) para atender a população de 
mais	de	750	mil	habitantes	urbanos	está	no	patamar	de	2.330	litros	por	se-
gundo	ou	mais	de	200	milhões	de	litros	por	dia,	no	ano	de	2015.	Dos	118	
municípios	do	oeste,	cerca	de	metade	(58)	já	requereu	ampliação	em	seus	
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sistemas	de	coleta,	tratamento	e	distribuição	de	água	e	cinco	necessitam	de	
novo manancial.

No	que	se	refere	a	tratamento	de	esgoto,	mais	de	80%	é	do	tipo	fossa	
séptica	(40,7%)	ou	fossa	rudimentar	(41,7%).	A	rede	de	esgoto	ou	pluvial	
só	contempla	cerca	de	15%	do	total	de	domicílios	brasileiros.	predomina	
sobre	o	número	de	rede	geral	de	esgoto	ou	pluvial	(56.022).	Segundo	um	
estudo do instituto trata Brasil, divulgado em 2014, o estado de sC tem a 
sexta	pior	coleta	de	esgoto	(14,59%)	e	o	décima	pior	tratamento	de	esgoto	
(21,35%)	do	país.	A	situação	geral	do	Brasil	e,	em	particular	de	Santa	Cata-
rina, é pois bastante preocupante.

A	composição	setorial	do	PIB	evidencia	primazia	nos	 setores	 secundá-
rio	e	terciário.	No	que	respeita	à	variável	Trabalhadores	por	Atividade,	as	
microrregiões	de	Chapecó	e	São	Miguel	do	Oeste	apresentam	a	maior	con-
centração de trabalhadores nas atividades industriais, seguindo-se a presta-
ção	de	serviços	em	segundo.	Nas	microrregiões	de	 Joaçaba,	Concórdia	e	
Xanxerê	passa-se	o	inverso.	Tal	significa,	de	forma	muito	geral,	que	tanto	em	
termos de PiB como de trabalhadores por atividade, apesar da importância 
da produção agrícola, o peso da atividade industrial e serviços, nomeada-
mente, os relacionados com produção de suínos e frangos é determinante.

A	análise	dos	dados	de	produção	agrícola,	entre	1990	e	2013,	evidencia	
aumentos gerais e progressivos da produtividade (nomeadamente, em mi-
lho,	soja	e	feijão),	interrompidos	por	períodos	de	quebra,	em	geral	coinci-
dentes com anos de estiagem. obviamente que este aumento progressivo 
de produtividade implica maiores demandas hídricas. 
No	que	se	refere	à	pecuária,	considerando	suínos,	galináceos	e	bovinos	

de	corte	e	leite	no	seu	conjunto,	estima-se	que,	em	2013,	tenham	sido	ne-
cessários	130	milhões	de	litros	de	água	por	dia	só	pra	dessedentação.	Em	
geral, a demanda hídrica aumentou.

5. DESENVOLVIMENTO

5.1. Metodologia

em termos metodológicos, no que se ao ponto 4.2. para além de con-
sulta	bibliográfica,	realizou-se	análise	documental.	Quanto	ao	ponto	4.3,	

o mapeamento de ocupação e uso da terra foi elaborado a partir de ma-
terial elaborado pela FatMa (vetorização das Classes de uso da terra) e 
tem como base imagens do satélite sPot do ano de 2007, com resolução 
do	 pixel	 de	 10	metros,	 em	 composição	 colorida	 falsa	 cor,	 na	 escala	 de	
1:50.000. no que toca ao ponto 4.4, dinâmicas socioeconômicas atuais, 
procedeu-se ao levantamento de dados produzidos pelos principais órgãos 
públicos de pesquisa e estatística nacional, nomeadamente: iBge (Cen-
sos	Demográficos,	Plataforma	SIDRA);	SPG/SC	(Atlas	Geográfico	de	Santa	
Catarina);	SEF/SC	 (Plataforma,	em	especial	PPM);	MTE	(Plataforma,	em	
especial rais).

5.2. Constituição da Região Oeste e opções  
de desenvolvimento adoptadas

as dinâmicas socioeconômicas de uma região, só podem ser, cabalmente, 
compreendidas	à	luz	da	história	de	sua	ocupação	humana	e	das	opções	de	
desenvolvimento adoptadas.
No	Oeste	Catarinense,	após	uma	fase	de	conflitualidade	pela	sua	posse	

(Espanha	ou	Portugal,	Brasil	ou	Argentina,	 Santa	Catarina	ou	Paraná	etc.)	
passou-se	por	fases	de:	a)	exploração	florestal	e	construção	de	via	férrea;	b)	
colonização	apropecuária	com	base	alemã	e	italiana;	c)	policultura	mercantil	
e	 numa	pequena	 indústria	 transformadora	 de	 produtos	 agropecuários;	 d)	
abertura de frentes pioneiras associadas ao comércio e transportes, como 
as	industrias	metalomecânicas;	e)	uma	industrialização	pecuária	monopolista	
com	vocação	exportadora	de	suínos	e	aves.

Progressivamente, foi sendo incentivada e foi-se cimentando essa suposta 
“vocação”	agropecuára,	com	realce	para	a	produção	suinícola-aviária.

a partir de 1950, os governos estaduais catarinenses, seguindo as diretrizes 
nacionais	de	planejamento	econômico,	passaram	a	elaborar	planos	estaduais	
de	desenvolvimento.	O	último	e	mais	sofisticado	deles	apropria-se	do	con-
ceito	de	desenvolvimento	sustentável	e	define	um	interessante	conjunto	de	
diretrizes	e	estratégias.	Como	sempre,	contudo,	uma	coisa	é	o	que	se	define	
nos	programas	e	outra	o	que,	efetivamente,	se	consegue	implementar	e	várias	
dessas diretrizes ou estratégias estão, ainda, por concretizar ou implemen-
tadas de forma, somente, muito parcial. É o que se passa com as diretrizes 
“consolidar a gestão dos recursos hídricos, continentais e costeiros”, e “forta-
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lecer a gestão dos recursos naturais por meio da articulação institucional das 
entidades	relacionadas	com	a	área	ambiental	no	estado”	ou,	mesmo,	“ampliar	
e	melhorar	a	infraestrutura	de	saneamento	básico	visando	à	universalização	do	
abastecimento	de	água,	a	ampliação	dos	serviços	de	coleta	e	tratamento	de	
esgoto	e	resíduos	sólidos”	e	“desenvolver,	de	forma	sustentável,	a	multifuncio-
nalidade dos espaços rurais.
Ora,	embora	o	referido	Plano	de	Desenvolvimento	não	se	refira	especifica-

mente	à	estiagem	ou	à	gestão	de	risco	e	suas	eventuais	relações	com	o	desen-
volvimento, as diretrizes citadas (como adiante argumentaremos) relacionam-
-se, diretamente, com domínio que consideramos fundamentais em termos 
de criação de resiliência frente à estiagem.

A análise da constituição socioespacial do Oeste Catarinense, 
permite-nos compreender como se foi desenhando e afirman-
do a “vocação” agropecuária e, em especial, suinícola-aviária 
do Oeste de Santa Catarina. Começamos, também, a compre-
ender, como tal “vocação” se acaba relacionando com o pro-
blema da estiagem e constatamos como os Planos de Desenvol-
vimento, que foram sendo traçados, não incluem essa relação. 

5.3. Ocupação e uso da terra

A	espacialização	das	classes	selecionadas	permite	identificar,	como	classes	
dominantes,	a	Agricultura	(23%),	Pastagens	e	Campos	Naturais	(38%)	e	For-
mações	Florestais	 (31%).	Nas	áreas	de	agricultura	dominam	os	cultivos	do	
milho,	soja,	feijão,	fumo	e	demais	produtos	utilizados	para	ração	de	animais,	
ao	que,	na	parte	leste	se	juntam	o	cultivo	da	maçã	e	da	erva-mate.	As	áreas	
de	pastagens	e	campos	naturais	relacionam-se	com	a	afirmação	da	criação	de	
gado bovino, em especial, gado de leite e da atividade leiteira e com a ativi-
dade	pecuária	suinícola	e	aviária	(de	natureza	muito	intensiva	e	concentrada).	
A	existência	de	áreas	muito	declivosas	é	uma	das	principais	responsáveis	pela	
expressividade	das	áreas	de	formações	florestais	e	reflorestamentos.

a cobertura vegetal no oeste de santa Catarina foi intensamente modi-
ficada	desde	a	colonização,	principalmente	por	conta	da	atividade	agrícola	
que	se	desenvolveu,	substituindo	as	espécies	primárias	por	cultivos	agrícolas.

o corte da mata nativa para o plantio e produção agrícola pode ser um 
dos fatores que agravam a situação de estiagem no oeste.
Efetivamente,	 essa	 transformação	 afeta	 a	 capacidade	 de	 infiltração	 da	

água	no	solo	com	o	aumento	do	escoamento	superficial	e	do	fluxo	de	abas-
tecimento dos aquíferos. 

5.4. Dinâmicas socioeconômicas atuais

A	população	urbana	(71,67%)é,	em	geral,	muito	superior	à	rural	(28,33).	
Contudo,	nos	municípios	de	pequeno	porte,	existe	ainda	a	predominância	
da população rural.

em toda mesorregião oeste, a principal fonte de abastecimento é a rede 
geral,	seguida	do	abastecimento	de	água	por	poços,	nascentes,	rio,	açude	
e	 igarapés.	O	abastecimento	de	água	por	cisterna	e	outras	 formas	são	os	
menos	expressivos	e,	nos	casos	onde	o	domicílio	está	ligado	à	rede	geral,	
prevalece como fonte principal.
Dos	118	municípios	do	Oeste,	cerca	de	metade	(58)	 já	requerem	am-

pliação	em	seus	sistemas	de	coleta,	tratamento	e	distribuição	de	água	e	5	
necessitam de novo manancial.
A	produtividade	da	soja	no	estado	de	Santa	Catarina	e,	em	particular,	na	

mesorregião	Oeste	tem	aumentado,	se	bem	que	com	oscilações	intensas	e	
fortes quedas associadas a anos de estiagem (2002, 2005 e 2012). quanto ao 
milho	houve	forte	diminuição	da	área	cultivada.	Contudo,	provavelmente,	
pela utilização de grãos de maior produtividade e pelo aprimoramento das 
técnicas	de	plantio	e	manejo	do	solo,	apesar	de	fortes	oscilações,	a	produ-
tividade	não	diminui.	No	caso	do	feijão,	assistiu-se	a	um	forte	aumento	de	
produtividade.

Fortes aumentos de produtividade acontecem, também, com bovinos, 
suínos	e	aves.	De	 forma	concomitante,	aumenta	de	 forma	exponencial,	o	
consumo	de	água	para	dessedentação	e	higiene.	
A	título	de	exemplo	pode	referir-se	que,	considerando	todas	as	necessi-

dades para higiene da maternidade, creche, recria e terminação, e o ciclo de 
2,4	partos/porca/ano	e	25	leitões,	chegamos	ao	valor	de	4,7	litros	de	água/
kg de carne produzida. uma unidade de terminação de suínos com 2.000 
animais	pode	gastar	quase	50.00	litros/dia	de	água.

os valores relativos a aves e bovinos, em especial, para produção de leite, 
são, também, muito elevados.
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As atividades pecuárias (produção de suínos, aves, bovinos de 
corte e de leite), dinamizam a economia do oeste. Ao mes-
mo tempo, são importantes consumidoras de água nas cadeias 
produtivas. A falta de planejamento, com eventual ultrapas-
sagem da capacidade de carga (particularmente, em termos 
de disponibilidade hídrica), pode agravar muito o quadro de 
impactos socioeconômicos da estiagem e, até, contribuir para 
uma pressão sobre a disponibilidade de água para consumo hu-
mano. Toma forma a hipótese do desastre por estiagem mais 
como problema de desenvolvimento do que uma questão na-
tural.

6. ESTIAGEM: OCORRÊNCIAS, POLÍTICAS E ATORES

6.1. Metodologia

o levantamento da ocorrência de desastres foi realizado por consulta 
ao	S2ID,	 aplicando	um	processo	de	filtragem	sucessiva,	para	eliminar	du-
plicações.	Assim,	prioritariamente,	considerou-se,	sempre	que	existente,	o	
decreto.	Em	caso	de	sua	não	existência,	considerou-se	a	portaria	e	na	não	
existência	de	ambos,	o	AVADAN.	Em	2013	considerou-se	o	FIDE.

6.2. Número de decretações de desastre

os dados consultados mostram um total de 1.023 registros de decretação 
de desastre por estiagem para a mesorregião oeste no período compreendi-
do	entre	1970	e	2013.	A	microrregião	mais	atingida	foi	Chapecó	(356),	segui-
da de são Miguel de oeste, Joaçaba e Concórdia (199, 174 e 171, respectiva-
mente).	Xanxerê	foi	a	menos	atingida	(121).	

Foi possível detectar algumas discrepâncias entre os dados aqui apresentados 
e os dados constantes do s2id e do atlas de desastres elaborado pelo CePed-
-UFSC	(que	julgamos	estar	na	base	dos	do	S2ID).	Essa	diferença	deve-se	a	que	o	
sistema inclui diversos documentos referentes a uma mesma ocorrência, o que 
gera duplicação de dados.

Reforça-se, mais uma vez, a ideia da relativa fragilidade dos 
dados disponíveis, dos processos de registro e a necessidade 
de estabilizar outras formas de coleta, registro e partilha de 
dados.

6.3. Cruzamento de dados acerca da estiagem

Pode	haver	estiagens	climáticas	(tal	como	definidas	de	acordo	com	o	cri-
tério	adotado	pela	Proteção	e	Defesa	Civil	(ou	dos	meses)	que	não	sejam	re-
gistrados como ocorrência de desastre, e vice-versa, registros de ocorrência 
de	desastres	de	estiagem	que	não	coincidam	com	a	existência	de	estiagem	
como	fenômeno	climático	ou	meses	secos.
A	confrontação	entre	estiagens	climáticas	(e	meses	secos)	permite	evi-

denciar,	nos	35	anos	analisados,	uma	evolução	entre	os	seguintes	padrões:
a)		Padrão	 de	 estiagem	 climática	 sem	 decretação	 de	 desastre	 (1979	 a	

1985).
b)		Do	padrão	de	estiagem	climática	sem	decretação	de	desastre	ao	pa-
drão	de	estiagem	climática	com	decretação	de	desastre	(1986	a	1994).

c)		Do	padrão	de	estiagem	climática	com	decretação	de	desastre	ao	pa-
drão	decretação	de	desastre	sem	estiagem	climática	(1995	a	2005).

d)		Afirmação	do	padrão	decretação	de	desastre	sem	estiagem	climática	
(2006	a	2013).

Aqui reside uma das principais, senão a principal, constatação 
deste estudo: a desnaturalização dos desastres por estiagem e 
a construção de uma hipótese de relação estruturante entre as 
opções de desenvolvimento e as falhas de planejamento, por 
um lado, e as decretações de estiagem, por outro.

6.4. Políticas públicas

a gestão de risco no Brasil esteve, desde a década de 40 do século pas-
sado até 2012, ordenada por políticas e atos legais concentrados no poder 
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executivo	 (Decretos	 e	Medidas	Provisórias).	Desses	 atos	 legais	 do	poder	
executivo	a	maioria	(mais	de	80%)	não	passou	por	discussões	no	Congresso.
Só	com	a	Lei	12.608	de	2012	se	assiste	à	entrada	do	poder	legislativo	na	

formulação de políticas públicas de Proteção e defesa Civil (PdC). a citada 
lei estabelece, como um dos princípios basilares da Política nacional de pro-
teção e defesa Civil (PnPdeC), a integração de políticas. Conhecer as polí-
ticas e os atores relacionados à estiagem permite um melhor entendimento 
do	cenário	em	que	se	está	inserido,	contribuindo	para	a	compreensão	dos	
problemas	e	à	busca	de	soluções.	
A	12.608/12	postula	que	aos	estados	 incumbe,	entre	outros	 aspetos,	

executar	a	PNPDEC,	em	seu	âmbito,	territorial	e	instituir	o	Plano	Estadual	
de Proteção e defesa Civil. apesar disso, muito estados, incluindo santa 
Catarina, não possui uma Política Pública estadual de Proteção e defesa 
Civil.	Em	Santa	Catarina	o	planejamento	resume-se	a	ações	operacionais	
inseridas	no	Programa	Pacto	por	Santa	Catarina.	Embora	existam	vários	
planos	e	ações	de	iniciativa	da	Secretaria	de	Estado	elas	não	têm	a	força	de	
estarem integradas numa política estadual. urge, pois, que santa Catarina 
elabore e aprove em sua assembleia, uma Política estadual de Proteção e 
defesa Civil. 

no que se refere a outras políticas setoriais, de nível federal e estadual, 
mais diretamente relacionadas com estiagem, devem citar-se as políticas as 
referentes à gestão dos recursos hídricos. o Código de águas (decreto 
Federal	24.643,	10/07/193),	a	Política	Nacional	do	Meio	Ambiente	(1981)	
e	a	Constituição	Federal	representavam	a	legislação	brasileira	de	águas	até	
1997, quando foi promulgada a Política nacional de recursos hídricos, a 
chamada lei das águas. entre outros aspetos, esta lei consagra a gestão 
por	 Bacia	Hidrográfica	 e	 estabelece	 a	 necessidade	 do	 Plano	 de	 Recursos	
Hídricos	(ou	Plano	de	Bacia).	Em	SC	não	existe	Plano	Estadual	de	Recursos	
Hídricos	e	existem	sérias	lacunas	em	termos	de	planos	de	bacia,	nomeada-
mente, no que se refere ao oeste Catarinense. no que toca a outros seto-
res e mais diretamente se relaciona com a estiagem, podem citar-se, como 
exemplos	mais	marcantes:	a	“construção	de	cisternas”	com	duas	dinâmicas	
bem diferenciadas (uma mal sucedida, ligada à secretaria de estado da as-
sistência social, trabalho e habitação e outra bem sucedida ligada à secreta-
ria de agricultura e ePagri); o Programa santa Catarina rural (sC rural); 
o	sistema	de	abastecimento	de	água	em	Palmitos;	o	Projeto	Pluviômetros	
nas	Comunidades	do	CEAMDEN	etc.	Efetivamente,	várias	outras	políticas	e	
ações	podem	ser	citadas.

no que se refere aos principais atores, para além do Ministério da inte-
gração e órgãos da Proteção e defesa Civil a nível federal, estadual e muni-
cipal, podem referir-se órgãos federais e estaduais relacionados com Ciên-
cia, tecnologia e inovação, Cidades, desenvolvimento social e Combate à 
Fome, agricultura, indústria, Minas e energia, desenvolvimento; assistência 
Social	etc.,	ou	seja,	num	sentido	amplo,	quase	todos	os	setores	da	economia	
e da administração pública.

Em síntese, pode afirmar-se que a estiagem se relaciona de for-
ma mais direta ou indireta com os mais diversos setores da ad-
ministração e de atividade econômica e social, tanto em termos 
de atores, como de políticas e ações. Ao mesmo tempo nunca 
se poderá esquecer que tais políticas e atores estão dispostos a 
três níveis (federal, estadual e municipal), normalmente pouco 
articulados.

7. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

7.1. Metodologia

Foram realizadas atividades de campo em duas fases. a primeira incluiu 
visitas	de	campo	e	entrevistas/reuniões	organizadas	pelos	Coordenadores	
Regionais	de	Proteção	e	Defesa	Civil,	para	identificar	boas	praticas	e	pro-
blemas	críticos	e	recolher	dados	e	opiniões	de	instituições,	grupos	e	res-
ponsáveis	sobre	o	impacto	da	estiagem.	Os	principais	públicos	alvo	foram:	
produtores	locais	e	instituições	de	representação	de	produtores	e	traba-
lhadores rurais; agentes públicos, agências de regulação e prestadoras de 
serviços	públicos;	comitês	de	Bacia	e	associações	de	municípios;	iniciativa	
privada	e,	em	especial,	empresas	agropecuárias	que	processam	a	produ-
ção	 local;	 cooperativas	 e	 outras	 organizações	 associativas	 de	 produção	
e	comercialização.	As	 conversas,	 entrevistas	e	 reuniões	 foram	gravadas.	
Sempre	que	adequado	foram	realizados	registros	fotográficos.	A	pesquisa	
seguiu	um	roteiro	de	questionamento	semiestruturado	para	identificar	as	
percepções	dos	participantes	relativamente	a	causas	da	ocorrência	de	es-
tiagem	e	da	amplitude	de	seus	impactos;	políticas	públicas	e	ações	realiza-
das	e/ou	em	curso;	o	que	fazer	para	prevenir	e	criar	resiliência	comunitá-
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ria,	incluindo	ações	de	resposta	e	medidas	de	adaptação	existentes;	outros	
aspectos considerados relevantes.

A	segunda	fase	englobou	a	realização	de	oficinas	nas	cinco	microrregiões,	
com	o	objetivo	geral	de	aprofundar	o	diagnóstico	documental,	acessar	ao	
conhecimento	comunitário	e	auscultar	comunidades	e	principais	atores	so-
bre	 como	 promover	 a	 resiliência.	 Mais	 especificamente,	 pretendia-se:	 a)	
identificar	e	caracterizar	as	principais	causas	dos	impactos	da	estiagem;	b)	
identificar	 e	 caracterizar	 políticas	 e	 ações	 em	curso;	 c)	 recolher	opiniões	
acerca	das	melhores	 formas	de	promover	 a	 resiliência	 comunitária.	Cada	
oficina	incluiu	uma	parte	inicial	em	que	representante	da	SDC	apresentava	o	
projeto.	A	segunda	parte	consistia	em	trabalho	de	grupos,	coordenado	pela	
equipa de pesquisa, orientada para a resolução de problemas e organizada 
em três passos: realização de diagnóstico; elaboração propostas de resolu-
ção;	confrontação	de	soluções	propostas.	A	terceira	parte,	consistia	numa	
plenária	de	socialização	das	conclusões	do	trabalho	de	grupos,	consolidação	
de	conclusões	e	encerramento.

Os	dados	e	 informações	coletados	 foram	tratados	pelos	pesquisadores	
ao	final	do	trabalho	de	campo,	por	meio	de	transcrição	dos	áudios,	seleção	
de	conteúdo	relevante	e	categorização	emergente	de	problemáticas	e	solu-
ções.	Após	a	análise	elaborou-se	uma	sistematização	dos	dados	recolhidos	
segundo	uma	sequência	similar	para	ambas	situações:	reuniões	e	visitas	por	
um	lado,	e	oficinas	por	outro.	Destaca-se	que	embora	tenha	havido	algu-
mas divergências quanto a uma ou outra perspectiva, tais divergências foram 
pontuais,	verificando-se	uma	expressiva	e,	muitas	vezes,	total,	unanimidade	
nos	pontos	de	vista	expressos.

7.2. Diagnóstico do problema

no que se refere ao diagnóstico, e em termos de dimensão e caracte-
rização do problema os fatores mais citados foram: a normal associação da 
estiagem	com	a	falta	de	chuva;	o	caráter	recorrente	e	cíclico	do	fenômeno;	
os custo elevados dos impactos da estiagem; o fato de, embora o maior 
impacto	seja	sobre	a	área	rural	e	atividade	agropecuária,	a	área	urbana,	em	
especial o consumo humano, também é afetado.

embora tenha sido estabelecida associação entre estiagem e menor abun-
dância	de	água,	essa	relação	não	é	vista	como	causa	fundamental,	sendo	que	

um	dos	fatores	mais	indicado	foi	a	falta	de	planejamento	e	a	má	gestão	da	
água,	associados	à	falta	de	articulação	de	políticas	e	instituições	à	deficiência.	
A	 concentração	 e	 expansão	da	 agroindústria,	 associada	 às	 deficiências	 no	
planejamento	de	novos	empreendimentos	(com	sobrecargas	para	particu-
lares e estado) foi outro fator muito realçado. o desmatamento, mata ciliar 
destruída	e	drenagem	de	banhados,	em	conjunto	com	desequilíbrios	no	uso	
da	terra	e	práticas	agrícolas	inadequadas	foram,	também,	generalizadamente	
indicados	 como	estando	na	 base	 da	 estiagem.	 Finalmente,	 as	 dificuldades	
relacionadas com Comitês de Bacia e Planos de Bacia, o desperdício e pro-
blemas	de	uso	da	água,	as	deficiências	de	abastecimento	de	água	em	áreas	
rurais	em	contraponto	à	área	urbana,	a	contaminação	das	águas	superficiais	
e	subterrâneas	e	as	falhas	na	legislação	ambiental	e	dificuldade	de	fiscalização	
foram outros fatores indicados.

No	que	toca	a	políticas	públicas,	programas	e	ações	realizadas	ou	em	
curso	foram	citados:	o	Microbacias;	o	Banco	da	Terra;	o	Projeto	Água	no	
Campo;	 o	 Projeto	Água	Boa;	 o	 Projeto	Gestar	 (2004);	 e,	 ainda;	 o	 Pro-
grama de Fortalecimento da agricultura Familiar (PronaF); o Programa 
Mais alimentos; o Programa santa Catarina rural (sC rural); o Programa 
Juro Zero da sd: Primeira água ou Programa Cisternas (governo federal, 
Mds); o Programa de Pagamento por serviços ambientais (Psa); o Pro-
jeto	de	preservação	de	fontes	Caxambu	(EPAGRI);	o	Projeto	de	estações	
ecológicas	 (Xanxerê);	 as	diversas	 ações	de	 incentivo	e	 apoio	 à	 abertura	
de	 poços	 e	 outras	 infraestruturas	 hídricas;	 ações	 de	 disponibilização	 de	
caminhões-pipa.	 Foram	 ainda,	 referidos,	 como	 aspetos	 a	 ter	 em	 conta,	
neste	domínio,	o	fato	de	várias	políticas	e	ações	estarem	mais	orientadas	
para	resposta	que	para	a	prevenção,	bem,	a	falta	de	eficácia	das	políticas,	
programas,	 projetos	 e	 ações.	Os	 graves	 problemas	 relacionados	 com	 a	
ineficácia	problemas	com	das	cisternas	do	Ministério	do	Desenvolvimento	
social foi amplamente citado. de realçar, ainda, a forte crítica à perspectiva 
de encarar os poços como solução.

Mas	foram,	igualmente,	identificadas	algumas	práticas	em	curso,	nomea-
damente,	as	cisternas	que	a	EPAGRI/SC	Rural	implementou	e,	mesmo,	o	re-
cursos	a	poços,	mas	como	solução	de	recurso	bem	planejada	e	controlada.

Em	termos	de	soluções	e	propostas,	foram	avançadas	as	seguintes:	a)	a	
valorização	de	uma	gestão	eficiente	e	participativa	dos	recursos	hídricos	(re-
forçando a articulação institucional, valorizando a participação e o papel dos 
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comitês	de	bacia);	b)	incremento	das	soluções	de	armazenagem	de	água	(in-
vestimento	em	cisternas,	integração	e	correto	planejamento	das	ações);	c)	
qualificação	ambiental	e	proteção	de	redes	hídricas	(proteção	de	nascentes,	
fontes e mata ciliar e incentivo de o pagamento por serviços ambientais); 
d)	alteração	no	manejo	e	práticas	agrícolas;	e)	promoção	da	qualidade	da	
água	 (melhoria	dástrica	do	esgotamento	sanitário,	 garantia	do	 tratamento	
da	água);	f)	privilégio	na	utilização	das	águas	superficiais;	g)	importância	do	
reforço	do	p	planejamento,	legislação	e	fiscalização);	h)	desenvolvimento	de	
tecnologias	para	uso	eficiente	da	água;	 i)	 Importância	da	implementação	e	
uso	de	sistemas	de	informação,	monitoramento	e	pesquisa;	j)	conscientiza-
ção e educação ambiental.

8. ANÁLISE SISTÊMICA COMPLEXA CONTRIBUIÇÕES PARA  
O PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES 

8.1. Análise sistêmica

A	abordagem	analítica	linear	não	é	suficiente	para	explicar	os	fenôme-
nos	 complexos	 influenciados	 pelo	 contexto	 e	 pelas	 inter-relações	 entre	
os	fatores.	As	interações	presentes	na	gestão	dos	recursos	hídricos	e	nas	
ocorrências	de	estiagem	geram	um	cenário	problemático	que	apresenta	
crescente	 complexidade.	 Romper	 com	 essas	 análises	 lineares	 e	 adoptar	
uma	 análise	 sistêmica	 complexa	 é	 uma	 dos	 principais	 diferenças	 e	mais	
valias	deste	projeto	e	deste	relatório.	A	abordagem	sistêmica	é,	antes	de	
tudo, um outra forma de pensar que foi aperfeiçoada pelo chamado pen-
samento	complexo	Os	sistemas	complexos	são	altamente	dinâmicos	e	os	
problemas mudam ao interagir com outros problemas, pelo é difícil for-
mular os problemas sistêmicos, pois eles estão mergulhados em multi-
-causalidades contínuas e circulares. Certos aspectos, vistos como causas, 
viram efeitos e vice versa. os sintomas são confundidos com o problema 
e	as	soluções	produzem	consequências	que	podem	gerar	outros	proble-
mas.	Se	a	definição	do	problema	é	difícil,	a	formulação	de	soluções	é	mais	
difícil	ainda.	Assim,	muitas	vezes,	não	há	solução	falsa	ou	verdadeira,	mas	
soluções	melhores	ou	piores	que,	normalmente,	são	limitadas	por	prazos,	
recursos	e	outras	razões.	As	soluções	demandam	o	envolvimento	de	di-
versas	organizações	publicas,	privadas,	não	governamentais	e	indivíduos,	e	
adicionalmente, uma mudança comportamental dos envolvidos e cidadãos 
em geral.

O	sistema	que	 está	 sendo	 aqui	 considerado	 é	 um	 sistema	misto,	 alta-
mente	 complexo,	 que	 integra	 subsistemas	 de	 diferentes	 tipos	 (sistemas	
físico-naturais, sistemas físico-tecnológicos, sistemas biológicos e sistemas 
sociais). entre tais subsistemas incluem-se: a) os que estão relacionados com 
as condicionantes físico-naturais geológicos, geomorfológicos, pedológicos, 
climáticos,	hídricos	que	regulam	a	disponibilidade	hídrica;	b)	os	que	estão	
relacionados	com	as	atividades	humanas,	as	opções	de	desenvolvimento	e	
dinâmicas	socioeconômicas	que	geram	demanda	de	água	e	as	concepções	
que	as	suportam;	c)	os	que	 integram	políticas,	programas	e	ações	que	de	
alguma forma se relacionam com o problema. É, também, um sistema inten-
cional,	ou	seja,	é	um	sistema	de	gestão/redução	de	risco.	

O	estoque	mais	importante	e	central	do	sistema	é	a	quantidade	de	água	
de qualidade acessível, a cada momento, para as demandas da comunidade. 
Dentro	do	entendimento	da	estiagem	como	uma	subproblemática	da	gestão	
da	água	e	esta	como	um	desafio	sistêmico,	não	poderá	esquecer-se	que	os	
sistemas	de	recursos	hídricos	apresentam	características	específicas	relacio-
nadas	ao	tempo	e	às	interações	existente:	a)	causas	e	efeitos	estão	frequen-
temente	separados	em	tempo	e	espaço;	b)	certa	soluções	que	melhoram	
a situação em um curto prazo muitas vezes criam problemas maiores em 
longo prazo; c) os subsistemas e partes do sistema interagem segundo ciclos 
causais múltiplos e não lineares o que, por vezes, resulta em comporta-
mentos contraintuitivo; d) o tempo de atraso ou espera entre a causa e a 
consequência	faz	com	que	os	gestores	tendam	a	reduzir	seus	objetivos	para	
acomodar-se	a	uma	situação,	que	algumas	vezes	era	inicialmente	inaceitável.

Procedeu-se	a	uma	análise	de	inter-relações	causais,	triangulando	os	da-
dos obtidos pelo diagnóstico documental ambiental (físco-naturais e socioe-
conômicos), com os dados ambientais por nós produzidos (clima, nomeada-
mente)	e	dados	resultantes	da	participação	comunitária.	Entre	os	diagramas	
causais elaborados podem destacar-se alguns relativos a estruturas que se 
repetem	em	vários	sistemas,	aqui	pautadas	nos	padrões	de	comportamento	
da estiagem no oeste Catarinense. 

essas estruturas comuns, também chamadas de arquétipos, visam facilitar 
o	entendimento	de	uma	situação	e	identificar	os	ciclos	de	reforço	e	equilí-
brio em outras circunstâncias distintas. os arquétipos de sistema podem 
ser	considerados	“estruturas	genéricas”	ou	“histórias	clássicas	dos	sistemas”	
e,	a	partir	do	momento	em	que	há	a	compreensão	de	suas	lógicas,	torna-se	
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possível reconhecê-los no dia-a-dia. o arquétipo “limites de Crescimen-
to”	fica	bem	ilustrado	por	aquilo	que	se	refere	a	disponibilidade e o uso da 
água no oeste.	O	arquétipo	“Tragédia	dos	Comuns”	está	materializado,	entre	
outros	aspetos,	na	utilização	de	água	pelas	diferentes	atividades.	O	arqué-
tipo	“Soluções	que	falham”	é,	no	nosso	caso,	materializado	na	sistemática	
perfuração de poços. o arquétipo “transferência de Fardo” é bem visível 
no	sistemático	recurso	a	caminhões-pipa	como	resposta	ao	problema,	sem	
atuar nas causas. Para além dos arquétipos foram elaborados mapas globais 
de	causalidades	e	soluções.	
A	partir	do	estudo	e	cruzamento	de	dados	e	informações	obtidas	tanto	

no	diagnóstico	documental	como	de	campo,	e	ainda	baseando-se	na	análise	
sistêmica	aqui	realizada,	é	possível	resumir	algumas	conclusões	a	que	o	es-
tudo chegou.

a primeira grande conclusão é que a estiagem no oeste, e particular-
mente	 seus	 impactos,	 não	 derivam	 de	 uma	 característica	 falta	 de	 água.	
apesar das estiagens, as chuvas são, em geral, bem distribuídas nas quatro 
estações	do	ano	em	decorrência	da	dinâmica	dos	 sistemas	atmosféricos	
produtores de chuvas, que apresentam características peculiares, mas sem 
estação seca. a mesorregião oeste é a região que tem maior volume plu-
viométrico	de	Santa	Catarina.	As	condições	de	tempo	instável	que,	sazo-
nalmente,	ali	ocorrem	são	resultantes	de	complexos	sistemas	atmosféricos	
regionais,	 influenciados	 pela	TSM	e	 respectivas	 anomalias	 (El	Niño	 e	 La	
niña), fase da odP, frentes frias, bloqueios atmosféricos etc. apesar dis-
so,	 não	 foi	 possível	 identificar	 relações	 estatisticamente	 significativas	 da	
estiagem com la ninã ou a odP. o cruzamento realizado neste trabalho 
entre	estiagem	como	fenômeno	climático	e	meses	secos,	por	um	lado,	e	
estiagem como desastre, por outro, tornou muito claro que: a) entre 1979 
e 1985 domina um padrão de estiagem climática sem decretação de 
desastre,	ou	seja,	ocorreram	estiagens	climáticas,	mas	não	houve	decre-
tação de desastre de estiagem; b) o período de 1985 e 1994 é como que 
de uma transição	de	um	padrão	de	estiagem	climática	 sem	decretação	
de desastre para padrão de estiagem climática com decretação de 
desastre; c) entre 1995 e 2005 assistimos a transição do padrão de es-
tiagem	climática	com	decretação	de	desastre	para padrão decretação 
de desastre sem estiagem climática; d) no período dos últimos oito 
anos	(2006	a	2013),	apesar	de	uma	ou	outra	situação	de	vinculação	(2011	e	
2012),	ocorre	a	afirmação	do	padrão de desvinculação entre estiagem 
climática e decretações de desastre por estiagem. 

Como algumas das principais causas da estiagem (que, ao mesmo tempo, 
sugerem	medidas	a	tomar)	foram	identificadas	as	seguintes:
a)		profunda	alteração	do	quadro	natural	existente,	sem	devido	planeja-
mento,	o	que	está	relacionado	tanto	com	um	agravamento	da	diminui-
ção	da	água	disponível	em	certas	épocas	do	ano;

b)  elevada degradação das redes hídricas, associada a alteração e po-
luição de nascentes, destruição de mata ciliar, desrespeito face à 
legislação	sobre	APPs,	retificação	de	alguns	cursos	de	água,	canali-
zação de outros, impermeabilização de solos, drenagem de banha-
dos,	brejos	e	açudes	e	consequente	alteração	de	certo	quadro	de	
equilíbrio;

b)		drástico	aumento	do	acesso	e	uso	de	águas	subterrâneas,	incluindo	a	
abertura de uma enorme quantidade de poços sem adequado plane-
jamento	e	monitoramento	que	não	resolvendo	o	problema	pode	vir	a	
agravá-lo;

c)		elevada	 concentração	 de	 atividade	 pecuária,	 criação	 de	 suínos,	 aves	
e bovinos, com reforço de um padrão de organização do setor gera 
demandas	de	água	para	a	atividade	agropecuária	não	só	são	enormes,	
como são contínuas e multiplicadas;

d)		privilégio	dado	a	medidas	paliativas	e/ou	a	efeitos	potencialmente	ad-
versos	 (por	exemplo,	generalização	da	 ideia	 (e	da	prática)	de	que	a	
abertura de poços resolve o problema da estiagem ou as falhadas cis-
ternas da secretaria de assistência social.

sendo que as medidas de intervenção propostas integram uma separata 
deste	 trabalho,	 resta	 apresentar	o	panorama	dos	 cenários	 possíveis.	 Para	
fins	deste	estudo,	serão	utilizados	três	tipos	de	cenários:	a)	cenário	de	re-
ferência;	b)	cenário	alternativo,	desejável;	c)	cenário	alternativo	de	variação	
canônica.

Usando	uma	metáfora	musical	consideram-se	os	seguintes	cenários:
a)  “dançando conforme a música... deixa tocar” — apesar da forte 

unanimidade e coesão dos resultados obtidos no estudo e da conse-
quente absoluta necessidade de articular políticas públicas e promover 
ações	planejadas,	não	se	consegue	gerar	dinâmica	de	mudança	e	tudo	
se	mantém	mais	ou	menos	como	está,	com	a	eventual	continuação	das	
ações	em	curso,	sempre	com	caráter	algo	casuístico	e	desintegrado,	
algumas envolvidas em ciclos causais de equilíbrio e outras em ciclos 
causais de ruptura;
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b)  “vários solos... cada um toca uma música” — reconhecendo o va-
lor do estudo e a importância de fazer algo que possa diminuir os riscos 
de estiagem e reforçar os mecanismos para enfrentar sua ocorrência, a 
maior	parte	dos	atores	(instituições	e	responsáveis)	compromete-se	a	
tomar medias, em seus âmbitos. Contundo, por falta de vontade polí-
tica	ou	outras	razões,	não	se	dispõem	sequer	a	estabelecer	políticas	e	
ações	em	conjunto,	devidamente	planejadas	e	executadas	também	de	
forma articulada;

c)  “sinfonia... afinados em uma trilha comum” — devido à forte una-
nimidade e coesão dos resultados obtidos no estudo e da consequente 
e	absoluta	necessidade	de	articular	políticas	públicas	e	promover	ações	
planejadas	e	integradas,	dentro	de	lógica	sistêmica	de	complexidade,	
é	possível	mobilizar	suficiente	vontade	política	para	proceder	ao	pla-
nejamento	integrado	e	ação	articulada	do	poder	público	e	das	comu-
nidades. 

O	escopo	 do	 Projeto	 “Estiagem	 no	Oeste	Catarinense:	Diagnóstico	 e	
resiliência” visou diagnosticar a estiagem no oeste de santa Catarina para a 
proposição	de	diretrizes	e	ações	que	sirvam	de	apoio	às	ações	da	Secretaria	
estadual de defesa Civil. o diagnóstico englobou a compilação de dados 
secundários	obtidos	de	instituições	federais,	estaduais	e	municipais;	a	coleta	
de	dados	em	campo	por	meio	de	reuniões	e	oficinas	com	os	atores	locais;	
o	 processamento	 e	 a	 análise	 dessas	 informações.	 Já	 as	 diretrizes	 e	 ações	
abarcaram	tanto	algumas	soluções	já	existentes	e	bem	sucedidas,	quanto	a	
proposição	de	novas	resoluções	para	as	questões	relacionadas	à	estiagem	e	à	
gestão	sistêmica.	Nesse	sentido,	as	diretrizes	e	ações	sugeridas	situam-se	no	
âmbito	do	cenário	“Sinfonia...	afinados	em	uma	trilha	comum”,	como	única	
situação	possível	para	trabalhar	de	forma	sistêmica.	Como	já	se	referiu,	as	
medidas,	atendendo	a	seu	caráter	mais	operacional,	datação	diferenciada,	
cálculo	de	custos	etc.	integram	uma	separata.
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INTRODUÇÃO
Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas
Mariane Alves Dal Santo
Francisco Henrique de Oliveira

Nesta	introdução,	numa	primeira	parte,	relembra-se	o	escopo	do	proje-
to acordado com a secretaria de estado de defesa Civil de santa Catarina 
(SDC-SC),	em	cuja	 implantação	se	elaborou	este	relatório;	os	 limites	que	
esse	escopo	determina;	as	dificuldades	encontradas	e	a	forma	como	foram	
superadas. numa segunda parte, debate-se o conceito de estiagem, que tan-
to	 pode	 ser	 visto	 como	 fenômeno	 climático	 (com	base	 na	 verificação	de	
certos	parâmetros	físicos)	e	a	estiagem	como	desastre	(que	está	sujeita	a	cri-
térios de impacto) que, estando interligados, podem não coincidir totalmen-
te,	pelo	menos,	em	certos	momentos	e	regiões.	Na	terceira	parte,	explica-
-se	o	caráter	inédito	do	estudo,	porque	analisa	a	estiagem	e	seus	impactos	
como um problema ambiental e de desenvolvimento, de natureza sistêmica 
e	complexa,	envolto	em	certo	grau	de	incerteza	e	que	só	pode	ser	encarado	
numa perspectiva de resiliência com retroatividade corretiva. inédito ainda 
porque	cruza,	em	uma	janela	temporal	de	30	anos,	a	evolução	da	ocorrência	
de	estiagem	como	fenômeno	climático	com	a	evolução	das	decretações	de	
emergência	e	calamidade	pública	por	estiagem.	Inédito,	finalmente,	porque	
sugere	diretrizes	e	ações	para	integrar	um	plano	diretor	de	estiagem	para	o	
oeste Catarinense. na quarta e última parte apresenta-se uma síntese de 
aspectos metodológicos relativos à organização dos mapas, enquanto que os 
referentes ao diagnóstico físico-natural e ao trabalho de campo participativo 
são apresentados aquando a abordagem dessas partes da pesquisa.

Escopo

o plano de trabalho, elaborado para atender à solicitação da secretaria 
de estado de defesa Civil de santa Catarina e, posteriormente, apresentado 
à	FAPESC	para	celebração	de	termo	de	outorga,	estabelecia	como	objetivo	
geral deste estudo:

efetivar um diagnóstico georreferenciado da evolução dos fatores condi-
cionantes	da	seca	e	estiagem	no	Oeste	Catarinense,	projetar	cenários	para	
o futuro e promover a conscientização das pessoas e comunidades, fortale-

cendo	a	sua	resiliência,	através	da	identificação	e	implantação	de	estratégias	
de gestão hídrica.

 
Os	documentos	do	plano	de	trabalho	e	termo	de	outorga	clarificavam,	

também, o universo da pesquisa e do relatório a elaborar: Mesorregião do 
Oeste	 Catarinense,	 incluindo	 as	 Microrregiões	 de	 São	 Miguel	 da	 Oeste,	
Chapecó,	Xanxerê,	Concórdia,	Joaçaba,	sendo	que	o	prazo	para	realização	
do	estudo	ficou	fixado	em	um	ano.

em termos metodológicos, foi previsto e assumido realizar: a) primei-
ro, um diagnóstico de natureza essencialmente documental, tanto sobre a 
realidade física que regula a disponibilidade hídrica, como sobre as dinâmi-
cas	socioeconômicas	que	geram	as	principais	demandas	de	água;	b)	depois,	
trabalho	de	 campo,	 incluindo	 reuniões	 com	 instituições	e	personalidades,	
visitas	a	boas	práticas	e	situações	a	evitar,	e	realização	de	cinco	oficinas	com	
partes interessadas, uma por microrregião.
No	que	 ao	diagnóstico	 se	 refere,	deverá	 referir-se	que	 a	 intenção	era	

considerar, para os dados que fossem relevantes e possíveis, um recorte 
temporal de 30 anos. tal foi somente possível para os dados de clima, de 
situação socioeconômica e de decretação de emergência por estiagem. te-
ria sido importante considerar o mesmo recorte para os recursos hídricos 
e	para	o	uso	da	terra,	no	mínimo.	Contudo,	não	havia	nem	há	dados	dis-
poníveis. torna-se importante realçar estes aspectos porque eles têm uma 
implicação direta, tanto na forma como o estudo decorreu, como no modo 
como foi organizado este relatório.

Limitações

a estiagem no oeste de santa Catarina e, particularmente, seus impactos 
vêm	sendo	causa	de	fortes	preocupações	para	os	responsáveis	estaduais	ca-
tarinenses	e,	em	especial,	os	responsáveis	ligados	à	Proteção	e	Defesa	Civil,	
da	Agricultura	e	do	Desenvolvimento	Econômico	Sustentável,	entre	outros.	

Muitos	 dados	 foram	 já	 produzidos,	 tanto	 sobre	 as	 realidades	 do	meio	
físico-natural, como das dinâmicas socioeconômicas do Brasil, em geral, e 
de santa Catarina, em particular. tais dados, contudo, estão produzidos, na 
maior	parte	das	vezes,	segundo	lógicas	disciplinares,	assumindo	um	caráter	
descritivo-analítico das realidades sobre que versam. 
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Existem,	também,	ou	estão	em	curso,	vários	estudos	e	pesquisas	científi-
cas	sobre	aspectos	relacionáveis	com	a	estiagem.	Contudo,	de	forma	similar,	
embora	sejam	relevantes	são	em	geral,	abordagens	parciais,	com	limitação	
espacial	e	de	natureza	disciplinar	(como	tal,	centradas	em	temáticas	científi-
cas	específicas).	Assim,	embora	existam	conhecimentos	importantes	sobre	
diversos aspectos relativos à estiagem, tais abordagens não possibilitam nem 
uma	visão	 integrada	e	sistêmica	dessa	problemática,	nem	sugestões	 igual-
mente	integradas	sobre	como	prevenir	e/ou	mitigar	os	seus	impactos.	
Esta	dificuldade	relativa	a	pouco	abundante	e	relativamente	fragmen-

tada	produção	de	dados	e	análises	sobre	a	estiagem	era,	à	partida,	rela-
tivamente	conhecida	e,	por	 isso	mesmo,	o	trabalho	não	só	 já	tinha	em	
conta	tal	condição,	como	tinha	por	objetivo	contribuir	para	a	ultrapassá-
-la. após o diagnóstico piloto, porém, o quadro revelou-se ainda mais 
complicado	do	que	o	previsto,	constituindo-se	como	um	enorme	desafio	
a superar.

têm sido ou estão sendo implantadas, por diversos setores da adminis-
tração pública, diversas iniciativas de prevenção e mitigação da estiagem. 
Contudo, tal como no que se refere aos dados e aos estudos e pesquisas, 
tais	ações	tem	um	caráter	fragmentado,	avulso,	relativamente	instrumental	e	
nem	sempre	adequado	às	necessidades	e	realidades.	Um	dos	exemplos	no-
tórios	dessas	medidas	não	ajustadas	a	uma	equilibrada	resolução	do	proble-
ma	é	a	insistente	e	sistemática	solicitação	de	apoio	para	a	abertura	de	poços	
e/ou	a	sua	abertura	sem	qualquer	tipo	de	efetivo	controle.	Foi	esta	questão,	
aliás,	que	tendo	sido	muito	corretamente	percepcionada	como	preocupante	
pela secretaria de defesa Civil de santa Catarina, acabou desencadeando a 
solicitação	deste	 estudo.	Outro	 exemplo	 foi	 o	 verdadeiro	 descalabro	 em	
que se constituiu a construção de certo tipo de cisternas por parte do Mi-
nistério do desenvolvimento social e Combate à Fome, sem adequação à 
realidade local.

A	segunda	grande	dificuldade	encontrada	relaciona-se	com	a	natureza	
dos dados brutos acessíveis e passíveis de serem consultados e analisados 
em	nosso	 diagnóstico.	 Efetivamente,	 embora	 várias	 instituições	 públicas	
produzam	ou	estejam	na	posse	de	dados	relevantes	para	nosso	trabalho,	
tais dados são produzidos segundo diferentes lógicas e intencionalidades, 
em diferentes escalas espaciais, segundo diferentes séries temporais, com 
erros	e	falhas	que	devem	ser	filtrados,	com	formas	por	vezes	pouco	amigá-
veis	de	consulta	e	análise,	e	com	diferentes	possibilidades	de	cruzamento	
com outros dados.

Alguns	exemplos	tornam	tal	situação	mais	clara:
a)  os dados relativos a recursos hídricos estão todos produzidos tendo 
como	referência	a	bacia	hidrográfica,	os	dados	socioeconômicos	estão	
organizados	em	uma	lógica	municipal	e	os	dados	climáticos	estão	refe-
renciados	às	estações	existentes,	com	lógicas	de	localização	variadas	e,	
no	caso	da	técnica	de	reanálise	utilizada	em	nosso	estudo,	podem	ser	
produzidos com diversas intencionalidades territorial, dependendo do 
material disponível para ser analisado.

b)  quanto às escalas de mapeamento elas variam desde 1:50.000 até 
1:1.000.000,	como	se	pode	constatar	pela	análise	do	Quadro	1.

c)  os dados disponibilizados pela ana relativamente a séries históricas 
são	parciais,	 já	que	os	dados	provenientes	de	estações	privadas	não	
podem	ser	alvo	de	download	e	nos	dados	provenientes	das	estações	
de	domínio	público	há	ausências	ou	inconsistências,	não	estando	aces-
síveis séries históricas amplas.

d)  no que se refere ao uso da terra o único mapeamento disponível é o 
da	FATMA	de	2005,	o	que	não	permite	análise	histórica.

e)  alguns dados são públicos e amplamente acessíveis (socioeconômicos), 
outros foram prontamente disponibilizados quando solicitados (re-
cursos hídricos), outros ainda são produzidos com recurso de fontes 
públicas e privadas e, embora sistematizados por um órgão público, 
revelaram-se	de	difícil	ou	mesmo	impossível	obtenção	(dados	climáti-
cos e meteorológicos).

f)		os	órgãos	e	 instituições	que	decidem	e	 implantam	políticas	públicas,	
projetos	e	ações	são	muito	variados,	de	âmbitos	territoriais	muito	di-
ferentes (estadual, macrorregional, microrregional, municipal, bacia 
hidrográfica	etc.),	de	hierarquia	de	poder	bastante	diverso,	e	também	
orientados	por	lógicas,	interesses	e	objetivos	distintos.

nesse sentido, para um estudo com a duração de somente um ano, com 
uma abrangência mesorregional e orçamento necessariamente limitado, não 
se torna de todo possível nem produzir dados que superem todas estas 
incongruências,	lacunas	e	distorções,	nem	produzir	cruzamento	dos	dados	
ignorando a diferença das lógicas referenciais, a discrepância das escalas, 
a	inexistência	das	séries	históricas.	Assim,	teve	que	se	optar	por	construir	
uma	base	de	mapeamento	mais	de	nível	macro,	aplicável	em	termos	meso	
e microrregional, mas não municipal, e encontrar formas de triangulação de 
dados	que,	 sem	comprometer	o	rigor	científico	do	estudo,	possibilitem	a	
formulação	de	algumas	conclusões,	tendências	e	hipóteses.	
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A	terceira	dificuldade	relaciona-se,	especificamente,	aos	dados	climáti-
cos,	já	que,	apesar	de	todos	os	esforços	empreendidos,	a	EPAGRI/CIRAM	
(evocando a natureza privada de alguns dados) acabou não os disponibi-
lizando. isso determinou um substancial atraso relativamente aos prazos 
previstos	(uma	vez	que	se	considerou,	de	início,	como	garantido	o	rápido	
acesso	a	todos	os	dados	em	posse	de	instituições	públicas).	Por	esse	fato,	o	
primeiro	relatório	(Relatório	de	Diagnóstico)	não	incluiu	a	análise	de	dados	
climáticos.	Esperando	o	suposto	sucesso	de	iniciativas	oficiais	que	visavam	
ultrapassar a situação, decidiu-se organizar a produção de dados a partir 
de	uma	metodologia	chamada	de	reanálise	(e	que,	adiante,	será	explica-
da). isso se constituiu como um esforço suplementar que, pese embora o 
posterior	sucesso	—	cuja	importância	não	só	para	este	estudo	como	para	
outros, se realça — comprometeu muito o andamento do trabalho impe-
dindo	um	mais	atempado	cruzamento	e	análise	de	dados	do	diagnóstico	
documental.

Dados	relativos	a	certas	ações	em	curso,	como	abertura	de	poços	e	cons-
trução de cisternas no âmbito da secretaria da agricultura, apesar e solici-
tados	e	prometidos,	também	não	chegaram.	Estas	dificuldades	relacionadas	
com	os	dados	têm,	como	mais	adiante	se	irá	destacar,	uma	importância	de-
cisiva	em	termos	de	sugestões	para	o	futuro	já	que,	ou	são	superadas	ou,	
sistematicamente, se constituirão como um sério entrave a todo e qualquer 
estudo	de	diagnóstico,	monitoramento	e/ou	avaliação	que	queira	realizar-se,	
particularmente, envolvendo cruzamento de dados.

Acerca do conceito de estiagem

Estiagem	é	um	termo	cujo	 significado	não	se	encontra	nem	estabili-
zado,	 nem	consensualizado.	Não	 sendo	consagrado	no	domínio	 científi-
co onde se integra (a climatologia), ele também não tem equivalente em 
várias	outras	 línguas,	ou	antes,	nessas	 línguas,	confunde-se	com	o	termo	
seca: drought, em inglês; sequia, em espanhol; sécheresse, em francês; sic-
cità, em italiano. em Portugal e países africanos de língua portuguesa, a 
palavra estiagem, quando usada, também é sinônima de “seca”. no Bra-
sil,	por	um	lado,	isto	também	acontece,	como	fica	bem	claro	numa	certa	

proximidade	de	significado	encontrada	nos	documentos	do	Ministério	da	
Integração	Nacional	(CASTRO	et	al,	2003)	e,	por	exemplo,	na	designação	
“bolsa	estiagem”,	aplicada	a	situações	de	seca	nos	estados	do	semiárido	e	
em	muitos	textos	onde	os	dois	termos	são	usados	 indistintamente.	Mas,	
por outro lado, o termo estiagem acabou diferenciando-se para designar 
certo tipo de seca, menos intensa e de duração mais limitada, que ocor-
reria	em	certas	 regiões	do	país,	especificamente	na	 região	 sul.	Assim,	o	
semiárido,	 integrando	os	estados	de	Alagoas,	Bahia,	Ceará,	Paraíba,	Per-
nambuco, Piauí, rio grande do norte, sergipe e norte de Minas gerais, 
com reduzida média anual de pluviosidade concentrada na estação úmida, 
rios intermitentes, elevadas temperaturas e solos rasos sem capacidade 
de	retenção	de	água,	teria	secas.	O	sul	ou,	mesmo,	o	sudeste,	com	climas	
subtropicais, boas médias anuais de pluviosidade, rios permanentes com 
boa	vazão	média,	solos	mais	desenvolvidos	e	capazes	de	reter	água,	teria	
estiagens.	Segundo	Castro	et	al	(2003),	considera-se	que	existe	estiagem	
quando o início da temporada chuvosa em sua plenitude atrasa por prazo 
superior a quinze dias; as médias de precipitação pluviométricas mensais 
dos	meses	chuvosos	alcançam	limites	inferiores	a	60%	das	médias	mensais	
de	longo	período,	da	região	considerada	(p.	56).

Esta	é	a	mais	exata	definição	de	estiagem	que	nos	foi	possível	encon-
trar.	 Ela	 é	 da	 autoria	 do	 general-médico	 do	 exército	 brasileiro	 Antônio	
luíz Coimbra de Castro1, destacado membro da defesa Civil Brasileira, 
falecido	em	2004.	O	clássico	Glossário	da	Defesa	Civil	(CASTRO,	1998),	
cuja	 elaboração	 foi	 por	 ele	 coordenada,	 e	 a	Classificação	 e	Codificação	
Brasileira	de	Desastres	—	COBRADE	(BRASIL,	2012)	definem	estiagem	
como:	“período	prolongado	de	baixa	ou	nenhuma	pluviosidade,	em	que	a	
perda de umidade do solo é superior à sua reposição” (Castro, 1998, p. 
71).	Trata-se,	como	se	pode	constatar,	de	uma	definição,	com	parâmetros	
de menor precisão do que a constante do Manual de desastres (Castro 
et	al,	2003),	atrás	citada.

o site da secretaria de estado de defesa Civil do estado de santa Cata-
rina,	tal	como	os	sites	de	outros	estados,	em	seu	glossário,	não	incluem	o	
termo	estiagem.	Mas,	por	exemplo,	a	Prefeitura	de	Guarujá,	aquando	de	um	
alerta	divulgado	em	julho	deste	ano	de	2015	define	estiagem	como	“[...]	o	

¹		Antônio	Luíz	Coimbra	de	Castro	foi	membro	da	Defesa	Civil	do	Brasil,	idealizador	da	Política	Nacional	de	Defesa	Civil	versão	anterior	à	Lei	12.608.	Foi	conferencista,	instrutor,	organizador	e	professor	na	
Secretaria	Nacional	de	Defesa	Civil,	onde	idealizou	os	cursos	de	formação	e	capacitação	que	a	instituição	colocou	em	prática	para	difundir	sua	doutrina.
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resultado da redução, atraso ou ausência de chuvas em períodos chuvosos 
previstos para uma determinada temporada” e acrescenta, ainda, que du-
rante a estiagem. 

Pode	 ocorrer	 racionamento	 de	 água	 em	 virtude	 da	 diminuição	 nos	
reservatórios	 e	 rios.	Também	há	 falta	 de	 nergia	 elétrica,	 pois	 gran-
de parte da eletricidade no País é produzida por usinas hidrelétricas. 
Além	disso,	há	aumento	do	perigo	de	incêndios	em	matas	e	florestas.	
(guaruJá, 2015)

No	que	se	refere	à	seca,	o	Glossário	de	Defesa	Civil	define-a	como:
1.	 Ausência	 prolongada,	 deficiência	 acentuada	 ou	 fraca	 distribui-
ção	 de	 precipitação.	 2.	 Período	 de	 tempo	 seco,	 suficientemente	
prolongado, para que a falta de precipitação provoque grave dese-
quilíbrio hidrológico. 3. do ponto de vista meteorológico, a seca é 
uma estiagem prolongada, caracterizada por provocar uma redu-
ção	sustentada	das	reservas	hídricas	existentes.	4.	Numa	visão	so-
cioeconômica, a seca depende muito mais das vulnerabilidades dos 
grupos	 sociais	 afetados	 que	 das	 condições	 climáticas.	 (CASTRO,	
1998, p.150)

Por sua vez, o Manual de desastres defende que, do ponto de vis-
ta meteorológico, a seca é “uma estiagem prolongada, caracterizada 
por	provocar	uma	redução	sustentada	das	reservas	hídricas	existentes”	
(CASTRO	et	al,	2003,	p.59).	Finalmente,	no	COBRADE,	seca	é	definida	
como	“uma	estiagem	prolongada,	durante	o	período	de	tempo	suficiente	
para que a falta de precipitação provoque grave desequilíbrio hidrológi-
co” (Brasil, 2012). além disso, diversos autores como valiente (2001) 
distinguem entre “seca meteorológica”, “seca agrícola”, “seca hidrológi-
ca” e “seca socioeconômica”. 

no que se refere à seca meteorológica, o mesmo autor, citando 
Palmer	(1965),	define-a	como	intervalo	de	tempo,	geralmente	de	meses	
ou anos, durante o qual o aporte de umidade em um determinado local 
é menor que o aporte de umidade previsível (valiente, 2001). É sa-
lientado	que	as	definições	mais	específicas	de	seca	meteorológica	variam	
além disso, diversos autores como valiente (2001) distinguem entre 
“seca meteorológica”, “seca agrícola”, “seca hidrológica” e “seca socio-
econômica”. no que se refere à seca meteorológica, o mesmo autor, 
citando	Palmer	(1965),	define-a	como	intervalo	de	tempo,	geralmente	de	

meses ou anos, durante o qual o aporte de umidade em um determinado 
local é menor que o aporte de umidade previsível (valiente, 2001). 
É	 salientado	 que	 as	 definições	mais	 específicas	 de	 seca	meteorológica	
variam de país para país ou região para região, em função das caracterís-
ticas do clima regional.
Já	 a	 seca agrícola	 está	 relacionada	 com	 a	 quantidade	 de	 umidade	

no	solo,	o	que	pode	afetar	a	atividade	agrícola	e,	por	isso,	aproxima-se	
da seca socioeconômica. dependendo das características do solo e dos 
cultivos pode acontecer que uma seca meteorológica vire ou não seca 
agrícola. a seca hidrológica tem a ver com a redução dos caudais dos 
rios.	 Linsley	 (1975)	 citado	 por	 Valiente	 (2001)	 define	 seca	 hidrológica	
como “período durante o qual os caudais são inadequados para satisfazer 
os	usos	estabelecidos	por	um	determinado	sistema	de	gestão	das	águas”	
(VALIENTE,	2001,	p.	62).	Finalmente,	a	seca	socioeconômica	sucede	à	
seca agrícola e se constitui como um período de seca meteorológica, 
agrícola	 e	 hidrológica	 com	 impactos	 sérios	 nas	 dinâmicas	 sociais	 e/ou	
econômicas da região.

o que se referiu quanto à seca aplica-se à estiagem, até porque se pode 
considerar	 a	estiagem	um	 tipo	especial	de	 seca.	Ou	 seja,	 a	estiagem	 tem	
uma componente meteorológica, uma componente hidrológica, uma com-
ponente	agrícola	e	socioeconômica,	ou	se	preferir,	o	termo	estiagem	incluirá	
diferentes tipos de estiagem.

Por isso mesmo, para além desta polêmica sobre a diferenciação do ter-
mo “estiagem” em relação ao termo “seca”, a designação estiagem é tam-
bém utilizada para designar os nefastos efeitos socioeconômicos por esse 
evento	desencadeados,	ou	seja,	certo	tipo	de	desastre.

quando se fala da estiagem (ou seca) como desastre, contudo, é neces-
sário	que	estejam	reunidas	outras	condições.	A	 Instrução	Normativa	 (IN)	
no 01, de 24 de agosto de 2012 (Brasil, 2012) estabelece critérios para a 
decretação de situação de emergência ou estado de calamidade por muni-
cípios, estados e distrito federal, para qualquer tipo de desastre, incluindo 
estiagem. Concretamente, em seu artigo 3o, a in distingue entre desastres 
de média (nível i) e alta intensidade (nível ii):

§ 2o	São	desastres	de	nível	I	aqueles	em	que	os	danos	e	prejuízos	são	
suportáveis	e	superáveis	pelos	governos	locais	e	a	situação	de	norma-
lidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível 
local ou complementados com o aporte de recursos estaduais e fede-
rais;
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§ 3o	São	desastres	de	nível	II	aqueles	em	que	os	danos	e	prejuízos	não	
são	 superáveis	 e	 suportáveis	 pelos	 governos	 locais,	mesmo	quando	
bem preparados, e o restabelecimento da situação de normalidade 
depende da mobilização e da ação coordenada das três esferas de 
atuação do sistema nacional de Proteção e defesa Civil (sinPdeC) 
e,	em	alguns	casos,	de	ajuda	internacional	(BRASIL,	2012).

no seu artigo 4o,	a	mesma	IN	estabelece	as	condições	mínimas	para	de-
cretação de emergência (desastres nível i) ou estado de calamidade pública 
(desastres nível ii). Para poder ser decretada emergência referida a qualquer 
tipo	de	desastre,	e	neste	caso	a	estiagem,	torna-se	necessário	que	ocorram,	
pelo menos, dois dos seguintes danos:

a) dados humanos (1 a 9 mortos; 99 pessoas afetadas).
b)		danos	materiais	(englobando	a	danificação	ou	destruição	de	1	a	9	insta-
lações	públicas;	1	a	9	unidades	habitacionais;	1	a	9	obras	de	infraestru-
tura;	1	a	9	instalações	públicas	de	uso	comunitário).

c)		danos	ambientais	(poluição	ou	contaminação	do	ar,	da	água	ou	do	solo,	
prejudicando	a	saúde	e	o	abastecimento	de	10%	a	20%	da	população	
de	municípios	com	até	10.000	habitantes	e	de	5%	a	10%	da	população	
de	municípios	com	mais	10.000	habitantes;	diminuição	ou	exaurimento	
da	água,	prejudicando	o	abastecimento	de	10%	a	20%	da	população	
de	municípios	com	até	10.000	habitantes	e	de	5%	a	10%	da	popula-
ção de municípios com mais de 10.000 habitantes; destruição de até 
40%	de	unidades	de	conservação;	prejuízos	econômicos	públicos	que	
ultrapassem	2,77%	da	receita	corrente	líquida	anual	do	município	ou	
estado	 relacionados	 com	o	 colapso	de	 serviços	 essenciais;	 prejuízos	
econômicos	privados	que	ultrapassem	8,33%	da	receita	corrente	líqui-
da anual do município ou estado).

quer isto dizer que, embora designadas pelos mesmos termos, estia-
gem	como	evento	climático	e	estiagem	como	desastre	não	são	coincidentes.	
Pode	haver	estiagem	climática	(EC)	sem	que	ocorra	estiagem	reconhecida	
como	desastre	e,	como	se	verá	—	constituindo-se	como	uma	conclusão	iné-
dita deste estudo — pode haver decretação de desastre por estiagem sem 
que	ocorra	estiagem	climática,	nos	termos	de	sua	definição	pela	Secretaria	
Nacional	de	Defesa	Civil	do	Ministério	da	Integração	Nacional	(SEDEC/MI)	
no Manual de desastres (Castro et al, 2003).

Esta	problemática	irá	sendo	analisada	ao	longo	de	relatório,	no	momento	
da	análise	dos	aspectos	climáticos,	dos	recursos	hídricos,	das	decretações	de	
estado	de	emergência,	da	análise	sistémica	etc.,	conduzindo,	no	final,	a	um	
conjunto	de	sugestões	de	conceituação	e	ação.

Estiagem e desenvolvimento

nas sociedades modernas os riscos adquiriram tal amplitude e diversida-
de que certos autores como Beck (2010) falam de uma sociedade de risco: 
“na modernidade tardia, a produção social de riqueza é acompanhada sis-
tematicamente da produção social de riscos” (BeCK, 2010, p. 23). e, como 
o refere guivant (2001), citando Beck “o conceito de sociedade de risco 
se	cruza	diretamente	com	o	de	globalização:	os	 riscos	 são	democráticos,	
afetando	nações	e	classes	sociais	sem	respeitar	fronteiras	de	nenhum	tipo.”	
(GUIVANT,	2001,	s.p.)	Contudo,	o	eventual	caráter	“democrático”	da	dis-
tribuição do risco deve ser lido de forma muito cuidadosa; como o próprio 
Beck	reconhece,	embora	as	pessoas	estejam	globalmente	sujeitas	a	várias	
grandes	ameaças	comuns,	os	graus	de	vulnerabilidade	e	as	condições	para	
lidar com os riscos são variadas. assim, os mais desfavorecidos acabam sen-
do, sempre, mais atingidos.

a história da distribuição de riscos mostra que estes se atêm, assim como 
as riquezas, ao esquema de classe, mas de modo inverso: as riquezas 
acumulam-se	em	cima,	os	 riscos	em	baixo.	Assim,	os	 riscos	parecem	
reforçar, e não revogar, a sociedade de classes. (BeCK, 2010, p. 41).

esta ideia da construção social do risco é partilhada por diversos autores  
(giddens, 1990). sendo socialmente construídos, em sua maioria, os riscos 
estão associados aos processos de desenvolvimento das sociedades moder-
nas	e	pós-modernas.	Na	última	década	e	meia	vários	autores	e	instituições	
vêm	acentuando	essa	relação	entre	riscos/desastres	e	desenvolvimento.

A	redução	[...]	da	vulnerabilidade	e,	no	final,	do	risco,	na	sociedade	
e a opção de reduzir os futuros danos associados com o impacto de 
diversos fenômenos físicos de origem natural ou antropogênica, cons-
titui	um	elemento	fundamental	e	um	dos	fatores	que	deveriam	definir	
o	“desenvolvimento”.	Dificilmente	se	poderá	pensar	em	desenvolvi-
mento se isso se acompanha por um aumento dos níveis de risco na 
sociedade e, em consequência, das possibilidades de danos e perdas 
para	a	população	(LAVELL,	s.d,	p.	1)	[tradução	própria].
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A	declaração	final	da	Conferência	das	Nações	Unidas	para	o	Desenvol-
vimento	Sustentável	(ONU,	2012)	realizada	no	Rio	de	Janeiro	em	2012,	e	
denominada “o futuro que queremos”, assume um sentido similar, apelan-
do para a redução de risco de desastres (rrd) e para a construção da 
resiliência, além de salientar sua relevância na irradicação da pobreza e na 
construção	do	desenvolvimento	sustentável.	o global assessment report 
of disaster risk reduction de 2015 é claro ao acentuar:

que os desastres têm sido interpretados como ameaçando o desen-
volvimento pelo lado de fora. em resultado disso, a geração de riscos 
de desastres no interior do processo de desenvolvimento não tem 
sido devidamente considerada. (unisdr, 2015, p. 23).

Em	seu	relatório	de	2015,	a	UNISDR	cita	como	exemplos,	entre	outros,	
o	caso	do	tsunami	no	Sudoeste	Asiático	no	final	de	2004	e	o	ocorrido	em	
new orleans com furacão Katrina em 2005, e conclui que:

Contudo,	em	muitos	contextos,	a	redução	do	risco	de	desastres	tem	
sido abordada com base na interpretação do desastre como dis-as-
trum,	mais	como	uma	série	de	práticas	contra	ameaças	exógenas	do	
que	práticas	para	prevenir	e	evitar	a	geração	e	acumulação	de	riscos	
dentro do processo de desenvolvimento. esta interpretação permeou 
e	influenciou	a	prática	de	gestão	de	risco	de	desastres	e	sua	eficácia	no	
atingimento	dos	objetivos	da	política	de	redução	de	risco	de	desastres.	
(UNISDR,	2015,	p.	26).

Assim,	o	fato	de	existir	uma	relação	intrínseca	entre	desastres	e	certo(s)	
modelos(s)	ou	opções	de	desenvolvimento,	é	hoje	generalizadamente	re-
conhecido,	como	já	se	referiu,	aos	mais	altos	níveis	de	representatividade	
nacional	e	 internacional.	 Infelizmente,	 isso	não	significa	que	esse	reconhe-
cimento	se	traduza	em	uma	mudança	efetiva	do	modelo	ou	das	opções	de	
desenvolvimento.

apesar de todo o discurso, muitas vezes somente retórico do desen-
volvimento	sustentável,	as	opções	e	práticas	de	desenvolvimento	continu-
am	sendo,	 frequentemente,	 insustentáveis.	Existe	uma	real	dificuldade	de	
manter	práticas	consistentes	e	continuadas	que	se	distanciem	do	modelo	de	
desenvolvimento dominante, imposto por grandes interesses econômicos. 
o paradigma central do desenvolvimento continua centrado na ideia de que 
é	necessário	e	possível	promover	um	contínuo	crescimento	econômico,	ou	
seja,	 produzir	 sempre	mais	 e	mais	 riqueza,	mesmo	 se	 já	 vem	 sendo	 ine-

quivocamente demonstrado que, na maioria dos casos, a criação de mais 
riqueza não correspondeu a uma melhor distribuição, mas antes ao reforço 
do	patrimônio	dos	 ricos	 (PIKETTY,	2015).	Associada	 aos	desastres	existe	
uma indústria que, na lógica do paradigma dominante, tenta sobreviver pelo 
que	está	mais	 interessada	na	resposta	aos	desastres	do	que	no	evitar	dos	
mesmos.

Da estiagem como fenômeno climático à estiagem  
como desastre

Do	que	atrás	foi	dito,	resulta	claro	que	a	abordagem	da	estiagem,	com	
olhar	de	Proteção	e	Defesa	Civil	significa,	antes	do	mais,	olhá-la	como	um	
problema	sistêmico	e	complexo,	exigindo	cuidado	no	planejamento	e	ambi-
ciosa articulação de políticas. a consideração de um sistema de Prevenção 
e Promoção da resiliência face à estiagem é, inevitavelmente, um sistema 
que	tem	como	objetivo	a	promoção	do	equilíbrio	dinâmico	do	estoque	de	
água	de	qualidade	disponível	para	a	comunidade	e	suas	atividades	ao	longo	
de todo o ano no oeste Catarinense. 

Torna-se	necessário	e	será	feito	o	estabelecimento	de	relações	mais	cla-
ras	entre	a	estiagem	como	fenômeno	climático	(ameaça)	e	a	estiagem	como	
desastre,	mediada	pela	existência	de	vulnerabilidades	associadas	ao	modus	
vivendi	 no	Oeste	Catarinense	 e	 pela	 existência	 ou	 ausência	 e	 eficácia	 ou	
ineficácia	 de	medidas	preventivas	 e	de	 resiliência.	Até	que	ponto	 a	 estia-
gem	como	fenômeno	climático	sempre	condiciona	ou	não	a	estiagem	como	
desastre	e,	mais	importante	que	isso,	o	contrário.	Ou	seja,	até	que	ponto	
ocorrem	desastres	de	estiagem	sem	ocorrência	de	estiagem	climática.	Trata-
-se de algo pressentido na rotina das atividades de Proteção e defesa Civil e 
dos	pesquisadores	da	área	que,	contudo,	nunca	foi	objetivada	em	um	estudo	
científico	numa	janela	temporal	razoavelmente	ampla	(30	anos).	Compreen-
der se tal relação parece ou não ser temporalmente diferente e, como tal, 
estar relacionada com certas ocorrências no tipo de vida e tipos de ativida-
des	socioeconômicas	implementadas	é	outra	análise	a	que	se	dará	atenção.	
Finalmente,	sugerir	diretrizes	e	ações	que	possam	integrar	um	Plano	Diretor	
de estiagem no oeste Catarinense é uma última e central preocupação com 
a qual o relatório se encerra.
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Metodologia de elaboração dos mapas

Para elaboração dos mapas presentes no relatório foram utilizados, como Base 
Cartográfica,	dados	vetoriais	e	raster	disponibilizados	pelos	seguintes	órgãos:
•		Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE):	limites	municipais,	
estaduais	e	microrregiões	na	escala	1:250.000,	ano	2013.

•		Agência	Nacional	das	Águas	(ANA):	limites	das	bacias	e	regiões	hidro-
gráficas	na	escala	1:1.000.000,	ano	2006.	

•		United	States	Geological	Survey	(USGS):	Modelo	Digital	de	Elevação	
(Mde), proveniente da shuttle radar topography Mission (srtM), re-
solução de 30 metros, ano 2014. 

O	sistema	de	projeção	adotado	foi	a	Projeção	Universal	Transversa	de	
Mercator (utM), Fuso 22 s, datum horizontal sirgas 2000, datum ver-
tical: imbituba, Meridiano de referência: 51° W. gr., Paralelo de referên-
cia: 0°.

o software utilizado para a manipulação dos dados foi o arcMaP da plata-
forma arcgis 10.2, da empresa esri, com licenças de propriedade do labo-
ratório de geoprocessamento da universidade do estado de santa Catarina 
(GEOLAB/UDESC).	Para	a	elaboração	dos	Mapas	Temáticos,	foram	utiliza-
das	 fontes	de	vários	órgãos	públicos,	 segundo	especificação	do	Quadro	1	
apresentado a seguir.

quadro 1. Detalhamento dos mapas temáticos

Título do mapa Órgão/fonte Escala/resolução Ano
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Mapa 01. Principais unidades geológicas serviço geológico do Brasil — CPrM 1:500.000 2014

Mapa 02. hipsométrico USGS/Shuttle	Radar	Topography	Mission	—	SRTM resolução espacial de 30m 2014

Mapa 03. Principais unidades geomorfológicas
Atlas	Oficial	de	Santa	Catarina,	

Secretaria	de	Planejamento	—	SEPLAN
1:1.000.000 1986

Mapa 04. Pedológico
empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária	—	EMBRAPA

1:250.000 2002

Mapa	05.	Estações	de	Dados	Meteorológicos	e	Normais	
Ombrotérmicas	Mensais	1979-2013/	mm/°C

dados da própria pesquisa / 2015

Mapa	06.	Limites	Regiões	Hidrográficas	e	Microrregiões
Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	—	

iBge
agência nacional das águas — ana

1:250.000 
1:1.000.000

2013 
2016

Mapa	07.	Bacias	e	Regiões	Hidrográficas agência nacional das águas — ana 1:1.000.000 2006

Mapa	08.	Rede	Hidrográfica agência nacional das águas — ana 1:1.000.000 2006

Mapa 09. Municípios integrantes da 
Região	Hidrográfica	—	RH01

Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	—	
iBge

agência nacional das águas — ana

1:250.000 
1:1.000.000

2013 
2006



Mapa 01. Principais unidades geológicas serviço geológico do Brasil — CPrM 1:500.000 2014

Mapa 02. hipsométrico USGS/Shuttle	Radar	Topography	Mission	—	SRTM resolução espacial de 30m 2014

Mapa 03. Principais unidades geomorfológicas
Atlas	Oficial	de	Santa	Catarina,	

Secretaria	de	Planejamento	—	SEPLAN
1:1.000.000 1986

Mapa 04. Pedológico
empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária	—	EMBRAPA

1:250.000 2002

Mapa 10. Municípios integrantes da 
Região	Hidrográfica	—	RH02

Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	—	
iBge

agência nacional das águas — ana

1:250.000 
1:1.000.000

2013 
2006

Mapa 11. Municípios integrantes da 
Região	Hidrográfica	—	RH03

Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	—	
iBge

agência nacional das águas — ana

1:250.000 
1:1.000.000

2013
2006

Mapa	12.	Disponibilidade	Hídrica	por	Região	Hidrográfica	
—	Vazões	Médias	de	Longo	Termo	—	Qmlt	(m2/s)

Plano	de	Desenvolvimento	Sustentável	da	Bacia	
do rio uruguai (Bid)

/	 2008
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Mapa	13.	Disponibilidade	Hídrica	Superficial	por	Bacia	
Hidrográfica	—	Valores	de	Referência	Q90%,	Q7,	10	

(m2/s)

Panorama dos recursos hídricos de sC 
(sds)

/	 2006

Mapa 14. aquíferos
Carta hidrogeológica de santa Catarina — 

serviço geológico do Brasil — CPrM
1:500.000 2013

Mapa 15. Poços Perfurados registrados no siagas
Sistema	de	Informações	de	Águas	Subterrâneas	

— (siagas) — CPrM
/ 2011

Mapa	16.	Demandas	Hídricas	por	Região	Hidrográfica
Plano	de	Desenvolvimento	Sustentável	da	Bacia	

do rio uruguai (Bid)
/	 2008



Mapa 17. Índice de Criticidade recursos hídricos 
Superficiais	—	ICRH

Panorama dos recursos hídricos de sC (sds) /	 2006

Mapa 18. uso e ocupação da terra Fundação do Meio ambiente — FatMa 1:50.000 2007

Mapa 19. População total (urbana e rural) e 
Densidade	Demográfica

Censo	Demográfico	do	Instituto	Brasileiro	de	
Geografia	e	Estatística	—	IBGE

/ 2010

Mapa 20. População total — urbana e rural (2010) 
–	Densidade	Demográfica	(2010)	e	Crescimento	Relativo	

por Microrregião (2000-2010)

Censo	Demográfico	do	Instituto	Brasileiro	de	
Geografia	e	Estatística	—	IBGE

/ 2010

Mapa 21. Fontes de abastecimento de água nos 
domicílios por Microrregião (2010)

Censo	Demográfico	do	Instituto	Brasileiro	de	
Geografia	e	Estatística	—	IBGE

/ 2010
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Mapa 22. demanda de água urbana, Prestadoras de 
serviços e situação do sistema (2015)

atlas de abastecimento urbano de agua, 
agência nacional de águas — ana /	 acesso 2015

Mapa 23. Composição setorial do PiB por Município
Censo	Demográfico	do	Instituto	Brasileiro	de	

Geografia	e	Estatística	—	IBGE
/ 2010

Mapa 24. trabalhadores por atividade econômica 
por Microrregião

Ministério do trabalho, rais / 2011

Mapa	25.	Quantidade	Produzida	de	Soja	(Toneladas)	
por Município

Produção agrícola Municipal, instituto Brasileiro 
de	Geografia	e	Estatística	—	IBGE	

/	 2013



Mapa	26.	Quantidade	Produzida	de	Milho	(Toneladas)	
por Município

Produção agrícola Municipal, instituto Brasileiro 
de	Geografia	e	Estatística	—	IBGE	

/	 2013

Mapa	27.	Quantidade	Produzida	de	Feijão	(Toneladas)
por Município

Produção agrícola Municipal, instituto Brasileiro 
de	Geografia	e	Estatística	—	IBGE	

/ 2013

Mapa 28. rebanho de suínos 2013 por Município
Produção	Pecuária	Municipal,	Instituto	

Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	—	IBGE	
/ 2013

Mapa	29.	Galináceos	2013	por	Município
Produção	Pecuária	Municipal,	Instituto	

Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	—	IBGE
/ 2013

Mapa 30. rebanho de Bovinos 2013 por Município
Produção	Pecuária	Municipal,	Instituto	

Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	—	IBGE	
/ 2013
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Mapa 31. vacas ordenadas 2013 por Município
Produção	Pecuária	Municipal,	Instituto	

Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	—	IBGE	
/	 2013

Mapa 32. geração de energia hidroelétrica
Sistema	de	Informações	Georreferenciadas	do	
Setor	Elétrico	—	SIGEL/	Agência	Nacional	de	

energia elétrica 
/ 2015

Mapa 33. ocorrências de registros de desastres do 
tipo estiagem por Município 1970-2012

Sistema	Integrado	de	Informações	Sobre	
desastres — s2id

/ 2012

Fonte: elaboração própria.



CApíTuLO I 

enquadraMento geolÓgiCo, 
geoMorFolÓgiCo e PedolÓgiCo
Jairo Valdati
Maria Paula Casagrande Marimon
Mariane Alves Dal Santo

Muitas vezes a disponibilidade hídrica é tratada como, somente, uma 
questão	de	recursos	hídricos,	ou	seja,	como	existência	ou	não	de	águas	su-
perficiais	e	subterrâneas	para	uso.	Contudo,	a	disponibilidade	hídrica	é	con-
dicionada por diversos fatores do meio físico. um dos principais é de natu-
reza	climática	e	relaciona-se	com	a	circulação	atmosférica,	que	estabelece	
o	regime	pluviométrico	e	que,	por	isso	mesmo,	está	também	diretamente	
relacionada	 com	a	 seca/estiagem	climática.	Mas,	 uma	 vez	 que	 a	 água	 das	
chuvas	 atinge	 a	 superfície,	 sua	 circulação,	 conservação	e/ou	perda	é	 con-
dicionada a outros aspectos do meio físico, entre os quais o tipo de rocha 
(geologia), o tipo de relevo (geomorfologia) e o tipo de solo (pedologia). 

Este	relatório	tem	início,	exatamente,	pelos	aspectos	relacionados	com	
as rochas, as formas do terreno e os tipos de solo. uma detalhada compre-
ensão	do	condicionamento	exercido	por	essa	base	física,	só	se	torna	possível	
a uma escala de estudo com algum detalhamento (nível microrregional e 
municipal	e,	até,	submunicipal).	Como	não	existem	dados	disponíveis	com	
esse	nível	de	detalhe	não	será	possível	estabelecer	implicações	pormenori-
zadas entre aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos, por um 
lado e, disponibilidade hídrica e estiagem, por outro. Contudo, atendendo a 
certa homogeneidade na grande maioria de mesorregião, torna-se possível 
debater as tendências que marcam a maneira como as rochas, as formas do 
terreno e os solos podem condicionar a disponibilidade hídrica, em especial, 
quando	considerados	em	interação	com	outros	fatores,	especificamente,	de	
ordem	climática	e	hidrológica.

1. GEOLOGIA

os dados geológicos disponíveis estão mapeados pelo serviço geológico 
do	Brasil	(CPRM)	na	escala	de	1:500.000.	Não	existem,	assim,	dados	com	
o	detalhamento	necessário	a	uma	análise	de	nível	microrregional	(e,	claro,	
muito menos, municipal). trata-se, somente, de um sintético enquadramen-
to geológico, que permite compreender o tipo de substrato geológico geral 
da	mesorregião.	Como	se	verá	em	termos	macroanalíticos	existe	certa	ho-
mogeneidade geológica.

1.1. Domínios geológicos de Santa Catarina

santa Catarina é formada por cinco grandes domínios geológicos (Mari-
Mon et al, 2014):
•	Embasamento	Cristalino.
•	Coberturas	Vulcanossedimentares	do	tipo	foreland.
•		Bacia	do	Paraná	(cobertura	sedimentar	Gondwânica	e	rochas	efusivas	

do grupo serra geral).
•	Magmatismo	Alcalino	Subsaturado.
•	Cobertura	Sedimentar	do	Cenozoico.

O	Grupo	Serra	Geral	recobre	aproximadamente	52%	da	área	do	estado	
catarinense	e	fisiograficamente	constitui	a	feição	planalto	catarinense,	com	a	
altitude	média	em	torno	de	850	metros,	cujo	relevo	mergulha	suavemente	
para	oeste.	No	oeste	do	estado,	nas	proximidades	do	município	de	Vargeão,	
há	uma	estrutura	circular	com	lineações	concêntricas,	chamada	de	Domo	
do vargeão.
Na	área	de	estudo	predominam	as	rochas	efusivas,	pertencentes	ao	Gru-

po	Serra	Geral,	que	constituem	o	topo	da	sequência	estratigráfica	da	Bacia	
Sedimentar	do	Paraná	no	estado	de	Santa	Catarina.	Tais	rochas	são	resultan-
tes	da	solidificação	de	sucessivos	derrames	de	lavas,	originados	pela	abertura	
do oceano atlântico no período Mesozóico. vale destacar, contudo, a ocor-
rência de duas sequências distintas: 
a)		Uma	básica,	representada	por	basaltos	e	fenobasaltos,	que	dominam	na	

base; 
b)		Outra	ácida,	representada	por	riolitos,	riodacitos	e	dacitos,	posiciona-

dos no topo do grupo. 
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É	possível	ainda	destacar	que	no	Oeste	Catarinense	a	sequência	básica	é	
dominante,	abrangendo	em	torno	de	80%	da	área	de	exposição	do	Grupo	
Serra	Geral.	O	Grupo	 Serra	Geral	 está	 subdividido	 em	 várias	 formações	
geológicas,	que	aparecem	identificadas	no	Mapa	01	(p.	36)	e,	em	seguida,	
descritas brevemente.

1.2. Formações geológicas do Grupo Serra Geral

1.2.1. Formação Campo erê

Ocorre	na	região	noroeste	da	área	de	estudo,	no	 limite	entre	os	esta-
dos	de	Santa	Catarina	e	Paraná.	Petrograficamente,	a	formação	Campo	Erê	
é	constituída	por	basaltos	granulares	finos	a	médios,	melanocráticos	cinza,	
com	horizontes	vesiculares	preenchidos	por	zeolitas,	carbonatos,	apofilitas,	
saponita.	Registra-se	que	a	estrutura	de	fluxo	e	pahoehoe	são	comuns.

1.2.2. Formação Cordilheira alta

É	constituída	por	basaltos	de	granulação	fina,	melanocráticos,	apresentam	
espessos horizontes vesiculares com preenchimento de quartzo (ametista), 
zeolitas, carbonatos, celadonita, cobre nativo e barita. destaca-se que a for-
mação	Cordilheira	Alta,	compreende	uma	das	maiores	jazidas	de	ametista	
do estado de santa Catarina.

1.2.3. Formação Palmas

É	composta	por	rochas	de	composição	intermediária	a	ácida,	riodacitos	a	
riolitos,	mesocráticos,	microgranulares	a	vitrofíricas.	Apresenta	textura	es-
ferulítica	comum	(tipo	carijó),	forte	disjunção	tabular	no	topo	dos	derrames	
e	maciço	na	porção	central,	dobras	de	fluxo	e	autobrechas	são	frequentes.	
As	vesículas	são	preenchidas	por	calcedônia	e	ágata.

1.2.4. Formação Chapecó

Essa	formação	corresponde	a	rochas	ácidas	variando	entre	riolitos	e	rio-
dacitos,	 matriz	 vitrofírica	 que	 contém	 pórfiros	 de	 feldspatos.	Ocorre	 do	
centro	para	o	norte	da	área	de	pesquisa	e	na	maioria	das	vezes	encontra-se	
assentada sobre basaltos.

1.2.5. Formação Campos novos

É	composta	de	basaltos	microgranulares,	 textura	microgranular,	 domi-
nantemente pretos. nessa formação são comuns vesículas mili a centrimé-
tricas	preenchidas	por	opala	preta	e	água.	Eventual	presença	de	cobre	nati-
vo,	com	alteração	amarelada	(jarosita)	característica.

1.2.6.	Formação	Paranapanema

Está	 localizada	na	porção	central	da	área.	É	composta	por	basaltos	mi-
crogranulares	cinza,	com	alteração	ao	longo	das	disjunções	para	vermelho	
amarronzado, horizontes vesiculares espessos preenchidos por quartzo 
(ametista), zeolitas, carbonatos, cobre nativo e celadonita e barita.

1.2.7. Formação gramado

Essa	formação	é	constituída	por	derrames	basálticos,	onde	prevalecem	as	
formas	de	lóbulos,	melanocráticos	cinzas,	horizonte	vesicular	espesso	e	abun-
dante,	com	predomínio	de	zeolitas,	carbonatos,	apofilitas,	saponitas.	São	co-
muns	as	estruturas	de	fluxo	e	pahoehoe.	Apresenta	frequentes	intercalações	
com	rochas	sedimentares	eólicas	(intertrápicas)	da	Formação	Botucatu.

1.2.8. Coberturas sedimentares do Cenozoico 

Na	região	estão	representados	por	sedimentos	fluviais	que	formam	pla-
nícies de fundo de vale. esses depósitos possuem morfologia plana e vegeta-
ção características, seguidamente recortam depósitos mais antigos, eviden-
ciando	que	estão	geneticamente	ligados	a	um	abaixamento	do	nível	de	base	
de	erosão	no	Quaternário.	São	constituídos	por	areias,	argilas,	cascalho	e	
material síltico-argiloso, distribuindo-se desde os materiais mais grosseiros 
próximos	às	nascentes	dos	cursos	d’água	até	os	mais	finos	que	predominam	
nas planícies de inundação.

Em	termos	de	recursos	minerais,	as	principais	jazidas	são	água	mineral,	
ametista, basalto e argila vermelha. o cobre e manganês constituem ocor-
rências minerais pontuais (santa Catarina, 1991).

As	características	das	litologias	que	compõem	o	Grupo	Serra	Geral	de-
finem	o	comportamento	dos	aquíferos	regionais.	A	estrutura	desenvolvida	
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pelo	resfriamento	dos	derrames,	e	que	nas	diversas	formações	geológicas	
apresenta	diferenças,	determina	 a	 circulação	das	 águas	 subterrâneas.	Nas	
disjunções	colunares	as	águas	de	 infiltração	têm	movimento	vertical	e	nas	
disjunções	horizontais	e	zonas	vesiculares	as	águas	se	acumulam	e	alteram	
mais	intensamente	a	rocha.	Os	principais	reservatórios	das	águas	subterrâ-
neas	do	aquífero	fraturado	Serra	Geral	são	encontrados	junto	aos	sistemas	
de falhamentos regionais. essas estruturas também condicionam o desen-
volvimento	dos	canais	fluviais	da	região.

2. GEOMORfOLOGIA

a geomorfologia é a ciência que estuda a evolução das formas de relevo, 
seus condicionantes e processos de formação. os estudos geomorfológicos 
podem ser realizados em diferentes escalas de trabalho, sendo que quanto 
maior	for	a	escala,	mais	detalhe	e	profundidade	de	análise	são	exigidos.	Este	
estudo trabalha com a escala regional e toma por base dados disponíveis 
mapeados a uma escala de 1:1.000.000. assim, são apresentados somen-
te os principais compartimentos de relevo, não atingindo níveis de detalhe. 
Por	compartimento	entende-se	regiões	que	apresentam	formas	de	relevo	
homogêneas entre si e que apresentam certos processos modeladores em 
comum, assim como uma litologia e estrutura geológica particular.

A	formação	de	relevos	diversificados	—	e	com	isso	a	formação	de	paisa-
gens particulares no estado de santa Catarina — deve-se à ação dos agentes 
modeladores	externos	sobre	variados	tipos	de	rochas	e	de	estruturas	geo-
lógicas. essas formas de relevo podem ser agrupadas em grandes comparti-
mentos,	os	quais	são	definidos	a	partir	de	diferentes	critérios,	como	tipo	de	
modelado	(de	acumulação	e/ou	de	dissecação),	nível	topográfico,	aspectos	
geológicos e agentes modeladores. 

de acordo com o Mapa geomorfológico de santa Catarina (gaPlan, 
1986)	os	rios,	a	gravidade	e	a	chuva	no	interior	do	estado	são	os	principais	
responsáveis	pela	esculturação	do	relevo	a	partir	de	diferentes	rochas	e	es-
truturas geológicas. assim, no oeste Catarinense, para além da serra geral, 
o	 relevo	 é	menos	 dissecado,	 com	 algumas	 exceções	 nos	 vales	 do	 rio	 do	
Peixe,	Jacutinga,	Chapecó,	ente	outros.	

os compartimentos de relevo aqui considerados seguem os do atlas 
de	Santa	Catarina	 (GAPLAN,	1986),	o	qual	 foi	elaborado	pelos	 técnicos	

do	Projeto	Radam-Brasil	a	partir	da	análise	de	imagens	de	radar,	de	visitas	
a	 campo	e	de	 consultas	 bibliográficas.	Cada	 compartimento	 é	 um	agru-
pamento de formas compatível com a escala do mapa. Portanto, são, em 
si,	regiões	de	relevo	e	não	formas	de	relevo.	As	formas	de	relevo	são	as	
elevações	(morros,	montanhas,	colinas),	os	vales,	as	planícies,	os	campos	
de	dunas,	os	terraços	marinhos	ou	fluviais,	as	cuestas,	as	escarpas,	entre	
tantas outras. 
Também	conforme	o	Atlas	de	Santa	Catarina	(GAPLAN,	1986),	as	prin-

cipais unidades geomorfológicas presentes no estado de santa Catarina 
são: Planícies Costeiras, Planícies Fluviais, serra geral, serras do leste Ca-
tarinense,	 Serra	 do	Mar,	 Patamar	 de	Mafra,	 Patamares	 do	Alto	Rio	 Itajaí,	
Patamares	da	 Serra	Geral,	 Planalto	Dissecado	do	Rio	 Iguaçu/Rio	Uruguai,	
Planalto dos Campos gerais, Planalto de lages, Planalto de são Bento do sul 
e depressão da Zona Carbonífera Catarinense. 

dentre as unidades citadas, estão presentes no oeste do estado a do Pla-
nalto	dos	Campos	Gerais	e	a	do	Planalto	Dissecado	Rio	Iguaçu/Rio	Uruguai,	
os quais estão descritos a seguir.

2.1. Unidades geomorfológicas do Oeste Catarinense

2.1.1. Planalto dos Campos gerais

Da	escarpa	da	Serra	Geral	para	oeste	ocorre	o	afloramento	dos	derrames	de	
rochas efusivas originados na separação dos continentes sul-americano e africa-
no,	na	era	Mesozóica.	Estes	derrames	inicialmente	tinham	caráter	básico	(pobre	
em sílica) formando basaltos, contudo, os últimos derrames tinham lavas com 
mais	sílica	em	sua	composição	gerando	rochas	do	tipo	intermediário	a	ácido.	

Os	Planaltos	dos	Campos	Gerais	são	as	partes	menos	dissecadas,	ou	seja,	
mais preservadas, as que sofreram menor ação dos agentes erosivos e de 
consequência	da	ação	fluvial.	Desse	modo,	esse	planalto	apresenta	partes	
mais escavadas pelos rios e partes com superfícies mais elevadas e pouco 
dissecadas pelas drenagens que podem ser visualizadas no Mapa 02 (p. 38) 
representadas	pelas	áreas	de	alta	hipsometria.	

o planalto dos Campos gerais não é, pois, um bloco único, mas sim 
um	 conjunto	 de	 blocos	menores	 separados	 pelos	 vales	muito	 amplos	 e	
profundos	dos	rios	Canoas,	Pelotas,	Uruguai	e	seus	afluentes.	As	porções	
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mais importantes deste planalto são o Planalto de são Joaquim, o Planalto 
de Palmas, o Planalto de Capanema, o Planalto de Campos novos e o 
Planalto de Chapecó. as maiores altitudes são de cerca de 1.220 metros, 
diminuindo gradativamente para sudoeste, na região de Chapecó, com 
aproximadamente	600	metros	de	altitude.	Ele	segue	o	caimento	regional,	
de leste para sudoeste. 

No	Planalto	dos	Campos	Gerais	existem	muitos	trechos	de	rios	que	se-
guem as linhas de fraturas e falhas, sendo a densidade de drenagem alta, mas 
de vales pouco escavados. os leitos dos rios são geralmente rochosos e as 
planícies	fluviais	pouco	desenvolvidas.	Os	leitos	rochosos	contribuem	para	
a ocorrência de muitos saltos e corredeiras nessa unidade geomorfológica.

2.1.2.	Planalto	Dissecado	Rio	Iguaçu/Rio	Uruguai

As	elevações	desse	planalto	apresentam-se	na	forma	de	morros	e	mon-
tanhas com topos planos, seguindo a estrutura dos derrames de lava. em 
alguns locais são mais estreitos por causa da grande densidade de drenagem. 
também podem ocorrer divisores em crista quando se estabelecem em an-
tigos lineamentos estruturais, como é caso das serras do irani, do gregório, 
do Chapecó. 

esse compartimento agrupa as partes dos terrenos de derrames de la-
vas mais erodidas pelos numerosos rios das bacias do uruguai e do iguaçu, 
que	também	podem	ser	visualizadas	no	Mapa	02	(p.	24),	nas	áreas	de	baixa	
declividade.	Os	afluentes	da	margem	direita	do	rio	Uruguai	são	os	grandes	
responsáveis	pela	dissecação	desse	compartimento,	como	o	Canoas,	o	Pei-
xe,	o	Irani,	o	Chapecó,	o	Jacutinga	e	o	Peperi-Guaçu.	
As	altitudes	podem	ir	dos	1.800	metros	junto	da	escarpa	da	Serra	Geral	

em	Urubici,	a	leste,	até	176	metros	no	fundo	do	vale	do	rio	Uruguai,	a	su-
doeste.	Contudo	as	altitudes	médias	ficam	em	torno	dos	900	ou	600	metros	
(mais	próximo	do	 rio	Pelotas	 e	do	 rio	Uruguai).	As	 encostas	 apresentam	
patamares estruturais bem marcados modelados em rochas com diferentes 
resistências ao intemperismo e à erosão, que são atravessadas pelos rios no 
seu trabalho de escavar os vales. 

Os	vales	dos	 rios	 são	profundos,	 encaixados	e	 sinuosos,	 seguindo,	 em	
muitos	casos,	linhas	de	falhas	e/ou	fraturas	geológicas.	Uma	feição	comum	
ao longo dos rios Pelotas e uruguai são os meandros estruturais, os quais 
se diferenciam dos meandros de planície por serem esculpidos em rochas 

e não em sedimentos. esses rios instalaram-se em uma rede de fraturas re-
tangular, provavelmente fraturas de resfriamento do basalto. dessa forma, o 
leito segue por uma fratura até que encontra um local de cruzamento delas 
e segue por outra que tem direção ortogonal à primeira. 

este processo vai construindo uma série de voltas no rio, o qual apro-
funda seu leito. os leitos dos rios são rochosos ou contêm depósitos de se-
dimentos	com	pouca	espessura.	Há	muitas	corredeiras,	saltos	e	cachoeiras	
nesse compartimento de relevo. Peluso Júnior (1991) cita casos de quedas 
d’água	(cachoeiras)	e	corredeiras	em	diferentes	zonas	de	consolidação	do	
basalto	no	oeste	de	Santa	Catarina.	Estas	feições	representam	níveis	de	base	
locais para os processos de erosão e sedimentação dos rios.

no Mapa das unidades geomorfológicas (Mapa 03, p. 40) nota-se o pre-
domínio da unidade geomorfológica denominada de Planalto dissecado do 
Rio	Iguaçu	/	Uruguai.	Essa	unidade	de	relevo	apresenta	também	as	menores	
altitudes,	pois	o	relevo	apresenta-se	mais	dissecado.	Já	a	unidade	geomorfo-
lógica	Planalto	dos	Campos	Gerais	ocupa	menor	área	da	região	oeste	e	está	
representada	pelas	áreas	do	planalto	mais	elevadas,	ou	seja,	que	sofreram	
menor desgaste ao longo do tempo. 

no que tange às estiagens o estudo geomorfológico demonstra que, de 
modo	geral,	na	unidade	Planalto	Dissecado	Rio	Iguaçu/Rio	Uruguai	existem	
solos mais desenvolvidos e, consequentemente, com mais capacidade de 
retenção	da	água	do	que	na	unidade	Planalto	dos	Campos	Gerais.	Por	outro	
lado é nesta unidade que ocorre o maior uso do solo com atividades agríco-
las,	aumentando	a	demanda	de	água.	Nesse	sentido,	uma	compreensão	mais	
detalhada	 sobre	as	 condicionantes	e	os	mecanismos	de	 retenção	da	 água	
nos	 diferentes	 tipos	 de	 solos	 exigiria	 a	 realização	 de	 estudos	 específicos,	
principalmente	em	escala	de	detalhe.	Mas,	ao	falar	disto,	já	se	está	falando,	
também,	de	questões	pedológicas.
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3. PEDOLOGIA

A	gênese	dos	solos	está	diretamente	relacionada	à	geologia,	ao	relevo	e	
ao	clima,	com	a	participação	dos	seres	vivos	que	acabam	definindo,	em	um	
arranjo	espacial,	as	unidades	pedológicas.	A	área	de	estudo	constitui-se	pe-
los	tipos	de	solos	cujas	características	são	apresentadas	na	sequência.	Mais	
uma vez, trabalha-se com dados disponíveis na escala de 1:500.000.

3.1. Tipos de solo no Oeste Catarinense

3.1.1.	Cambissolo	(háplico	e	húmico)

este grupo engloba solos constituídos por material mineral, com horizon-
te	B	claramente	definido.	Devido	à	heterogeneidade	do	material	de	origem,	
das	 formas	de	 relevo	e	das	condições	climáticas,	 as	características	desses	
solos variam muito de um local para outro. apresentam espessura no míni-
mo mediana (50-100 cm de profundidade) e sem restrição de drenagem, em 
relevo	pouco	movimentado,	eutróficos	ou	distróficos.	Quando	situado	em	
planícies	aluviais	estão	sujeitos	a	inundações	que,	se	frequentes	e	de	média	
a longa duração, são fatores limitantes ao pleno uso agrícola desses solos.

3.1.2. latossolo bruno

Solo	que	ocorre,	principalmente,	nas	áreas	elevadas	dos	planaltos	do	sul	do	
Brasil, onde a altitude supera 800 metros (clima subtropical). apresenta cores 
amarelas avermelhadas com enriquecimento de matéria orgânica na superfície. 
Em	geral,	é	argiloso	e	muito	argiloso,	derivado	de	rochas	basálticas	e	riodacíticas	
apresentando	horizonte	A	(superficial),	relativamente	escuro,	ocorrendo	sobre-
jacente	ao	horizonte	de	cor	brunada.	Por	ser	profundo	e	muito	poroso	em	con-
dições	naturais,	não	apresenta	limitação	física	ao	desenvolvimento	radicular	em	
profundidade.	No	entanto,	este	solo	possui	baixo	potencial	nutricional	e	teores	
de alumínio em profundidade, que podem afetar o enraizamento. esta limitação 
é	agravada	devido	à	baixa	quantidade	de	água	disponível	às	plantas.

3.1.3. latossolo vermelho

Tipo	de	solo	com	horizonte	B,	baixa	capacidade	de	permuta	de	cátions,	
baixa	relação	textural	B/A,	baixos	conteúdos	de	silte	e	alto	grau	de	intempe-

rismo.	Apresenta	coloração	tipicamente	avermelhada.	A	textura	pode	variar	
desde média até muito argilosa, ocorrendo em relevo suave ondulado. ge-
ralmente	é	álico	e	distrófico,	mas	podem	ser	encontradas	áreas	de	latossolos	
eutróficos,	principalmente.	No	entanto,	esse	tipo	de	solo	possui	baixo	po-
tencial	nutricional	e	teores	de	quando	se	desenvolvem	de	rocha	calcária	ou	
de	arenitos	com	cimentação	calcária.

3.1.4. neossolo litólico

grupo que incluiu solos poucos desenvolvidos, rasos, sem a presença de 
água,	apresentando	horizonte	A	diretamente	sobre	a	rocha	ou	horizonte	C	
de	pequena	 espessura	 (sem	horizonte	B).	 É,	 normalmente,	 pedregoso	e/
ou	rochoso,	moderada	a	excessivamente	drenado	com	horizonte	A	pouco	
espesso,	cascalhento,	de	textura	predominantemente	média,	podendo	tam-
bém	ocorrer	solos	de	textura	arenosa,	siltosa	ou	argilosa.	Pode	ser	distrófico	
ou	eutrófico,	ocorrendo	geralmente	em	áreas	de	relevo	suavemente	ondu-
lado a montanhoso, apresenta poucas alternativas de uso por se tratar de 
solo raso ou muito raso e usualmente rochoso e pedregoso.

3.1.5.	Nitossolo	(háplico	e	vermelho)

Compreende	solos	minerais	com	B	textural,	não	hidromórfico,	com	ele-
vada	saturação	por	bases,	baixa	saturação	por	alumínio	e	baixa	capacidade	
de	troca	de	cátions.	A	fertilidade	natural	é	de	média	a	alta	com	baixa	exigên-
cia do uso de fertilizantes e corretivos. 

3.1.6.	Organossolo

Engloba	solos	provenientes	de	material	originário	de	natureza	predomi-
nantemente	orgânica.	Definido	pelo	SiBCS	(EMBRAPA,	2006)	como	apre-
sentando horizontes de constituição orgânica (h ou o) de coloração preta, 
cinzenta muito escura ou brunada e, com grande proporção de resíduos 
vegetais em grau variado de decomposição, que pode sobrepor-se ou estar 
entremeado	por	horizontes	ou	camadas	minerais	de	espessuras	variáveis.	
Usualmente,	é	um	solo	fortemente	ácido,	com	alta	capacidade	de	troca	de	
cátions	e	baixa	saturação	por	bases	(distróficos)	e,	por	vezes,	com	teor	de	
alumínio	elevado.	Verificam-se,	no	entanto,	esporádicas	ocorrências	de	sa-
turação	média	ou	alta	(eutróficos).	Pode	apresentar	horizonte	sulfúrico,	ma-
teriais	sulfídricos,	caráter	sálico,	propriedade	sódica	ou	solódica,	podendo	



estar recoberto por deposição pouco espessa (menor do que 40 cm de 
espessura) de uma camada de material mineral.

no Mapa Pedológico da Mesorregião oeste de santa Catarina (Mapa 04, 
p.	43)	notam-se	extensas	áreas	de	cambissolo	 intercaladas	com	outras	 ti-
pologias	de	solos,	principalmente	o	latossolo.	As	áreas	ocupadas	por	esses	
tipos de solos são muito usadas para cultivos agrícolas por possuírem um 
bom desenvolvimento vertical, com horizontes bem desenvolvidos e boa 
drenagem	e,	principalmente,	por	estarem	situados	em	áreas	de	relevo	pou-
co movimentado.

tanto as formas e depósitos gerados a partir dos processos geomorfoló-
gicos, como os aspectos relativos à formação dos solos dependem do ma-
terial	de	origem	e	estão	estreitamente	ligados	à	quantidade	e	ação	da	água	
na	desagregação	e	no	transporte	de	partículas	no	interior	do	perfil	de	solo.	
A	estrutura	do	solo,	por	seu	turno,	pode	armazenar	mais	ou	menos	água	de	
acordo com sua porosidade, formando assim um sistema de interdependên-
cia.	É	a	água	que	infiltra	que,	potencialmente,	pode	ser	usada	como	recurso	
para	o	abastecimento	humano	e	uso	agrícola,	uma	vez	que	esta	fica	armaze-
nada naturalmente no solo e pode ser usada gradualmente dependendo da 
demanda.

A	alteração	ao	longo	do	tempo	do	substrato	rochoso	fornecerá	material	
para ser erodido, transportado e depositado pelos processos geomorfológi-
cos. a alteração deste material rochoso, iniciado com o processo de intem-
perismo,	imprime	ao	solo	características	específicas	herdadas	da	composição	
das rochas. tanto os processos geomorfológicos, quanto os pedogenéticos 
dependem	da	presença	de	 água	para	 seu	desenvolvimento,	portanto,	 em	
escala de detalhe, as características pedológicas e geomorfológicas estão in-
timamente	atreladas	à	quantidade	de	água	que	a	superfície	a	eles	interessada	
recebe. 

no que tange às estiagens o estudo geomorfológico demonstra que, de 
modo	geral,	na	unidade	Planalto	Dissecado	Rio	Iguaçu/Rio	Uruguai	(que	é	a	
unidade	largamente	dominante,	como	já	se	verificou	no	mapa	de	Unidades	
Geomorfológicas,	Mapa	03)	existem	solos	mais	desenvolvidos	e,	consequen-
temente,	com	mais	capacidade	de	retenção	da	água	do	que	na	unidade	Pla-
nalto dos Campos gerais.

o Mapa Pedológico da Mesorregião oeste de santa Catarina (Mapa 04, 
p.	43)	evidencia	a	presença	de	extensas	áreas	de	cambissolos	 intercaladas	

com	outras	tipologias	de	solos,	principalmente	os	latossolos.	As	áreas	ocu-
padas por esses tipos de solos são muito usadas para cultivos agrícolas por 
possuírem um bom desenvolvimento vertical, com horizontes bem desen-
volvidos	e	boa	drenagem	e,	principalmente,	por	estarem	situados	em	áreas	
de	relevo	pouco	movimentado.	Isso	significa	que,	na	maior	parte	da	mesor-
região, predomina uma combinação geomorfológica e pedológica de solos 
desenvolvidos,	teoricamente,	com	boa	capacidade	de	retenção	de	água.

Por outro lado, é na referida unidade e nos tipos de solo citados que 
ocorre o maior uso da terra com atividades agrícolas, o que aumenta a de-
manda	de	água.	Ao	mesmo	tempo,	práticas	 inadequadas	de	exploração	e	
uso	vão	afetando	a	capacidade	de	retenção	de	água.	A	compreensão	mais	
detalhada	sobre	as	condicionantes	e	os	mecanismos	de	retenção	da	água	nos	
diferentes	tipos	de	solos	exige	a	realização	de	estudos	específicos,	principal-
mente em escala de detalhe.
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CApíTuLO II 

CliMa, estiageM 
CliMátiCa e Meses seCos
Maurici Monteiro
Pâmela do Vale Silva

Este	capítulo	tem	o	objetivo	de	caracterizar	a	in-
fluência	das	massas	de	ar	e	dos	sistemas	meteoroló-
gicos de mesoescala e de escala sinótica na mesorre-
gião oeste; caracterizar as normais climatológicas de 
precipitação	e	temperatura;	identificar	os	episódios	
de estiagem, meses secos e quinzenas secas; e iden-
tificar,	estatisticamente,	a	relação	da	precipitação	e	
temperatura com o el niño oscilação sul (enos), 
Oscilação	Decadal	do	Pacífico	 (ODP),	 e	Oscilação	
Antártica	 (OA).	 A	 identificação	 de	 períodos	 secos	
foi	incluída	na	análise	para	aproximar	os	critérios	do	
Ministério da integração nacional (Castro et al, 
2003) de caracterização da ocorrência do fenômeno 
com os preceitos climatológicos, especialmente da 
bioclimatologia e da climatologia dinâmica.

a organização Mundial de Meteorologia (oMM) 
recomenda que o período de dados utilizados para 
fins	de	estudos	climáticos	tenha,	no	mínimo,	30	anos.	
seguindo a recomendação dessa organização que, 
aliás,	 corresponde	ao	escopo	 temporal	desde	 início	
definido	para	o	 trabalho	 acordado	 com	a	 SDC-SC,	
procurou-se	 obter	 os	 dados	 de	 estações	meteoro-
lógicas,	 junto	 da	 EPAGRI/CIRAM.	 Um	 conjunto	 de	
dificuldades	de	natureza	burocrático-formal	(já	refe-
ridas)	parece	ter	dificultado	e	acabado	por	inviabilizar	
a	cessão	desses	dados.	Para	ultrapassar	tal	dificuldade,	
foi	necessário	utilizar	o	sistema	de	reanálise	para	ob-
tenção de dados de temperatura e precipitação. 

descrevem-se, em seguida, os procedimentos metodológicos adotados.

1. METODOLOGIA DE PRODUÇÃO DOS DADOS CLIMATOLÓGICOS

Os	dados	trabalhados	neste	capítulo	são	referentes	ao	período	de	janeiro	de	1979	a	dezembro	de	
2013	e	são	provenientes	de	dezessete	pontos	aproximadamente	equidistantes,	de	maneira	a	abran-
ger	a	variação	climática	espacial	da	mesorregião	Oeste	Catarinense.	No	Quadro	2	está	 indicada	a	
localização	dos	pontos	(coordenadas	geográficas,	microrregiões	e	municípios).

Fonte: elaboração própria.

quadro 2. Municípios de origem dos dados meteorológicos
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Os	únicos	dados	de	estações	meteorológicas	utilizados	são	da	precipita-
ção	do	período	de	junho	de	2011	a	dezembro	de	2012,	referentes	à	área	
de	influência	da	Usina	Hidrelétrica	(UH)	Foz	do	Chapecó,	contemplando	as	
estações	localizadas	nos	municípios	de	Caibi	e	Chapecó	em	Santa	Catarina	e	
de nonoai e alpestre no rio grande do sul.

Como	 já	 se	 referiu	 na	 Introdução,	 os	 critérios	 oficiais	 da	 SEDEC/MI	
(CASTRO	et	al,	2003)	sobre	fenômenos	associados	à	insuficiência	de	pre-
cipitações,	 a	 ocorrência	 de	 estiagem	é	 caracterizada	 pelo	 atraso	 da	 tem-
porada chuvosa em mais de 15 dias e pela redução da precipitação mensal 
em	ao	menos	60%	em	relação	às	normais	climatológicas;	enquanto	que	a	
ocorrência da seca é caracterizada pelos mesmos critérios que a estiagem, 
mas com efeitos prolongados, com ocorrência de “ruptura do metabolismo 
hidrológico” (Castro et al, 2003, p.59) de maneira que sua duração deve 
ultrapassar um mês consecutivo.
Considerando	as	estações	do	ano,	a	temporada	chuvosa	na	mesorregião	

oeste inicia-se na primavera, durante o mês de setembro, o qual foi anali-
sado	em	relação	ao	atraso	pleno	das	precipitações.	Já	os	meses	chuvosos,	
estendem-se de setembro a fevereiro, abrangendo a primavera e o verão. 
Esses	meses	foram	analisados	em	relação	à	redução	das	precipitações	abaixo	
ou	igual	a	60%	das	normais	climatológicas	mensais.

Neste	capítulo,	referente	à	caraterização	dos	fatores	climáticos	condicio-
nantes de estiagem na mesorregião oeste Catarinense, entre 1979 e 2013, 
quando a designação “estiagem” é utilizada, refere-se sempre à “estiagem 
climática	(EC)”.	Sempre	que	a	intenção	for	aludir	a	uma	eventual	“estiagem	
como	desastre”	faz-se	referência	explícita.	Este	esclarecimento	é	importan-
te por tudo o que foi referido na introdução relativamente ao duplo sentido 
do termo estiagem.

1.1. Obtenção de dados de temperatura e precipitação

Para	trabalhar	os	dados	de	temperatura	foi	utilizado	o	modelo	de	reanáli-
se do eCMWF era-interim (dee, d.P.), devido a sua alta resolução espacial. 
Para a pluviosidade foi utilizado o Climate Prediction Center — national 
Centers for environmental Prediction — national oceanic and atmosphe-

ric administration, por ser um produto que combina dados de pluviômetros 
e	de	satélites.	Para	tanto,	foi	necessário	fazer	cadastro	com	chave	de	acesso	
e	executar	um	script	(rotina	operacional	para	capturar	os	dados)	desenvol-
vido	na	linguagem	de	programação	Python,	definindo	quais	variáveis	seriam	
baixadas	do	servidor	do	ECMWF.	Essas	variáveis	 foram:	componentes	at-
mosféricas,	 área,	período,	 resolução	e	nível.	A	 resolução	escolhida	 foi	de	
0.125°x0.125°,	 com	quatro	horários	de	 reanálise	diários	 (00,	06,	12	e	18	
UTC),	para	a	variável	temperatura	a	2	metros.	Ressalta-se	que,	essa	altura,	
corresponde à altura padrão de um sensor de temperatura ou do termôme-
tro de um abrigo meteorológico.
Os	dados	de	 temperatura	 foram	obtidos	de	acordo	com	as	 instruções	

disponíveis online, com acesso pelo seguinte endereço: http://software.
ecmwf.int/wiki/display/WEBAPI/Access+MARS.

Para	o	tratamento,	manipulação	e	extração	dos	dados	de	precipitação	foi	
necessário	utilizar	pacotes	de	software Climate data operators (Modali, 
K.),	Grid	Analysis	and	Display	System	(DOTY,	B.)	e	Libre	Office,	além	de	
programação	básica	na	linguagem	Shell	e	na	linguagem	Python.	Esses	dados	
foram disponibilizados no formato general regularly — distributed infor-
mation	 in	Binary	 (GRIB),	em	grade,	com	o	acumulado	diário	 (mm/dia)	no	
horário	de	12	UTC.	Via	script shell com o comando World Wide Web get 
(WGET),	os	dados	foram	baixados	diretamente	do	servidor	FTP	(File	Trans-
fer	Protocol)	do	CPC,	na	resolução	espacial	de	0,50°x0,50°,	para	o	compu-
tador de destino. Posteriormente, na etapa de tratamento dos dados, foi 
realizada a conversão de formato de griB para network Common data 
Form	(NetCDF),	com	objetivo	de	realizar	tratamento	estatístico	para	gerar	
a média dos acumulados mensais de precipitação, através do software Cdo.

a resolução espacial utilizada foi a que permitiu o maior nível de de-
talhamento	das	 informações,	considerando	que	 foram	utilizados	dados	de	
satélites.

1.2. Identificação de estiagem, meses secos e quinzenas secas

Para	a	identificação	de	episódios	relacionados	com	a	baixa	de	precipitação	
em relação à média foram utilizados dois procedimentos metodológicos. o 
primeiro	segue	os	critérios	da	SEDEC/MI	para	identificação	da	estiagem	e	

² Programa livre que propicia o download de dados da web.



seca; e o segundo segue a proposta bioclimatológica de meses secos de 
Gaussen	e	Bagnouls	 (1953,	1957	apud.	GALVÃO,	1967).	Para	além	disso,	
em	termos	absolutamente	exploratórios	e	como	sugestão	para	futuras	análi-
ses de conceitualização e pesquisas de validação, nomeadamente, no Brasil, 
adaptou-se a ideia de mês seco a um período quinzenal, esboçando a criação 
da entidade “quinzenas secas”. 
Para	análise	das	anomalias	de	precipitação	foi	realizada	correlação	gráfica	

e	análise	de	imagens	de	satélite	e	de	cartas	sinóticas	de	tempo.	Já	para	esta-
tística,	foram	utilizados	o	coeficiente	(r)	e	Teste	t	de	Student.

na bioclimatologia, a caracterização da ocorrência de períodos secos 
correlaciona o suprimento de umidade e a resposta das plantas, pois, en-
quanto fenômeno físico, a resposta desses períodos pode ser facilmente 
averiguada nos sistemas ecológicos nativos, especialmente nas plantas por 
possuírem	rápida	resposta	às	condições	de	umidade.	A	umidade,	por	sua	
vez,	depende	das	condições	de	precipitação	e	temperatura.	Quanto	mais	
elevada	a	temperatura,	maior	será	a	evaporação	da	água	proveniente	das	
precipitações,	 esteja	 essa	 umidade	 no	 ar,	 na	 superfície	 do	 solo	 ou	 nele	
armazenada	e,	maior	será	também	a	evapotranspiração	das	plantas	e	dos	
seres vivos em geral.
Considerando	o	exposto,	o	procedimento	escolhido	para	identificação	de	

períodos secos na mesorregião oeste foi a proposta bioclimatológica de me-
ses	secos	de	Gaussen	e	Bagnouls,	a	qual	considera	a	influência	da	temperatu-
ra	e	precipitação	sobre	a	vegetação,	definindo	os	meses	secos	como	aqueles	
em que a precipitação acumulada mensal é inferior ou igual ao dobro da 
temperatura média mensal. Como índice apresenta-se da seguinte maneira:

P < ou = 2xT
onde, P= precipitação, e T = temperatura.

Esta	classificação	bioclimatológica	de	meses	 secos	 também	é	 repre-
sentada	 graficamente	 em	 diagramas	 ombrotérmicos,	 apresentando	 os	
meses	secos	quando	a	barra	de	precipitação	está	abaixo	da	linha	de	tem-
peratura	média,	desde	que	se	mantenha	a	proporção	nos	eixos	x	e	y	de	
P < ou = 2t.
Destaca-se	aqui	que	a	classificação	de	meses	secos	de	Gaussen	e	Bag-

nouls	 já	 foi	 testada	na	definição	das	 regiões	bioclimáticas	do	Brasil	 (gal-
vão,	1967),	e	se	apresentou	satisfatória,	o	que	se	julga	ter	ocorrido	porque	
gaussen e Bagnouls basearam sua proposta em numerosos trabalhos de 

ecologia vegetal de diversas partes do globo. de maneira diferente, outros 
índices	e	formulas	testados	por	Galvão	(1967)	em	território	brasileiro,	além	
de	 exigirem	 dados	 frequentemente	 indisponíveis	 na	maior	 parte	 do	 país,	
apresentaram-se decepcionantes, provavelmente por terem sido estabele-
cidos,	exclusivamente,	para	determinadas	regiões.

realça-se que a adaptação da proposta bioclimatológica de meses secos 
de gaussen e Bagnouls para períodos quinzenais, é uma hipótese avançada 
por	esta	pesquisa	que,	ao	que	se	sabe,	ao	menos	na	bibliografia	conhecida	
e consultada, não foi ainda considerada nem testada. sua consideração (es-
pecificamente	 como	 fenômeno	 potencialmente	 causador	 de	 desastres	 de	
estiagem)	configura-se,	portanto,	simplesmente	como	uma	hipótese	de	tra-
balho, de natureza especulativa, a ser investigada em campo, no futuro. Por 
isso	mesmo,	a	análise	das	quinzenas	secas	só	foi	realizada,	de	forma	exempli-
ficativa,	ao	nível	da	análise	global	para	macrorregião	do	Oeste	Catarinense,	
como um todo.

A	análise	de	anomalias	na	distribuição	de	chuvas	foi	realizada	num	caso	
entrado	no	período	de	 junho	de	2011	a	dezembro	de	2012,	por	meio	da	
correlação das normais climatológicas mensais de precipitação da micror-
região	de	Chapecó,	em	milímetros,	com	a	precipitação	da	área	de	influên-
cia da usina hidrelétrica Foz do Chapecó, em porcentagem, indicando o 
quanto	choveu	abaixo	ou	acima	da	média.	Trata-se,	mais	uma	vez,	de	uma	
demonstração	exemplificativa	da	multifatoralidade	que	está	na	base	dessas	
anomalias, da incerteza de que se revestem e da importância de toma-las em 
consideração no momento da formulação de políticas e planos a propósito 
da resiliência face à estiagem.

Os	clássicos	índices	Palmer	Severity	Drought	Index	(PSDI)	de	autoria	de	
Palmer	(1965)	e	Standardized	Precipitation	Index	(SPI)	de	autoria	de	McKee	
(1993),	mais	utilizados	e	mundialmente	reconhecidos	índices	de	quantifica-
ção de seca, não foram utilizados. isto se deve ao fato de que o escopo do 
estudo não ser a mediação da severidade deste ou aquele evento de estia-
gem/seca,	mas	antes	a	 identificação	de	períodos	de	estiagem	climática,	ao	
longo de 30 anos, sua inter-relação com outros fatores físicos e com fatores 
socioeconômicos	e,	ainda,	com	as	declarações	de	emergência	por	estiagem.	
Assim,	mais	que	um	índice	de	medição	era	necessário	adotar	os	critérios	de	
identificação	tal	qual	como	definidos	por	esta	pesquisa.
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1.3. Análise estatística da inter-relação da estiagem com El Niño/La 
Niña, Oscilação Decadal do Pacífico e Oscilação Antártica 

Foi	analisada	a	influência	dos	fenômenos	El	Niño/La	Niña	(ENOS),	Oscila-
ção	Decadal	do	Pacífico	(ODP),	e	Oscilação	Antártica	(OA)	por	meio	do	uso	
de	estatística	com	teste	de	coeficiente	de	correlação	(r)	e	teste	t	de	Student,	
seguindo os parâmetros:
•		Para	análise	do	ENOS	foram	consideradas	as	ocorrências	de	El	Niño	
com	índices	superiores	a	+0,5	e	La	Niña,	com	índices	inferiores	a	-0,5,	
adotando o niño 3.4. 

•		Para	análise	da	ODP	foi	utilizada	a	tabela	mensal	entre	1979	até	2013	
calculada por Mantua et al (1997) a partir das anomalias médias mensais 
de tsM. 

•		Para	o	índice	de	OA	foram	utilizados	dados	mensais	entre	1979	e	2013	
obtidos	através	do	Climate	Prediction	Center/National	Centers	for	En-
vironmental	Prediction	(CPC/NCEP).	

•		Foi	utilizado	o	período	mensal	e	sazonal,	sendo	o	verão	como	DJF,	ou-
tono MaM, inverno JJa e a primavera como son. 

2. INFLUÊNCIA DAS MASSAS DE AR E SISTEMAS 
ATMOSfÉRICOS 

2.1. Massas de ar

As	condições	climáticas	de	uma	área	ou	de	uma	determinada	região	têm	
como principal fonte geradora as massas de ar que nela se formam ou por 
ela	se	deslocam.	Os	tipos	de	tempo	que	predominam	ou	as	suas	variações	
dependem	da	estrutura	interna	da	massa	de	ar.	Assim	surge	o	tempo	está-
vel,	quando	a	massa	de	ar	apresenta	condições	mais	regulares	de	umidade	e	
temperatura ao longo da sua estrutura, tanto na horizontal como na vertical. 
O	tempo	instável	surge	no	centro	de	uma	massa	de	ar,	quando	há	diferenças	
espaciais	 significativas	 de	 temperatura	 e	 umidade,	 forçando	 perturbações	
locais,	 como	correntes	 ascendentes	e	descendentes.	Além	disso,	 existem	
as	áreas	de	contatos	de	massas	de	ar	de	densidades	diferentes	que	quase	
sempre provocam instabilidades.
Existem	outros	fatores	que	modificam	as	massas	de	ar	como	a	continen-

talidade, a maritimidade, a latitude, a vegetação, o solo e o relevo. o relevo 
provoca	modificações	locais	muito	sensíveis	nas	massas	de	ar,	pois	funciona	

como	reforço	na	elevação	do	calor	e	umidade,	quando	em	condições	de	
barlavento e, em situação de sotavento, aumenta a estabilidade com a desci-
da do ar. descrevem-se, a seguir, as massas de ar que atuam durante o ano 
na mesorregião oeste de santa Catarina.

2.1.1. Massa equatorial Continental (mec)

Esta	massa	de	ar	apesar	de	ser	continental	é	úmida,	quente	e	 instável,	
devido a sua fonte de origem que é a região da amazônia ocidental. sua 
influência	no	 sul	do	Brasil	ocorre	no	verão	e	atinge	preferencialmente	os	
estados	do	Paraná	e	de	Santa	Catarina,	por	meio	das	instabilidades	que	se	
formam, quase sempre, no período da tarde e se estendem para boa parte 
da	noite,	com	pancadas	de	chuva,	descargas	elétricas	e	ocasionalmente	raja-
das de vento e granizo.

2.1.2. Massa tropical atlântica (mta)

Origina-se	no	oceano	Atlântico	e	tem	maior	atuação	na	faixa	litorânea	do	
sul do Brasil, o ano inteiro, ocasionando muitas nuvens e, por vezes, chu-
va, especialmente no período noturno. sua atuação na mesorregião é mais 
frequente na parte oriental, onde estão os municípios de videira, Joaçaba e 
Caçador.

2.1.3. Massa Polar (mPa e mPc)

a massa polar tem como centro de ação o anticiclone polar migrató-
rio	que	possui	distintas	 trajetórias	 ao	 longo	do	 ano	 sobre	 a	Argentina,	
uruguai, Paraguai e o sul do Brasil. o ar nessa massa de ar é mais denso 
se comparado com as massas tropicais e, por isso, quando avança em 
direção	ao	sul	do	Brasil,	dá	origem	a	sistemas	frontais	que	se	deslocam	
pela mesorregião.

no verão desloca-se sobre o atlântico e passa a ser chamada de massa 
de ar polar atlântica (mPa). nesse caso ela cruza os andes em latitudes su-
periores a 35° sul. no inverno o deslocamento é sobre o continente, quando 
passa a ser nomeada por massa de ar continental mPc e ingressa no conti-
nente sul-americano geralmente ao norte de 35°C, trazendo consigo as mais 
intensas	ondas	de	frio	verificadas	na	mesorregião.



Nas	estações	intermediárias,	outono	e	primavera,	ocorrem	variações	na	
trajetória	de	massa	de	ar	polar,	que	pode	tanto	ser	mais	continental	quan-
to pode ser mais oceânica. se predominar o deslocamento pelos oceanos 
as	 temperaturas	 tendem	a	ficar	mais	elevadas,	 reduzindo	as	horas	de	 frio	
na mesorregião. Contudo, se o deslocamento for predominantemente pelo 
continente,	as	 temperaturas	 tendem	a	ficar	mais	baixas	e	as	geadas	ficam	
mais amplas e persistentes.

2.1.4. Massa tropical Continental (mtc)

É uma massa de ar quente e seca que tem sua origem na depressão do 
Chaco. sua atuação na mesorregião oeste ocorre especialmente em con-
dições	de	tempo	muito	estável,	apresentando	amplitude	térmica	alta,	umi-
dade	relativa	do	ar	muito	baixa,	presença	de	poucas	nuvens	e	sem	registro	
de	chuva.	Sua	atuação	é	máxima	quando	ocorrem	bloqueios	atmosféricos,	
onde	os	sistemas	instáveis,	como	as	frentes,	ficam	semi-estacionárias	ao	sul	
da latitude de 30°s.

2.2. Sistemas meteorológicos

os principais sistemas meteorológicos que atuam no sul do Brasil são os 
anticiclones	e	ciclones.	Os	anticiclones,	ou	sistemas	de	altas	pressões,	são	os	
centros de ação das massas de ar relacionados com estabilidade atmosférica 
que	resulta	em	pouca	ou	nenhuma	nebulosidade.	 Já	os	ciclones,	ou	siste-
mas	de	baixas	pressões,	ocorrem	associados	à	instabilidade	atmosférica	que	
pode surgir do encontro de massas de ar com densidades diferentes ou a 
partir das bordas das massas de ar, iniciando quase sempre como um cavado 
que	se	aprofunda	e	origina	uma	baixa	pressão,	em	seguida,	resultando	na	
presença de muitas nuvens e chuvas. dependendo da instabilidade atmos-
férica,	 as	 chuvas	podem	ocorrer	 associadas	 a	 intensas	 rajadas	de	 vento	e	
trovoadas com formação de granizo.

A	Figura	1	mostra	 as	 áreas	de	domínios	dos	 anticiclones	e	 ciclones	na	
américa do sul, sistemas que têm ação direta ou indireta sobre o clima da 
mesorregião oeste Catarinense.

Figura 1. Zonas de Pressão da América do Sul

Fonte:	Monteiro	(1963).
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O	sistema	de	baixa	pressão	do	Chaco	ou	Depressão	do	Chaco	tem	influ-
ência direta e local na precipitação da mesorregião oeste. esse sistema atua, 
frequentemente associado a fenômenos que se originam do descolamento 
dos	demais	centros	de	ação,	como	as	frentes	frias	e	os	jatos	de	baixos	níveis	
(JBN),	que	transportam	em	baixos	níveis	atmosféricos,	umidade	e	calor	ori-
ginados	no	domínio	morfoclimático	amazônico.

Salienta-se	que	nas	situações	em	que	as	frentes	frias	(apesar	de	manterem	
o	 número	 de	 episódios)	 têm	 passagens	muito	 rápidas,	 as	 chuvas	 acabam	
ocorrendo	de	maneira	muito	irregular	e	com	baixos	volumes	registrados	em	
24 horas. isso ocorreu nas décadas de 1990, 2000 e 2010, quando passaram 
com maior atividade sobre o norte da argentina e Paraguai e depois sobre 
o	oceano	Atlântico.	A	continuidade	dessas	condições	tem	levado	à	escassez	
de chuvas e consequentemente à ocorrência de secas.

as instabilidades associadas às frentes frias, aos sistemas convectivos, às 
baixas	de	pressão	e	aos	cavados	à	superfície	podem	ser	intensificadas	sob	a	
presença de sistemas de altitude como os vórtices ciclônicos, os cavados e 
jatos	baixos	médios	e	altos	níveis	da	atmosfera,	além	da	Zona	de	Conver-
gência do atlântico sul (ZCas). a frequência de ocorrência de tais sistemas 
varia	com	as	estações	do	ano,	ou	seja,	de	acordo	com	a	sazonalidade.	Os	
vórtices	ciclônicos	e	os	cavados	atuam	na	 intensificação	das	 instabilidades	
atmosféricas, resultando em temporais, com chuvas fortes, ventos intensos 
e granizo.

A	corrente	de	jato,	que	é	um	fluxo	quente	e	úmido,	intensifica	e	man-
tém os sistemas Convectivos de Mesoescala (sCM) que atuam no sul do 
Brasil, especialmente na primavera e no verão. os sCM são importantes 
sistemas	meteorológicos	que	frequentemente	são	responsáveis	por	chuvas	
fortes	e	inundações,	acompanhadas	de	forte	atividade	elétrica,	por	vezes	
granizo e ventos fortes. em anos de el niño, o Jato subtropical torna-se 
mais vigoroso devido ao aumento do gradiente térmico entre o equador 
e	os	polos,	bloqueando	os	sistemas	frontais	que	continuam	estacionários	
sobre o estado catarinense. tais bloqueios causam aumento da precipita-
ção e incremento da atividade convectiva associada aos sistemas frontais e 
sistemas convectivos de mesoescala, sobre a região sul do Brasil (grimm 
et al. 1998). 
As	 chuvas	 de	maio	 de	 1983	 exemplificam	bem	 a	 situação	 extrema	 de	

como um bloqueio atmosférico persistente sobre santa Catarina associado 
a sistemas frontais pode impactar o oeste catarinense. Conforme severo 

(1994) o sistema que causou as chuvas no desastre de 1983 foi uma frente 
fria que passou pela região sul e depois voltou como frente quente. associou-
-se	a	esse	sistema	uma	baixa	pressão	que,	posteriormente,	transformou-se	
em um vórtice ciclônico, que se desenvolveu sobre a mesorregião oeste 
Catarinense, aumentando a pluviosidade por todo estado. a essa situação 
estava aliado o escoamento de noroeste que transportou ar quente e úmido 
de	baixas	latitudes	(região	amazônica)	para	região	sul	do	Brasil,	alimentando	
a	convecção	necessária	para	as	chuvas	abundantes.

os anticiclones ou sistemas de alta pressão também são importantes na 
dinâmica atmosférica do sul do Brasil. no verão, os anticiclones deslocam-
-se de maiores latitudes em direção aos trópicos pelo oceano atlântico e 
sua ação sobre a mesorregião em estudo é suave, atuando principalmen-
te	 nas	mudanças	 das	 direções	 dos	 ventos.	No	outono	 e	 inverno,	 quase	
sempre,	transpõem	os	Andes	em	menores	latitudes	e	provocam	além	da	
mudança	 nas	 direções	 dos	 ventos,	 mudanças	 bruscas	 nas	 temperaturas	
favorecendo a ocorrência de geada e, por vezes, neve. na primavera, ten-
dem	a	deslocar-se	com	mais	 frequência	próximo	ao	 litoral	da	Argentina,	
uruguai e sul do Brasil.
Além	dos	anticiclones	migratórios	existe	também	o	Anticiclone	Semifixo	

do atlântico sul (asas) que origina, para a mesorregião, ventos de nordeste 
a	noroeste	e	elevação	rápida	nas	temperaturas.

a dinâmica normal dos sistemas atmosféricos que atuam no sul do Bra-
sil	é,	por	vezes,	interrompida	quando	um	anticiclone	fica	semi-estacionário	
sobre	o	Pacífico	e	impede	o	deslocamento	dos	sistemas	instáveis	para	les-
te, caracterizando uma situação de bloqueio atmosférico, o qual, confor-
me Fuentes (1997, apud. Monteiro, 2007), quando se estabelece pode 
perdurar	por	vários	dias,	mantendo	em	Santa	Catarina	tempo	estável	com	
poucas	nuvens,	temperaturas	em	elevação	e	baixa	umidade	no	ar	(Mon-
teiro, 2007).

2.3. Características gerais da mesorregião Oeste Catarinense

apesar das recorrentes estiagens, meses e quinzenas secas no oeste Ca-
tarinense,	as	chuvas	são	bem	distribuídas	nas	quatro	estações	do	ano,	de-
corrência da dinâmica dos sistemas atmosféricos produtores de chuvas, que 
apresentam características peculiares, mas sem estação seca.



no verão, com mais horas de sol (média de 13 a 14 horas), as temperatu-
ras	ficam	mais	elevadas	e	favorecem,	quando	há	instabilidade	atmosférica,	a	
formação de nuvens pelo processo convectivo. as chuvas convectivas ocor-
rerem	normalmente	nos	finais	de	tarde	até	o	início	da	noite	e	quase	sempre	
apresentam	volumes	expressivos	em	curto	espaço	de	tempo.	Essas	chuvas	
são	as	maiores	responsáveis	pelo	regime	pluviométrico	dessa	época	do	ano.

As	chuvas	do	outono	e	do	inverno	são	mais	frontais,	ou	seja,	dependem	
da passagem de frentes frias pelo estado. a maior ou menor instabilidade 
associada	a	cada	frente	fria	depende	da	atuação	ou	não	da	baixa	do	Cha-
co,	sistema	de	baixa	pressão	que	se	origina	no	Chaco	Argentino	e,	quase	
sempre, atinge a mesorregião oeste, especialmente a microrregião de são 
Miguel	do	Oeste.	Além	da	baixa	do	Chaco,	os	 jatos,	 caracterizados	por	
ventos	fortes	em	baixos,	médios	e	altos	níveis	da	atmosfera,	os	cavados	e	
os	vórtices	ciclônicos	incrementam	as	condições	instáveis	já	existentes	nas	
frentes frias.

Na	primavera	as	condições	atmosféricas	 são	mais	 instáveis	em	relação	
àquelas	do	outono	e	inverno.	Nesta	estação	do	ano	a	baixa	do	Chaco	tende	
a	ficar	mais	instável,	desenvolvendo	os	SCM,	além	das	linhas	de	instabilidade	
(li). o tempo associado aos sCM é caracterizado por chuvas intensas, aglo-
merados de nuvens de trovoadas, granizo e ventos fortes.

As	 condições	 de	 tempo	 instável	 com	 suas	 características	 sazonais	 que	
ocorrem no oeste são resultantes dos sistemas atmosféricos regionais, den-
tro	do	que	se	chama	de	neutralidade	climática.	A	neutralidade	ocorre	quan-
do	a	Temperatura	das	Águas	Superficiais	do	Pacífico	Equatorial	(TSM)	está	
normal.	No	entanto,	ocorrem	anomalias	na	TSM	que	provocam	alterações	
no	padrão	climático.	Se	as	anomalias	forem	positivas	caracterizam	o	fenô-
meno el niño e se negativas, o la niña.

Para santa Catarina a formação de um fenômeno el niño favorece a maior 
instabilidade atmosférica, com alguns episódios de chuvas mais frequentes, 
persistentes e mais volumosas, resultando em totais mensais acima da média 
climatológica.	Em	La	Niña,	ao	contrário,	as	chuvas	ficam	mais	 irregulares,	
rápidas	e	menos	volumosas,	com	totais	mensais	a	seguir	da	normal.	No	en-
tanto,	 existem	 situações	 de	 chuvas	 abaixo	da	média	 quando	o	 fenômeno	
atuante é el niño, e acima da média quando é la niña. a mesma situação 
pode	ser	verificada	em	condições	de	neutralidade	em	que	podem	ocorrer	

chuvas	abaixo	ou	acima	da	normal	climatológica,	em	detrimento	das	chuvas	
dentro da média, que seria o resultado esperado para essa condição.

el niño e la niña apresentam períodos curtos de atuação, geralmente 
meses,	porém	as	TSM	apresentam	uma	configuração	com	variações	de	pra-
zo	mais	longo,	de	20	a	30	anos,	denominada	Oscilação	Decadal	do	Pacífico	
(odP). assim como os fenômenos enos apresentam fases (quente para 
o el niño e fria para a la niña) a odP também as apresenta, relativas ao 
comportamento	da	TSM	do	Pacífico	Equatorial.

a fase fria da odP atua semelhante ao fenômeno la niña, e é caracte-
rizada	por	anomalias	negativas	de	TSM	no	Pacífico	Equatorial.	A	última	fase	
fria	ocorreu	no	período	de	1947	a	1976	e,	a	partir	de	1999,	a	ODP	parece	
ter entrado novamente em sua fase negativa que deve persistir até por volta 
de 2025. a fase quente da odP atua semelhante ao fenômeno el niño, com 
anomalias de tsM positivas. a última fase quente estendeu-se de 1977 a 1998.

outro fenômeno que altera a dinâmica atmosférica no sul do Brasil é o 
bloqueio atmosférico. o bloqueio faz com que ocorra movimento muito 
lento ou praticamente nulo de toda a dinâmica atmosférica regional. nesse 
caso, os sistemas atmosféricos que atuam no sul do Brasil perdem seus des-
locamentos de maiores latitudes para menores. 
Normalmente	sob	a	influência	de	um	bloqueio	atmosférico	as	frentes	frias	

ficam	semi-estacionárias	entre	o	Uruguai	e	o	sul	do	Brasil.	Nesse	caso,	a	me-
sorregião	oeste	de	Santa	Catarina	fica	com	tempo	estável,	com	predomínio	de	
céu	claro,	sem	chuvas	e	grande	amplitude	térmica	e	hídrica	diária.	Essa	con-
dição de bloqueio pode ocorrer em qualquer época do ano, porém é muito 
frequente no mês de maio. a estabilidade persistente faz com que as tempe-
raturas	fiquem	em	elevação	gradativamente,	dando	origem	a	um	pequeno	ve-
rão, conhecido como veranico de maio, mas que pode levar as temperaturas a 
patamares acima dos 30°C nos meses de inverno na mesorregião oeste.
Sob	a	ação	de	bloqueio	atmosféricos	as	chuvas	ficam,	normalmente,	irre-

gulares,	o	que	contribui	para	que	os	totais	mensais	fiquem	abaixo	da	média	
e	 as	 temperaturas	 elevadas.	 Por	 outro	 lado,	 existem	 situações	 em	que	 a	
frente	semi-estacionária	que	estava	bloqueada	avança	para	norte	e	volta	a	
ficar	bloqueada	em	Santa	Catarina.	Nesse	caso,	as	condições	de	instabilidade	
presentes	no	sistema	ficam	atuando	em	Santa	Catarina	enquanto	o	bloqueio	
persistir. o resultado desta situação é de chuvas persistentes, umidade ele-
vada	e	baixa	amplitude	térmica.
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O	entendimento	da	dinâmica	atmosférica	regional	e	as	alterações	que	os	
fenômenos	extra	 regionais	 imprimem	nessa	dinâmica	é	muito	 importante	
para	as	análises	dos	elementos	do	clima.	

3. ELEMENTOS DO CLIMA

3.1. Precipitação

A	precipitação	refere-se	à	água	no	estado	líquido	e	sólido	e,	portanto,	in-
clui	granizo.	Ela	é	a	variável	mais	importante	para	os	estudos	climáticos,	pois	
possui elevada interferência no comportamento termohídrico da atmosfera. 
Por	isso,	a	precipitação	é	determinante	para	configuração	de	períodos	se-
cos, que podem favorecer a ocorrência de estiagem. 

Como na mesorregião oeste Catarinense as altitudes aumentam de sul 
para	norte,	em	função	da	dissecação	do	planalto	basáltico	pelos	afluentes	do	
rio uruguai, grande parte dos sistemas produtores de chuva no estado de 
santa Catarina desloca-se de sudoeste para nordeste e encontra reforço no 
relevo	mais	acentuado	ao	norte,	próximo	às	Serras	do	Capanema,	da	For-
tuna e do Chapecó, elevando os totais pluviométricos em função do efeito 
orográfico	(Monteiro,	2001).	Somado	ao	fator	orográfico	encontra-se	a	
Depressão	do	Chaco,	responsável	por	ser	a	mesorregião	oeste	aquela	com	
o maior volume pluviométrico de santa Catarina.

No	verão	(meses	de	dezembro,	janeiro	e	fevereiro)	as	chuvas	são	predo-
minantemente originadas pelo processo convectivo — chuvas convectivas 
— popularmente, conhecidas como chuvas de verão. essas chuvas ocorrem 
por toda a mesorregião em forma de pancadas isoladas acompanhadas de 
trovoadas	entre	o	final	da	tarde	e	à	noite.	No	entanto,	esse	processo	recebe	
o	reforço	da	Baixa	do	Chaco,	que	ativa	a	convecção	na	mesorregião	oeste,	
especialmente	quando	há	frentes	frias	passando	pelo	oceano,	no	litoral	sul	
do Brasil. nesse caso, formam-se núcleos de trovoadas com potencial para 
chuvas	mais	 fortes	e	ocupando	uma	área	maior.	Por	 isso	 as	 chuvas	dessa	
estação	do	ano	são	mais	volumosas	no	extremo	oeste	da	mesorregião,	dimi-
nuindo, gradualmente, para leste.

além do efeito da dinâmica dos sistemas atmosféricos durante o verão, 
existe	o	efeito	do	relevo	no	aumento	das	instabilidades,	reforçando	os	nú-
cleos de trovoadas e por isso chove mais nos municípios de divisa com o 

Paraná.	Nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste	e	Chapecó,	esses	muni-
cípios registram mais de 2.000 mm de chuvas anuais, em anos considerados 
normais.	Isso	significa	que	é	derramado,	nos	municípios	localizados	no	norte	
dessas	microrregiões,	mais	de	2000	litros	de	água	em	cada	m².	O	mês	mais	
chuvoso dessa estação é fevereiro para a maioria dos municípios do oeste 
Catarinense.

a precipitação nos meses de outono (março, abril e maio) é predo-
minantemente	frontal,	sendo	reforçada	pela	Baixa	do	Chaco	nas	micror-
regiões	 de	Chapecó	 e	 São	Miguel	 do	Oeste	 e,	 por	 consequência,	 essas	
microrregiões	 apresentam	 as	 maiores	 médias	 mensais	 de	 precipitação	
nessa época do ano. na microrregião de são Miguel do oeste as médias 
mensais desse período do ano são semelhantes às do verão. os municípios 
de são José do Cedro, dionísio Cerqueira, Palma sola, abelardo luz e 
Ponte serrada estão a barlavento dos sistemas produtores de chuva e em 
áreas	de	relevo	mais	acentuado,	e	com	isso,	têm	seus	volumes	de	chuva	
mais elevados em relação aos municípios localizados em cotas altimétricas 
mais inferiores.

a microrregião de Joaçaba é a menos chuvosa nesta época do ano porque 
não	sofre	as	influências	da	Baixa	do	Chaco.	Nesse	sentido,	as	frentes	frias	
e	outros	sistemas	de	tempo	instável	produtores	de	chuvas	tendem	a	passar	
pela microrregião com menos chuvas, chegando a totalizar em torno de 
30%	a	menos	do	que	as	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste.

na mesorregião oeste o mês mais chuvoso do outono é maio e o menos 
chuvoso o de março que, inclusive, é o mês menos chuvoso do ano em 
toda a mesorregião. isso ocorre porque março é um mês de transição en-
tre o término da convecção de verão e o início da atuação de frentes frias 
mais	continentais.	Nesse	ajuste	dos	sistemas	ocorre	um	período	de	maior	
estabilidade atmosférica que domina a segunda quinzena do mês e avança 
nos primeiros dias de abril. apesar do mês de maio apresentar períodos de 
estabilidade associados à ocorrência de bloqueios, as frentes frias que sur-
gem após os desbloqueios são muito intensas, causando temporais que, por 
vezes,	acumulam	volumes	de	chuvas	diárias	que	chegam	a	somar	a	quase	
totalidade do mês.

No	inverno	(meses	de	junho,	julho	e	agosto)	as	chuvas	são	mais	brandas	
e	predominantemente	frontais.	A	Baixa	do	Chaco	apresenta-se	menos	ati-



va e nem toda frente fria traz consigo os cumulonimbus que são as nuvens 
de	 trovoadas	 e	 que	 possuem	maiores	 quantidades	 de	 água	 precipitável.	
Outro	fator	é	o	efeito	orográfico,	que	apesar	de	apresentar	certa	contri-
buição	no	volume	de	chuvas	da	mesorregião,	é	menos	significativo	nessa	
época do ano. 
Também	nessa	época	chove	em	torno	de	450	mm	nas	microrregiões	de	

são Miguel do oeste e Chapecó e em trono de 380 mm na de Joaçaba, sen-
do relativamente bem distribuídos mensalmente, com uma leve diminuição 
em agosto.

a primavera (meses de setembro, outubro e novembro) é a época do 
ano	que	apresenta	condições	atmosféricas	muito	instáveis	na	mesorregião	
oeste. as chuvas são muito frequentes e, ocasionalmente, ocorrem episó-
dios	de	chuvas	intensas,	devido	à	atuação	dos	Complexos	Convectivos	de	
Mesoescala (CCM), especialmente em anos de el niño. esses temporais são 
comuns nas madrugadas e início de manhãs, chuvas intensas acompanhadas 
de granizo e ventos fortes.

no trimestre da primavera, o mês mais chuvoso é outubro, inclusive é 
o mês mais chuvoso do ano na mesorregião oeste devido à contribuição 
da microrregião de são Miguel do oeste, onde os CCM atuam com mais 
intensidade.

o comportamento das chuvas mensais e sazonais, associado aos sistemas 
atmosféricos descritos anteriormente estão dentro de uma condição nor-
mal climatológica. no entanto, dentro de um período climatológico de 30 
anos	ocorrem	muitas	variações,	com	meses	mais	chuvosos	intercalados	por	
outros	mais	secos	e,	por	vezes,	períodos	mais	longos	de	chuvas	abaixo	da	
média mensal, resultando em estiagens.

3.2. Radiação solar global e insolação

a radiação solar global é referente ao total de energia solar que atinge a 
superfície terrestre, tanto em forma de radiação direta quanto difusa; en-
quanto a insolação é o número de horas de brilho solar sem nuvens (eM-
BraPa, 2011) e, portanto, é inversamente proporcional a nebulosidade.

A	relevância	da	correlação	dessas	variáveis	deve-se	a	que	elas	possibilitam	
definir	quais	são	as	áreas	que	recebem	mais	energia	solar	por	horas	de	brilho	

solar e, portanto, é determinante para a produção agrícola, além de indicar 
tendências com relação ao aquecimento e à evaporação. 

a radiação solar global na mesorregião oeste apresenta duas tendências 
ou	duas	sazonalidades,	tendo	o	mês	de	junho	como	divisor	entre	a	tendência	
positiva	e	a	tendência	negativa.	O	mês	de	junho	é	o	com	menor	radiação	e	
os	meses	de	novembro	e	dezembro	os	com	radiação	mais	elevada.	Entre	ju-
nho e dezembro ocorre gradativo aumento da radiação, com redução entre 
os	meses	de	janeiro	e	junho,	quando	reinicia	o	ciclo.	Os	valores	de	radiação	
solar global acima da média concentram-se entre outubro e março; estando 
os	valores	abaixo	da	média	entre	abril	e	setembro.

a insolação não acompanha linearmente a tendência da radiação, pois 
apresenta	seis	tendências,	tendo	em	junho	novamente	um	divisor	com	me-
nor valor e, em dezembro, o valor mais elevado, devido primeiramente à 
inclinação	dos	raios	solares	que	diminui	do	inverno	para	o	verão.	Entre	junho	
e agosto ocorre aumento, tendo em setembro uma queda, seguida entre 
outubro	e	dezembro	por	novo	aumento,	e	retornando	a	queda	em	janeiro	e	
fevereiro,	com	posterior	aumento	em	março	e,	finalmente,	gradativa	redu-
ção	entre	abril	e	junho,	quando	o	ciclo	reinicia.	Os	valores	de	insolação	aci-
ma	da	média	ocorrem	entre	outubro	e	março;	enquanto	os	valores	abaixo	
da média concentram-se entre abril e setembro.
Têm-se	duas	tendências	nos	valores	acima	e	abaixo	da	média,	e	tanto	na	

insolação quanto na radiação solar global ambos seguem acima da média de 
outubro	a	março	e	abaixo	da	média	de	abril	a	setembro.	Os	meses	que	des-
toam de tendências de correlação da radiação solar global com a insolação 
apresentando rupturas são setembro e março.

Junho	configura-se	como	o	mês	com	os	menores	índices	de	insolação	e	
radiação	solar	global,	ou	seja,	além	de	ter	poucas	horas	de	brilho	de	sol	tam-
bém possui pouca energia solar nestas escassas horas, devido às instabilida-
des persistentes que resultam na presença de muitas nuvens. em setembro 
ocorre	significativa	redução	da	insolação	quando	comparado	com	os	meses	
antecedentes e precedentes, em período de aumento de radiação solar glo-
bal. essa condição é sustentada pelo aumento da nebulosidade que se for-
ma constantemente em virtude da formação de alguns sistemas de tempo 
instáveis	como	os	cavados	que	mantêm	a	presença	persistente	de	muitas	
nuvens	sobre	a	mesorregião	sem,	entretanto,	elevar	de	maneira	significativa	
o volume de pluviosidade.
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o aumento da insolação começa a se destacar em novembro, com o se-
gundo	maior	índice	de	insolação	do	ano,	devido	às	condições	de	estabilidades	
que ocorrem na segunda quinzena do mês. no mês de dezembro ocorre o 
maior	índice	de	insolação	e	radiação,	ou	seja,	muitas	horas	de	brilho	solar	e	
muita energia solar durante muito tempo, em razão da maior estabilidade 
atmosférica, frequente na primeira quinzena do mês. em fevereiro, entre-
tanto, ocorre diminuição da insolação devido à presença de maior quantida-
de de nuvens convectivas, o que resulta em chuvas mais frequentes, sendo 
por isso que o mês de fevereiro é caracterizado como o mais chuvoso para 
a	maior	parte	da	mesorregião.	Em	março,	ao	contrário,	ocorre	significativo	
aumento de insolação quando comparado com os meses antecedentes e 
precedentes, em período de redução de radiação, o que ocorre devido à 
estabilidade da segunda quinzena do mês.

a microrregião com maior insolação e radiação solar global anual é Cha-
pecó,	diminuindo	para	Xanxerê,	São	Miguel	do	Oeste,	Concórdia	e	Joaçaba.	
a microrregião de Concórdia destaca-se por apresentar a maior amplitude 
de	insolação,	com	significativa	diminuição	de	insolação	no	outono	e	aumento	
na primavera, e com destaque no inverno em relação às médias das demais 
microrregiões.	Essa	condição	pode	estar	associada	à	formação	de	nevoeiros	
persistentes que se formam na madrugada e estendem-se na maior parte da 
manhã do dia seguinte.

3.3. Temperatura

O	comportamento	da	temperatura	é	influenciado	por	diversos	fatores	
tais	como	as	massas	de	ar,	condições	de	umidade,	nebulosidade	e	precipi-
tação, que podem ser traduzidas pelo efeito da maritimidade e da conti-
nentalidade.	O	efeito	do	relevo	também	apresenta	importância	significati-
va tendo em vista que ao forçar a elevação do ar, a temperatura declina em 
torno	de	0,65°C	para	cada	100	metros,	considerando	um	local	de	umidade	
normal. Para locais muito úmidos o declínio é menor e, para locais mais se-
cos, a diminuição é mais acentuada com a altitude, até chegar à proporção 
de 1°C para cada 100 metros de altitude. na mesorregião oeste, a micror-
região	de	Joaçaba	apresenta	médias	de	temperaturas	mais	baixas,	devido	à	
presença	de	altitudes	em	torno	de	1000	m	e	as	microrregiões	de	Chapecó	
e são Miguel do oeste, médias mais altas, em consequência de menores 
altitudes.	Existem	outros	 fatores	que	contribuem	no	comportamento	da	

temperatura,	porém	a	influência	das	massas	de	ar	e	do	relevo	são	os	prin-
cipais na variação da temperatura, em especial para a mesorregião oeste 
de santa Catarina.
Cabe	ressaltar	que	em	condições	de	bloqueios	atmosféricos	muito	per-

sistentes	há	um	domínio	maior	da	Massa	de	Ar	Tropical	Continental	 e	 as	
temperaturas	chegam	a	valores	extremos,	especialmente	as	máximas.

Durante	o	verão,	meses	de	dezembro,	janeiro	e	fevereiro,	as	massas	de	
ar	tropicais	dominam	o	sul	do	Brasil	e	as	temperaturas	médias	ficam	eleva-
das.	Nessa	época	do	ano,	as	médias	das	temperaturas	mínimas	mais	baixas	
ocorrem em dezembro e podem registrar, quando ocorre um mês muito 
frio,	médias	de	13°C	na	microrregião	de	Joaçaba.	Por	outro	lado,	em	verões	
muito	quentes,	a	média	das	mínimas	de	janeiro	e	fevereiro	pode	chegar	a	
20°C	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	São	Miguel	do	Oeste.
As	 temperaturas	 médias	 das	 temperaturas	 máximas	 podem	 variar	 de	

25°C a 31°C, sendo que a menor pode ocorrer no mês de dezembro na 
microrregião	de	Joaçaba;	e	31°C,	em	janeiro	e	fevereiro	nas	microrregiões	
de Chapecó e são Miguel do oeste.

No	outono,	as	temperaturas	ficam	em	declínio	gradual,	sendo	o	mês	de	
março o mais quente e maio, o mais frio. neste período, as médias das mí-
nimas podem variar de 8°C a 19°C, sendo que a média de 8°C pode voltar a 
ocorrer em maio, na microrregião de Joaçaba, favorecida pela presença de 
massas de ar frio mais intenso nessa época do ano sobre o sul do Brasil, e 
pelo efeito da altitude da microrregião. a média de 19°C pode ser registrada 
no	início	do	trimestre	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	São	Miguel	do	Oeste.	

As	médias	das	máximas	podem	registrar	por	volta	dos	18°C	no	mês	de	
maio	na	microrregião	de	Joaçaba	e	a	29°C	em	março	nas	microrregiões	de	
Chapecó e são Miguel do oeste.
O	trimestre	de	 junho,	 julho	e	agosto	caracteriza	o	período	de	 inverno	

no sul do Brasil. no oeste Catarinense as médias das temperaturas míni-
mas	podem	registrar	6°C	em	julho	e	julho	na	microrregião	de	Joaçaba	e	a	
12°C	em	junho,	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	São	Miguel	do	Oeste.	Na	
microrregião	 de	 Joaçaba	 as	médias	 das	máximas	 podem	 registrar	 apenas	
17°C,	em	julho	e	julho	e	23°C	em	agosto	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	
são Miguel do oeste. 

na primavera, representada pelos meses de setembro, outubro e no-
vembro, as massas de ar frio perdem lentamente a intensidade, dando lu-



gar à atuação das massas de ar tropicais. Com isso as temperaturas sobem 
gradualmente, e as médias das mínimas podem variar de 8°C a 14°C e das 
máximas	de	19°C	a	28°C.	As	médias	mais	baixas	(de	8°C	para	as	mínimas	e	
de	19°C	para	as	máximas)	são	de	ocorrências	favoráveis	para	a	microrregião	
de Joaçaba, quando ocorrem massas de ar frio muito intenso em setembro 
no	sul	do	Brasil.	Já	as	médias	das	mínimas	de	14°C	e	das	máximas	de	28°C	
podem	ser	verificadas	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	São	Miguel	do	Oes-
te, em novembro.

Os	extremos	de	temperaturas	ocorrem	quando	há	anomalias	na	dinâ-
mica dos sistemas atmosféricos que atuam no sul do Brasil que reforçam 
o	frio	existente	nas	massas	de	ar	de	origem	polar	ou	que	 intensificam	o	
calor, especialmente em casos de bloqueios atmosféricos que mantém os 
sistemas	instáveis	ao	sul	do	Estado	de	Santa	Catarina.	Neste	caso,	as	mas-
sas	tropicais	ficam	muito	intensas	no	verão,	mas	podem	alcançar	o	Oeste	
Catarinense mesmo no inverno, elevando as temperaturas para valores 
acima dos 30°C. 

as massas de ar frio que são intensas no inverno podem tornar-se rigo-
rosas e persistentes nessa época do ano, provocando ondas de frio, mas 
também podem, embora com menos rigor, atuar no verão, declinando signi-
ficativamente	as	temperaturas	em	todo	Estado	de	Santa	Catarina.
Pelo	efeito	do	relevo,	as	máximas	absolutas	 tendem	a	ocorrer	nas	mi-

crorregiões	de	Chapecó	e	de	São	Miguel	do	Oeste	e,	as	mínimas	na	micror-
região	de	Joaçaba.	No	verão,	em	condições	extremas,	as	mínimas	podem	
registrar	por	volta	dos	5°C	a	7°C	e	as	máximas,	39°C.

No	outono,	as	temperaturas	ficam	em	declínio	gradual.	Em	março,	em	
condições	extremas	de	 temperaturas,	 as	mínimas	podem	variar	de	4°C	a	
6°C,	 dando	 condições	 de	 formação	 de	 geadas	 na	microrregião	 de	 Joaça-
ba, principalmente na segunda quinzena do mês. no mesmo trimestre, em 
maio,	sob	influência	de	intensas	massas	de	ar	polar	os	extremos	de	tempe-
raturas mínimas podem chegar a 4°C negativos, na microrregião de Joaçaba. 
Por	outro	lado,	as	máximas	absolutas	podem	chegar	a	35°C,	em	março	nas	
microrregiões	de	Chapecó	e	São	Miguel	do	Oeste.

No	inverno,	as	mínimas	absolutas	em	condições	de	frio	rigoroso	podem	
chegar	a	6°C	negativos	em	junho	e	agosto	e	a	7°C	negativos	em	julho.	As	
máximas	extremas	podem	chegar	a	32°C	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	
são Miguel do oeste, em agosto.

Na	primavera	ainda	pode	ocorrer	temperaturas	muito	baixas,	originando	
o chamado frio tardio, principalmente em setembro que pode registrar tem-
peraturas	mínimas	extremas	de	3°C	negativos.	Porém,	no	mesmo	trimestre	
as	máximas	absolutas	podem	chegar	a	37°C	nas	microrregiões	de	Chapecó	
e são Miguel do oeste.

A	técnica	de	reanálise	aqui	utilizada	tem	como	limite	espacial	de	aplicabi-
lidade	algo	que	se	aproxima	da	escala	microrregional	ou	superior.	Sua	aplica-
bilidade	a	uma	escala	municipal	não	seria	ideal.	Para	tal,	seriam	necessários	
outros	dados	climáticos	(que	não	estão	disponíveis)	e	mesmo,	mais	dados	
provenientes	 de	mais	 estações	 do	que	 as	 atualmente	 em	 funcionamento.	
Como,	contudo,	todo	o	projeto	foi	desde	início	projetado	para	a	escala	mi-
crorregional	não	resulta	desta	limitação	nenhum	prejuízo.

admitindo a possibilidade de tratamento dos dados a diferentes escalas 
de detalhe poder conduzir a variação nos resultados, inicia-se por fazer os 
cálculos	 relativos	 à	mesorregião	 como	um	 todo,	 com	base	 nos	 dados	de	
todos	os	17	locais.	Em	seguida,	faz-se	os	cálculos	microrregião	por	micror-
região, utilizando os dados dos pontos relativos a cada microrregião. Final-
mente,	somando	os	dados	das	cinco	microrregiões,	calcula-se	de	novo	os	
dados relativos a toda a mesorregião oeste.

4.  ESTIAGEM, SECA E MESES SECOS NA MESORREGIÃO 
OESTE, ENTRE 1979 E 2013

4.1. Estiagem e seca

Seguindo	o	critério	de	estiagem	da	SEDEC/MI,	segundo	o	qual	os	meses	
de	estiagem	são	definidos	a	partir	da	redução	da	precipitação	em	60%	em	
relação às normais climatológicas mensais, os limites mensais de precipita-
ção mínima para considerar estiagem na mesorregião oeste são os repre-
sentados	no	Gráfico	1.	Ainda	conforme	o	mesmo	critério,	os	anos,	meses	
e	precipitação	referentes	aos	episódios	de	estiagem	identificados	no	Oeste	
Catarinense são os representados no quadro 3.
Ao	total	foram	identificados	dez	meses	com	ocorrência	de	estiagem	na	

mesorregião	oeste,	durante	o	período	de	1979	a	2013,	referentes	a	janeiro,	
fevereiro, setembro e novembro, sendo que o mês com maior recorrência 
foi novembro, conforme se pode observar no quadro 4.
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destaca-se que não houve persistência da redução da precipitação men-
sal	em	ao	menos	60%	em	relação	à	normal	climatológica	mensal	em	mais	
de um mês consecutivo, logo, não houve ocorrência de seca no período 
analisado.

Gráfico	1.	Limites de precipitação (mm) para consideração  
de estiagem no Oeste Catarinense (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

quadro 3. Episódios de Estiagem no Oeste Catarinense (1979 a 
2013)

Ano Mês Precipitação (mm)
1979 Janeiro 47
1982 Janeiro 57
1985 Janeiro 61
1987 Setembro 53
1991 Fevereiro 47
1995 Novembro 60
1998 Novembro 48
1999 Novembro 62
2005 Fevereiro 38
2012 Novembro 57

Total de episódios: 10

Fonte: elaboração própria.

Ao	total	foram	identificados	dez	meses	com	ocorrência	de	estiagem	na	
mesorregião	oeste,	durante	o	período	de	1979	a	2013,	referentes	a	janeiro,	
fevereiro, setembro e novembro, sendo que o mês com maior recorrência 
foi novembro, conforme se pode observar no quadro 4.

quadro 4. Recorrência mensal da estiagem no Oeste Catarinense 
(1979 a 2013)

Mês Recorrência
Novembro 4

Janeiro 3
Fevereiro 2
Setembro 1

Fonte: elaboração própria.

destaca-se que não houve persistência da redução da precipitação mensal 
em	ao	menos	60%	em	relação	à	normal	climatológica	mensal	em	mais	de	um	
mês consecutivo, logo, não houve ocorrência de seca no período analisado.



4.2. Meses secos e quinzenas secas

seguindo o critério de gaussen e Bagnouls (1953, 1957, apud. galvão, 
1967)	os	meses	secos	são	aqueles	em	que	a	precipitação	é	inferior	ou	igual	
ao	dobro	da	temperatura.	Como	se	pode	observar	no	Gráfico	2,	a	mesorre-
gião oeste Catarinense apresenta médias históricas ombrotérmicas mensais 
para	o	período	de	1979	a	2013,	muito	superiores	às	que	definem	os	limi-
tes para consideração de meses secos. apesar disso, no período analisado, 
houve	meses	secos	(Quadro	5).	Isso	significa	que	em	vários	anos,	a	normal	
ombrotérmica	de	certos	meses	foi	muito	superior	(ou	seja,	a	precipitação	foi	
muito mais elevada) o que compensou os anos em que houve meses secos 
(baixa	precipitação).

Gráfico	2.	Médias históricas ombrotérmicas mensais (mm/°C) no Oeste 
Catarinense (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

quadro 5. Meses secos no Oeste Catarinense (1979 a 2013)

Ano Mês Precipitação (mm) Temperatura (°C)

1988 Julho 14 11
1988 Agosto 18 16
1994 Agosto 28 15
1995 Maio 28 15
1999 Agosto 23 15
2005 Fevereiro 38 23
2006 Maio 19 14
2012 Agosto 9 17

Total de episódios: 8

Fonte: elaboração própria.

No	total,	foram	identificados	oito	meses	secos	na	mesorregião	oeste	
durante	o	período	de	1979	a	2013,	 referentes	a	 fevereiro,	maio,	 julho	
e agosto, sendo este o com maior recorrência, conforme pode ser ob-
servado	no	Quadro	6.	Observa-se	também	que	os	meses	secos	se	res-
tringiram	 a	 fevereiro,	maio,	 julho	 e	 agosto.	Os	 restantes	meses	 nunca	
exibiram	o	perfil	de	mês	seco.	

Quadro	6.	Recorrência de meses secos no Oeste Catarinense (1979 a 
2013)

Mês Recorrência
Agosto 4
Maio 2
Fevereiro 1
Julho 1

Fonte: elaboração própria.

adaptando o critério de meses secos de gaussen e Bagnouls para o 
período	quinzenal,	conforme	já	atrás	se	referiu,	as	quinzenas	secas	seriam	
aquelas em que a precipitação quinzenal seria inferior ao dobro da tempe-
ratura média quinzenal.
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Como	 se	 pode	 observar	 no	 Gráfico	 3	 (tal	 como	 aconteceu	 quanto	
aos meses secos) a mesorregião oeste Catarinense apresenta médias 
históricas ombrotérmicas quinzenais para o período de 1979 a 2013, 
bem acima do que seriam, segundo os critérios estabelecidos, os limites 
de consideração de quinzenas secas. apesar disso, no período analisado, 
houve	178	quinzenas	secas.	Mais	uma	vez	isso	significa	que	há	um	efeito	
compensatório	em	vários	anos,	em	que	a	precipitação	quinzenal	muito	
mais	elevada	compensa	o	déficit	de	precipitação	das	quinzenas	secas.	A	
maior	parte	das	quinzenas	secas	não	se	 inseriu	num	mês	seco,	ou	seja,	
foram seguidas ou antecedidas por quinzenas úmidas e, assim, quando 
feita	a	média	mensal,	apesar	de	ela	se	aproximar	dos	limites	para	um	mês	
seco, não o alcançaram.

Considerando que a proposta de meses secos de gaussen e Bagnouls 
aplicada	 a	 períodos	 quinzenais	 ainda	 não	 foi	 testada	 no	 Brasil,	 a	 análise	
quinzenal foi limitada às quinzenas secas inseridas em meses secos, somen-
te 15 (quadro 7).

Gráfico	3.	Médias históricas ombrotérmicas quinzenais (mm/°C) no 
Oeste Catarinense (1979 a e 2013)

quadro 7. Quinzenas secas no Oeste Catarinense (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

Ano Mês
Primeira quinzena Segunda quinzena

Prec. (mm) Temp. (°C) Prec. (mm) Temp. (°C)
1988 Julho 13 16 1 16
1988 Agosto 1 17 17 16
1994 Agosto 27 21 1 21
1995 Maio 21 24 7 23
1999 Agosto 18 16 5 18

2005 Fevereiro 4 13

2006 Maio 6 21 13 20
2012 Agosto 5 20 4 20

Total de episódios: 15

Fonte: elaboração própria.

Conforme se observa no quadro 7, os meses secos apresentaram, ma-
joritariamente,	as	duas	quinzenas	secas.	A	exceção	foi	o	mês	de	fevereiro	
de 2005, no qual a primeira quinzena foi seca e a segunda úmida, tendo, 
portanto, a primeira quinzena sido determinante.

Há	outras	 situações	em	que	a	primeira	e	a	 segunda	quinzena	 foram	
secas e, contudo, o mês não foi, o que não impede que ocorram da-
nos	acumulativos.	Um	exemplo	pode	 ter	 sido	o	ano	de	2012	 (Quadro	
8) que, apesar de apresentar apenas o mês de agosto seco, apresentou 
seis	meses	com	doze	quinzenas	secas	(a	segunda	de	janeiro,	primeira	de	
fevereiro e a primeira e a segunda de março, maio, agosto, setembro e 
novembro). tal deve-se ao fato de que no que se refere ao mês é con-
siderado o somatório da precipitação das duas quinzenas, o que eleva a 
precipitação total acima da temperatura média mensal, uma vez que, ao 
longo	das	quinzenas,	a	temperatura	(varável	mais	constante	na	equação)	
não oscila tanto quanto a precipitação (que tem papel preponderante na 
definição	das	quinzenas	secas).

O	acontecido	em	2012	releva	a	importância	da	análise	nesta	escala	tem-
poral, pois este ano, mesmo só apresentando um mês seco, teve 11 quinze-
nas secas que podem ter gerado fortes impactos, conforme denotado pelos 
desastres por estiagem no ano de 2012, analisados em capítulo posterior. 
essa correspondência sugere que pode haver mais estreita relação entre as 



quinzenas secas e episódios de desastre por estiagem, do que mês seco e os 
mesmos episódios.

quadro 8. Precipitação e temperatura das quinzenas do ano de 2012

Gráfico	4.	Anomalias de precipitação (mm/%) para área de influência da 
UHE Foz do Chapecó 

Mês
Primeira quinzena Segunda Quinzena

Prec. (mm) Temp.(°C) Prec. (mm) Temp. (°C)
Janeiro 94 23 31 22

Fevereiro 25 22 90 22
Março 37 29 29 22
Abril 66 21 57 21
Maio 7 22 40 22
Junho 72 22 49 24
Julho 46 22 109 21

Agosto 5 20 4 20
Setembro 23 21 53 20
Novembro 24 20 29 21
Dezembro 78 21 110 21

Total de episódios: 11

Fonte: elaboração própria.

4.3. Anomalias de precipitação

Com	a	finalidade	de	proceder	a	maiores	investigações	a	respeito	do	com-
portamento	da	precipitação	na	mesorregião	oeste	em	2012,	foi	verificada	a	
distribuição	mensal	deste	elemento	do	clima	na	área	de	influência	da	UHE	
Foz de Chapecó por abranger também os municípios gaúchos, que fazem 
fronteira com santa Catarina.

O	ano	de	2012	foi	dominado	pela	irregularidade	das	precipitações,	tan-
to mensal quanto quinzenal, o que pode ter constituído uma ameaça aos 
sistemas ecológicos locais, contribuindo, assim, para ocorrência do desas-
tre que o CoBrade designa como estiagem. Mais do que isso, o ano de 
2012 evidencia tal ameaça enquanto processo, uma vez que as anomalias 
de	chuvas	iniciaram	em	2011,	conforme	representado	no	gráfico	seguinte.

Fonte: uhe Foz do Chapecó.

Conforme	se	observa	no	Gráfico	4,	a	dinâmica	de	estiagem	teve	 início	
em	2011,	com	precipitações	abaixo	da	média	climatológica.	Em	setembro	
desse ano choveu acima da média e no mês seguinte, apesar da precipitação 
ter	ficado	acima	da	média,	as	chuvas	foram	mal	distribuídas.	A	situação	foi	
agravada no período de novembro de 2011 a março de 2012, quando foram 
registradas	chuvas	abaixo	das	médias	mensais.	A	gravidade	da	situação	foi	
tão grande que, de novembro de 2011 a novembro de 2012, compondo um 
ano,	a	maior	parte	dos	meses	teve	precipitação,	de	maneira	geral,	de	40%	
a	80%	abaixo	da	média,	sendo	que	apenas	em	abril,	julho	e	outubro	choveu	
acima da média climatológica.

tal condição ocorreu devido ao enfraquecimento dos sistemas produ-
tores de chuva sobre a mesorregião oeste. o processo convectivo, res-
ponsável	pelas	 chuvas	de	verão,	ficou	menos	 frequente	e	menos	 intenso,	
apresentando, portanto, chuvas menos intensas e com menor recorrência. 
as frentes frias, em sua maioria, passaram sobre o sul do Brasil com menos 
atividade,	sendo	que	a	baixa	do	Chaco	deslocava-se	do	norte	da	Argentina	
para o Paraguai em uma rota de maior afastamento do sul do Brasil que o 
normal. além dessa dinâmica, que contribuiu para a ocorrência de chuvas 

es
t

ia
g

eM
 n

o
 o

es
t

e 
C

at
a

ri
n

en
se

: d
ia

g
n

Ó
st

iC
o

 e
 r

es
il

iê
n

C
ia

 —
 r

el
at

Ó
ri

o
 t

ÉC
n

iC
o

58



C
a

PÍ
t

u
lo

 ii

59

mais escassas, os bloqueios atmosféricos também concorreram para au-
mentar	a	estabilidade	atmosférica,	segurando	os	sistemas	de	tempo	instável	
sobre latitudes maiores, incorrendo em ausência de chuvas na mesorregião 
oeste enquanto o fenômeno persistia.

4.4.  Resultados das análises estatísticas da inter-relação entre 
estiagem, ENOS, ODP e OA 

O	tratamento	estatístico	das	eventuais	inter-relações	entre	ENOS,	ODP	
e oa revelou-se, em geral, negativo. os dados trabalhados para a mesor-
região	demonstram	que	 somente	houve	um	coeficiente	de	correlação	 (r)	
significativo,	a	pelo	menos	5%,	entre	a	pluviosidade	e	El	Niño	3.4,	no	mês	
de	novembro.	A	análise	realizada	trimestralmente	não	apontou	coeficiente	
de	correlação	(r)	significativo	a	5%	entre	a	pluviosidade,	AO	e	ODP.	Com	
relação	à	temperatura	máxima	não	se	verificou	a	existência	de	coeficiente	de	
correlação	(r)	significativo	a	pelo	menos	5%	com	AO,	ODP	e	El	Niño	3.4.	
A	temperatura	mínima	apresentou	coeficiente	de	correlação	(r)	significativa	
a	5%	com	AO,	no	mês	de	março	e	com	El	Niño	3.4,	em	novembro.	A	tem-
peratura	média	apresentou	coeficiente	de	correlação	(r)	significativo	a	pelo	
menos	5%	para	a	AO	no	mês	de	março.	

Estes	resultados	não	significam,	necessariamente,	a	não	existência	de	re-
lações	entre	os	fenômenos	pesquisados.	Significa	antes	que	não	foi	possível	
comprovar	essas	relações	no	bloco	de	dados	analisados.	

4.5. Síntese

Com	base	nos	critérios	da	SEDEC/MI,	o	Oeste	Catarinense	apresentou	dez	
meses	com	estiagem	climática3, sendo novembro o de maior recorrência. É im-
portante ressaltar que não houve nenhum episódio de persistência da redução 
da	precipitação	em	ao	menos	60%	em	relação	à	normal	climatológica	mensal	
por mais de um mês consecutivo e, portanto, não houve episódios de seca.

Já	com	base	na	proposta	bioclimatológica	de	Gaussen	e	Bagnouls	a	me-
sorregião oeste, apesar de apresentar médias históricas ombrotérmicas 

mensais	elevadas,	teve	meses	secos.	Assim,	foram	identificados	oito	meses	
secos, com a maior recorrência em agosto. os meses secos, em geral, não 
foram persistentes; o único caso de persistência ocorreu em 1988, duran-
te	os	meses	de	julho	e	agosto.	É	também	importante	destacar	que	houve	
meses	 em	que	os	 limites	 foram	muito	próximos	 ao	que	 se	 consideraria	
como mês seco.

a utilização da adaptação da proposta bioclimatológica de meses se-
cos de gaussen e Bagnouls aplicada às quinzenas do período de 1979 a 
2013 apresentou quinzenas secas não incluídas nos meses secos identi-
ficados,	cujas	condições	podem	representar	diferentes	situações	e	afir-
mações	mais	 conclusivas	 necessitariam	 de	 diversos	 testes,	 contudo,	 é	
possível problematizar que:

•		Caso 1.	 Se	 as	quinzenas	 adjacentes	 forem	úmidas,	 a	quinzena	 in-
termediária,	 tida	como	seca,	pode	não	representar	prejuízos	para	
vegetação, se houver reserva de umidade no solo e em demais re-
servatórios	naturais	e	artificiais.

•		Caso 2.	Se	a	quinzena	seca	tiver	quinzenas	adjacentes	secas,	mes-
mo	 que	 essas	 juntas	 não	 atinjam	 os	 limites	 para	 um	mês	 seco,	 o	
efeito das quinzenas secas pode se acumular, acumulando progres-
sivamente	também	os	danos	e	prejuízos.

•		Caso 3. se a intensidade da quinzena for muito grande, mesmo 
com	quinzenas	adjacentes	relativamente	úmidas,	pode	haver	danos	
significativos	incorrendo	em	prejuízo.

a adaptação da proposta bioclimatológica de meses secos de gaussen 
e Bagnouls às quinzenas é uma sugestão a ser investigada na mesorregião 
oeste, pois é possível que os eventos associados à redução de precipita-
ção	e	ao	aumento	da	temperatura	com	prejuízos,	especialmente	na	agri-
cultura, possuam uma relação mais estreita com os períodos quinzenais 
secos	do	que	com	os	meses	secos,	uma	vez	que	foram	identificadas	mais	
quinzenas	secas,	do	que	o	total	de	quinzenas	dos	meses	secos	identifica-
dos. além de que, a investigação da adaptação poderia permitir esclare-
cimentos sobre os casos 1, 2 e 3.

3	Conforme	realçado	no	início	deste	capítulo,	sempre	que	se	utiliza	o	termo	estiagem	sem	outras	complementações,	está	se	referindo	a	estiagem	climática	(EC).



Combinando os episódios de estiagem, conforme o critério da se-
DEC/MI,	com	os	episódios	de	meses	secos,	conforme	proposta	de	Gaus-
sen e Bagnouls, a mesorregião oeste apresentou os episódios relatados 
no quadro a seguir. 

quadro 9. Episódios de Estiagem e meses secos no Oeste 
Catarinense (1979 a 2013)

Ano Mês Estiagem Mês seco

1979 Janeiro x

1982 Janeiro x

1985 Janeiro x

1987 Setembro x

1988 Julho x

1988 Agosto x

1991 Fevereiro x

1994 Agosto x

1995 Maio x

1995 Novembro x

1998 Novembro x

1999 Agosto x

1999 Novembro x

2005 Fevereiro x x

2006 Maio x

2012 Agosto x

2012 Novembro x

Total de episódios 10 8

Fonte: elaboração própria.

Em	conformidade	com	o	exposto	no	Quadro	9,	o	intervalo	entre	os	epi-
sódios de estiagem na mesorregião oeste foi de sete anos e sete meses a 
onze meses. Comparando os episódios de estiagem com os de meses secos 
de gaussen e Bagnouls foi possível averiguar que as ocorrências desses fe-
nômenos,	no	geral,	não	coincidem.	Dos	dezoito	episódios	 identificados,	a	
única	exceção	foi	o	mês	de	fevereiro	de	2005.	A	quantidade	de	episódios	de	

estiagem	e	meses	secos	de	municípios	potencialmente	atingidos	está	descri-
ta na tabela a seguir. 

Conforme pode ser observado no quadro 10, a quantidade de episódios 
de estiagem foi maior do que a de episódios de mês seco. Considerando 
que	a	mesorregião	oeste	possui	118	municípios	e	que	a	análise	aqui	realizada	
conta com a média de dados de precipitação e temperatura de 17 municí-
pios	recobrindo	variações	climáticas	do	território	de	pesquisa,	poderia	acon-
tecer,	no	limite,	que,	se	os	dez	episódios	de	estiagem	identificados	tivessem	
atingido todos os municípios da mesorregião, haveria um total potencial de 
1.180 episódios. 

quadro 10. Potencial total de ocorrências de estiagem e meses secos 
no Oeste Catarinense, se todos os municípios fossem atingidos (1979 a 
2013)

Fenômenos Quantidade  
de episódios

Quantidade  
de municípios

Potencial total de 
ocorrências municipais

Estiagem 10 118 1.180
Mês seco 8 118 944

Total 18 118 2.124

Fonte: elaboração própria.

Já	no	que	se	refere	aos	meses	secos,	fazendo	um	raciocínio	semelhante,	
poderia pensar-se num total potencial de 944. o total potencial de estiagens 
e meses secos poderia, então, totalizar 2.124 episódios. no caso dos episó-
dios terem mesmo ocorrido em todos os municípios, e de todos eles terem 
tidos	impactos	suficientemente	fortes	(de	acordo	com	Instrução	Normativa	
no 01, de 2012) poderia ter havido na mesorregião oeste Catarinense, entre 
1979	e	2013,	1.180	a	2.124	decretações	de	emergência	ou	estado	de	calami-
dade	(conforme	consideração	apenas	em	termos	de	estiagens	climáticas	ou	
estiagens	climáticas	e	meses	secos).

É	claro	que	(como	se	irá	verificar)	houve	menos	decretações,	já	que	nem	
todos os episódios com impacto microrregional atingiram todos os muni-
cípios,	e	nem	os	que	realmente	atingiram	tiveram	impacto	suficiente	para	
justificar	a	decretação.	
A	recorrência	dos	episódios	de	estiagem	(critério	SEDEC/MI)	e	de	mês	seco	

(proposta	Gaussen	e	Bagnouls)	da	mesorregião	oeste	está	indicada	no	Quadro	11.
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Consoante o atestado no quadro anterior, o mês de novembro foi 
o de maior recorrência de estiagem e o mês de agosto o de maior 
recorrência de mês seco e,	portanto,	 são	os	meses	que	exigem	mais	
atenção.

quadro 11. Recorrência mensal de estiagem e meses secos no Oeste 
Catarinense (1979-2013)

Mês Estiagem Mês seco Total
Janeiro 3 0 3

Fevereiro 2 1 3 (-1 repetido) = 2
Março 0 0 0
Abril 0 0 0
Mai 0 2 2

Junho 0 0 0
Julho 0 1 1

Agosto 0 4 4
Setembro 1 0 1
Outubro 0 0 0

Novembro 4 0 4
Dezembro 0 0 0

Fonte: elaboração própria.

5. ESTIAGENS E MESES SECOS POR MICRORREGIÃO

5.1. Microrregião de São Miguel do Oeste

5.1.1. estiagem

os limites mensais de precipitação mínima para considerar estiagem 
(segundo	os	já	citados	critérios	da	SEDEC/MI)	na	microrregião	de	São	
Miguel	do	Oeste	são	os	representados	no	Gráfico	5.

ainda conforme o mesmo critério para definição de estiagem, os 
anos, meses e a precipitação referentes aos episódios de estiagem 
identificados na microrregião de são Miguel do oeste são os represen-
tados no quadro 12.

quadro 12. Estiagem em São Miguel do Oeste (1979 a 2013)

Ano Mês Precipitação (mm)
1979 Janeiro 57
1982 Janeiro 29
1985 Janeiro 52
1985 Dezembro 66
1987 Setembro 48
1991 Fevereiro 47
1995 Novembro 50
1998 Novembro 35
1999 Novembro 60
2002 Fevereiro 62
2004 Fevereiro 37
2004 Dezembro 45
2005 Fevereiro 33
2011 Dezembro 51

Total de episódios: 14
Fonte: elaboração própria.

Gráfico	5.	Limites de precipitação (mm) para estiagem em São 
Miguel do Oeste (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.



Gráfico	6. Médias históricas ombrotérmicas mensais (mm/°C) de São 
Miguel de Oeste (1979 a 2013)

Ao	total	foram	identificados	14	meses	com	ocorrência	de	estiagem	na	mi-
crorregião	de	São	Miguel	do	Oeste,	entre	1979	e	2013,	referentes	a	janeiro,	
fevereiro, novembro e dezembro, sendo que o mês com maior recorrência foi 
fevereiro (quadro 13). analisando os meses em que pode considerar-se a ocor-
rência de estiagem, somente em outubro não houve ocorrências. não houve 
persistência	da	redução	da	precipitação	mensal	em	ao	menos	60%	em	relação	
à normal climatológica mensal em mais de um mês consecutivo e, logo, não 
houve seca.

quadro 13. Recorrência mensal da estiagem em São Miguel do 
Oeste (1979 a 2013)

Mês Recorrência
Fevereiro 4
Janeiro 3

Novembro 3
Dezembro 3
Setembro 1

Fonte: elaboração própria.

5.1.2. Meses secos

as médias históricas ombrotérmicas mensais da microrregião de são 
Miguel	do	Oeste	(Gráfico	6)	são	bem	superiores	aos	limites	de	defini-
ção de meses secos, seguindo o critério de gaussen e Bagnouls.

apesar do valor das médias históricas ombrotérmicas situarem-se 
muito acima dos limites de consideração de meses secos, a microrre-
gião de são Miguel do oeste, no período analisado, apresentou meses 
secos (quadro 14).

no total foram identificados dezoito meses secos na microrregião 
de são Miguel do oeste, durante o período de 1979 a 2013, referentes 
a	 janeiro,	 fevereiro,	 março,	 maio,	 junho,	 julho,	 agosto	 e	 novembro,	
tendo sido o mês de agosto o mês com maior recorrência, conforme 
pode ser observado no quadro 15. os meses de abril, setembro e de-
zembro não apresentaram episódios de mês seco.
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quadro 14. Ocorrência de meses secos em São Miguel de Oeste 
(1979 a 2013)

Ano Mês Precipitação média (mm) Temperatura média (°C)
1981 Julho 18 14
1982 Janeiro 29 24
1988 Março 49 25
1988 Julho 13 13
1988 Agosto 25 17
1994 Agosto 30 17
1997 Março 34 22
1998 Novembro 35 23
1999 Agosto 25 16
2004 Fevereiro 35 16
2004 Agosto 24 16
2005 Fevereiro 33 25
2006 Maio 26 15
2007 Junho 25 16
2008 Julho 33 17
2009 Março 40 24
2012 Maio 33 17
2012 Agosto 10 19

Total de episódios: 18
Fonte: elaboração própria.

A	 análise	 geral	 dos	 dados	 da	microrregião	 de	 São	Miguel	 do	Oeste	
demonstra	que,	com	base	nos	critérios	da	SEDEC/MI,	houve	14	meses	
com estiagem, sendo que o mês de maior recorrência foi fevereiro. É 
importante ressaltar que não houve nenhum episódio de persistência da 
redução	da	precipitação	em	ao	menos	60%	em	relação	à	normal	clima-
tológica mensal por mais de um mês consecutivo e, portanto, não houve 
episódios de seca.

Já	com	base	na	proposta	bioclimatológica	de	Gaussen	e	Bagnouls,	 fo-
ram	identificados	na	microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste	dezoito	meses	
secos, com a maior recorrência em agosto. os meses secos, em geral não 
foram persistentes, o único caso de persistência ocorreu em 1988, duran-

te	os	meses	de	julho	e	agosto.	Também	é	importante	destacar	que,	houve	
meses	 em	que	os	 limites	 foram	muito	próximos	 ao	que	 se	 consideraria	
como mês seco.

quadro 15. Recorrência de meses secos em São Miguel de Oeste 
(1979 a 2013)

Mês Recorrência
Agosto 5
Julho 3

Janeiro 1
Março 3

Novembro 1
Fevereiro 2

Maio 2
Junho 1

Fonte: elaboração própria.

5.1.3. estiagens e meses secos

Considerando,	de	forma	conjunta,	os	episódios	de	estiagem	com	os	epi-
sódios de meses secos, a microrregião de são Miguel do oeste apresentou 
os	episódios	consolidados	no	Quadro	16.

A	análise	realizada	baseia-se	na	média	de	dados	de	precipitação	e	tem-
peratura de somente três municípios que, embora procurem englobar va-
riações	climáticas	do	 território	de	pesquisa,	não	conseguem,	obviamente,	
representar	todas	as	variações	existentes,	não	sendo	assim	provável	que	os	
fenômenos	de	estiagem	identificados	se	tenham	manifestado	em	todos	os	
municípios.	Mas	se,	no	extremo,	os	14	episódios	de	estiagem	identificados	
tivessem atingido todos os municípios da microrregião, haveria um total de 
294 ocorrências municipais por estiagem. 



Quadro	16. Estiagem e meses secos em São Miguel do Oeste (1979 
a 2013)

Ano Mês Estiagem Mês seco

1979 Janeiro x

1981 Julho x
1982 Janeiro x x
1985 Janeiro x
1985 Dezembro x
1987 Setembro x
1988 Março x
1988 Julho x
1988 Agosto x
1991 Fevereiro x
1994 Agosto x
1995 Novembro x
1997 Março x
1998 Novembro x x
1999 Agosto x
1999 Novembro x
2002 Fevereiro x
2004 Fevereiro x x
2004 Agosto x
2004 Dez. x
2005 Fevereiro x x
2006 Maio x
2007 Junho x
2008 Julho x
2009 Março x
2011 Dezembro x
2012 Maio x
2012 Agosto x
2012 Novembro x

Fonte: elaboração própria.

da mesma forma, se os episódios de mês seco tivessem afetado todos os 
municípios, seriam 378 episódios de mês seco (quadro 17).

quadro 17. OPotencial total de corrências de estiagem e meses 
secos em São Miguel do Oeste (1979 a 2013)

Fenômenos Quantidade de 
episódios

Quantidade de 
municípios

Potencial total de ocorrências 
municipais

Estiagem 14 21 294
Mês seco 18 21 378

Total 32 21 672

Fonte: elaboração própria.

Se	todos	os	municípios	tivessem	sido	atingidos,	com	impactos	suficien-
temente fortes (conforme instrução normativa no 01, de 2012), poderiam 
contabilizar-se,	entre	1979	e	2013,	em	São	Miguel	de	Oeste,	294	a	672	de-
cretações	de	desastre	(considerando,	respectivamente,	apenas	estiagens	ou	
estiagens e meses secos).

quadro 18. Recorrência mensal de estiagem e meses secos em São 
Miguel do Oeste (1979 a 2013)

Mês Estiagem Mês seco Total
Janeiro 3 1 4 (-1 repetido = 3)

Fevereiro 4 2 6 (-2 repetido = 4)
Março 0 3 3
Abril 0 0 0
Mai 0 2 2

Junho 0 1 1
Julho 0 3 3

Agosto 0 5 5
Setembro 1 0 1
Outubro 0 0 0

Novembro 3 1 4 (-1 repetido = 3)
Dezembro 3 0 3

Fonte: elaboração própria.
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o quadro 18 evidencia a recorrência tanto dos episódios de estiagem, 
como dos episódios de mês seco, na microrregião de são Miguel do oeste.

Conforme pode ser observado no quadro 18, o mês de fevereiro foi o de 
maior recorrência de estiagem e o mês de agosto o de maior recorrência de 
mês	seco	e,	portanto,	são	os	meses	que	exigem	mais	atenção.

5.2. Microrregião de Chapecó

5.2.1. estiagem

os limites mensais de precipitação mínima para considerar estiagem 
na	microrregião	de	Chapecó	(critério	SEDEC/MI)	estão	representados	no	
Gráfico	7.	

no quadro 19 indicam-se os anos, meses e a precipitação referentes 
aos	episódios	de	estiagem	identificados	na	microrregião	de	Chapecó,	entre	
1979 e 2013.

quadro 19. Estiagem em Chapecó (1979 a 2013)

Ano Mês Precipitação (mm)
1979 Janeiro 47
1982 Janeiro 53
1985 Janeiro 58
1987 Setembro 46
1991 Fevereiro 46
1995 Novembro 63
1998 Novembro 46
2002 Fevereiro 71
2005 Fevereiro 41
2011 Dezembro 66
2012 Setembro 64

Total de episódios: 11
Fonte: elaboração própria.

Gráfico	7. Limites de precipitação (mm) para consideração de 
estiagem em Chapecó (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

Ao	 total,	 foram	 identificados	onze	meses	 com	ocorrência	de	estiagem	
na	microrregião	de	Chapecó,	entre	1979	e	2013,	referentes	a	janeiro,	feve-
reiro, setembro, novembro e dezembro. os meses com maior recorrência 
foram	janeiro	e	fevereiro	(Quadro	20).	Não	houve	ocorrência	de	estiagem	
em outubro, novembro e dezembro. destaca-se que não houve persistência 
da	redução	da	precipitação	mensal	em	ao	menos	60%	em	relação	à	nor-
mal climatológica mensal em mais de um mês consecutivo, logo, não houve 
ocorrência de seca no período analisado.

quadro 20. Recorrência mensal da estiagem em Chapecó  
(1979 a 2013)

Mês Recorrência
Janeiro 3

Fevereiro 3
Novembro 2
Setembro 2
Dezembro 1

Fonte: elaboração própria.



5.2.2. Meses secos

em Chapecó, mais uma vez, as médias históricas ombrotérmicas mensais 
estão	bem	acima	do	limite	de	consideração	de	meses	secos	(Gráfico	8).	Mas,	
mais	uma	vez,	isso	significa	que	vários	meses	de	elevada	precipitação	foram	
compensados	por	meses	com	precipitação	pequena	ou	muito	pequena,	 já	
que ocorreram 10 meses secos na região, no período de 1979 a 2013 (qua-
dro 21).

Gráfico	8.	Médias históricas ombrotérmicas mensais (mm/°C) de 
Chapecó (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

quadro 21. Ocorrência de meses secos em Chapecó (1979 a 2013)

Ano Mês Precipitação 
média (mm)

Temperatura 
média (°C)

1981 Maio 32 18
1988 Março 43 23
1988 Julho 14 11
1988 Agosto 18 16
1994 Agosto 28 16

1999 Agosto 26 15
2005 Fevereiro 41 23
2006 Maio 18 14
2009 Março 38 20
2012 Agosto 6 18

Total de episódios: 10

Fonte: elaboração própria.

Os	meses	secos	são	referentes	a	fevereiro,	março,	maio,	julho,	agosto,	
tendo sido este último o mês com maior recorrência, conforme pode ser 
observado	no	Quadro	22.	Os	meses	de	janeiro,	abril,	junho,	setembro,	ou-
tubro, novembro e dezembro não apresentaram episódios de mês seco.

quadro 22. Recorrência de meses secos em Chapecó (1979 a 2013)

Mês Recorrência
Agosto 4
Maio 2

Março 2
Fevereiro 1

Julho 1

Fonte: elaboração própria.

A	análise	geral	dos	dados	da	microrregião	de	Chapecó	demonstra,	por-
tanto, que houve 11 meses com estiagem, sendo que os meses de maior 
recorrência	foram	janeiro	e	fevereiro.	Importante	ressaltar	que	não	houve	
nenhum episódio de persistência da redução da precipitação em ao menos 
60%	em	relação	à	normal	climatológica	mensal	por	mais	de	um	mês	conse-
cutivo e, portanto, não houve episódios de seca.

Já	 com	base	 na	 proposta	 bioclimatológica,	 apesar	 de	 a	microrregião	 de	
Chapecó apresentar médias históricas ombrotérmicas mensais muito supe-
riores	aos	limites	de	consideração	de	mês	seco,	foram	identificados	dez	meses	
secos, com a maior recorrência em agosto. os meses secos, em geral não 
foram persistentes, o único caso de persistência ocorreu em 1988, durante os 
meses	de	julho	e	agosto.	É	importante	destacar	que	houve	meses	em	que	os	
limites	foram	muito	próximos	ao	que	se	consideraria	como	mês	seco.
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5.2.3. estiagens e meses secos

Conjugando	os	episódios	de	estiagem	com	os	episódios	de	mês	seco	a	mi-
crorregião de Chapecó apresentou os episódios evidenciados no quadro 23.

quadro 23. Estiagem e meses secos em Chapecó (1979 a 2013)

Ano Mês Estiagem Mês seco

1979 Janeiro x

1981 Maio x

1982 Janeiro x

1985 Janeiro x

1987 Setembro x

1988 Março x

1988 Julho x

1988 Agosto x

1991 Fevereiro x

1991 Agosto x

1995 Novembro x

1998 Novembro x

1999 Agosto x

1999 Novembro

2002 Fevereiro x

2005 Fevereiro x x

2006 Maio x

2009 Março x

2012 Agosto x

2012 Setembro x

Fonte: elaboração própria.

o intervalo entre os episódios de estiagem foi de sete anos e seis a sete 
meses. Comparando os episódios de estiagem com os de meses secos foi 
possível averiguar que as ocorrências desses fenômenos, no geral, não coin-
cidem,	com	a	única	exceção	foi	o	mês	de	fevereiro	de	2005.	A	quantidade	
de episódios de estiagem foi maior do que a de meses secos.

utilizando um raciocínio similar ao que se utilizou para são Miguel de oeste, 
como a microrregião de Chapecó possui 38 municípios, poderia ter acontecido, 
no limite, que os 11 episódios de estiagem tivessem atingido todos os municípios 
da	microrregião,	gerando	um	total	de	418	ocorrências	por	estiagem	climática	
e um total 380 ocorrências de mês seco. se todos estes episódios tivessem 
satisfeito	os	critérios	de	impacto,	considerados	necessários	para	decretação	de	
emergência (ou estado de calamidade) por estiagem, poderia ter havido um to-
tal	de	418	a	798	decretações	de	desastre	(conforme	consideração	somente	de	
estiagem ou de estiagem e de meses secos), como consta do quadro 24.

quadro 24. Potencial total de ocorrências de estiagem e meses 
secos em Chapecó (1979 a 2013)

Fenômenos Quantidade  
de episódios

Quantidade  
de municípios

Potencial total de 
ocorrências municipais

Estiagem 11 38 418
Meses secos 10 38 380

Total 21 38 798
Fonte: elaboração própria.

o quadro 25 indica a recorrência dos episódios de estiagem com a re-
corrência dos episódios de meses secos na microrregião de Chapecó.

quadro 25. Recorrência mensal de estiagem e meses secos em 
Chapecó (1979 a 2013)

Mês Estiagem Mês seco Total
Janeiro 3 0 3

Fevereiro 3 1 4 (-1 repetido = 3)
Março 0 1 1
Abril 0 1 1
Maio 0 2 2
Junho 0 0 0
Julho 0 1 1

Agosto 0 4 4
Setembro 2 0 2
Outubro 0 0 0

Novembro 2 0 2
Dezembro 1 0 1

Fonte: elaboração própria.



Conforme	pode	ser	observado	no	quadro	anterior,	os	meses	de	janeiro	e	fe-
vereiro foram os de maior recorrência de estiagem e o mês de agosto o de maior 
recorrência	de	mês	seco	e,	portanto,	são	os	meses	que	exigem	mais	atenção.

5.3. Microrregião de Xanxerê

5.3.1. estiagem

Tal	como	 foi	 feito	para	as	duas	microrregiões	anteriormente	referidas,	
calcularam-se os mínimos de precipitação para consideração de estiagem 
climática	na	microrregião	de	Xanxerê	(Gráfico	9).

Sempre	seguindo	o	critério	da	SEDEC/MI,	os	anos,	meses	e	a	precipita-
ção	referentes	aos	episódios	de	estiagem	identificados	na	microrregião	de	
Xanxerê	são	os	indicados	no	Quadro	26.

Quadro	26.	Estiagem em Xanxerê (1979-2013)

Ano Mês Precipitação (mm)
1979 Janeiro 60
1982 Janeiro 46
1985 Janeiro 56
1987 Setembro 54
1988 Setembro 62
1991 Fevereiro 42
1991 Setembro 59
1995 Novembro 57
1998 Novembro 46
1999 Novembro 48
2002 Fevereiro 64
2005 Fevereiro 37
2005 Dezembro 61
2012 Setembro 63
2012 Novembro 39

Total de episódios: 15

Fonte: elaboração própria.

Gráfico	9.	Limites de precipitação (mm) para consideração de 
estiagem em Xanxerê (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

No	total	foram	identificados	15	meses	com	ocorrência	de	estiagem	na	
microrregião	de	Xanxerê,	durante	o	período	de	1979	a	2013,	referentes	
a	 janeiro,	 fevereiro,	 setembro,	 novembro	 e	 dezembro,	 sendo	 que	 os	
meses com maior recorrência foram setembro e novembro, conforme 
descrito no quadro 27. não houve ocorrência de estiagem em outubro. 
destaca-se que não houve persistência da redução da precipitação men-
sal	em	ao	menos	60%	em	relação	à	normal	climatológica	mensal	em	mais	
de um mês consecutivo, logo, não houve ocorrência de seca no período 
analisado.

quadro 27. Recorrência mensal da estiagem em Xanxerê (1979-2013)

Mês Recorrência
Setembro 4
Novembro 4

Janeiro 3
Fevereiro 3
Dezembro 1

Fonte: elaboração própria.
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5.3.2. Meses secos

Tal	como	as	nas	duas	microrregiões	anteriores,	as	médias	históricas	om-
brotérmicas mensais são muito superiores aos limites de consideração de 
meses	secos	(Gráfico	10).

Gráfico	10.	Médias históricas ombrotérmicas mensais (mm / °C) em 
Xanxerê (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

apesar destes valores das médias ombrotérmicas mensais, o período 
analisado	apresentou	meses	secos	na	microrregião	de	Xanxerê	cujos	anos,	
temperatura e precipitação estão indicados no quadro 28.

quadro 28. Ocorrência de meses secos em Xanxerê (1979 a 2013)

Ano Mês Precipitação média (mm) Temperatura média (°C)
1981 Julho 22 12
1988 Julho 15 11
1988 Agosto 20 16
1991 Fevereiro 42 22
1994 Agosto 25 15
1995 Maio 22 15
1999 Agosto 25 15
2005 Fevereiro 37 23
2006 Maio 16 13
2012 Agosto 5 17
2012 Novembro 39 22

Total de episódios: 11

Fonte: elaboração própria.

No	total	foram	identificados	11	meses	secos	em	Xanxerê,	durante	o	perí-
odo	de	1979	a	2013,	referentes	a	fevereiro,	maio,	julho,	agosto	e	novembro,	
tendo sido agosto o mês com maior recorrência, conforme pode ser obser-
vado	no	Quadro	29.	Os	meses	de	 janeiro,	março,	abril,	 junho,	setembro,	
outubro e dezembro, não apresentaram episódios de mês seco.

quadro 29. Recorrência de meses secos em Xanxerê (1979 a 2013)

Mês Recorrência
Agosto 4
Julho 2

Fevereiro 2
Maio 2

Novembro 1
Fonte: elaboração própria.

A	análise	geral	dos	dados	da	microrregião	de	Xanxerê	demonstra,	por-
tanto, que houve 15 meses com estiagem, sendo que os meses de maior 
recorrência foram setembro e novembro. É importante ressaltar que não 
houve nenhum episódio de persistência da redução da precipitação em ao 
menos	60%	em	relação	à	normal	climatológica	mensal	por	mais	de	um	mês	
consecutivo e, portanto, não houve episódios de seca.



Já	com	base	na	proposta	bioclimatológica,	na	microrregião	de	Xanxerê,	
foram	identificados	11	meses	secos,	com	a	maior	recorrência	em	agosto.	Os	
meses secos, em geral não foram persistentes, o único caso de persistência 
ocorreu	em	1988,	durante	os	meses	de	julho	e	agosto.	Também	é	importan-
te	destacar	que,	houve	meses	em	que	os	limites	foram	muito	próximos	ao	
que se consideraria como mês seco.

5.3.3. estiagens e meses secos

Analisando,	em	conjunto,	os	episódios	de	estiagem	e	os	episódios	de	mês	
seco,	a	microrregião	de	Xanxerê	apresentou	as	ocorrências	constantes	no	
quadro 30.

quadro 30. Estiagem e meses secos em Xanxerê (1979 a 2013)

Ano Mês Estiagens Meses 
secos

1979 Janeiro x

1981 Julho x

1982 Janeiro x

1985 Janeiro x

1987 Setembro x

1988 Julho x

1988 Agosto x

1988 Setembro x

1991 Fevereiro x x

1991 Setembro x

1994 Agosto x

1995 Maio x

1995 Novembro x

1998 Novembro x

1999 Agosto x

1999 Novembro x

2002 Fevereiro x

2005 Fevereiro x x

2005 Dezembro x

2006 Maio x

2012 Agosto x

2012 Setembro x

Novembro x x

Fonte: elaboração própria.

De	acordo	com	o	verificado	no	quadro	anterior,	o	 intervalo	entre	os	
episódios	de	estiagem	climática	foi	de	seis	anos	e	oito	meses	a	um	mês.	
Comparando os episódios de estiagem com os de mês seco é possível 
concluir que as ocorrências desses fenômenos, no geral, não coincidem 
(as	únicas	exceções	foram	os	meses	de	fevereiro	de	2001	e	fevereiro	de	
2005). a quantidade de episódios de estiagem foi maior do que a de epi-
sódios de meses secos. 

quadro 31. Potencial total de ocorrências de estiagem climática e 
meses secos em Xanxerê (1979 a 2013)

Fenômenos Quantidade  
de episódios

Quantidade  
de municípios

Potencial total de 
ocorrências municipais

Estiagem 15 17 255
Mês seco 11 17 187

Total 26 17 442

Fonte: elaboração própria.

Com	base	no	mesmo	raciocínio	elaborado	para	as	regiões	que	se	ante-
cederam,	 a	microrregião	 de	Xanxerê,	 que	 possui	 17	municípios,	 poderia	
registrar,	caso	os	15	episódios	de	estiagem	identificados	tivessem	atingido	
todos	os	municípios	da	microrregião,	255	ocorrências.	Já	no	que	se	refere	
aos meses secos, se estaria perante um total de 187 episódios. se todos 
esses episódios tivessem ocorrido e se, para além disso, todos tivessem tido 
impactos	condizentes	com	o	exigido	pela	IN	no 01 de 2012 poderia haver, 
conforme	indicado	no	Quadro	31,	255	a	442	decretações	de	desastre	por	
estiagem	 (considerando,	 respectivamente,	 somente	 estiagem	climática	ou	
estiagem e meses secos).

a recorrência dos episódios de estiagem e de mês seco, na microrregião 
de	Xanxerê,	está	evidenciada	no	Quadro	31.
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quadro 32. Recorrência mensal de estiagem e meses secos em 
Xanxerê (1979 a 2013)

Mês Estiagem Mês seco Total
Janeiro 3 0 3

Fevereiro 3 2 5 (-2 repretidos = 3)
Março 0 0 0
Abril 0 0 0
Mai 0 2 2

Junho 0 0 0
Julho 0 2 2

Agosto 0 4 4
Setembro 4 0 4
Outubro 0 0 0

Novembro 4 1 5
Dezembro 1 0 1

Fonte: elaboração própria.

Conforme pode ser observado no quadro anterior, os meses de setem-
bro e outubro foram os de maior recorrência de estiagem e o mês de agosto 
o	de	maior	recorrência	de	mês	seco	e,	portanto,	são	os	meses	que	exigem	
mais atenção.

5.4. Microrregião de Concórdia

5.4.1. estiagem

os limites mensais de precipitação mínima para considerar estiagem na 
microrregião	de	Concórdia	estão	representados	no	Gráfico	11.

Gráfico	11.	Limites de precipitação para consideração (mm)  
de estiagem em Concórdia (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

os anos, meses e a precipitação referentes aos episódios de estiagem 
identificados	na	microrregião	de	Concórdia	estão	indicados	na	Tabela	32.

quadro 33. Estiagem em Concórdia (1979 a 2013)

Ano Mês Precipitação (mm)
1979 Janeiro 35
1982 Janeiro 63
1987 Setembro 50
1991 Fevereiro 46
1991 Setembro 65
1998 Novembro 31
1999 Novembro 55
2002 Fevereiro 55
2003 Setembro 61
2004 Dezembro 56
2005 Fevereiro 28
2005 Novembro 59
2005 Dezembro 62
2011 Dezembro 60
2012 Setembro 29

Total de episódios: 15
Fonte: elaboração própria.



Ao	total	foram	identificados	15	meses	com	estiagem	em	Concórdia,	du-
rante	o	período	de	1979	a	2013,	referentes	a	janeiro,	fevereiro,	setembro,	
novembro e dezembro, sendo que o mês com maior recorrência foi setem-
bro (quadro 34). destaca-se a persistência da redução da precipitação men-
sal	em	ao	menos	60%	em	relação	à	normal,	em	mais	de	um	mês	consecutivo	
durante novembro e dezembro de 2005, o que sugere a ocorrência de um 
episódio de seca, apesar da curta duração, se comparada as tradicionais se-
cas do nordeste brasileiro.

quadro 34. Recorrência mensal da estiagem em Concórdia (1979 a 
2013)

Mês Recorrência
Setembro 4
Fevereiro 3

Novembro 3
Dezembro 3

Janeiro 2
Fonte: elaboração própria.

5.4.2. Meses secos

as médias históricas ombrotérmicas mensais da microrregião de Con-
córdia são muito superiores aos valores de referência para consideração de 
meses	secos	(Gráfico	12).

apesar dos valores das médias históricas ombrotérmicas mensais, a mi-
crorregião de Concórdia registrou meses secos (quadro 35).

quadro 35. Meses secos em Concórdia (1979-2013)

Ano Mês Precipitação 
média (mm)

Temperatura 
média (°C)

1979 Janeiro 35 22
1988 Março 45 23
1988 Agosto 11 15
1991 Março 38 22
1994 Agosto 25 15
1995 Maio 28 14
1998 Novembro 31 21

1999 Agosto 27 14
2005 Fevereiro 28 23
2006 Maio 18 13
2008 Julho 29 15
2012 Agosto 8 17
2012 Novembro 29 22

Total de episódios: 13

Fonte: elaboração própria.

Gráfico	12.	Médias históricas ombrotérmicas mensais (mm/°C) em 
Concórdia (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

Ao	 total	 foram	 identificados	 13	meses	 secos	 na	microrregião	de	Con-
córdia,	durante	o	período	de	1979	a	2012,	referentes	a	janeiro,	fevereiro,	
março,	maio,	julho,	agosto	e	novembro,	tendo	sido	agosto	o	mês	com	maior	
recorrência,	 conforme	pode	 ser	 observado	 no	Quadro	 36.	Os	meses	 de	
abril,	 junho,	setembro,	outubro	e	dezembro,	não	apresentaram	episódios	
de mês seco.
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Quadro	36.	Recorrência de meses secos em Concórdia (1979 a 2013)
Mês Recorrência

Agosto 4
Março 2
Maio 2

Novembro 2
Janeiro 1

Fevereiro 1
Julho 1

Fonte: elaboração própria.

A	análise	geral	dos	dados	da	microrregião	de	Concórdia	demonstra	que	
houve 15 meses com estiagem, sendo que o mês de maior recorrência foi 
setembro. importante ressaltar que houve um episódio de persistência da 
redução	da	precipitação	em	ao	menos	60%	em	relação	à	normal	climatoló-
gica mensal por mais de um mês consecutivo durante novembro e dezem-
bro de 2005, logo, houve uma ocorrência de seca no período analisado.

Já	com	base	na	proposta	bioclimatológica,	na	microrregião	de	Concórdia,	
foram	identificados	13	meses	secos,	com	a	maior	recorrência	em	agosto.	Os	
meses secos não foram persistentes. importante destacar que, houve meses em 
que	os	limites	foram	muito	próximos	ao	que	se	consideraria	como	mês	seco.

5.4.3. estiagens e meses secos

Considerando	em	conjunto	os	episódios	de	estiagem	com	os	episódios	
de mês seco, a microrregião de Concórdia apresentou os episódios indica-
dos no quadro 37.

em conformidade com o observado na tabela anterior, o intervalo entre 
os episódios de estiagem foi de sete anos e dois meses a episódios sem in-
tervalo caracterizando seca. Comparando os episódios de estiagem com os 
de mês seco, foi possível averiguar que as ocorrências desses fenômenos, 
no	geral,	não	coincidem.	As	únicas	exceções	foram	os	meses	de	janeiro	de	
1979, novembro de 1998 e fevereiro de 2005. a quantidade de episódios 
de	estiagem	foi	maior	do	que	a	de	episódios	de	mês	seco.	A	exemplo	das	
microrregiões	 anteriores,	 calculou-se	 o	máximo	 potencial	 de	 ocorrências	
municipais, caso todos os municípios tivessem sido atingidos (quadro 38).

Considerando que a microrregião de Concórdia possui 15 municípios e 
que	num	extremo	de	abrangência	todos	os	episódios	poderiam	ter	se	ma-
nifestado em todos os municípios, poderia ter havido um total de 225 ocor-
rências municipais por estiagem e 195 ocorrências de mês seco. e, se todos 
esses	 episódios	 tivessem	o	 impacto	 necessário	 a	 decretação	de	desastre,	
poderia	haver	entre	225	e	420	decretações	(conforme	se	considere	somen-
te	a	estiagem	climática,	ou	esta	e	os	meses	secos,	em	conjunto).	

quadro 37. Estiagem e meses secos em Concórdia (1979 a 2013)

Ano Mês Estiagens Meses secos
1979 Janeiro x x
1982 Janeiro x

1987 Setembro x

1988 Março x

1988 Agosto x

1991 Fevereiro x

1991 Março x

1991 Setembro x

1994 Agosto x

1995 Maio x
1998 Novembro x x
1999 Agosto x

1999 Novembro x

2002 Fevereiro x

2003 Setembro x

2004 Dezembro x
2005 Fevereiro x x
2005 Novembro x

2005 Dezembro x

2006 Maio x

2008 Julho x

2011 Dezembro x

2012 Agosto x

2012 Setembro x

2012 Novembro x
Fonte: elaboração própria.



quadro 38. Potencial total de ocorrências de estiagem e meses 
secos em Concórdia (1979 a 2013)

Fenômenos Quantidade 
de episódios

Quantidade 
de municí-

pios

Potencial 
total de 

ocorrências 
municipais

Estiagem 15 15 225
Mês seco 13 15 195

Total 28 15 420
Fonte: elaboração própria.

a recorrência combinada dos episódios de estiagem com a recorrência 
dos	episódios	de	mês	seco,	na	microrregião	de	Concórdia	está	ilustrada	no	
quadro 39.

quadro 39. Recorrência mensal de estiagem e meses secos em 
Concórdia (1979 a 2013)

Mês Estiagem Mês seco Total

Janeiro 2 1 3 (-1 repetido = 2)

Fevereiro 3 1 4 (-1 repetido = 3)

Março 0 2 2

Abril 0 0 0

Mai 0 2 2

Junho 0 0 0

Julho 0 1 1

Agosto 0 4 4

Setembro 4 0 4

Outubro 0 0 0

Novembro 3 2 5 (-1 repetido = 4)

Dezembro 3 0 3
Fonte: elaboração própria.

Conforme pode ser observado, o mês de setembro foi o de maior recor-
rência de estiagem e o mês de agosto o de maior recorrência de mês seco 
e,	portanto,	são	os	meses	que	exigem	mais	atenção.

5.5. Microrregião de Joaçaba

5.5.1. estiagem

os limites mensais de precipitação mínima para considerar estiagem na 
microrregião	de	Joaçaba	estão	no	Gráfico	13.

Gráfico	13.	Limites de precipitação (mm) para consideração de 
estiagem em Joaçaba (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

no quadro 40 estão indicados os anos, meses e a precipitação referentes 
aos	episódios	de	estiagem	 identificados	na	microrregião	de	 Joaçaba	entre	
1979 e 2013.

quadro 40. Estiagem em Joaçaba (1979 a 2013)

Ano Mês Precipitação (mm)
1979 Janeiro 38
1982 Janeiro 67
1982 Setembro 34
1984 Outubro 78
1985 Janeiro 64
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1985 Dezembro 55
1991 Fevereiro 51
1991 Setembro 37
1998 Novembro 51
2005 Fevereiro 42
2012 Setembro 36

Total de episódios: 11
Fonte: elaboração própria.

Ao	 total	 foram	 identificados	11	meses	com	ocorrência	de	estiagem	na	
microrregião de Joaçaba, durante o período de 1979 a 2013, referentes a 
janeiro,	fevereiro,	setembro,	novembro,	outubro	e	dezembro,	sendo	que	os	
meses	com	maior	recorrência	foram	janeiro	e	setembro	(Quadro	41).

destaca-se que não houve persistência da redução da precipitação mensal 
em	ao	menos	60%	em	relação	à	normal	climatológica	mensal	em	mais	de	um	
mês consecutivo, logo, não houve ocorrência de seca no período analisado.

quadro 41. Recorrência mensal da estiagem em Joaçaba (1979 a 2013)

Mês Recorrência
Janeiro 3

Setembro 3
Fevereiro 2
Outubro 1

Novembro 1
Dezembro 1

Fonte: elaboração própria.

5.2.2. Meses secos

a microrregião de Joaçaba também, como as restantes, apresenta médias 
históricas ombrotérmicas mensais muito superiores aos valores de referên-
cia	para	consideração	de	mês	seco	(Gráfico	14).

apesar do valor das médias históricas ombrotérmicas, o período analisa-
do	apresentou	meses	secos	na	microrregião	de	Joaçaba	cujos	anos,	tempe-
ratura e precipitação estão indicados no quadro 42.

Gráfico	14.	Médias históricas ombrotérmicas mensais (mm/°C)  
em Joaçaba (1979 a 2013)

Fonte: elaboração própria.

quadro 42. Meses secos em Joaçaba (1979 a 2013)

Ano Mês Precipitação média 
(mm)

Temperatura média 
(°C)

1979 Janeiro 38 20
1982 Janeiro 25 17
1985 Janeiro 23 14
1988 Março 9 10
1988 Julho 16 14
1993 Agosto 20 13
1994 Agosto 23 14
1995 Maio 19 14
1996 Maio 22 15
1999 Agosto 16 13
2005 Fevereiro 42 21
2006 Maio 17 13
2012 Agosto 14 16
2012 Novembro 36 20

Total de episódios: 14

Fonte: elaboração própria.



Ao	total	foram	identificados	14	meses	secos	na	microrregião	de	Joaçaba,	
durante	o	período	de	1979	a	2013,	referentes	a	 janeiro,	 fevereiro,	mar-
ço,	maio,	julho,	agosto	e	novembro,	tendo	sido	agosto	o	mês	com	maior	
recorrência, conforme pode ser observado no quadro 43. os meses de 
abril,	junho,	setembro,	outubro	e	dezembro,	não	apresentaram	episódios	
de mês seco. 

quadro 43. Recorrência de meses secos em Joaçaba (1979 a 2013)

Mês Recorrência
Agosto 4
Janeiro 3
Maio 3

Fevereiro 1
Março 1
Julho 1

Novembro 1
Fonte: elaboração própria

A	 análise	 geral	 dos	 dados	 da	microrregião	 de	 Joaçaba	 demonstra,	
portanto, que houve 11 meses com estiagem, sendo que o mês de 
maior recorrência foi fevereiro. importante ressaltar que não houve 
nenhum episódio de persistência da redução da precipitação em ao 
menos	 60%	 em	 relação	 à	 normal	 climatológica	 mensal	 por	 mais	 de	
um	mês	e,	portanto,	não	houve	episódios	de	seca.	Já	no	que	se	refere	
a meses secos, apesar do valor das médias históricas ombrotérmicas, 
apresentou 14 meses secos, com a maior recorrência em agosto. os 
meses secos não foram persistentes. também é importante destacar 
que	houve	meses	em	que	os	 limites	 foram	muito	próximos	ao	que	se	
consideraria como mês seco.

5.5.3. estiagem e meses secos

a ocorrência comparativa dos episódios de estiagem e dos episódios de 
mês	seco,	nessa	microrregião	está	ilustrada	no	Quadro	44.

quadro 44. Estiagem e meses secos em Joaçaba (1979 a 2013)

Ano Mês Estiagens Meses secos
1979 Janeiro x x
1982 Janeiro x x
1982 Setembro x
1984 Outubro x
1985 Janeiro x x
1985 Dezembro x
1988 Março x
1988 Julho x
1991 Fevereiro x
1991 Setembro x
1993 Agosto x
1994 Agosto x
1995 Maio x
1996 Maio x
1998 Novembro x x
2005 Fevereiro x x
2006 Maio x
2012 Agosto x
2012 Setembro x
2012 Novembro x

Fonte: elaboração própria.

Como	se	constata	pela	análise	da	tabela	anterior,	o	intervalo	entre	os	epi-
sódios de estiagem na microrregião de Joaçaba foi de sete anos e um mês a 
dois meses. Comparando os episódios de estiagem com os de meses secos 
percebe-se que as ocorrências desses fenômenos, no geral, não coincidem 
(as	únicas	exceções	foram	os	meses	de	janeiro	de	1979,	1982,	e	1985,	no-
vembro de 1998 e de fevereiro de 2005). a quantidade de episódios de me-
ses secos foi maior do que a de episódios de estiagem. o quadro 45 indica 
o potencial total de episódios de estiagem e mês seco no caso de todos os 
municípios da microrregião terem sido atingidos por todas as ocorrências 
contabilizadas ao nível da microrregião. 
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Considerando que a microrregião de Joaçaba possui 27 municípios, se 
os	11	episódios	de	estiagem	identificados	tivessem	atingido	todos	os	mu-
nicípios da microrregião, haveria um total de 297 ocorrências municipais 
por estiagem. no que se refere aos meses secos, caso tivessem ocorrido 
simultaneamente em todos os municípios, haveria um total de 378. se to-
das	estas	ocorrências	tivessem	mesmo	existido	e	todas	com	um	nível	de	
impacto compatível com, no mínimo, decretação de emergência, poderia 
atingir-se	o	total	de	297	a	675	decretações	de	desastre	por	estiagem	neste	
período	(conforme	consideração	apenas	de	estiagem	climática	e	de	meses	
secos).

quadro 45. Potencial total de ocorrências de estiagem e meses 
secos em Joaçaba (1979 a 2013)

Fenômenos Quantidade  
de episódios

Quantidade  
de municípios

Potencial total de 
ocorrências municipais

Estiagem 11 27 297
Mês seco 14 27 378

Total 25 27 675

Fonte: elaboração própria.

quanto à recorrência dos episódios de estiagem e dos episódios de mês 
seco,	verificou-se	o	que	o	Quadro	46	evidencia.

Quadro	46.	Recorrência mensal de estiagem e meses secos  
em Joaçaba (1979 a 2013)

Mês Estiagem Mês seco Total
Janeiro 3 1 4 (-3 repetidos = 1)

Fevereiro 2 1 3 (-1 repetido = 2)
Março 0 0 0
Abril 0 1 1
Mai 0 3 3

Junho 0 1 1
Julho 0 1 1

Agosto 0 5 5
Setembro 3 0 3
Outubro 1 0 1

Novembro 1 1 2 (-1 repetido = 1)
Dezembro 1 0 1

Fonte: elaboração própria.

Conforme	pode	ser	observado,	os	meses	de	janeiro	e	setembro	foram	os	
de maior recorrência de estiagem e o mês de agosto o de maior recorrência 
de	mês	seco	e,	portanto,	são	os	meses	que	exigem	mais	atenção.

6. COMPARATIVO ENTRE AS MICRORREGIÕES, 
EXTRAPOLAÇÃO PARA A MESORREGIÃO E SÍNTESE

6.1. Comparativo das microrregiões

Para facilitar a visão geral das normais ombrotérmicas mensais para o pe-
ríodo de 1979 a 2013 por microrregião, foi elaborado o Mapa 05 (p. 78), que 
além	das	informações	de	temperatura	média	e	pluviosidade	média,	localiza	
as	estações	meteorológicas	de	onde	os	dados	foram	coletados.

o quadro 47 apresenta síntese da localização temporal (ano) e espacial 
(microrregião) dos episódios de estiagens na Mesorregião do oeste Cata-
rinense. 
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quadro 47. Estiagens nas microrregiões do Oeste Catarinense (1979 
a 2013)

Ano Mês S.M.Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba
1979 Janeiro x x x x x
1982 Janeiro x x x x x

Setembro x

1984 Outubro x

1985 Janeiro x x x x

Dezembro x x

1987 Setembro x x x x

1988 Setembro x

1991 Fevereiro x x x x x

Setembro x x x

1995 Novembro x x x

1998 Novembro x x x x x

1999 Novembro x x x

2002 Fevereiro x x x x

2003 Setembro x

2004 Fevereiro x

Dezembro x x

2005 Fevereiro x x x x x

Novembro x

Dezembro x x

2011 Dezembro x x x

2012 Setembro x x x x

Novembro x

Fonte: elaboração própria.

Em	conformidade	com	o	indicado	no	Quadro	47,	as	cinco	microrregiões	
apresentaram cinco episódios de estiagem simultaneamente, referentes a 
janeiro	de	1979,	de	1982,	de	1991,	novembro	de	1998	e	fevereiro	de	2005.	
O	Quadro	48	evidencia	a	recorrência	das	estiagens	nas	cinco	microrregiões	
do oeste, entre 1979 e 2013.

quadro 48. Recorrência mensal de estiagem nas microrregiões do 
Oeste Catarinense (1979 a 2013)

Microrregião Jan Fev Set Out Nov Dez Total
S.M.Oeste 3 4 1 0 3 3 14
Chapecó 3 3 2 0 2 1 11
Xanxerê 3 3 4 0 4 1 15

Concórdia 2 3 4 0 3 3 15
Joaçaba 3 2 3 1 1 1 11

Total 14 15 14 1 13 9 66
Fonte: elaboração própria.

Como	evidencia	o	Quadro	48,	as	microrregiões	de	Xanxerê	e	Con-
córdia apresentam a maior recorrência de episódios de estiagem, com 
15 episódios, seguidas pela microrregião de são Miguel do oeste, com 
14	episódios,	e	das	microrregiões	de	Chapecó	e	Joaçaba,	ambas	com	11.	
O	Quadro	49	explicita	a	ocorrência	dos	episódios	de	mês	seco	nas	cinco	
microrregiões.
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quadro 49. Meses secos nas microrregiões do Oeste Catarinense 
(1979 a 2013)

Ano Mês S.M.Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba
1979 Janeiro x x
1981 Maio x
1981 Julho x x
1982 Janeiro x x
1985 Janeiro x
1988 Março x x x x
1988 Julho x x x x
1988 Agosto x x x x
1991 Fevereiro x
1991 Março x
1993 Agosto x
1994 Agosto x x x x x
1995 Maio x x x
1996 Maio x
1997 Março x
1998 Novembro x x
1999 Agosto x x x x x
2004 Fevereiro x
2004 Agosto x
2005 Fevereiro x x x x x
2006 Maio x x x x x
2007 Junho x
2008 Julho x x
2009 Março x x
2012 Maio x
2012 Agosto x x x x x

Fonte: elaboração própria.

Conforme	se	pode	concluir,	pela	análise	da	tabela,	as	cinco	microrregiões	
apresentaram cinco episódios de mês seco simultaneamente, referentes 
agosto	de	1994,	agosto	de	1999,	fevereiro	de	2005,	maio	de	2006	e	agosto	
de	2012.	A	recorrência	dos	meses	secos	está	ilustrada	no	Quadro	50.

quadro 50. Recorrência de meses secos nas microrregiões do Oeste 
Catarinense (1979 a 2013)

Microrregião J F M A M J J A S O N D Total
S.Miguel 
do Oeste 1 2 3 0 2 1 3 5 0 0 1 0 18

Chapecó 0 1 1 1 2 0 1 4 0 0 0 0 10
Xanxerê 0 2 0 0 2 0 2 4 0 0 1 0 11
Concórdia 1 1 2 0 2 0 1 4 0 0 2 0 13
Joaçaba 1 1 0 1 3 1 1 5 0 0 1 0 14
Total 3 7 6 2 11 2 8 22 0 0 5 0 66

Fonte: elaboração própria.

a microrregião de são Miguel do oeste foi a que apresentou a maior 
recorrência de episódios de meses secos, com 18 episódios, seguida pela 
microrregião de Joaçaba, com 14 episódios, a microrregião de Concórdia, 
com	13	episódios,	a	microrregião	de	Xanxerê,	com	11	episódios	e	a	micror-
região de Chapecó, com 10 episódios. 

6.2. Extrapolação para a mesorregião

no quadro 51 cruza-se o total de episódios de estiagem e mês seco 
ocorridos em cada microrregião com o número total de municípios dessa 
microrregião, calculando o potencial total de ocorrências municipais, se aca-
so os episódios contabilizados em cada microrregião se tivessem manifesta-
do	em	todos	os	municípios.	Somando	os	dados	relativos	às	microrregiões,	
apresenta-se,	também	uma	extrapolação	para	toda	a	mesorregião	do	Oeste	
Catarinense.

assim, conforme os dados constantes no quadro 51, se todos os epi-
sódios de estiagem e meses secos tivessem atingido todos os municípios 
de cada microrregião, poderia ter havido 1.489 ocorrências municipais de 
estiagem e 1.518 episódios de mês seco, entre 1979 e 2013, no oeste Ca-
tarinense (quadro 51). Por outro lado, se todas essas ocorrências tivessem 
tido	impacto	suficiente	(cumprindo	o	previsto	na	IN	no 01 de 2012) poderia 
ter	havido	entre	1.489	a	3.007	decretações	de	desastre	por	estiagem	nessa	
mesma mesorregião (conforme se considere somente estiagens ou estia-
gens mais meses secos). 



quadro 51. Potencial total de ocorrências de estiagem e mês seco 
no Oeste Catarinense (1979 a 2013)

Fenômenos Quantidade  
de episódios

Quantidade  
de municípios

Potencial total de 
ocorrências municipais

Microrregião de São Miguel do Oeste
Estiagem 14 21 294
Mês seco 18 21 378
Total 32 672

Microrregião de Chapecó
Estiagem 11 38 418
Mês seco 10 38 380
Total 21 798

Microrregião de Xanxerê
Estiagem 15 17 255
Mês seco 11 17 187
Total 26 442

Microrregião de Concórdia
Estiagem 15 15 225
Mês seco 13 15 195
Total 28 420

Microrregião de Joaçaba
Estiagem 11 27 297
Mês seco 14 27 378
Total 25 675

Episódios de estiagem 1.489
Episódios de mês seco 1.518
Episódios de estiagem e mês seco 3.007

Fonte: elaboração própria.

6.3. Síntese

a comparação dos totais calculados, direta e globalmente para a mesorregião 
Oeste	Catarinense,	e	caso	as	estiagens	e	meses	 secos	 identificados	 tivessem	

atingido todos os municípios (ver ponto 4.4.) aponta para um total potencial 
de 2.124 episódios, sendo: a) 1.180 estiagens; b) 944 meses secos. Como se 
referiu,	isso	significa	que,	se	todos	esses	episódios	tivessem	ocorrido	e	todos	
tivessem tido impactos que permitissem declarar um desastre (de acordo com 
a in no	01	de	2012),	poderia	haver	2.124	decretações	de	desastre	por	estiagem	
entre 1979 e 2013, na mesorregião oeste Catarinense. Mas, se tomar-se consi-
deração	os	dados	tratados	a	nível	microrregional	e	depois	somados,	verifica-se	
que o número potencial de estiagens e meses secos é bastante maior: 1.489 
estiagens, 1.518 meses secos, num total de 3.007 episódios.

Como	mais	adiante	se	verá,	o	número	de	decretações	é	bastante	menor,	
com certeza porque, por um lado, nem todos os episódios detectados a 
nível microrregional tiveram uma repercussão municipal e, por outro por-
que	nem	todos	tiveram	impacto	suficiente	para	justificar	a	decretação.	Isto	
quer dizer que quanto maior for o nível de detalhe a que se trabalham os 
dados,	mais	episódios	relacionados	com	estiagem	podem	ser	identificados.	
Se	houvesse	possibilidade	de	fazer	uma	análise	municipal,	depois	somar	por	
microrregião e, depois para a mesorregião, a quantidade de episódios po-
tenciais com certeza aumentaria. Como se referiu, contudo, não só o es-
copo do estudo possível foi desenhado para o nível micro e mesorregional, 
como no caso do clima os dados que foi possível elaborar só se adequam a 
uma	análise	com	este	nível	de	detalhe.

A	análise	desse	conjunto	de	dados	climatológicos	procurou	caracterizar	a	área	
de	estudo,	sem	desconsiderar	que	mesmo	as	mais	modernas	modelagens	climá-
ticas dos centros mundiais de pesquisas espaciais não são capazes de apontar o 
destino	do	clima	e,	 frequentemente	necessitam	de	ajustes	a	novas	situações,	
novas descobertas, dado que o conhecimento, por mais que aparente ser vasto, 
é	parcial.	Nesse	sentido,	conforme	se	pode	verificar	nos	dados	apresentados,	as	
afirmações	sobre	a	influência	dos	episódios	de	El	Niño	e	La	Niña	no	regime	de	
precipitação e na temperatura da mesorregião oeste precisam ser cautelosas, 
especialmente considerando que muitas das ocorrências de estiagem foram em 
períodos	de	neutralidade	do	ENOS	e	que	as	análises	estatísticas	realizada	com	
o	mesmo,	a	ODP	a	OA	(apesar	de	haver	sistemas	meteorológicos	influenciados	
pela odP, oa e enos com ação nos episódios de estiagens) não evidenciaram 
significativa	correlação	com	os	dados	de	precipitação	e	temperatura.

o fenômeno atmosférico que se destacou em sua relação com os episó-
dios de estiagem foram os bloqueios atmosféricos. Portanto, é preciso aten-
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tar	para	a	ocorrência	deste	fenômeno	que	tem	sido	verificado	em	todas	as	
estações	do	ano	e,	cuja	manifestação	depende	da	dinâmica	da	TSM	do	Pacífi-
co.	Importante	destacar	que	fatores	geográficos	locais,	tais	como	a	vegetação	
nativa,	possuem	influência	nos	níveis	de	evaporação,	especialmente	das	águas	
superficiais.	Apesar	de	haver	focos	de	recuperação	de	mata	ciliar	na	mesor-
região oeste, para que a vegetação possa cumprir sua função reguladora em 
plenitude,	é	necessário	que	ela	atinja	um	nível	de	desenvolvimento	elevado.	

Considerando	os	aspectos	acima	expostos,	assume	especial	importância	
que o modelo de desenvolvimento da mesorregião oeste (que, como mais 
adiante	se	explanará,	parece	estar	intrinsecamente	ligado	com	a	ocorrência	
de	estiagem)	inclua	em	seu	cerne	os	princípios,	objetivos,	diretrizes	e	instru-
mentos da Política nacional sobre Mudança do Clima (PnMC)4, a qual visa, 
entre	outros	objetivos,	compatibilizar	o	desenvolvimento	social	e	econômi-
co	com	a	proteção	do	sistema	climático.

Os	efeitos	regionais	e	locais	das	possíveis	variações	climáticas	são,	ainda,	ma-
téria	de	muito	debate,	sendo	seus	contornos	exatos	difíceis	de	precisar.	Nesse	
sentido, novas pesquisas ao nível de climas locais poderão ser desenvolvidas 
para o oeste Catarinense, até com o apoio do Fundo nacional sobre Mudança 
do Clima, buscando, entre outros aspectos: a) avaliar o impacto das atividades 
econômicas	sobre	o	clima	local;	b)	identificar	quais	seriam	as	medidas	de	adapta-
ção mais adequadas para promover a recomposição do clima local; c) promover 
a participação da sociedade civil e acadêmica no desenvolvimento de políticas, 
planos,	programas	e	ações	relacionadas	com	a	convivência	com	o	clima;	d)	tes-
tar índices locais para alertas, tal como a adaptação realizada nessa pesquisa da 
proposta bioclimatológica de meses secos de gaussen e Bagnouls aplicada a 
períodos quinzenais e que necessita de testes gerais locais e atualização continua 
de	modo	a	integrar	variações	climáticas;	e)	desenvolver	tecnologias	e	fortalecer	
práticas	de	proteção	à	natureza,	tais	como	instrumentos	de	redução	de	emissão	
de	gases	poluentes	e	a	promoção	de	práticas	agroecológicas.

4	Lei	12.187,	de	29	de	dezembro	de	2009,	que	institui	a	PNMC	e	dá	outras	providências.
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CApíTuLO III

reCursos hÍdriCos no oeste 
Catarinense 
Jairo Valdati
Guilherme Linheira
Mario Leone Kabilio

No	 Capítulo	 II	 analisaram-se	 as	 dinâmicas	 climáticas	 caraterísticas	 do	
Oeste	Catarinense,	identificando	contextos	de	ocorrência	de	estiagem	(en-
quanto	 fenômeno	climático)	na	mesorregião	e	microrregiões	para	os	últi-
mos 30 anos. isto quer dizer que se analisou quando e em que circunstâncias 
ocorreram	diminuições	mensais	 significativas	 da	 precipitação,	 combinadas	
ou	não	com	variações	de	temperatura.	
As	variações	climáticas	de	estiagem	ou	de	meses	secos	repercutem,	ine-

vitavelmente,	na	dinâmica	da	disponibilidade	hídrica,	que	já	é	 influenciada,	
entre outros aspectos, pela simples variação da precipitação e da tempera-
tura ao longo do ano, mesmo quando não são atingidos limites críticos. Com 
já	se	referiu,	a	estiagem,	como	evento	impactante	ou	desastre,	ocorre	se	e	
quando o balanço entre a disponibilidade hídrica e as demandas entra em 
déficit	durante	certo	tempo	e	com	certa	intensidade	perturbando	seriamen-
te a vida social e econômica das comunidades humanas e dos ecossistemas 
naturais.

Neste	capítulo	são	apresentadas	as	principais	características	das	regiões	
e	bacias	hidrográficas	da	mesorregião	oeste,	analisados	dados	referentes	às	
disponibilidades, demandas, balanço hídrico e indicativo da quantidade esti-
mada	de	água	nas	bacias.	Apresenta-se,	ainda,	com	base	nos	poucos	dados	
disponíveis,	a	análise	de	uma	série	histórica	de	vazões	mensais	abrangendo	
anos	 em	que	ocorreu	 estiagem	para,	 então,	 estabelecer	 relações	 entre	 a	
estiagem	como	fenômeno	climático	e	a	vazão	como	indicadora	da	disponibi-
lidade	hídrica	superficial.	

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

A	já	citada	desarticulação	entre	entidades	governamentais	federais,	estadu-
ais e municipais e, até, entre diferentes setores dentro de um mesmo nível de 
governo, tem contribuído, ao lado de outros fatores, para a manutenção de 
uma	série	de	dificuldades	relacionadas	com	a	gestão	dos	recursos	hídricos.	As-
sim,	é	baixa	a	densidade	da	rede	de	monitoramento	existente	e	baixa	a	quan-
tidade	de	dados	disponíveis	para	análises,	principalmente	séries	históricas.	Por	
outro	lado,	os	dados	existentes	nem	sempre	são	disponibilizados,	e	quando	
são, apresentam-se em escalas e formatos diferentes, com importantes la-
cunas	 e,	 por	 vezes,	 somente	 analisáveis	 em	 softwares	 pouco	 amigáveis.	Tal	
realidade	tem	contribuído	para	falhas	na	definição	e	implantação	de	políticas	
públicas	integradas	e	de	sistemas	eficientes	de	gestão	dos	recursos	hídricos,	
trazendo	dificuldades	para	o	planejamento	e	gestão	deste	importante	recurso.	

Este	capítulo	analisa	um	conjunto	de	dados	retirados	de	estudos	e	documen-
tos	relacionados	à	temática	na	região,	dos	quais	se	destacam:	o	Panorama	de	
Recursos	Hídricos	de	Santa	Catarina,	de	2006,	os	Planos	Estratégicos	de	Gestão	
Integrada	das	bacias	hidrográficas	dos	rios	Chapecó	e	Jacutinga	de	2009,	ambos	
de	autoria	da	Secretaria	de	Estado	do	Desenvolvimento	Sustentável	(SDS);	o	
Plano	Diretor	de	Desenvolvimento	Sustentável	da	Região	da	Bacia	do	Rio	Uru-
guai: diagnóstico da região da Bacia do rio uruguai do Bid, de 2008; e o diag-
nóstico dos recursos hídricos subterrâneos do oeste do estado de santa Ca-
tarina (ProesC) de 2002, de autoria da CPrM, em parceria com o governo do 
estado. Foram, também, consultados e utilizados diversos relatórios nacionais 
de autoria do Ministério do Meio ambiente (MMa) e da agência nacional das 
Águas	(ANA),	devidamente	referenciados	na	bibliografia.	

a lógica de organização dos dados consultados é inerente à gestão hí-
drica,	adotando	os	critérios	definidos	na	Lei	9.433/97,	conhecida	como	Lei	
das	Águas,	a	considerar	as	bacias	hidrográficas	como	unidade	de	análise	e	
planejamento	e	suas	respectivas	regiões	hidrográficas	(RHs)	definidas	para	
fins	de	gerenciamento	dos	recursos	hídricos.	A	lógica	de	análise	dos	dados	
neste	 relatório	é,	 inevitavelmente,	 a	mesma.	Tal	 fato,	 como	 já	 se	 referiu,	
causa	alguma	dificuldade	no	cruzamento	de	dados,	uma	vez	que	outros	da-
dos relevantes foram recolhidos e estão organizados segundo outras lógicas, 
especificamente,	 lógicas	de	divisões	político	administrativas,	municipais	ou	
regionais, estaduais ou, mesmo, nacional. as escalas de mapeamento de da-
dos são também diversas.
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A	abordagem	está	orientada	no	sentido	de	contribuir	o	mais	possível	para	
o	objetivo	do	estudo,	ou	seja,	realização	de	um	diagnóstico	sobre	as	condi-
cionantes	da	estiagem	e	formas	de	promover	a	resiliência	comunitária.

2. CARACTERIZAÇÃO HÍDRICA DA ÁREA DE ESTUDO

Em	escala	continental,	a	área	de	estudo	está	inserida	na	bacia	hidrográfica	
do Prata ou Platina a segunda maior da américa do sul com 3.249.000 km² 
ocupando	16%	do	território	nacional.	Somente	nessa	bacia	são	gerados	cer-
ca	de	70%	do	PIB	dos	cinco	países	em	que	se	situa:	Brasil,	Uruguai,	Bolívia,	
Paraguai e argentina (Bid, 2008).

Vista parcial da bacia hidrográfica Platina

Fonte:	http://meioambiente.culturamix.com/recursos-naturais/bacia-platina

A	bacia	Platina	recebe	contribuição	das	bacias	do	Paraná	(principal	afluen-
te),	do	Paraguai	e	do	Uruguai,	esta	última	com	45%	de	área	em	território	bra-
sileiro.	O	rio	Uruguai,	com	aproximadamente	2.200	km,	nasce	da	confluência	
dos	rios	Pelotas	e	Canoas	e	deságua	no	rio	da	Prata,	sendo	o	divisor	territorial	
natural entre os estados de santa Catarina e rio grande do sul (ana, 2013).

Em	escala	nacional,	a	área	de	estudo	está	inserida	na	Região	Hidrográfica	
do	Uruguai,	 que	ocupa	2%	do	 território	nacional,	 com	27%	da	 área	em	
Santa	Catarina	e	73%	no	Rio	Grande	do	Sul	(Figura	2).	A	mesorregião	Oeste	
Catarinense	está	completamente	inserida	na	porção	catarinense	da	referida	

região	hidrográfica,	que	inclui	ainda	parte	da	mesorregião	serrana	de	Santa	
Catarina	(MMA,	2006).

A	região	hidrográfica	do	rio	Uruguai	apresenta	características	distintas	em	
sua	extensão,	tanto	nos	aspectos	naturais,	quanto	nos	aspectos	socioeconô-
micos. enquanto na parte alta da bacia o relevo é mais acidentado com rios 
em	vales	encaixados,	na	parte	mais	baixa	da	bacia	o	gradiente	altimétrico	
diminui, e os rios têm planícies de inundação maiores. Consequentemente, 
o	uso	da	água	para	atividades	econômicas	nestas	duas	realidades	acontece	
de forma distinta, sendo que na parte alta da bacia predominam os usos na 
agroindústria	e	na	dessedentação	animal,	enquanto	na	parte	baixa	predomi-
nam	os	usos	na	irrigação	de	cultivos	agrícolas	(MMA,	2006).	

Figura 2. Bacia hidrográfica do rio da Prata

Fonte:	UNEP	2002,	p.	166	(esquerda)	e	WWF,	2007,	p.	14	(direita).

grande parte do rio uruguai em território catarinense escoa sobre leito 
rochoso,	com	baixa	capacidade	de	armazenamento,	implicando	em	um	regi-
me de vazão que acompanha o regime de precipitação. isso resulta em inun-
dações	ribeirinhas	na	ocorrência	de	altos	índices	de	precipitação,	e	de	secas	e	
estiagens em longos períodos sem chuvas. a característica geomorfológica das 
bacias,	com	relevo	acidentado,	vales	encaixados	e	alto	gradiente	altimétrico	
favorece	a	geração	de	energia	hidroelétrica.	(BRASIL/MMA/SRH,	2006a).
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Figura 3. Região hidrográfica do rio Uruguai 

Fonte:	Adaptado	do	Atlas	RBRU	(BID,	2006,	pag.9).

Rio Uruguai

Fonte:	http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1138699

em escala estadual, o território de santa Catarina foi subdividido em 
10	 regiões	 hidrográficas	 para	 gerenciamento	 dos	 recursos	 hídricos	 (Lei	
10.949/1998),	conforme	 já	apresentado	na	Figura	3.	A	mesorregião	oeste	
estende-se pela totalidade das rhs 01, 02 e 03, denominadas respectiva-
mente	de	Extremo-Oeste,	Meio	Oeste	e	Vale	do	Peixe,	e	ainda	por	uma	
parcela muito pequena da rh 04, Planalto de lages; e outra parcela pequena 
na rh 05, Planalto de Canoinhas.

O	Mapa	06	(p.	86)	compara	os	limites	entre	as	microrregiões	e	as	regiões	
hidrográficas,	podendo	estabelecer-se	as	seguintes	relações:
•	Microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste:	100%	RH	01.
•	Microrregião	Chapecó:	26,4%	RH	01	e	73,6%	RH	02.
•	Microrregião	Xanxerê:	100%	RH	02.
•	Microrregião	Concórdia:	23,47%	RH	02	e	76,53%	RH	03.
•	Microrregião	Joaçaba:	14%	RH	02,	57,6%	RH	03	e	28,4%	RHs	04	e	05.

Figura 4. Regiões hidrográficas catarinenses

Fonte: sds.
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em escala de maior detalhamento, as bacias são ainda divididas em sub-
-bacias	e	microbacias.	O	Mapa	07	(p.	88)	relaciona	as	regiões	hidrográficas	
com	as	bacias	hidrográficas	que	as	constituem.
Nesse	sentido,	apresentam-se	os	dados	referentes	às	regiões	hidrográfi-

cas	com	posterior	aprofundamento	em	relação	às	bacias	que	as	compõem.	
Com	objetivo	de	identificar	as	principais	características	dos	recursos	hídri-
cos da região foram sintetizados os dados mais importantes.

Rio das Antas 

Fonte:	https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Antas_(rio_de_Santa_Catarina).

Rio Peperi-Guaçu, vista sul

Fonte:	http://www.panoramio.com/user/1943726	(Eduardo	Baldissera).

a rede hídrica da mesorregião é, em geral, rica e bem distribuída e os 
rios	principais	apresentam,	via	de	regra,	perfil	longitudinal	com	longo	per-
curso	marcado	por	 inúmeras	quedas	d’água.	O	rio	Uruguai,	de	domínio	
federal,	é	o	principal	rio	nas	três	regiões	hidrográficas	da	área	de	estudo,	
sendo divisa natural e política entre os estados de santa Catarina e rio 
grande do sul. 
No	extremo	oeste	do	estado,	o	rio	Peperi-Guaçu,	também	de	domínio	

federal, constitui a fronteira entre Brasil e argentina. destacam-se ainda na 
mesorregião	oeste,	os	rios	das	Antas,	Chapecó,	Irani	e	do	Peixe	como	maio-
res	rios	da	região,	constituindo	as	principais	bacias	hidrográficas.	

o Mapa 08 (p. 89) apresenta a rede de drenagem e os principais rios da 
mesorregião oeste.

2.1. Região hidrográfica 01 — Extremo-oeste

Com 5.838 km² a rh 01 é composta pelas bacias dos rios Peperi-guaçu e 
das	Antas,	que	nascem	no	limite	entre	os	estados	de	Paraná	e	Santa	Catarina	e	
deságuam	na	margem	direita	do	rio	Uruguai.	Representa	6%	da	área	do	estado	
de	Santa	Catarina	com	33	municípios	e	275.542	habitantes,	4,4%	da	população	
do estado (iBge, 2010). a agricultura é a atividade econômica mais importante, 
principalmente como fornecedora de matéria-prima para a agroindústria.

o Mapa 09 (p. 90) apresenta os municípios que fazem parte da rh 01, 
em	que	é	possível	observar	os	que	possuem	área	dentro	da	região,	porém	
com	sedes	administrativas	fora.	Já	a	Figura	5	detalha	os	rios	da	região	e	mos-
tra a distribuição espacial das bacias e sub-bacias, com destaque à Bacia do 
rio das antas.

Em	relação	às	bacias,	a	bacia	do	rio	Peperi-Guaçu	possui	área	aproxima-
da de 2.184 km² distribuídos em 15 municípios e é composta pelas bacias 
hidrográficas	contíguas	dos	rios	Macaco	Branco,	Maria	Preta,	União,	Flores,	
Peperi-guaçu e outras pequenas sub-bacias. o rio Peperi-guaçu, com 251 
km	de	extensão	e	uma	área	de	drenagem	de	2.280	km²,	nasce	no	município	
de	Dionísio	Cerqueira,	drena	11	municípios	da	região	e	deságua	no	rio	Uru-
guai. Por ser de domínio federal esse rio muitas vezes não é contemplado 
em estudos realizados pelo governo do estado, havendo poucas informa-
ções	para	análise.
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A	bacia	do	rio	das	Antas	engloba	as	bacias	hidrográficas	contíguas	dos	rios	São	
domingos, iracema e outras pequenas sub-bacias. o rio das antas, com 193 km 
de	extensão,	nasce	próximo	à	divisa	com	o	Paraná,	drena	14	municípios	e	desá-
gua	no	rio	Uruguai.	Seus	principais	afluentes	são	os	rios	Sargento	e	Capetinga.

Figura 5. Bacia hidrográfica do rio das Antas e bacias contíguas

Fonte:	Manual	das	Águas	Comitê	rio	das	Antas	(SANTA	CATARINA,	s/d).

2.2. Região hidrográfica 02 — Meio oeste

a rh 02 integra as bacias do rio Chapecó e do rio irani, em um total de 
11.307	km²	abrangendo	60	municípios.	Representa	12,27%	do	território	de	
Santa	Catarina	e	possui	600.172	habitantes,	9,6%	da	população	catarinense	
(iBge, 2010).

enquanto a bacia do rio Chapecó possui um Plano estratégico de gestão 
integrada (santa Catarina, 2009), documento técnico bastante detalha-
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do (que serve de base para elaboração do Plano de Bacia, principal instru-
mento	de	gestão),	a	bacia	do	rio	Irani	possui	poucas	informações	técnicas	
disponíveis.	O	comitê	de	bacia	atua	para	as	duas	bacias	conjuntamente.	

o Mapa 10 (p. 92) apresenta os municípios que fazem parte dessa região 
hidrográfica	com	sedes	administrativas	dentro	ou	fora	dos	limites.

Figura	6.	Sistema de Planejamento de Recuesos Hídricos (SHPRH 
Chapecó)

Fonte: adaptado de santa Catarina, 2009a, p. 229.

a Bacia Hidrográfica do Rio Chapecó,	com	área	de	aproximadamente	
9.352	km²	corresponde	a	82,7%	da	área	da	RH	02,	abrangendo	53	municí-
pios.	É	composta	por	cinco	sub-bacias,	que	deságuam	no	rio.	A	sub-bacia	1	
(SUB1)	do	Rio	Chapecó,	é	a	principal	da	região	com	área	de	drenagem	de	
8.295,7 km². as nascentes do rio Chapecó estão localizadas no município de 
Macieira,	percorrendo	dezenove	municípios	ao	longo	de	toda	sua	extensão.	
Pela margem direita, os principais contribuintes são os rios: Bonito, sau-
dades/Jupiá,	do	Ouro,	Burro	Branco	e	Saudades.	As	outras	sub-bacias	são:	
suB2 do rio Barra grande (172,4 km²), suB3 do rio lambedor (110,0 km²), 

SUB4	do	rio	Chalana	(412,6	km²)	e	SUB5	de	contribuições	independentes	
(347,2 km²).

Rio Chapecó em Abelardo Luz, SC

Fonte:	http://www.panoramio.com/photo/997939

Rio Irani, SC

Fonte:	http://www.panoramio.com/photo/997939	(autor:	Tobias	Pastre).

Por sua vez, a Bacia Hidrográfica do Rio Irani	possui	área	aproximada	
de 1.951 km² distribuídos em 17 municípios. o curso principal da bacia, 
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o	 rio	 Irani,	 possui	 aproximadamente	 213	 km	de	 extensão	 e	 é	 formado	 a	
partir	da	confluência	dos	rios	Ribeirão	Trancado	e	Prato	Raso.	Em	sua	nas-
cente a altitude é de 1.200 metros enquanto que em sua foz a altitude é de 
aproximadamente	200	metros,	 com	uma	variação	 total	de	1.000	metros.	
Destacam-se	ainda	na	bacia	os	rios	Xanxerê	e	Xaxim	com	respectivamente	
29	km	e	12	km	de	extensão	aproximada	(SDS,	2006).

2.3. Região hidrográfica 03 — Vale do Rio do Peixe 

A	RH	03	integra	duas	bacias,	a	do	Peixe	e	a	Jacutinga.	Abrange	45	municí-
pios,	totalizando	uma	área	de	7.904	km²,	representando	8,3%	do	território	
de	Santa	Catarina,	com	população	aproximada	de	446.000	pessoas,	corres-
pondendo	a	7,65%	da	população	do	estado.	(IBGE,	2010).	O	Mapa	11	(p.	
94) apresenta os municípios dessa importante região.

a Bacia Hidrográfica do Rio Peixe	possui	área	aproximada	de	5.438	
km² distribuídos em 28 municípios. o curso principal da bacia, o rio do Pei-
xe,	possui	aproximadamente	299	km	de	extensão,	nascendo	no	município	
de Calmon, a uma altitude de 1.250m, enquanto que sua foz apresenta alti-
tude	de	387m,	com	um	desnível	total	de	863m.	Destaca-se	ainda	na	bacia	o	
rio tigre, importante manancial de abastecimento do município de Joaçaba. 

Rio do Peixe 

Fonte:	http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-rio-de-peixe/

a Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga	possui	área	de	2.466	km²	dis-
tribuídos	em	17	municípios,	que	totalizam	aproximadamente	130.000	habi-
tantes.	É	composta	por	sete	sub-bacias	menores	e	ainda	por	contribuições	
independentes drenando diretamente para o rio uruguai:
•		SUB1	do	Rancho	Grande,	com	área	de	drenagem	de	503,8	km²	é	cons-
tituída	pela	bacia	hidrográfica	do	Rancho	Grande,	que	recebe	contri-
buições	 das	 águas	 de	 alguns	 rios	 situados	 nos	municípios	 de	 Jaborá,	
Concórdia, ouro, Presidente Castelo Branco, ipira, Peritiba e alto Bela 
vista.

•		SUB2	do	Suruvi	(84,5	km²)	totalmente	inserida	no	município	de	Con-
córdia.

•		SUB3	de	Queimados	(87,1	km²)	totalmente	inserida	no	município	de	
Concórdia.

•		SUB4	da	Jacutinga	(1.002,8	km²)	é	o	maior	subsistema	hidrográfico	da	
bacia.

•		SUB5	do	Engano	(561,8	km²)	é	constituída	pela	bacia	hidrográfica	do	
rio	do	Engano,	que	recebe	contribuições	das	águas	de	rios	situados	nos	
municípios	de	Irani,	Lindóia	do	Sul,	Ipumirim,	Arabutã,	Seara	e	Itá,	onde	
deságua	no	rio	Uruguai.	

•		SUB6	do	Ariranhazinho	(51,4	km²)	constituída	pela	bacia	hidrográfica	
do	arroio	Ariranhazinho,	cujas	nascentes	estão	localizadas	no	município	
de seara. 

•		SUB7	do	Ariranha	 (236,8	km²)	constituída	pela	bacia	hidrográfica	do	
rio	Ariranha,	cujas	nascentes	estão	localizadas	nos	municípios	de	Seara	
e ipumirim. 

•		SUB8	de	contribuições	independentes,	totalizando	uma	área	de	drena-
gem de 183,9 km². É constituída por diversas pequenas bacias indepen-
dentes,	todas	elas	afluentes	pela	margem	direita	do	rio	Uruguai.
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A	Figura	7	apresenta	a	Bacia	Hidrográfica	do	Rio	Jacutinga,	com	os	cursos	
d’água	e	indicação	das	oito	sub-bacias	do	SHPRH.

Figura 7. Sub-bacias da bacia hidrográfica do Rio Jacutinga

Fonte: adaptado de santa Catarina, 2009b, p. 215.

3. DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL E QUALIDADE  
DA ÁGUA

A	bacia	hidrográfica	é	um	sistema	aberto	com	entradas	e	saídas	de	água.	
A	precipitação	e	o	fluxo	de	água	subterrânea	seriam	as	entradas;	enquanto	
a	infiltração,	evapotranspiração	e	o	escoamento	das	águas	superficiais	(rios),	
as saídas. 

Para	o	gerenciamento	dos	recursos	hídricos	é	necessário	que	se	conheça	
as	quantidades	de	água	que	escoam	em	uma	bacia,	sobretudo	as	vazões	dos	
cursos	d’água.

Figura 8. Esquema representativo de uma bacia hidrográfica

http://geoconceicao.blogspot.com.br/2011/08/bacias-hidrograficas-do-brasil.html

Vista de parte da bacia hidrográfica do rio Uruguai 

Fonte:	http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/quais-as-principais-bacias-

hidrograficas-brasileiras/
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5	Lei	12.187,	de	29	de	dezembro	de	2009,	que	institui	a	PNMC	e	dá	outras	providências.

3.1. Disponibilidade hídrica superficial

a vazão (q) é o principal indicador de disponibilidade hídrica em uma 
determinada	bacia	(ANA,	2005)	e	pode	ser	definida	como	o	volume	de	água	
que passa por determinada seção de um rio ou canal, em um determinado 
intervalo	de	tempo	(CORREA,	2006).	Considerando	a	variação	no	volume	
de	água	ao	longo	do	tempo	chega-se	às	vazões	de	referência.	Normalmente	
as	vazões	de	referência	são	representadas	em	metros	cúbicos	por	segundo	
(m³/s)	ou	litros	por	segundo	(l/s).	

Na	Figura	9	estão	representados	e	definidos	três	dos	mais	utilizados	tipos	
de vazão de referência.

Figura 9. Comparação de vários tipos de vazão de referência

Vazão média mensal de longo termo  
(Q ml): representa os valores de vazão 
por meio de média aritmética para toda 
a série histórica existente.

Vazão média mensal com permanência 
de 90% (Q 90%): vazão mínima que de-
terminado rio apresenta em pelo menos 
90% do tempo

Vazão média mensal com permanência 
de 95% (Q 95%): vazão mínima que de-
terminado rio apresenta em pelo menos 
95% do tempo

Fonte:	Adaptado	de	de	Santa	Catarina,	2009b,	p.	226.

Para	além	das	vazões	de	referência	indicadas	na	figura,	são	consideradas	
outras	similares	ao	Q90	e	Q95	como,	por	exemplo,	o	Q98	e	o	Q100.	No	
primeiro caso, trata-se da vazão mínima que determinado rio apresenta em 
pelo	menos	98%	do	tempo	e,	no	segundo	caso,	em	100%	(ou	seja,	nunca	
desceu	abaixo	disso).	Existe	ainda	outro	indicador	de	vazão	um	pouco	dife-
rente.	Trata-se	do	Q7,10,	ou	seja,	vazão	mínima	que	determinado	rio	apre-
senta para um período de sete dias e com recorrência de dez anos. 

O	Mapa	12	(p.	98)	apresenta	os	valores	das	vazões	médias	de	longo	ter-
mo	(Qmlt),	por	região	hidrográfica,	registrados	para	um	ano	médio	da	série	
histórica5. Conforme pode ser observado, a rh 03 é a que apresenta os 
maiores valores de vazão de referência, seguida pela rh 02 e rh 01. apesar 
de apresentarem valores de vazão média diferentes, a sazonalidade das va-
zões	é	semelhante,	com	maiores	valores	de	vazão	em	outubro	e	setembro	
e menor valor de vazão no mês de março. 

Com	relação	às	vazões	específicas	das	bacias	hidrográficas,	o	Mapa	13	(p.	
99)	sintetiza	as	informações	disponíveis.	Destacam-se	as	bacias	do	Chapecó	
e	do	Peixe	como	aquelas	onde	ocorrem	maiores	valores	das	vazões	de	refe-
rência. 

Com	relação	às	bacias	hidrográficas	dos	rios	Chapecó	(Figura	10)	e	Jacu-
tinga (Figura 11) seus respectivos Planos estratégicos de recursos hídricos 
trazem	informações	mais	detalhadas	sobre	suas	vazões	de	referência.
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Figura 10. Síntese do conjunto de vazões características bacia 
Chapecó

Fonte: adaptado santa Catarina, 2009a, p. 250.

Figura 11. Síntese do conjunto de vazões características bacia 
Jacutinga

Fonte:	Adaptado	de	Santa	Catarina,	2009b,	p.	236.
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3.2. Análise da relação entre algumas estiagens e diminuição da 
vazão média mensal

Com	base	na	análise	dos	dados	climatológicos	concluiu-se	que	os	meses	
em que houve maior recorrência de episódios de estiagem foram novembro 
e	janeiro.	Neste	sentido,	foram	analisadas	as	séries	históricas	de	vazão	média	
de	estações	fluviométricas	localizadas	na	área	de	estudo,	visando	identificar	
a	existência	de	correspondência	entre	os	dados	de	precipitação	e	vazões	
dos rios. 
Os	dados	foram	obtidos	por	meio	do	HidroWeb	(http://hidroweb.ana.

gov.br/),	sistema	online	mantido	pela	ANA.	Atualmente,	conforme	consta	
no	 sítio	 da	ANA,	 existem	208	estações	 fluviométricas	 na	 porção	 catari-
nense	da	bacia	do	rio	Uruguai.	No	entanto,	muitas	destas	estações	são	de	
domínio	privado,	inexistindo	dados	disponíveis	para	download.	Em	outras	
estações,	de	domínio	público,	as	séries	históricas	encontram-se	compro-
metidas pela ausência ou pela inconsistência de alguns dados. além disso, 
há	estações	instaladas	há	pouco	tempo,	e	que	não	dispõem	de	séries	his-
tóricas amplas. 

Visando	avaliar	o	comportamento	da	vazão	perante	as	reduções	dos	ín-
dices	 pluviométricos,	 foram	 coletados	 dados	 de	 quatro	 estações	 localiza-
das,	em	quatro	diferentes	cursos	d’água	da	área	de	estudo.	Foram	utilizadas	
séries	históricas	que	continham	dados	dos	últimos	40	anos.	As	estações	e	
séries	históricas	dos	dados	coletados	são	apresentadas	abaixo.

quadro 52. Estações para análise de vazões

Código Estação Rio
73600000 Chapecó
73690001 Chapecozinho
73300000 Irani
72715000 do Peixe

Fonte: elaboração própria.

Destas	quatro	estações,	foram	extraídos	os	dados	de	vazão	média	mensal	
para	os	meses	de	janeiro	e	novembro.	Posteriormente,	foi	criado	um	gráfico	
para	cada	mês	de	análise,	onde	puderam	ser	evidenciados	os	anos	em	que	
foram registrados os menores valores. 

os dados climatológicos indicaram a ocorrência de três períodos de es-
tiagem	no	mês	de	janeiro,	nos	anos	de	1979,	1982	e	1985.	Para	analisar	o	
comportamento da vazão nestes períodos, foram utilizados dados da série 
histórica compreendida entre 1977 e 2007, totalizando 30 anos. os dados 
foram coletados e sistematizados no quadro 53.

quadro 53. Vazões médias mensais (m³/s) em janeiro (1975 a 2015)

Data coleta dado
Vazões média mensal (m³/s) — JANEIRO

Rio do Peixe Rio Chapeco-
zinho Rio Irani Rio Chapecó

01/01/1975 - - 20,70 59,34
01/01/1976 - - 29,40 70,27
01/01/1977 14,48 12,81 15,60 23,84
01/01/1978 7,41 9,30 6,38 14,42
01/01/1979 3,91 9,65 5,81 16,94
01/01/1980 10,90 25,50 13,90 41,02
01/01/1981 16,71 22,20 20,40 50,27
01/01/1982 6,02 8,12 7,46 30,53
01/01/1983 21,97 29,30 12,80 70,64
01/01/1984 13,79 13,40 9,05 30,99
01/01/1985 - 10,80 5,57 18,09
01/01/1986 - 6,75 5,44 21,61
01/01/1987 28,22 17,00 9,01 38,93
01/01/1988 11,75 6,10 8,34 16,86
01/01/1989 21,23 20,80 25,00 58,99
01/01/1990 29,76 25,00 34,40 117,93
01/01/1991 5,99 22,80 21,50 50,93
01/01/1992 9,09 14,60 13,40 61,34
01/01/1993 15,49 19,80 10,00 65,92
01/01/1994 5,39 10,40 3,90 22,06
01/01/1995 50,71 53,40 40,50 144,99
01/01/1996 19,89 11,40 6,71 35,94
01/01/1997 24,84 17,60 5,22 45,44
01/01/1998 36,92 40,40 35,09 97,77
01/01/1999 10,09 15,40 6,67 39,52
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01/01/2000 7,83 7,69 1,32 46,85
01/01/2001 23,08 25,06 2,17 59,67
01/01/2002 5,01 12,28 0,98 19,59
01/01/2003 9,77 17,43 4,18 52,29
01/01/2004 12,88 24,39 - 59,79
01/01/2005 10,99 18,13 5,16 57,29
01/01/2006 9,12 9,23 0,79 22,20
01/01/2007 15,20 19,79 14,55 49,53
01/01/2008 22,32 13,46 10,04 -
01/01/2009 14,34 18,14 16,16 36,81
01/01/2010 24,06 32,56 15,54 72,92
01/01/2011 33,57 25,74 6,14 85,52
01/01/2012 3,14 12,09 14,71 27,14
01/01/2013 19,19 21,25 20,17 77,41
01/01/2014 21,54 9,25 15,94 58,09
01/01/2015 15,31 25,69 30,59 105,04

Fonte: elaboração própria.

Como	pode	concluir-se	da	análise	do	Quadro	53,	há	ausência	de	registro	
para	algumas	estações	em	alguns	anos,	fato	que	não	compromete	a	análise.	
A	partir	desta	tabela	foi	gerado	o	Gráfico	15,	onde	a	variação	da	vazão	média	
mensal é mostrada em função da série temporal utilizada. 
Em	uma	primeira	análise,	pode-se	concluir	que	a	variação	da	vazão	mé-

dia	mensal	nos	diferentes	cursos	d’água	tem	comportamento	semelhante,	
que	certamente	está	relacionada	com	as	características	climatológicas	re-
gionais. 

Como	 já	 citado	anteriormente,	os	dados	 climatológicos	 indicaram	a	
ocorrência	de	estiagem	em	janeiro	nos	anos	de	1979,	1982	e	1985.	Ao	
analisar	o	gráfico,	é	perceptível	a	queda	nos	valores	registrados	nas	va-
zões	nos	mesmos	anos	em	que	há	registro	de	estiagem	de	acordo	com	
os dados climatológicos. o quadro 54 compara os valores de vazão dos 
anos citados com suas médias históricas, indicando em termos percentu-
ais	as	reduções	identificadas.	Os	dados	do	quadro	indicam	significativas	
reduções	nas	vazões	médias	mensais	dos	meses	em	que	os	dados	clima-
tológicos indicam a ocorrência de estiagem, evidenciando a correlação 
entre	as	variáveis.

Gráfico	15.	Variação da vazão média mensal para os meses  
de janeiro (1975 a 2015)

Fonte: elaboração própria.

quadro 54. Percentual de redução das vazões médias mensais  
em janeiro (1979, 1982 e 1985)

Rio
Média da série histórica de 
vazão para o mês de janeiro 

(m³/s)

Redução da Vazão (%)

1979 1982 1985

do Peixe 13,6 71,25% 55,79% -
Chapecozinho 14,17 31,90% 42,69% 23,79%

Irani 9,7 40,20% 23,10% 42,60%
Chapecó 41,71 60,00% 26,81% 56,63%

Fonte: elaboração própria.

Ainda	com	base	no	Gráfico	15,	é	possível	verificar	a	ocorrência	de	ou-
tros	anos	em	que	foram	registrados	baixos	valores	de	vazão	para	o	mês	de	
janeiro,	mas	que	não	houve	estiagem	do	ponto	de	vista	dos	dados	climato-
lógico	utilizados.	Tal	fato	está	provavelmente	relacionado	à	classificação	das	
estiagens com base nos parâmetros da defesa Civil, que considera estiagem 
apenas quando da ocorrência de precipitação pluviométrica mensal menor 
do	que	60%	da	média	climatológica	do	mês.	
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Para o mês de novembro, os dados climatológicos indicaram a ocorrência 
de quatro períodos de estiagem entre 1979 e 2013: 1995, 1998, 1999 e 2012. 
1985. Para analisar o comportamento da vazão nestes períodos, foram utiliza-
dos dados da série histórica compreendida entre 1985 e 2014, totalizando 29 
anos. os dados foram coletados e sistematizados no quadro 55.

quadro 55. Vazões médias mensais (m³/s), novembro (1985 a 2014)

Data de coleta  
do dado

Vazões médias mensais (m³/s) — NOVEMBRO

Rio do Peixe Rio 
Chapecozinho Rio Irani Rio Chapecó

01/11/85 - 17,00 17,90 46,42
01/11/86 - 12,00 9,09 35,21
01/11/87 11,06 16,10 11,80 39,04
01/11/88 6,79 8,30 5,60 30,82
01/11/89 9,97 17,40 12,40 52,63
01/11/90 25,18 45,40 39,00 88,34
01/11/91 - 12,10 10,00 69,02
01/11/92 18,90 30,30 23,70 88,90
01/11/93 6,07 15,60 10,20 44,59
01/11/94 52,71 43,80 33,60 135,89
01/11/95 - 15,20 10,60 31,31
01/11/96 24,04 25,40 18,10 68,11
01/11/97 83,44 72,60 50,00 243,12
01/11/98 10,32 16,30 2,20 43,54
01/11/99 5,42 16,30 1,96 32,01
01/11/00 9,75 19,05 2,85 52,78
01/11/01 18,58 21,89 5,31 40,08
01/11/02 34,06 45,97 21,46 124,63
01/11/03 19,08 20,00 11,49 88,01
01/11/04 48,84 36,86 9,86 111,61
01/11/05 18,51 26,22 5,43 63,00
01/11/06 15,90 13,40 4,40 55,20
01/11/07 46,20 51,49 46,25 149,48
01/11/08 46,49 61,22 29,96 148,79
01/11/09 15,13 31,50 19,27 72,11
01/11/10 23,00 9,23 8,79 26,44

01/11/11 4,12 17,07 16,36 44,54
01/11/12 3,22 10,07 6,83 49,30
01/11/13 - 16,16 21,29 41,08
01/11/14 - 15,30 14,53 48,08

Fonte: elaboração própria.

Da	mesma	forma	que	os	dados	utilizados	para	o	mês	de	janeiro,	as	séries	
dos meses de novembro também apresentam ausência de registro para al-
guns	anos,	neste	caso	apenas	para	a	estação	no	rio	do	Peixe,	mas	que	não	
compromete	a	análise.	Novamente	foi	criado	o	gráfico	da	variação.

Gráfico	16.	Variação da vazão média mensal para os meses de 
novembro (1985 a 2014)

Fonte: elaboração própria.

os dados climatológicos analisados indicaram a ocorrência de estiagem 
para os meses de novembro dos anos de 1995, 1998, 1999 e 2012. ao ana-
lisar	o	comportamento	do	gráfico,	é	perceptível	que	nos	anos	em	que	houve	
registro	de	estiagem	as	vazões	média	mensais	apresentaram	baixos	volumes.	
O	Quadro	56	compara	os	valores	de	vazão	dos	anos	citados	com	suas	mé-
dias	históricas,	indicando	em	termos	percentuais	as	reduções	identificadas.
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Quadro	56.	Percentual de redução nas vazões médias mensais em 
novembro (1995, 1998, 1999 e 2012)

Rio
Média da série histórica 
de vazão para o mês de 

novembro (m³/s)

Redução da Vazão (%)

1995 1998 1999 2012

do Peixe 20,99 - 51% 75% 85%
Chapecozinho 21,03 28% 23% 23% 53%

Irani 12,48 16% 83% 85% 46%
Chapecó 60,09 48% 28% 47% 18%

Fonte: elaboração própria.

Como	pode	 ser	 verificado	 no	Quadro	 56,	 há	 redução	 significativa	 nas	
vazões	médias	dos	meses	em	que	houve	registro	de	estiagem	com	base	nos	
dados	climatológicos,	indicando	a	forte	correlação	entre	as	variáveis.

Da	mesma	forma	que	os	registros	para	o	mês	de	janeiro,	o	gráfico	mos-
tra	ainda	a	ocorrência	de	baixos	volumes	de	vazão	em	anos	que	não	foram	
considerados como de estiagem. novamente, essa discrepância provavel-
mente	está	relacionada	ao	parâmetro	utilizado	para	classificação	das	estia-
gens. 

A	partir	da	análise	dos	dados,	tudo	aponta	para	que	os	episódios	de	es-
tiagem registrados por meio dos dados climatológicos correspondam a uma 
variação	significativa	da	vazão	dos	rios	da	área	de	estudo.	No	entanto,	os	
dados de vazão média mensal indicam outros períodos com ocorrência de 
vazão igual ou menor do que as registradas nos períodos em que houve es-
tiagem do ponto de vista climatológico. Pode acontecer que correspondam 
a	meses/quinzenas	secos,	hipótese	que	deve	ser	investigada	e	comprovada.	
Efetivamente,	como	já	desde	a	Introdução	se	refere,	e	no	capitulo	referente	
ao	clima	se	reforçou,	a	estiagem	climática	(definida	com	base	na	definição	da	
SEDEC/MI	que	somente	considera	a	precipitação)	não	coincide,	necessaria-
mente,	com	a	estiagem	como	desastre.	Esta	hipótese	de	trabalho	será	mais	
consistentemente	comprovada	quando	se	analisar	as	decretações	realizadas	
e	compará-las	com	os	dados	climáticos.	Em	qualquer	caso,	o critério uti-
lizado pela Defesa Civil para classificação de quadros de estiagem 
parece ser insuficiente, uma vez que considera apenas a variável 
precipitação pluviométrica.

3.3. Qualidade das águas superficiais

A	qualidade	das	águas	deve	ser	considerada	no	mesmo	contexto	de	utili-
zação e preservação dos recursos hídricos. Para determinados usos — com 
destaque ao consumo humano e dessedentação animal — a quantidade de 
água,	efetivamente	disponível,	está	diretamente	relacionada	à	sua	qualidade.

Dados	sobre	qualidade	da	água	são	muito	escassos	para	o	estado	de	Santa	
Catarina	em	geral	e	para	a	área	de	estudo	em	particular.	Tal	fato	deve-se,	em	
grande	parte,	à	inexistência	de	um	programa	de	monitoramento	sistemático	
de	parâmetros	de	qualidade	de	água	abrangendo	o	 território	catarinense.	
Como assinala o portal da ana, no âmbito do Programa de estímulo à di-
vulgação de dados de qualidade de água (qualiágua), o estado de santa 
Catarina encontra-se, infelizmente, no grupo de estados com monitoramen-
to	inexistente	ou	muito	deficiente:	“O	terceiro	grupo	é	formado	por	12	es-
tados	em	que	o	monitoramento	é	inexistente	ou	não	está	consolidado:	AC,	
AL,	AP,	AM,	MA,	PA,	PI,	RO,	RR,	SC,	SE	e	TO”	(ANA,	s/d).	As	premissas	que	
orientam o monitoramento e divulgação dos dados constam da resolução 
ana no	903/2013	que,	também,	estabelece	metas	e	objetivos.	

A	situação	descrita	reflete-se	nas	produções	técnicas	das	instituições	federais,	
como Ministério do Meio ambiente e agência nacional das águas, que acabam 
por não tratar a questão da qualidade dos recursos hídricos em santa Catarina 
ou	tratam-na	de	forma	genérica.	O	caderno	Conjuntura	dos	Recursos	Hídri-
cos	no	Brasil	(ANA,	2013),	por	exemplo,	não	traz	informações	de	qualidade	da	
água	para	o	estado	de	Santa	Catarina.	Já	o	Caderno	da	Região	Hidrográfica	do	
Uruguai	(MMA,	2006)	utiliza	informações	produzidas	em	1997	como	base	para	
avaliação	da	qualidade	das	águas	em	Santa	Catarina.	O	mesmo	acontece	com	a	
produção	Panorama	da	Qualidade	das	Águas	Superficiais	no	Brasil	(ANA,	2005).	
Além	disso,	algumas	produções	utilizam	o	recorte	espacial	da	Bacia	Hidrográfica	
do uruguai, agregando o território do oeste catarinense com parte do território 
do	Rio	Grande	do	Sul,	trazendo	informações	generalizadas	para	toda	a	área,	que	
apresenta	diferenças	significativas	nos	aspectos	físicos	e	socioeconômicos.	

É	 importante	 ressaltar,	 no	 entanto,	 que	 existem	diversas	 investigações	
científicas	realizadas	em	escala	local,	cujo	objetivo	principal	foi	a	avaliação	da	
qualidade	das	águas	superficiais	e	subterrâneas	de	áreas	localizadas	no	oeste	
catarinense. os dados são, contudo, parciais e encontram-se dispersos por 
artigos	científicos	publicados	em	revistas.
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Portanto, diante destes fatos, opta-se por apresentar primeiramente al-
gumas	características	gerais	da	qualidade	da	água	na	área	de	estudo,	seguidas	
de	informações	produzidas	em	escala	local,	que	servem	como	ilustração	das	
diferentes realidades da região. 

Na	Região	Hidrográfica	do	Uruguai,	o	MMA	identifica	quatro	fontes	prin-
cipais de poluição dos recursos hídricos:
•	Efluentes	da	criação	de	suínos,	com	ocorrência	restrita	às	áreas	de	criação;	
•	Efluentes	agrícolas,	provenientes	das	lavouras	irrigadas	ou	não;
•		Efluentes	industriais,	onde	se	destaca	a	indústria	de	papel	e	celulose	e	a	

agroindústria de abate de suínos e aves; 
•		Esgotos	 domésticos	 provenientes	 dos	 centros	 urbanos	 que	 não	 dis-
põem	de	sistemas	adequados	de	esgotamento	sanitário,	que	se	distri-
buem em toda a bacia.

dentre as fontes de poluição citadas, destaca-se a contaminação causada 
por	dejetos	suínos,	atividade	concentrada	principalmente	nas	bacias	dos	rios	
Chapecó, irani e Jacutinga. É nessa região que se encontra uma das maiores 
concentrações	de	suínos	por	km²	do	planeta.	As	implicações	da	produção	
de suínos na região são abordadas por Marchesan e Fraga (2014), que con-
cluem que a suinocultura:

é uma das atividades econômicas de maior impacto ambiental em fun-
ção	do	grande	volume	de	dejetos	produzido.	O	desempenho	econômi-
co ocorreu concomitante à grande pressão sobre os recursos naturais, 
como	a	poluição	do	ar,	da	água	e	dos	solos.	Isso	se	agrava	pela	crescente	
concentração	de	produção	sobre	determinada	área	geográfica	e	a	gran-
de lotação de animais nos estabelecimentos suinícolas, decorrentes da 
tecnificação	e	da	constante	busca	por	redução	de	custos	de	 logística.	
Portanto, os problemas ambientais são provocados pelo aumento do 
rebanho, concentração da produção animal e intenso processo de des-
pejo	de	dejetos	suínos	nas	lavouras,	que,	gradativamente,	são	carreados	
para os rios (MarChesan e Fraga, 2014, p. 40).

Para ilustrar a situação da poluição causada pela suinocultura, os mesmos 
autores (MarChesan e Fraga, 2014) recorrem a dados compilados por 
Bezerra e veiga (2000) que indicam que entre 1985 e 1998, foram realizadas 
cerca	de	18.000	análises	de	água	para	consumo	de	famílias	rurais	em	todo	
o estado de santa Catarina. os resultados obtidos indicaram que de cada 
dez amostras, oito, em média, apresentavam contaminação bacteriológica. 

efetivamente, um suíno tem um potencial médio de poluição equivalente 
ao	de	quatro	pessoas.	Uma	granja	com	1.000	animais	tem	um	potencial	de	
poluição equivalente ao de um núcleo urbano com 4.000 pessoas. os 15 
municípios	que	compõem	a	Associação	dos	Municípios	do	Alto	Uruguai	Ca-
tarinense	(AMAUC)	possuem	25%	da	população	de	suínos	e	apenas	3,5%	
da	área	territorial	de	Santa	Catarina	(Miranda	et	al,	2006).

os autores da silva e Bassi (2012) analisaram os principais impactos am-
bientais no oeste Catarinense em decorrência da produção não só de suí-
nos, como também de aves. sua indicação é a de que, a partir de 1980, ocor-
reu	um	crescimento	considerável,	principalmente	com	a	adoção	do	sistema	
de criação intensiva, tanto para porcos quanto para aves. a utilização deste 
sistema	agravou	a	questão	ambiental	ligada	à	atividade,	sendo	os	dejetos	suí-
nos	os	principais	causadores	de	poluição	dos	solos	e	dos	mananciais	de	água.	
Dentre	os	principais	contaminantes	existentes	nos	dejetos	estão	o	dióxido	
de	carbono,	o	metano,	o	óxido	nitroso	e	a	amônia.

Diante	desse	quadro,	no	ano	de	2004	foi	firmado	um	Termo	de	Ajustamen-
to de Conduta (taC) no alto uruguai Catarinense. a Promotoria de Justiça e 
defesa do Meio ambiente da Comarca de Concórdia e o Consórcio lambari 
(firmado	no	Âmbito	da	AMAUC)	lideraram	o	processo.	O	TAC	visou	“propor-
cionar	um	período	de	tempo	viável	para	que	os	suinicultores	possam	adequar	
a	sua	atividade	ao	que	estabelece	a	legislação	ambiental	e	sanitária”	(MIRANDA	
et	al,	2006,	p.	10).	Apesar	do	grande	sucesso	de	TAC	na	região	da	AMAUC	e,	
posteriormente, de todos os procedimentos de regularização da situação sani-
tária	nas	pocilgas,	(Miranda	et	al,	2013)	alguns	entrevistados	durante	a	pesquisa	
de	campo	deste	projeto	(FATMA,	agroindústrias	e	produtores)	consideram	que	
após	a	assinatura	do	TAC	houve	grandes	dificuldades	para	cumprir	o	que	diz	
respeito à preservação da mata ciliar e averbação da reserva legal. 

outras iniciativas que merecem destaque são as relacionadas às tecno-
logias desenvolvidas pela embrapa, visando a minimização dos diversos im-
pactos ambientais relacionados aos processos da suinocultura. dentre tais 
tecnologias	estão,	por	exemplo,	o	sistema	de	produção	de	suínos	em	cama	
sobreposta, a utilização de peneiras e prensas na separação das fases líqui-
das	e	sólidas	dos	dejetos,	os	biodigestores,	a	compostagem	e	as	estações	de	
tratamento	de	dejetos.	Informações	mais	detalhadas	sobre	essas	tecnologias	
podem ser encontradas em da silva e Bassi (2012). apesar do amplo núme-
ro de tecnologias desenvolvidas nos últimos anos, os autores argumentam 
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que	o	problema	dos	dejetos	suínos	é	extremamente	complexo,	e	que	não	
existe,	 a	 priori,	 uma	 solução	 única	 ou	mesmo	 uma	 solução	 definitiva	 em	
curto	prazo.	Neste	sentido,	indicam	a	necessidade	de	intensificação	das	pes-
quisas	que	busquem	novas	alternativas	a	integrar	a	temática	da	conservação	
dos recursos naturais com a produtividade da suinocultura. 

Outro	aspecto	relativo	à	qualidade	das	águas	diz	respeito	aos	impactos	
negativos	do	uso	excessivo	de	agrotóxicos	que,	aliado	ao	manejo	inadequa-
do	do	solo,	pode	gerar	uma	série	de	contaminações,	com	destaque	aos	re-
cursos hídricos locais. 

Na	região	também	ocorre	a	contaminação	gerada	por	efluentes	industriais,	
não só das agroindústrias, bastante presentes no oeste Catarinense, como 
também das indústrias de transformação, principalmente de papel e celulose. 
ainda que obedeçam aos parâmetros da legislação ambiental vigente sobre o 
tratamento	de	efluentes,	a	concentração	de	atividades	em	regiões	específicas	
acaba	por	impactar	significativamente	a	qualidade	da	água	em	diversos	pontos.

do ponto de vista do espaço urbano, incide ainda a contaminação dos cor-
pos	hídricos	por	efluentes	domés	ticos.	No	capítulo	seguinte	apresentam-se	
e discutem-se os dados disponíveis em termos de saneamento urbano e es-
gotamento	sanitário.	Pode,	contudo,	desde	já	se	adiantar	que	a	situação	do	
Oeste	Catarinense,	no	que	se	refere	ao	tratamento	de	efluentes	domésticos,	
assemelha-se muito à realidade de todo o estado de santa Catarina, que apre-
senta	um	índice	de	apenas	21%	para	o	tratamento	dos	efluentes	domésticos,	
ocupando a 19a colocação entre os estados brasileiros (MCidades, 2011). 

Por outro lado, a utilização de fossas rudimentares, não contabilizadas na 
análise	realizada	no	Capítulo	IV,	contribui	para	aumentar	o	risco	de	contami-
nação	das	fontes	de	abastecimento	por	águas	subterrâneas	utilizadas	tanto	
para	o	provimento	humano	quanto	para	a	irrigação	de	plantações	e	desse-
dentação animal. embora de natureza limitada, os estudos realizados em 
escala	local	na	bacia	do	rio	de	Peixe,	por	pesquisadores	de	instituições	di-
versas,	corroboram	com	as	informações	citadas	para	a	bacia	do	Rio	Uruguai.	

Na	bacia	do	rio	do	Peixe,	por	exemplo,	as	produções	de	Frinhani	et	al.	
(2011) e Frinhani e Carvalho (2010), fornecem um panorama claro da situação 
da bacia, ao analisar os dois principais mananciais do município de Joaçaba. a 
análise	da	qualidade	das	águas	superficiais	do	rio	do	Peixe,	foi	realizada	por	

Frinhani et al (2011) com base em coletas em nove pontos distintos do rio do 
Peixe,	sendo	o	ponto	1	referente	à	nascente,	o	ponto	2	a	jusante	do	município	
de Caçador, o ponto 3 distante 20 km do município de Caçador, o ponto 4 a 
montante	do	município	de	Videira,	o	ponto	5	a	jusante	do	mesmo	município.	
Os	pontos	6	e	7	localizam-se,	respectivamente,	a	montante	e	a	jusante	do	mu-
nicípio	de	Joaçaba.	O	ponto	8	localiza-se	a	jusante	do	município	de	Capinzal	e	
a montante do município de Piratuba (Frinhani et al, 2011).

Como	existe	um	número	muito	grande	de	variáveis	a	serem	analisadas	
para	classificar	a	qualidade	da	água,	Frinhani	et	al.	(2011)	utilizou	o	Índice	de	
qualidade da água (iqa), desenvolvido pela national sanitation Foundation. 
Esse	índice	atribui	uma	série	de	pesos	às	variáveis	envolvidas,	de	acordo	com	
sua	influência	na	qualidade	da	água.	O	IQA	varia	entre	0	e	100,	qualificando	
a	água	de	péssima	a	ótima.	

Nos	resultados	obtidos	para	o	rio	do	Peixe,	Frinhani	et	at.	(2011)	cons-
tatou que os menores valores de iqa registrados foram nos pontos 2 e 5, 
sendo	 a	 água	 classificada	 como	 ruim	 nos	 dois	 pontos.	Os	 demais	 pontos	
tiveram	suas	águas	classificadas	como	de	média	qualidade.	

o estudo de Frinhani e Carvalho (2010) também se utilizou do iqa para 
determinação	da	qualidade	da	água.	O	curso	principal	da	bacia	tem	apenas	
29,6	km	de	extensão,	ou	seja,	é	muito	menor	do	que	o	rio	do	Peixe.	Como	
não	atravessa	uma	série	de	municípios	como	o	rio	do	Peixe,	os	pontos	de	
coleta são referidos no estudo em função da sua posição na bacia. sendo as-
sim, foram realizadas coletas em seis pontos, distribuídos de montante para 
jusante,	sendo	o	ponto	1	localizado	na	nascente,	os	pontos	2	e	3	em	áreas	
rurais,	e	os	4,	5	e	6	em	zonas	urbanas.	Como	resultado,	Frinhani	e	Carvalho	
(2010) evidenciaram que os pontos de coleta referente às zonas urbanas são 
os	mais	degradados,	em	função	da	alta	concentração	de	efluentes	domés-
ticos, enquanto que nos pontos referentes às zonas rurais e à nascente a 
qualidade	da	água	foi	classificada	como	boa.

4. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

O	estudo	das	águas	subterrâneas	não	segue	a	mesma	lógica	dos	estudos	das	
águas	 superficiais.	Enquanto	as	 águas	 superficiais	distribuem-se	nas	bacias	hi-
drográficas	determinadas	pelo	relevo,	as	águas	subterrâneas	distribuem-se	nas	
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diversas	litologias	existentes	em	superfície	e	subsuperfície	de	determinado	lo-
cal, conforme sua capacidade de armazenar o recurso hídrico. nesse sentido, o 
recurso	hídrico	subterrâneo	não	é	dividido	em	bacias	ou	regiões	hidrográficas,	
mas	tratado	em	termos	da	unidade	hidroestratigráfica	em	que	se	insere	(CPRM,	
2013). no território catarinense, e em especial na mesorregião oeste destacam-
-se dois aquíferos principais, o aquífero serra geral (fraturado) e o aquífero 
Guarani	(poroso),	representados	na	Figura	12	com	as	legendas	“af1_2”,	”af3”	e	
“na3” para o serra geral, e “app” para o guarani. o Mapa 14 (p. 107) apresenta 
os	limites	das	bacias	hidrográficas	apenas	para	localização	e	comparação	com	os	
outros	mapas	temáticos	apresentados	nessa	parte	do	relatório.

O	Aquífero	Serra	Geral	refere-se	à	unidade	hidroestratigráfica	Serra	Geral,	
que apresenta duas características hidrogeológicas importantes: suas litolo-
gias	fraturadas	comportam-se	como	aquíferos	e	atuam	como	confinante	das	
Unidades	Hidroestratigráficas	Piramboia	e	Botucatu,	que	correspondem	ao	
sistema aquífero guarani. 

Figura 12. Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG)

Fonte: scheibe, 2012.

a unidade serra geral constitui-se essencialmente por uma camada vulcâni-
ca,	de	idade	jurássica,	cuja	litologia	é	representada	por	basaltos	e	andesitos.	
Apresenta	rochas	com	alta	impermeabilidade,	reservando	água	ao	longo	de	
falhas	e	fraturas,	sendo	por	esse	mesmo	motivo	recarregado	pela	infiltração	
de	água	das	chuvas.	Sua	espessura	média	é	de	150	m	e	sua	disponibilidade	
hídrica	é	estimada	em	7.463	m³/s.	(ANA,	2005).

Dados	sobre	os	rendimentos	dos	poços	que	utilizam	água	do	Aquífero	Serra	
Geral	variam	entre	5	e	40	m³/h.	Os	níveis	estáticos	variam	geralmente	en-
tre 5 e 30 metros. dados do Bid (2008) indicam o rendimento médio dos 
poços	no	sistema	Serra	Geral	em	cada	região	hidrográfica	do	Oeste	Catari-
nense,	com	valores	de	9,7m³/h	para	o	extremo	oeste,	10,5	a	36	m³/h	para	o	
meio	oeste,	e	15m³/h	no	Vale	do	Rio	do	Peixe.

o aquífero guarani, por sua vez, é assim chamado em homenagem à etnia 
Guarani,	que	ocupou	grande	parte	da	área	por	onde	se	estende	o	aquífero	
até o início do período colonial. Constitui-se por camadas sedimentares de 
origem	flúvio-lacustre	do	triássico	e	eólica	do	jurássico.	Em	sua	maior	parte	
no	estado	de	Santa	Catarina	está	 confinado,	no	 topo,	pelos	derrames	do	
grupo serra geral e na base por sedimentos do grupo Passa dois, de idade 
permo-triássica.	

Esse	aquífero	apresenta	dominância	de	água	doce	de	boa	potabilidade	(ZA-
natta e Coitinho, 2002), porém pode ocorrer a saturação por elemen-
tos	químicos	prejudiciais	à	saúde	humana,	como	por	exemplo,	o	flúor.
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Figura 13. Localização do Aquífero Guarani

Fonte:	Machado,	s/d.	

Com	relação	ao	rendimento	dos	poços	no	Aquífero	Guarani,	as	vazões	
raramente	ultrapassam	3	m³/h	 (CPRM,	2013).	Existem	regiões	com	aquí-
feros	locais	com	poços	que	captam	até	10	m³/h.	Os	níveis	estáticos	variam	
predominantemente entre 10 e 30 metros, o que demostra seu artesianis-
mo. Considerando que a utilização dos recursos subterrâneos depende da 
abertura	de	poços,	a	quantificação	correta	das	demandas	depende,	eviden-

temente,	da	correta	gestão	do	número	de	poços	existentes,	suas	retiradas	e	
explotação.	O	controle	dos	poços	no	Brasil	é	de	competência	do	DNPM	e	
CPrM, sendo que os dados são gerenciados através do sistema de informa-
ção de águas subterrâneas (siagas). 

em compilação de dados realizada por silva e Kirchneim (2011), santa 
Catarina	possuía	7.165	poços	cadastrados	no	SIAGAS,	sendo	que	4.782	
localizados no oeste (Mapa 15, p. 109). os autores alertam que esse 
número	 não	 corresponde	 à	 realidade,	 uma	 vez	 que	 há	 grande	 quanti-
dade	de	poços	 funcionando	em	clandestinidade,	ou	 seja,	 sem	 informa-
ção	 quanto	 à	 sua	 existência,	 regime	 de	 operação	 e	 vazão.	Os	 autores	
estimam	que	existam	10	vezes	mais	poços	em	Santa	Catarina	do	que	o	
registrado no siagas. 

Com	 relação	 ao	 uso	 das	 águas	 subterrâneas,	 Silva	 e	Kirchneim	 (2011)	
sintetizam ainda os usos atribuídos ao recurso hídrico subterrâneo em santa 
Catarina,	conforme	o	Gráfico	17.

Gráfico	17.	Uso dos recursos hídricos em Santa Catarina

Fonte: elaboração própria.
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4.1. Qualidade das águas subterrâneas

Se	existem	poucas	informações	a	respeito	da	qualidade	das	águas	super-
ficiais	da	área	de	estudo,	para	os	recursos	subterrâneos	a	realidade	não	é	
diferente.	Também	não	existe	no	estado	de	Santa	Catarina	um	programa	
de	monitoramento	contínuo	da	qualidade	das	águas	subterrâneas.	Sendo	as-
sim,	as	informações	relacionadas	a	este	tema	estão	concentradas	em	poucos	
documentos	 técnicos	 produzidos	 por	 instituições	 públicas	 e	 em	 pesquisa	
científicas	 pontuais.	 Apesar	 de	 tudo,	 os	 dados	 compilados	 são	 suficientes	
para	fornecer	um	panorama	regional	da	situação	da	qualidade	das	águas	sub-
terrâneas. 

Com	relação	às	produções	das	 instituições	públicas,	destaca-se	primei-
ramente, o diagnóstico dos recursos hídricos subterrâneos do oeste do 
estado de santa Catarina, publicado pelo CPrM em 2002. as atividades des-
se	projeto	contemplaram	o	cadastramento	de	2839	pontos	de	captação	e	a	
realização	de	183	análises	físico-químicas	completas	das	águas	subterrâneas,	
sendo 178 referentes ao aquífero serra geral, 4 ao aquífero guarani, e 
uma amostra sendo descartada por erros técnicos no processo de coleta 
ou	análise.	Os	resultados	dessas	coletas	identificaram	os	tipos	geoquímicos	
das	águas,	suas	características	químicas,	potabilidade	e	potencial	de	uso	para	
irrigação. 

Do	ponto	de	vista	dos	tipos	geoquímicos	das	águas	no	Aquífero	Serra	Ge-
ral	há	predomínio	de	águas	do	tipo	bicabornatadas	sódicas,	bicabornatadas	
cálcicas,	bicabornatadas	cálcio-magnéticas	e	bicabornatadas	cálcio-sódicas.	
As	características	químicas	indicam	um	total	de	239,2	mg/l	para	os	sólidos	
dissolvidos, enquanto que o ph varia entre 4,1 e 10,8. no que tange à pota-
bilidade, os resultados indicaram ocorrências pontuais de alguns compostos 
acima	do	limite	de	potabilidade,	sendo	encontrado	sulfato	em	excesso	em	
quatro	poços;	 cloreto	em	excesso	em	um	poço;	fluoretos	 levemente	em	
excesso	em	nove	poços;	ferro	em	excesso	em	quatorze	poços;	e	manganês	
em	excesso	em	sete	poços.	Nenhum	dos	poços	amostrados	apresentou	po-
luição por nitratos. 

o estudo conclui que, do ponto de vista químico, apenas um pequeno 
número de poços apresentaram problemas relacionados com a potabilida-
de e para o uso industrial, indicando que do ponto de vista físico-químico 
o	Aquífero	Serra	Geral	 constitui-se	como	um	reservatório	com	água	de	

boa	qualidade.	As	águas	apresentam	também	um	bom	potencial	para	irri-
gação,	uma	vez	que	apresentam	baixos	índices	de	sódio,	cálcio	e	magnésio	
(CPrM, 2002). 

o estudo do CPrM (2002) compilou ainda dados sobre as contamina-
ções	bacteriológicas	produzidas	em	relatórios	técnicos	de	usinas	hidrelétri-
cas, empresas de saneamento e agroindústrias. de 131 poços onde houve 
análise	de	água,	56	apresentaram	contaminações	por	coliformes	fecais.	

os resultados apresentados pelo CPrM (2002) para o aquífero guarani 
são menos detalhados do que para o aquífero serra geral. Com relação 
aos	 tipos	geoquímicos	de	água,	há	predomínio	das	águas	bicabornatadas	
sódicas, bicabornatadas cloretada sódica, cloretada sódica e sulfatada só-
dica. as características químicas indicam que a média de sólidos dissolvidos 
é	de	521,35	mg/l,	com	pH	de	7,36	e	9,45.	No	que	tange	à	potabilidade,	
em dois poços foram encontrados valores de ph acima dos parâmetros 
de potabilidade. nos poços analisados não foram encontrados valores de 
flúor,	nitrato,	ferro	e	manganês	acima	dos	parâmetros	de	potabilidade.	O	
estudo	não	traz	informações	com	relação	a	contaminações	biológicas	para	
o aquífero guarani. 

outro estudo que merece destaque é o Panorama das águas subterrâ-
neas	do	Brasil,	publicado	pela	ANA	em	2007,	que	traz	algumas	informações	
para	os	dois	principais	aquíferos	da	área	de	estudo:	Serra	Geral	e	Guarani.	
Algumas	informações	contidas	no	relatório	da	ANA	apresentam	discrepân-
cia com as apresentadas no estudo do CPrM (2002). tal fato mostra a gran-
de	variabilidade	regional	das	características	dos	aquíferos,	cuja	interpretação	
sobre	suas	condições	varia	de	acordo	com	as	amostras	analisadas.	

diferentemente do estudo do CPrM (2002), o estudo da ana (2007) in-
dica para o aquífero serra geral um valor de sólidos totais dissolvidos entre 
23	mg/l	e	210	mg/l,	com	média	de	103,27	mg/l,	com	pH	variando	entre	6,0	
e 9,5 com média de 7,32 (ana, 2007 apud BittenCourt et al., 2003). 
Em	termos	gerais,	o	estudo	considera	as	águas	desse	aquífero	com	boa	po-
tabilidade,	no	entanto,	algumas	restrições	em	relação	às	concentrações	de	
ferro	e	manganês	já	foram	encontradas.	Além	disso,	nas	regiões	de	maior	
desenvolvimento urbano e industrial são conhecidos diversos casos de con-
taminação	bacteriológica	e	química.	Há	ainda	ocorrências	 identificadas	de	
índices	de	fluoretos	acima	dos	padrões	de	potabilidade	(ANA,	2007).	
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Já	para	o	Aquífero	Guarani	as	informações	do	CPRM	(2002)	e	ANA	
(2007) não apresentam grandes discrepâncias. o estudo da ana (2007) 
indica	variações	no	total	de	sólidos	dissolvidos	de	100mg/l	até	650mg/l,	
variando	de	acordo	com	a	litologia	das	camadas	que	o	compõe.	A	alta	
concentração de sólidos dissolvidos implica em menor grau de potabi-
lidade	da	água,	sendo	que	a	partir	de	determinada	concentração	a	água	
apresenta-se inadequada para uso. especificamente no oeste do estado 
de	Santa	Catarina,	o	Guarani	apresenta	restrições	à	potabilidade,	prin-
cipalmente no tocante ao conteúdo de sólidos totais dissolvidos (média 
de	 521,3	mg/l),	 e	 suas	 águas,	 geralmente	muito	 salinas	 e	 fortemente	
sódicas, são inadequadas não só para abastecimento humano e des-
sedentação animal como também para a irrigação (MMa, 2007 apud 
Freitas et al., 2002).

Do	ponto	de	vista	dos	estudos	científicos	pontuais	sobre	os	aspectos	de	
qualidade	das	águas	subterrâneas	na	área	de	estudo	destacam-se	os	traba-
lhos de Motta e Frinhani (2012), Pitol (2010), Malheiros et. al (2009), de 
rohden et. al (2008) e Freitas et. al (2002).

Motta	e	Frinhani	(2012)	analisaram	água	coletada	em	60	poços	distri-
buídos nos municípios de ibicaré, lacerdópolis, ouro e Capinzal, todos 
inseridos	na	bacia	 do	 rio	do	Peixe.	Da	 totalidade	de	poços	 analisados,	
apenas	três	captam	água	do	Aquífero	Guarani,	e	os	demais	do	Aquífero	
serra geral ou em zona de transição entre os dois aquíferos. dos parâ-
metros analisados pelos pesquisadores, destacam-se os coliformes totais, 
presentes	em	66,8%	das	amostras,	tornando	a	água	não	potável.	Indicam	
como	 uma	 das	 fontes	 de	 contaminação	 da	 água	 a	 criação	 de	 animais,	
entre	suínos,	bovinos,	ovinos,	aves	e	animais	domésticos,	em	áreas	pró-
ximas	aos	poços	onde	se	realizaram	as	coletas.	Claro	que,	como	autores,	
destacam que a contaminação microbiológica em grau não demasiado 
elevado pode ser eliminada por meio de tratamentos simples, possibili-
tando	o	consumo	da	água.	Porém,	se	não	for	imediatamente	combatida	
e travada, a contaminação dissemina-se e compromete a qualidade de 
enormes aquíferos de elevada importância estratégica nacional e inter-
nacional.

Pitol	(2010)	avaliou	a	contaminação	microbiológica	da	água	de	poços	
utilizados para o consumo humano na região da secretaria de desenvol-
vimento	 Regional	 de	 Itapiranga,	 localizada	 no	 extremo	 oeste	 de	 Santa	

Catarina.	Foram	coletadas	amostras	de	água	em	52	poços	da	região,	sem	
especificação	de	profundidade,	nos	meses	de	novembro	e	dezembro	de	
2009 e avaliadas conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Agricultura	Pecuária	e	Abastecimento.	Das	52	amostras,	89%	apresen-
taram-se impróprias para consumo de acordo com os critérios da legis-
lação vigente. 

Malheiros	et.	 al	 (2009),	 avaliaram	212	amostras	de	 águas	 subterrâneas	
provenientes de diversas propriedades rurais situadas na região oeste do 
estado	 de	 Santa	 Catarina.	Destas,	 86	 foram	 provenientes	 de	 poços	 com	
profundidade	acima	de	80	metros	e	126	de	fontes	superficiais	(máximo	30	
metros	de	profundidade).	Os	resultados	alcançados	indicaram	que	75,94%	
estavam	impróprias	para	o	consumo	humano,	conforme	a	Portaria	518/2004	
do	Ministério	da	Saúde.	No	entanto,	não	foi	especificada	a	distribuição	do	
resultado em função da profundidade das coletas. 

rohden et. al (2008) avaliaram a qualidade microbiológica da qualidade 
das	águas	subterrâneas	em	14	municípios	localizados	no	extremo	oeste	ca-
tarinense.	 Foram	 coletadas	 e	 analisadas	 149	 amostras	 de	 água	 de	 poços,	
sem	 especificação	 da	 profundidade	 da	 captação.	Os	 resultados	 indicaram	
contaminação	por	coliformes	fecais	em	aproximadamente	55%	das	amos-
tras,	o	que	denuncia	a	clara	influência	dos	despejos	urbanos	e	fragilidade	do	
esgotamento	sanitário	existente.

Ao	analisarem	a	questão	das	águas	subterrâneas	para	o	oeste	catarinen-
se, Freitas et al (2002), consideraram que os problemas de contaminação 
do recurso hídrico subterrâneo do aquífero serra geral apresentavam-se 
de forma bem localizada, relacionando a contaminação por coliformes fe-
cais	e	totais	à	construção	de	poços	sem	a	necessária	estrutura	de	vedação	
sanitária.	Os	autores	argumentam	que	nos	poços	em	que	as	estruturas	de	
vedação	são	menores	que	20	metros	existe	maior	porcentagem	de	ocor-
rência	de	coliformes	totais	e	fecais.	A	Figura	14	mostra	o	perfil	vertical	de	
dois	poços,	um	com	a	estrutura	de	vedação	sanitária	que	impede	a	con-
taminação	do	aquífero	e	outro	sem	a	vedação,	facilitando	a	infiltração	de	
contaminantes diversos. 
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Figura 14. Perfil vertical de poços com e sem vedação sanitária

Fonte: CPrM, 2002.

Ante	tais	informações,	conclui-se	a	que	é	fundamental	realização	de	pro-
gramas	de	monitoramento	sistemático	das	águas	subterrâneas,	aliado	à	rea-
lização	de	ações	que	visem	a	proteção	e	conservação	dos	aquíferos,	não	só	
na	áreas	dos	poços	como	também	em	suas	áreas	de	recarga.	Outro	ponto	
fundamental	é	a	realização	de	inventário	sobre	a	situação	de	todos	os	poços	

existentes	no	oeste	catarinense,	fornecendo	assim	um	panorama	realista	de	
sua	situação,	e	permitindo	o	direcionamento	das	ações,	a	partir	da	obtenção	
de	resultados	mais	significativos.	

5. BALANÇO HÍDRICO

Para se proceder a um balanço hídrico é preciso considerar, por um lado, 
as disponibilidades e, por outro, as demandas. embora no Capítulo iv os as-
pectos	demográficos	e	atividades	econômicas	relacionados	com	a	demanda	
de	água	estejam	abordados	com	mais	detalhe	e	em	uma	lógica	de	microrre-
gião,	apresenta-se,	já	neste	capítulo,	uma	visão	geral	dessas	demandas	por	
região	hidrográfica.	Assim,	desde	já,	pode-se	realizar	o	balanço	e	analisar	até	
que	ponto	há	ou	não	há	déficit	hídrico.

5.1. Demandas hídricas

as demandas hídricas dividem-se em consuntivas e não-consuntivas. 
dentre as demandas consuntivas estão o abastecimento humano, o abas-
tecimento industrial, a dessedentação animal e a irrigação; enquanto que 
nas	demandas	não-consuntivas	estão	a	geração	de	energia	elétrica,	extração	
mineral,	turismo/lazer,	pesca/aquicultura	e	navegação.	Do	ponto	de	vista	da	
gestão hídrica, as demandas consuntivas são as que geram maior número 
de	conflitos,	e	que	requerem	medidas	mais	complexas	para	seu	controle	e	
fiscalização	(SDS,	2006).	As	demandas	representativas	na	mesorregião	oeste	
são abastecimento humano, abastecimento industrial, dessedentação animal 
e	geração	de	energia	elétrica,	detalhadas	no	próximo	capítulo.

De	maneira	geral,	pode-se	afirmar	que,	apesar	de	apresentarem	algumas	
pequenas	diferenças,	o	uso	da	água	nas	RHs	da	área	de	estudo	é	bastante	
semelhante. os usos predominantes são o industrial, no qual se incluem as 
agroindústrias, fortemente presentes na região, e a dessedentação animal. 
Para	o	uso	industrial	os	valores	registrados	foram	de	30%	na	RH	01,	38%	na	
RH	02	e	43%	na	RH	03.	Já	o	uso	para	dessedentação	animal	atinge	35%	na	
RH	01,	30%	na	RH	02	e	27%	na	RH	03.	

Os	 valores	 referentes	 ao	 abastecimento	público,	 seja	 urbano	ou	 rural,	
também	é	bastante	semelhante	nas	RHs,	sendo	registrado	33%	na	RH	1,	
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30%	na	RH	02	e	24%	na	RH	03.	Do	ponto	de	vista	da	irrigação,	há	seme-
lhança	entre	as	RHs	01	e	02,	com	2%	e	1,5%	respectivamente,	enquanto	
que	na	RH	03	este	uso	representa	6,25%	da	demanda.

nota-se, portanto, maior demanda hídrica nas rh 3 e rh 2, sendo mais 
que o dobro da demanda na rh 01.

quadro 57. Distribuição setorial das demandas hídricas (m3/s)

Tipo de Demanda RH 01 RH 02 RH 03
Abastecimento urbano 0,265 (22,34%) 0,62 (23,28%) 0,578(19,73%)

Abastecimento rural 0,133 (11,21%) 0,188 (7,06%) 0,119 (4,06%)
Abastecimento industrial 0,35 (29,51%) 1,021(38,34%) 1,259(42,98%)

Criação animal 0,42 (35,41%) 0,794(29,82%) 0,79 (26,97%)
Irrigação 0,018 (1,52%) 0,04 (1,5%) 0,183 (6,25%)

Total 1,186 2,663 2,929
Fonte: elaboração própria.

O	Mapa	16,	(p.	114)	apresenta	espacialmente	a	quantificação	estimada	da	
demanda	hídrica	nas	RHs	com	base	no	Plano	de	Desenvolvimento	Sustentá-
vel da Bacia do rio uruguai (Bid, 2008).

5.2. Balanço quantitativo

5.2.1.	Águas	superficiais

a relação que se estabelece entre a disponibilidade e as demandas hídri-
cas de determinada bacia pode ser chamada de balanço quantitativo.
Para	avaliação	dos	cursos	d’água	em	nível	nacional,	a	ANA	(2005)	uti-

liza	 o	 balanço	quantitativo	 baseado	na	 razão	 entre	 a	 vazão	Q95%	e	 a	
vazão de retirada dos usos consuntivos. Por utilizar a escala nacional, a 
avaliação	da	ANA	contempla	 apenas	os	 cursos	 d’água	de	maior	 porte,	
não	incluindo	a	totalidade	dos	cursos	d’água	da	mesorregião	Oeste	Ca-
tarinense.

Para	as	bacias	de	Santa	Catarina,	a	SDS	(2006)	elaborou	o	balanço	quan-
titativo a partir da razão entre o somatório das demandas consuntivas e a 
disponibilidade	hídrica	para	dois	cenários	distintos,	um	com	vazão	Q	7,10	
e	outro	com	Q	90%,	obtendo-se	o	denominado	Índice	de	Criticidade	de	

Recursos	Hídricos	(ICRH),	cujos	resultados	classificam-se	conforme	os	 in-
tervalos	abaixo:
•		Situação	NORMAL:	soma	das	demandas	menores	que	20%	da	disponi-

bilidade (iCrh entre 0 e 0,19);
•		Situação	PREOCUPANTE:	soma	das	demandas	entre	20%	e	50%	da	

disponibilidade (iCrh entre 0,2 e 0,5);
•		Situação	CRÍTICA:	soma	das	demandas	entre	50%	e	100%	da	disponi-

bilidade (iCrh entre 0,51 e 1,0);
•		Situação	EXTREMAMENTE	CRÍTICA:	soma	das	demandas	superiores	
a	100%	da	disponibilidade.

O	 ICRH	produzido	pela	 SDS	 (2006)	 foi	utilizado	neste	estudo	por	 ser	
o	único	 índice	de	criticidade	calculado	existente	para	as	bacias	hidrográfi-
cas do estado de santa Catarina e se ter considerado que ele é adequado 
para	avaliação	e	comparação	da	situação	das	bacias	hidrográficas	estudadas.	
Os	resultados	obtidos	para	as	bacias	da	área	de	estudo	estão	descritos	na	
sequência e foram espacializados no Mapa 17 (p. 115). 

Bacia Peperi-Guaçu: o índice de Criticidade de recursos hídricos no 
Panorama	dos	Recursos	Hídricos	de	Santa	Catarina,	não	traz	 informações	
para	a	bacia	hidrográfica	do	rio	Peperi-Guaçu.	Tal	 fato	está	 relacionado	à	
existência	de	bacias	e	sub-bacias	de	domínio	federal,	cuja	gestão	não	com-
pete ao governo do estado. 

Bacia das Antas:	Para	a	vazão	Q	90%,	na	bacia	do	rio	das	Antas,	o	ICRH	
atinge	um	valor	de	0,04,	sendo	classificado	como	NORMAL.	Já	para	a	vazão	
Q	7,10,	que	apresenta	valores	menores	do	que	a	Q	90%,	o	ICRH	atinge	um	
valor	de	0,09,	mas	ainda	classificado	como	NORMAL.

Bacia Chapecó:	Para	a	vazão	Q	90%,	na	bacia	do	rio	Chapecó,	o	ICRH	
atinge	um	valor	de	0,03,	sendo	classificado	como	NORMAL.	Já	para	a	vazão	
Q	7,10,	que	apresenta	valores	menores	do	que	a	Q	90%,	o	ICRH	atinge	um	
valor	de	0,14,	sendo	classificado	também	como	NORMAL.	

Bacia Irani:	No	caso	da	bacia	do	rio	 Irani,	para	a	vazão	Q	90%,	o	
ICRH	 atinge	 um	 valor	 de	 0,05,	 sendo	 classificado	 como	NORMAL.	 Já	
para	a	vazão	Q	7,10,	que	apresenta	valores	menores	do	que	a	Q	90%,	o	
ICRH	atinge	um	valor	de	0,21,	sendo	classificado	neste	caso	como	PRE-
oCuPante. 
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Bacia Jacutinga: no caso da bacia do rio Jacutinga o iCrh calculado 
pela	SDS	(2006)	para	a	vazão	Q	90%	atinge	um	valor	de	0,09,	sendo	sua	
situação	classificada	como	NORMAL.	Já	para	a	vazão	Q	7,10	o	ICRH	atinge	
um	valor	de	0,28,	o	mais	alto	dentre	as	bacias	da	área	de	estudo,	sendo	clas-
sificado	como	de	situação	PREOCUPANTE.

Bacia do Peixe:	No	caso	da	bacia	do	rio	do	Peixe	o	ICRH	calculado	pela	
SDS	(2006)	para	a	vazão	Q	90%	atinge	um	valor	de	0,07,	sendo	sua	situação	
classificada	como	NORMAL.	Já	para	a	vazão	Q	7,10	o	ICRH	atinge	um	va-
lor de 0,15, que mesmo sendo maior que o dobro do índice para a vazão 
Q90%,	ainda	tem	a	situação	classificada	como	sendo	NORMAL.	

Apesar	dos	valores	apresentados	indicarem	um	baixo	comprometimento	
das	disponibilidades	hídricas,	as	classificações	apresentadas	são	generaliza-
das	para	toda	a	área	da	bacia	e	mesmo	com	classificação	NORMAL	podem	
existir	sub-bacias	e	pontos	específicos	na	área	de	drenagem	que	enfrentem	
conflitos	de	uso	em	momentos	de	escassez	do	recurso	hídrico	(SDS,	2006).	

5.2.2. águas subterrâneas

Silva	e	Kirchneim	(2011)	elaboraram	o	balanço	hídrico	estimado	de	águas	
subterrâneas	em	cada	bacia	hidrográfica	de	Santa	Catarina,	a	partir	do	cálculo	
estimado de rendimento dos poços registrados no siagas e os usos levan-
tados.	O	quadro	a	seguir	traz	informações	sobre	as	bacias	da	área	de	estudo.

De	acordo	com	a	tabela,	a	situação	é	relativamente	confortável	nas	ba-
cias	do	Chapecó	e	do	Peixe	com	comprometimento	menor	que	25%	da	
disponibilidade. o que, comparado ao quadro da região, ainda é um valor 
de	relativo	conforto.	A	situação	começa	a	ficar	crítica	na	bacia	do	rio	Irani,	
onde	há	comprometimento	de	quase	78%	da	disponibilidade,	seguidos	pelo	
Jacutinga	e	Peperi-Guaçu,	que	já	excedem	a	capacidade	de	recarga	dos	aquí-
feros.	Na	bacia	do	Jacutinga	há	comprometimento	de	130%	da	disponibili-
dade,	enquanto	que	na	bacia	do	Peperi-Guaçu	há	o	comprometimento	de	
233%	da	disponibilidade.

quadro 58. Balanço hídrico estimado para águas subterrâneas  
do Oeste Catarinense

Bacia 
Hidrográfica

Disponibilidade 
Hídrica Subter-

rânea (hm³/ano)

Extrações
(hm³/ano)

Extrações com 
clandestinidade 

(hm³/ano)6

Comprometimen-
to da disponibili-

dade (%)
Antas 670,17 57,97 289,84 43,25

Chapecó 2454,38 104,62 523,08 21,31
Do Peixe 1119,44 56,52 282,60 24,24

Irani 511,78 79,12 395,59 77,30
Jacutinga 279,68 72,89 364,45 130,31

Peperi-Guaçu 351,95 164,34 821,68 233,46
Fonte: silva e Kirchneim, 2011.

A	degradação	das	águas	superficiais	pelas	atividades	agroindustriais,	agri-
cultura	 intensiva	 e	 efluentes	domésticos,	 em	conjunto	 com	as	 frequentes	
estiagens na região deram início desde a década passada a uma crescente 
busca	das	 águas	 subterrâneas,	muitas	 vezes	 incentivadas	por	políticas	pú-
blicas estaduais e federais (CPrM, 2002). a realização de estudos técnicos 
preliminares à perfuração de poços é de fundamental importância para a 
preservação	e	uso	responsável	dos	recursos	hídricos	subterrâneos.

uma tendência, que parece ir de encontro às descentralizadas necessi-
dades	de	água	para	a	atividade	produtiva,	em	especial	criação	de	suínos,	bo-
vinos e aves, revela-se inadequada e perigosa, particularmente se realizada 
com	pouco	ou	nenhum	planejamento	e	executada	para	satisfazer	pedidos	
avulsos.	Foi	possível,	em	campo,	identificar	situações	em	que	a	abertura	de	
um	poço	por	uma	instituição	pública,	muito	próximo	de	outro	já	em	funcio-
namento,	acabou	determinando	que	o	primeiro	deixasse	de	ter	água.	Poços	
abandonados, sem devida selagem e, portanto, constituindo portas abertas 
a	contaminação	do	aquífero,	são	também,	de	acordo	com	vários	depoimen-
tos, uma realidade. 

6	Vazões	multiplicadas	pelo	fator	de	clandestinidade	(10)	e	divididas	por	2,	referente	a	operação	durante	12	horas	do	dia.
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CApíTuLO Iv

desenvolviMento regional  
E	DINÂMICAS	SOCIOECONÔMICAS
Isa de Oliveira Rocha
Cássio Donadel Guterres
Lisangela Albino
Mario Leone Kabilio

neste capítulo estão incluídos aspectos importantes que começam a dei-
xar	clara	a	densidade	das	relações	entre	disponibilidades	e	demandas	hídri-
cas,	a	maneira	como	tais	relações	são	influenciadas	e	influenciam	as	opções	
de	desenvolvimento,	e	como	tais	opções	emergem	de	uma	lógica	histórico-
-espacial particular.

assim, inicia-se por um breve enquadramento histórico da constitui-
ção do oeste Catarinense e como seu espaço vai sendo produzido pelas 
complexas	dinâmicas	da	ocupação	humana,	em	grande	parte	guiada	pelas	
opções	de	desenvolvimento	e	pelos	seus	 impactos	na	matriz	ambiental	
natural.	Dá-se	algum	destaque	ao	pós	1950	e	às	tentativas	de	planejar	o	
desenvolvimento por meio da elaboração de planos, analisando-se bre-
vemente pela consistência ou inconsistência dessas tentativas e, em que 
medida	foram	ou	não	comtemplando	a	problemática	dos	riscos	e	desas-
tres ambientais (normalmente chamados de naturais) e, em particular, a 
estiagem.

depois, passa-se às atuais dinâmicas socioeconômicas onde, após 
clarificação	dos	procedimentos	metodológicos,	tem	início	a	análise	de	
aspectos	relativos	à	demografia,	ao	abastecimento	urbano	de	água	(de-
manda	consuntiva)	e	esgotamento	sanitário,	ao	PIB	e	ao	uso	do	solo.	
em seguida, analisam-se as dinâmicas relativas à atividade produtiva, 
em	sua	relação	com	as	respetivas	demandas	consuntivas	de	água	e	par-
ticular	realce	para	a	agropecuária	e	agroindústria.	No	final	faz-se	breve	
referência a uma das principais demandas não consuntivas, a produção 
de energia elétrica.

1. BREVE HISTÓRICO DA REGIÃO E SUAS OPÇÕES  
DE DESENVOLVIMENTO

1.1. A constituição da região

no início do século xvi, em decorrência do estabelecido no tratado de 
tordesilhas (assinado em 1494) a região correspondente ao atual oeste Ca-
tarinense pertencia à Coroa de espanha e não à Portuguesa. Contudo, o 
estabelecido no tratado nunca foi completamente aceito. assim, em me-
ados	do	século	XVII,	o	que	é	hoje	o	Oeste	Catarinense,	 testemunhou	os	
episódios	das	incursões	bandeirantes	de	apresamento	indígena	nas	Missões	
do	Sul	e	as	reduções	jesuíticas	que	os	espanhóis	haviam	fundado	a	partir	de	
1609,	no	Rio	Grande	do	Sul.	Tais	ocupações	sempre	foram	acompanhadas	
de	conflitos.

Durante	século	XVIII,	com	a	afirmação	do	ciclo	do	ouro,	centrado	nas	
explorações	em	Minas	Gerais,	o	Rio	Grande	do	Sul	passou	a	ser	o	grande	
fornecedor de gado para a região aurífera. o movimento tropeiro incluiu 
uma	parte	do	planalto	 catarinense,	 com	 formação	de	 vários	 aglomerados	
populacionais,	como	Lages	(criada	em	1771),	mas	ficou	longe	da	região	oes-
te do estado.

Já	em	1750,	quando	da	assinatura	do	Tratado	de	Madrid,	reconhece-se	
que ambos os estados (Portugal e espanha) tinham violado as fronteiras na 
América	e	na	Ásia	e	aceitam-se	as	ocupações	efetivadas.	Para	evitar	mais	
dúvidas	e	conflitos,	entretanto,	os	 limites	 formais	deveriam	coincidir	com	
aspectos naturais evidentes, como cursos dos rios e montes mais destaca-
dos,	próximos	dos	 limites	das	regiões	ocupadas.	Assim,	quando	em	1759,	
comissários	por	parte	dos	Reis	de	Portugal	e	Espanha	exploraram	a	região	
para concretizar o estabelecido no tratado de Madrid, tomaram o rio Pepe-
ri-guaçu como marco divisor dos territórios das duas coroas. 

tal fato não evitou que a polêmica continuasse, fazendo com que o terri-
tório continuasse em disputa e um novo tratado fosse assinado, o tratado de 
Santo	Ildefonso	em	1777.	Mesmo	assim,	mais	uma	vez	as	interpretações	di-
vergiram. Para os argentinos o limite dos dois países seriam os rios Chapecó 
e	Chopim,	e	para	os	brasileiros	a	divisa	era	definida	pelos	rios	Peperi-Guaçu	
e santo antônio.
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Após	a	independência	do	Brasil,	em	1822,	proliferaram	conflitos	territo-
riais no sul do Brasil, como as guerras de Cisplatina (1825-28), a revolução 
Farroupilha	(1835-45)	e	Guerra	do	Paraguai	(1864-70).	Devido	aos	interes-
ses geopolíticos da argentina no oeste Catarinense o governo imperial ins-
tituiu, em 1850, uma colônia militar na região de Palmas e, em 1882, outra 
mais ao sul, a colônia militar de Chapecó. a chamada questão de Palmas, 
que	nada	mais	era	senão	a	questão	de	definição	das	 fronteiras,	veio	a	ser	
arbitrada	pelo	presidente	estadunidense	Cleveland	que	 confirmou	 a	 atual	
fronteira	com	a	Argentina,	incorporando	definitivamente	a	região	ao	Brasil	a	
partir da assinatura do tratado de 1898 (PiaZZa, 1983; silva, 2013).

Ainda	assim	as	questões	 territoriais	não	finalizaram.	Além	da	demanda	
com	a	Argentina,	o	oeste	foi	pleiteado	pelo	estado	do	Paraná	até	o	início	do	
século	passado,	protelando-se	a	definição	de	fronteiras	por	anos,	a	despeito	
de	pareceres	judiciais	consecutivos	favoráveis	a	Santa	Catarina.	A	sangrenta	
Guerra	do	Contestado	(1912-16),	que	envolveu	exército	e	caboclos	é	o	des-
fecho	dos	conflitos	sociais,	econômicos,	religiosos	e	políticos,	relacionados,	
sobretudo à construção da ferrovia são Paulo–rio grande e consequente 
desapropriação	de	terras.	Pelo	contrato	de	concessão	da	linha	ferroviária	a	
construtora	Brasil	Railway	Co.	tinha	o	direito	de	explorar	todos	os	recursos	
da	área	equivalente	a	15	km	de	cada	lado	das	margens	ao	longo	dos	trilhos,	
inclusive comercializar terras para colonização, independente de qualquer 
posse anterior, direito até então assegurado por decretos. Foi assim que 
ocorreu	a	expulsão	dos	caboclos	egressos	da	zona	pastoril	do	Planalto	Leste,	
dando	lugar	à	comercialização	das	terras	e	à	intensa	exploração	madeireira.

Por	fim,	o	Acordo	de	Limites	de	1916	instituiu	como	linha	divisória	en-
tre	o	Paraná	e	Santa	Catarina	o	divisor	de	águas	das	bacias	dos	rios	Iguaçu	
e uruguai. (thoMÉ, 2000; silva, 2013). Com a celebração do acordo e 
com o término da construção da via férrea, a região foi mais intensamente 
povoada.	As	terras	passaram	a	ser	colonizadas	pela	subsidiária	Brazil,	a	De-
velopment	&	Colonization	Co.	com	sede	em	Portland/EUA,	a	qual	atribuiu	
às diversas empresas colonizadoras, principalmente do rio grande do sul, a 
incumbência de dividir os lotes e efetivar o seu povoamento. sob denomina-
ção de southernn Brasil lumber & Colonization Co, foram constituídas pela 
empresa	estadunidense	duas	serrarias	para	explorar	as	reservas	madeireiras,	
uma em três Barras (Planalto norte Catarinense) e outra em Calmon (vale 
do	Peixe),	que	de	maneira	desmesurada	para	os	padrões	locais,	beneficiava	
e	exportava	a	madeira	(roCha, 2004).

Assim	como	ocorrera	nas	áreas	de	mata	do	litoral,	a	exploração	da	madei-
ra	das	florestas	do	planalto	capitalizou	serrarias	e	colonos,	constituindo-se	
em	importante	comércio	exterior	com	a	Bacia	do	Prata,	principalmente	com	
a argentina, transportando a madeira pelo rio uruguai (roCha, 2004). as 
empresas	colonizadoras	atraíram,	para	as	regiões	oeste	de	Santa	Catarina	e	
do	Paraná	o	excedente	populacional	das	colônias	gaúchas	de	origem	alemã	
e italiana (colônias velhas), vendendo-lhes pequenas propriedades agrícolas 
—	em	geral	de	25	a	30	ha	—	nas	terras	dos	afluentes	da	margem	direita	do	
rio uruguai, terrenos aptos à agricultura, porém de relevo acidentado. esta 
característica	foi	determinante	na	origem	da	pequena	e	diversificada	produ-
ção mercantil, o que distingue o desenvolvimento econômico regional da 
área	latifundiária	pastoril	a	oriente.

Waibel (1980) ressalta que a colonização seguiu, em santa Catarina, um 
padrão	similar	ao	que	já	ocorrera	nas	colônias	precedentes	do	Rio	Grande	
do sul: os alemães preferiram assentar-se nos solos mais férteis dos fundos 
dos vales e encostas, cobertos de matas latifoliadas; os italianos, ao con-
trário,	estabeleceram-se	majoritariamente	nas	 terras	altas,	principalmente	
entre	o	baixo	rio	do	Peixe	e	o	Uruguai	e	ali	passaram	a	cultivar	inicialmente	
arroz,	batata,	feijão,	mandioca,	milho,	trigo,	entre	outros.	

Segundo	Mamigonian	(1966)	a	agricultura	na	região	oeste	nasceu	ligada	
ao	mercado	em	notável	expansão	devido	ao	crescimento	urbano	brasileiro	
no século xx. “Junto com a policultura comercial surgiram os numerosos 
moinhos	 de	 trigo	 e	 frigoríficos	 de	 suínos,	 todos	 de	 iniciativas	 locais	 e	 na	
maioria	de	dimensões	modestas”	(MAMIGONIAN,	1966,	p.	36).	Emergem,	
desta	forma,	empresas	de	diversas	atividades	assentes	nos	produtos	primá-
rios regionais.

Pelas décadas de 20 e 30 do século passado, as políticas do governo fede-
ral favoreceram a produção suinícola, visando o abastecimento de mercados 
dos	grandes	centros.	Desse	modo,	coube	ao	oeste,	no	contexto	da	divisão	
territorial	do	trabalho	que	se	estabelecia	em	Santa	Catarina,	o	papel	de	ex-
portador de suínos vivos para são Paulo e rio de Janeiro e o abastecimento 
do	também	crescente	mercado	regional,	o	qual	já	contava	com	algumas	fá-
bricas de banha e salame (esPÍndola, 2011). 

Com o aumento da produção dos colonos, associada a pequenos co-
mércios,	comércio	de	terras,	estrada	de	ferro,	abertura	de	novas	vias,	flo-
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rescimento das serrarias etc., a região abriu espaço ao desenvolvimento de 
atividades	relacionadas	à	expansão	de	frentes	pioneiras,	como	as	associadas	
ao	comércio	e	aos	transportes,	a	exemplo	das	 indústrias	metal-mecânicas	
de	Joaçaba.	No	contexto	da	Revolução	getulista	de	1930	houve	grande	estí-
mulo às atividades econômicas urbanas e a industrialização, necessariamente 
refletindo-se	também	no	Oeste	Catarinense.	

a partir de meados dos anos 40 do século xx o advento de estabele-
cimentos	locais,	como	os	frigoríficos	Sadia	e	Perdigão,	cuja	forte	expansão	
precocemente	apresentou	características	monopólicas,	dificultou	o	desen-
volvimento de concorrentes ou o aparecimento de outras iniciativas congê-
neres. de outro lado, houve incentivo às atividades industriais complemen-
tares ou de suporte — mecânicas, transportes, embalagens — ao seu redor. 
daí decorreu a formação de municípios com uma grande unidade fabril, 
como os de Concórdia, videira, seara e Chapecó, e outros com desenvolvi-
mento	industrial	débil,	porém	com	espaço	agrário	das	pequenas	proprieda-
des organizado e especializado, sobretudo pelo sistema de integração. este 
foi	posto	em	prática	pioneiramente	já	na	década	de	1950	e	aprofundou-se	
nas seguintes, atendendo a demanda de insumos (milho, suínos e frangos) 
das agroindústrias (roCha, 2004). 

novas unidades fabris foram então fundadas nos municípios com condi-
ções	logísticas	favoráveis	a	reboque	do	incremento	dos	investimentos	dos	
frigoríficos,	como,	por	exemplo,	o	caso	de	Capinzal	(unidade	da	Perdigão),	
Seara	 (grupo	Seara-JBS)	e	Chapecó	 (Sadia).	Neste	contexto	a	 região	pas-
sou então a apresentar cooperativas ligadas à produção agroindustrial e de 
indústrias, principalmente, do ramo da madeira (roCha, 2004). isolados 
no	oeste	de	Santa	Catarina,	sem	condições	de	enfrentar	as	dificuldades	de	
transporte e de comunicação — em decorrência de poucas estradas e au-
sência de pavimentação em terrenos acidentados — e atrelados ao capital 
comercial	local	e	aos	grandes	frigoríficos,	os	agricultores	passaram	a	investir	
no cooperativismo como alternativa para driblar a falta de competitividade e 
possibilitar a negociação de sua produção de modo mais autônomo. 

O	maior	complexo	cooperativo	catarinense	teve	origem	em	1969	com	
Aury	Luiz	Bodanese,	gaúcho	de	contexto	familiar	ligado	ao	pequeno	capital	
comercial e estabelecido no interior de Chapecó. aury reestruturou a pe-
quena Cooperchapecó, atendendo convite da gerência do Banco do Brasil 
local	para	executar	a	política	governamental	de	preços	mínimos.	A	emprei-

tada	foi	exitosa	constituindo	mais	tarde	a	Cooperativa	Central	Aurora	que	
se	expandiu	grandemente	e	hoje	ampara	outras	13	cooperativas	menores.

o modelo de integração industrial que era praticado na região sofreu 
uma reestruturação a partir da década de 80 do século passado, na forma 
de relação entre a agroindústria e os produtores familiares. Certa instabili-
dade levou os produtores a verem no gado leiteiro uma alternativa (ou um 
complemento) para a manutenção de sua subsistência no campo. se o reba-
nho suíno seguiu crescendo entre as décadas de 1980 e 1990, o número de 
produtores	sofreu	drástica	redução	no	período.	Já	o	número	de	produtores	
de	vacas	para	ordenha	experimenta	crescimento	cada	vez	maior	até	os	dias	
atuais.

Para além das indústrias de suporte às agroindústrias de aves, suínos e 
laticínios, surgiram, principalmente a partir dos anos 1970 e 1980, pequenas 
vinícolas	e	diversas	fábricas	de	móveis,	agregando	valor	a	antigas	atividades	
madeireiras da região.

apesar do isolamento da região oeste Catarinense, imposto pelo rele-
vo,	já	que	as	serras	Geral	e	do	Mar	dificultavam	as	ligações	entre	o	litoral	
e	o	planalto	(Peluso,	1991),	configurando	distintas	formações	sócio	espa-
ciais regionais (vieira e Pereira, 1997), alguns governantes buscaram, em 
momentos	específicos,	a	integração	do	território.	Destaca-se	a	viagem	ao	
oeste do governador adolfo Konder em 1929, às vésperas da revolução 
de 1930, quando inclusive encontrou getúlio vargas, então governador do 
Rio	Grande	do	Sul.	As	seguintes	razões	para	a	viagem	são	apresentadas	por	
Flores e serpa:

havia a questão da fronteira nacional com a argentina e da construção 
da brasilidade; a premência da ocupação do oeste catarinense como 
expansão	do	processo	civilizador	para	o	 interior,	não	 só	do	estado,	
como também do país; por último, um empenho em debelar as cau-
sas da guerra do Contestado, vencendo poderes locais, em torno dos 
quais	gravitavam	grupos	conflitantes	(FLORES	e	SERPA,	1999,	p.	216).

Na	década	de	1930,	com	a	Revolução	Getulista,	como	já	se	referiu,	inau-
gurou-se	o	período	de	expansão	da	economia	nacional,	que	“sob	dinamis-
mo	próprio	[...]	interessava	tanto	às	oligarquias	rurais	regionais	voltadas	ao	
mercado interno, como aos industriais que puderam acelerar o processo de 
substituição	de	importações”	(MAMIGONIAN,	2000,	p.	45).	
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Na	bacia	do	rio	do	Peixe	surgiram	os	municípios	de	Caçador,	pela	Lei	
no	508,	de	22/02/1934,	desmembrado	de	Porto	União,	Campos	No-
vos, Curitibanos e Cruzeiro (atual Joaçaba), e Concórdia, pela lei no 
635,	de	12/07/1934,	desmembrado	de	Cruzeiro	(atual	Joaçaba).	(SIL-
va, 2013, p. 33). 

desde então, novos municípios foram sendo criados, totalizando em 
2015,	118	municípios,	sendo	a	grande	maioria	de	pequenas	dimensões.

ao tempo do governo estadual do interventor nereu ramos (1937-1945) 
foi	elaborado	o	Plano	Rodoviário	Catarinense	(1939),	contudo,	a	ligação	en-
tre Florianópolis e o planalto foi adiada, e a conclusão da ligação leste-oeste 
somente foi concluída depois 2007, com Br-282, rodovia transversal que 
liga Florianópolis a Paraíso, na divisa com a argentina.

a falta da integração política e territorial acabou gerando algo inusitado, 
quando em 1943 santa Catarina perdeu o oeste Catarinense em função da 
criação	do	Território	Federal	do	Iguassú,	abrangendo	a	área	do	então	mu-
nicípio	de	Chapecó.	Somente	com	o	fim	do	Estado	Novo	(golpe	de	1945),	
quando	Eurico	Gaspar	Dutra	(1946-1950)	lançou	o	primeiro	plano	de	gover-
no	do	período	pós-guerra,	o	Plano	SALTE,	o	Território	do	Iguaçu	foi	extinto	
(1946)	e	o	município	de	Chapecó	foi	novamente	incorporado	ao	estado	de	
santa Catarina. 

logo após, em 1947, o governador aderbal ramos da silva, empreendeu 
também	uma	viagem	oficial	para	o	Oeste	Catarinense,	com	muita	repercus-
são na época, pois simbolizava a preocupação do governo estadual relativa-
mente à plena integração do oeste ao estado de santa Catarina.

2. PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

a partir da década de 1950, os governos estaduais catarinenses, seguin-
do	as	diretrizes	nacionais	de	planejamento	econômico,	passaram	a	elaborar	
planos de desenvolvimento para o estado. registra-se que, em geral, não se 
observam	nos	documentos	políticas	relacionadas	às	catástrofes	ambientais	e	
tampouco	ações	relacionadas	com	a	estiagem	do	oeste.	

2.1. Planos Estaduais — décadas de 1950 a 1980 

2.1.1. Poe (elaboração): irineu Bornhausen (udn) — 1951-55 e Poe: Jor-
ge	Lacerda	/Heriberto	Hülse	(PRP-UDN)	—	1956-60

o Plano de obras e equipamentos (Poe) elaborado no governo de iri-
neu Bornhausen pode ser compreendido como o primeiro esboço de um 
plano de governo catarinense institucionalizado. 

Consiste, no entanto, em não mais que “um orçamento paralelo de in-
vestimentos submetido a tratamento especial” e pode ser considerado uma 
tentativa frustrada de fornecimento de diretrizes, uma vez que foi elabora-
do	para	ser	executado	no	governo	seguinte,	de	Jorge	Lacerda	e	Heriberto	
Hülse.	Estes	acabaram	por	não	adotar	satisfatoriamente	as	proposições	da	
administração antecessora e no governo de Celso ramos foi substituído pelo 
PlaMeg. (sChMitZ, 1992, p. 20)

Pela	análise	da	lei	que	instituiu	o	POE	percebe-se	que,	além	da	não	execu-
ção,	mesmo	nos	escritos	de	intenção	e	orçamento	não	figuravam	quaisquer	
medidas relativas ao melhor uso e ocupação da terra ou sequer referentes à 
habitação ou segurança.

2.1.2.	PLAMEG:	Celso	Ramos	(PSD-PTB)	—	1961-65

Com base na lei que regulamenta a aplicação do Plano de Metas do go-
verno	 (PLAMEG),	 aprovada	 em	1961,	 verificou-se	que	de	 todo	o	previs-
to	para	gastos	no	quinquênio	e	preocupações	governamentais,	nada	estava	
previamente	destinado	ao	planejamento,	habitação	ou	prevenção	de	catás-
trofes.	Nada	figurava	relativo	ao	ordenamento	territorial.	O	caráter	dos	in-
vestimentos nesta época estava pautado em modelos desenvolvimentistas, 
portanto	dava-se	maior	importância	aos	necessários	investimentos	em	infra-
estrutura	e	medidas	de	incentivo	à	industrialização	e	expansão	econômica.

2.1.3.	PLAMEG	II:	Ivo	Silveira	(PSD-PTB)	—	1966-70

assim como no caso do Poe e do PlaMeg i, não se logrou acesso ao 
documento	básico	como	seria	o	ideal,	mas	de	forma	indireta	extraiu-se	im-
portantes subsídios do relatório dos três primeiros anos do PlaMeg (santa 
Catarina,	1969),	de	leis	aprovadas	à	época	e	do	trabalho	de	Sérgio	Schmitz	
(sChMitZ, 1992). 
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Observa-se	para	este	período	a	tendência	a	fomentar	a	expansão	econô-
mica com investimentos, sobretudo, nos setores de transportes e energia. 
No	quesito	 “Melhoria	das	Condições	 Sociais”,	 que	 já	 recebia	 investimen-
tos	equivalentes	a	cerca	de	apenas	4,6%	do	total	do	orçamento,	somente	
18,5%	deste	segundo	valor	estava	previsto	para	o	gasto	com	habitação	e	
planejamento	urbano.	Ainda	assim,	no	texto	do	relatório	não	há	nenhuma	
menção a desastres ambientais ou medidas para sua prevenção.

2.1.4. PCd: Colombo Machado salles (arena) — 1971-74

Alinhado	aos	mesmos	propósitos	básicos	dos	dois	planos	anteriores	foi	ela-
borado	o	Projeto	Catarinense	de	Desenvolvimento	—	PCD.	Os	setores	que	
mais	se	desenvolveram	nesse	período	foram	os	de	circulação	com	a	área	da	
energia,	das	telecomunicações	e	dos	transportes	(goularti Filho, 2005).

Foram	analisadas	as	informações	das	leis	aprovadas	à	época	e	o	relató-
rio de governo. no capítulo “Campo social”, item “assistência, Previdência, 
Habitação	e	Emprego”	há	apenas	breve	menção	a	construção	e	recupera-
ção	de	conjuntos	habitacionais	e	infraestrutura	relacionada.	No	item	seguin-
te,	“Segurança	e	Informações	—	Defesa	Civil”	houve	o	estabelecimento	da	
Coordenadoria estadual de defesa Civil (CedeC). esta instituição foi de 
grande importância no socorro e atendimentos de emergência após qua-
tro desastres ambientais ainda neste mesmo governo e pôde desenvolver 
estudos	e	 levantar	 informações	 relevantes	para	 a	devida	preparação	para	
eventos futuros.

logo, nos limites da administração de Colombo Machado salles revela-se 
o	que	é	prática	usual	há	décadas	no	estado:	a	ausência	de	políticas	preven-
tivas e a necessidade de atendimento emergencial, mais oneroso, para o 
devido socorro de vítimas e recuperação da infraestrutura, tanto nos casos 
de	enchentes	e	inundações	como	de	estiagens.

2.1.5. Plano de governo antônio Carlos Konder reis (arena), 1975-78

o Plano de governo de antônio Carlos Konder reis foi profundamente 
pautado no ii Pnd elaborado em 1974 para o mesmo período (1975-79). 
Naquela	conjuntura	o	Brasil	acabava	de	passar	pelo	milagre	econômico	e	se	
instaurava a crise mundial do petróleo. Portanto, a administração direciona-
da estava para o fomento à industrialização e ao desenvolvimento econômi-

co,	bem	como	às	infraestruturas	necessárias	de	suporte.	O	enfoque	estava	
no desenvolvimento do campo, da indústria e do comércio.

a menção à questão da habitação denotava que o único problema esta-
va	no	déficit	habitacional,	indicando	a	necessidade	de	programas	e	financia-
mentos para atender à demanda, sem ênfase à segurança de comunidades 
assentadas.	 Sobre	este	 assunto,	destaca-se	o	 seguinte	 trecho	extraído	do	
documento, capítulo vi, subitem estratégia de desenvolvimento social:

A	política	 de	 Integração	 Social,	 no	 sentido	mais	 restrito,	 orientar-se-á:	
[...]	pela	orientação	da	política	habitacional	na	direção	de	programas	para	as	
populações	de	mais	baixos	níveis	de	renda	e	pela	melhoria	dos	serviços	ur-
banos	básicos	para	todas	as	camadas	da	população,	com	vistas	à	elevação	da	
qualidade de vida nas cidades (Konder reis e Fontana, 1975, p.34-35).

ainda, no subitem desenvolvimento urbano acrescenta-se: “esse de-
senvolvimento,	 que	 deverá	 ser	 ordenado,	 buscará	 a	 integração	 dos	
municípios	 e	 orientará	 o	 crescimento	 das	 cidades,	 sem	 prejuízo	 da	
qualidade de vida do homem.” (Konder reis e Fontana, 1975, 
p.40).

a partir dos trechos transcritos conclui-se que nada foi realmente ela-
borado,	muito	menos	posto	em	prática,	no	que	diz	respeito	a	prevenção	e	
racionalização do uso da terra. havia apenas escritos bastante genéricos que 
davam leve indicativo de preocupação com a habitação, porém sem atenção 
aos	riscos	ambientais	e	às	condições	de	utilização	territorial.	

2.1.6.	Plano	de	Ação:	Jorge	K.	Bornhausen	(Arena)	—	1979-82

Para	avaliação	desta	administração	foram	extraídas	 informações	do	do-
cumento	básico	do	Plano	de	Ação	e	de	dois	volumes	do	documento	Política	
de desenvolvimento regional e urbano (Pdru), elaborado complementar-
mente.

do Plano de ação, destaca-se:
Por	outro	 lado,	 tendo	presente	que	o	déficit	habitacional	popular	é	
mais	 de	 ordem	qualitativa	 que	 quantitativa,	 propõe-se	 o	 governo	 a	
levar à consideração do Banco nacional de habitação sugestão de 
elevado alcance social, versando instituição de mecanismo pelo qual 
seja	oferecida	 a	 famílias	de	menor	 renda	uma	 linha	de	 crédito	para	
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aquisição	de	materiais	utilizáveis	na	construção,	conclusão,	ampliação	
e/ou	melhoria	da	habitação,	mediante	emprego	de	mão-de-obra	da	
própria	família,	em	forma	de	mutirão	em	autoajuda.	(BORNHAUSEN	
e CÓrdova, 1979, p. 14).

No	fragmento	supracitado	versa-se,	finalmente,	sobre	aspectos	qualitati-
vos	no	âmbito	da	problemática	habitacional	catarinense	e,	por	conseguinte,	
sobre	as	condições	de	segurança.	Contudo,	não	há	maior	aprofundamento	
e	 não	 se	menciona	 exatamente	 a	 questão	 da	 distribuição	 e	 ocupação	 do	
território. 

Na	 introdução	 do	 capítulo	 sobre	 desenvolvimento	 regional	 expõe-se	
sobre a notada concentração urbana, principalmente com os movimentos 
migratórios internos, e o consequente crescimento das cidades. aclara-se 
sobre as demandas relacionadas a esses movimentos e logo se enuncia:

Atenderá	o	governo	aos	municípios	e	às	associações	municipais,	con-
ferindo	ênfase	aos	problemas	de	planejamento	e	controle	do	uso	do	
solo urbano, de reforma administrativa e de treinamento de pesso-
al, promovendo, ainda, a melhorias das receitas municipais, através 
de medidas que estimulem a implantação ou a revisão de cadastros 
imobiliário-fiscais	 e	 a	 formulação	 de	 adequados	 códigos	 tributários	
(Bornhausen e CÓrdova, 1979, p. 52).

Portanto,	levanta-se	brevemente	a	preocupação	com	o	planejamento	e	
ordenamento	do	uso	da	terra,	mas	responsabilizam-se	para	este	fim	os	go-
vernos	municipais.	Nada	aqui	é	visto	especificamente	para	a	prevenção	de	
riscos.

Já	no	PDRU,	o	qual	elabora	diretrizes	mais	específicas	de	acordo	com	as	
demandas regionais, enumera-se como importante para a região do vale do 
Itajaí,	e	apenas	para	ela,	no	item	que	versa	sobre	“Meio	Ambiente	e	Recur-
sos naturais” a intenção de “controlar o desmatamento das encostas como 
medida de controle da erosão e das cheias” (santa Catarina, 1981). 
Para	o	Oeste	Catarinense	não	se	verificam	menções	pertinentes	à	estiagem	
ou seca. 

2.1.7.	Carta	dos	Catarinenses:	Espiridião	Amin	(PDS)	1983-86

A	Carta	dos	Catarinenses,	com	um	teor	notadamente	liberal,	propõe	a	
redução da participação do governo no campo econômico, indicando um 
governo que oferecesse “prioridade aos pequenos”.

Referente	a	este	governo,	no	qual	ocorreu	o	catastrófico	episódio	das	
enchentes	de	1983	no	Vale	do	Itajaí	que	alcançou	grandes	dimensões	e	cau-
sou	forte	prejuízo,	resgatou-se	no	documento	algo	que	pudesse	sinalizar	um	
preparo anterior ao sinistro. apenas na seção de desenvolvimento urbano 
encontrou-se	a	preocupação	em	“incentivar	a	fixação	de	normas	voltadas	
à racionalização do uso e ocupação do solo urbano.” (helou Filho e 
FONTANA,	1982).	As	demais	menções	à	problemática	habitacional	dizem	
respeito à construção de novas residências, à melhor distribuição dos inves-
timentos,	à	prioridade	do	atendimento	à	população	de	mais	baixa	renda	e	à	
disponibilização	de	infraestrutura	pública	básica,	ausentando-se	novamente	
o problema das estiagens no oeste.

2.2. Planos — décadas de 1980 a 20007

a partir da Constituição de 1988 a participação popular e a questão am-
biental	passaram	a	 integrar	os	documentos	sobre	planejamento	regional	e	
urbano,	que	absorveram	novos	conceitos	e	práticas.	Com	a	Carta	Magna,	
a	preocupação	 fundamental	do	planejamento	e	da	organização	do	estado	
passou	a	ser	dirigida	para	a	satisfação	das	necessidades	básicas	da	população,	
para	o	desenvolvimento	sustentável	em	longo	prazo,	e	para	a	ampla	partici-
pação da população em todos os níveis (grinover, 1989).

a crise dos anos 1980 e a internalização das políticas neoliberais da dé-
cada de 1990 desencadearam um período de planos de base territorial com 
ênfase	ambiental	(PBDEE,	ZEE,	Bacias	Hidrográficas,	Gerenciamento	Cos-
teiro etc.). esses planos foram atrelados a empréstimos de organismos in-
ternacionais,	como	Banco	Mundial	e	BID,	que	resultaram	em	poucas	ações	
concretas	de	planejamento	estadual.	A	fase	caracterizou-se	pela	desconti-
nuidade	dos	trabalhos	nas	diferentes	instituições	estaduais	de	Santa	Catarina	
que, por sua vez, não tinham atuação integrada.

7 o conteúdo deste item 2.2 tem como base referencial o relatório de pesquisa de autoria de rocha, napoleão, guterres e Cunha (2013).
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Os	 planos	 de	 desenvolvimento	 estaduais	 (físico-territoriais)	 executados	 a	
partir da década de 1980 são o gerenciamento costeiro sem aplicação direta ao 
oeste, e o Política de desenvolvimento regional e urbano para santa Catarina 
(PRDU).	Este	último	foi	elaborado	pelo	Gabinete	de	Planejamento	e	Coordena-
ção	Geral	(GAPLAN),	com	a	colaboração	técnica	e	financeira	do	Conselho	Na-
cional de desenvolvimento urbano (Cndu) e representou, no estado de santa 
Catarina,	a	adesão	à	concepção	técnica	desenvolvimentista,	onde	o	planejamen-
to regional e urbano se realiza de forma centralizada por meio de um sistema 
nacional	de	ação	sistemática	de	órgãos	federais	como	SERFHAU,	CNDU	etc.

O	território	de	Santa	Catarina	 foi	dividido	em	cinco	macrorregiões	de	
desenvolvimento.	Para	cada	uma	delas	 foram	definidas	diretrizes	com	re-
ferência a população e rede urbana, atividades produtivas e emprego, meio 
ambiente e recursos naturais, infraestrutura social e infraestrutura econô-
mica.	 Além	 disso,	 foi	 estabelecida	 uma	 regionalização	 centrada	 em	 eixos	
estratégicos urbanos industriais. Com relação aos desastres, entretanto, e 
mais	especificamente	à	estiagem	no	Oeste	Catarinense	não	se	verificou	re-
ferência	significativa.

a partir dos anos 1990, o estado de santa Catarina passou a desenvolver 
os programas Zoneamento ecológico econômico (Zee) e gerenciamento 
Costeiro (gerCo), que incorporaram uma visão integradora de desenvol-
vimento	 e	 planejamento	 ambiental,	 seguindo	os	 pressupostos	 da	 Eco	 92.	
na época buscou-se resolver dois problemas: a) falta de inter-relação en-
tre	o	desenvolvimento	regional	e	o	ordenamento	físico-territorial,	ou	seja,	
por um lado se elaboravam os planos de desenvolvimento e por outro, os 
diversos	zoneamentos	 setoriais	—	urbano,	 geográfico,	 geológico,	 agrícola	
etc.	—	aconteciam	isoladamente;	b)	falta	de	continuidade	do	planejamento	
e	da	gestão	territorial	regional	do	estado	já	que,	em	geral,	cada	nova	admi-
nistração	interrompia	a	continuidade	do	planejamento	do	governo	anterior.

do ponto de vista do oeste, somente o Zoneamento ecológico-econô-
mico	(1991-1998)	que	integra	os	chamados	Planos	Básicos	de	Desenvolvi-
mento, interessa em função dos: 

a)		Planos	 Básicos	 de	 Desenvolvimento	 Regional	 (PBDR),	 coordenados	
pela	Secretaria	de	Estado	de	Planejamento	e	Fazenda	—	SPF	(1991-
1995);

b)		Planos	 Básicos	 de	 Desenvolvimento	 Ecológico-Econômico	 (PBDEE)	
coordenados pela secretaria de estado do desenvolvimento urbano e 
Meio ambiente (sdM) no período de 1995-1998 (neste período ocor-
reu a incorporação ao Programa nacional de Zoneamento ecológico 
econômico8 da secretaria de assuntos estratégicos da Presidência da 
república)

os PBdee surgiram a partir do esforço da antiga secretaria de estado do 
Desenvolvimento	Urbano	e	Meio	Ambiente	de	Santa	Catarina	 (SDM/SC),	
hoje	Secretaria	de	Estado	do	Desenvolvimento	Econômico	Sustentável	de	
Santa	Catarina	(SDS/SC),	em	parceria	com	as	Associações	de	Municípios,	via	
Federação Catarinense dos Municípios (FeCaM). 

A	análise	de	alguns	dos	PBDEE	revelou	a	 intenção	por	parte	dos	exe-
cutores	 de	 conciliar	 os	 objetivos	 econômicos,	 sociais	 e	 ecológicos	 regio-
nais.	Na	parte	introdutória	dos	planos	consta	que	seu	objetivo	“implica	em	
crescimento econômico com equidade social e respeito à capacidade de 
renovação dos ecossistemas e de suporte para assimilação de resíduos da 
atividade	humana”	(PBDEE,	1996,	p.	5).	Inclusive	entende	que	“em	nível	de	
operacionalização,	o	desenvolvimento	sustentável	implica	na	necessidade	de	
coordenação	e	integração	de	ações”	(PBDEE,	1996,	p.	6).

um aspecto importante destes planos foi o avanço da gestão participativa, 
visando a conscientização das comunidades para a necessidade de integrar 
ações	de	governo	e	 sociedade.	Este	movimento	 impulsionou	 implantação	
dos Fóruns regionais, culminando ainda, no Fórum estadual de desenvol-
vimento. no entanto, encontram-se medidas referentes à prevenção de 
riscos somente no documento da região administrada pela associação de 
Municípios	do	Médio	Vale	do	Itajaí	(AMVI),	onde	consta	a	preocupação	com	
os problemas de cheias e assoreamento dos rios causados pela ocupação das 
encostas, característicos da região. 

8	Entre	1998	e	2001	desenvolveu-se	o	ZEE	para	duas	regiões	hidrográficas	de	Santa	Catarina.	O	órgão	executor	foi	a	Secretaria	de	Estado	do	Desenvolvimento	Urbano	e	Meio	Ambiente	de	Santa	Catarina	—	
SDM/SC	em	convênio	com	o	Instituto	Cepa	da	Secretaria	de	Estado	da	Agricultura	de	Santa	Catarina	(SAA/SC).	O	ZEE	adotou	como	unidade	de	planejamento	as	10	regiões	hidrográficas	do	Estado,	instituídas	
pela lei estadual no	10.949/98.	A	utilização	das	regiões	hidrográficas	significou	um	avanço	na	busca	da	continuidade	das	atividades,	pois	representam	uma	base	territorial	permanente	de	análise.	No	período	
foram	elaborados	os	ZEE	da	Região	Hidrográfica	RH	06	—	Baixada	Norte	e	Região	Hidrográfica	RH	07	—	Vale	do	Itajaí.
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Figura 15. Associações de municípios de Santa Catarina (década  
de 1990)

Fonte: santa Catarina (2009), elaborado por Jorge rebollo squera.

Observa-se	o	esforço	mais	ou	menos	exitoso	das	equipes	de	elaboração	
dos	PBDEE	em	relacionar	a	base	geográfica,	os	aspectos	físico-territoriais,	com	
a necessidade de desenvolvimento e o potencial de cada microrregião catari-
nense. Portanto, estes instrumentos, de maneira geral, poderiam subsidiar a 
intervenção	do	poder	público	no	âmbito	estadual,	sobretudo	nas	áreas	mais	
críticas	onde	o	conteúdo	contemplou	a	temática	de	forma	relativamente	mais	
competente,	principalmente	em	termos	de	diagnósticos.	Com	base	na	expe-
riência	histórica,	verifica-se	que	a	atuação	das	administrações,	no	tocante	aos	
riscos ambientais e aos desastres reincidentes no estado de santa Catarina não 
se concretizou satisfatoriamente, mesmo porque se sente a ausência de um ca-
ráter	propositivo	nos	planos,	os	quais	acabam	por	se	tornar	vagos	e	ineficazes.

no âmbito da estiagem no oeste Catarinense não se encontra sequer a 
menção	ao	fenômeno	nos	PBDEE	das	Associações	Municipais	daquela	me-

sorregião. nota-se a preocupação com a qualidade dos recursos hídricos, 
sobretudo	em	relação	ao	controle	da	poluição	dos	mananciais	superficiais	
a	partir	de	agrotóxicos	e	da	suinocultura.	Também	está	presente	a	atenção	
aos processos de assoreamento em diversos documentos e a necessidade 
da	manutenção	das	matas	ciliares.	Porém,	as	seções	destinadas	às	conside-
rações	acerca	de	recursos	hídricos	ou	abastecimento	de	água	não	dão	conta	
em nenhum dos planos sobre o fenômeno da estiagem ou seca. nos qua-
dros	CDP	desenvolvidos	sobre	Condicionantes/Deficiências/Potencialidades	
—	de	grande	minúcia	e	importância	—	expõe-se	a	necessidade	de	ampliação	
das	estações	de	coleta	e	tratamento	ou	da	rede	de	distribuição	de	água,	mas	
sempre sob este viés da necessidade de investimento em infraestrutura sem 
ponderação sobre a disponibilidade hídrica, como se esta fosse ampla e su-
ficiente	permanentemente.	

Com a instituição, em 2003, das secretarias de desenvolvimento regio-
nal	 do	 governo	Luiz	Henrique	da	 Silveira,	 verifica-se,	 de	maneira	 geral,	 a	
desmobilização	das	Associações	de	Municípios	frente	às	políticas	de	desen-
volvimento	regional.	Assim,	baseados	nas	informações	fornecidas	pelas	as-
sociações,	constatou-se	a	diminuição	das	atribuições	destas	entidades	frente	
ao	planejamento	regional.	Atualmente,	elas	são	responsáveis	por	suprir	ca-
rências	específicas	das	prefeituras	quanto	à	execução	de	projetos	de	enge-
nharia,	de	topografia,	apoio	jurídico	e	de	informática,	execução	de	eventos	
esportivos, capacitação de servidores, entre outros.

2.3. Anos 2000: diagnósticos das secretarias de desenvolvimento 
regional

os estudos diagnósticos das secretarias de desenvolvimento regional 
(SDR),	datados	da	década	de	2000,	atendem	ao	projeto	de	descentraliza-
ção administrativa presente no Plano 15 do governo luiz henrique da sil-
veira,	consoante	ao	Programa	das	Nações	Unidas	para	o	Desenvolvimen-
to	(PNUD).	Trata-se	da	tentativa	de	formação	de	regiões	autárquicas,	que	
prescindam da atuação do estado. 

Conforme defendido por rocha et al. (2013), os diagnósticos regionais 
das sdr da região oeste analisados foram: estudo diagnóstico da regional 
dionísio Cerqueira, estudo diagnóstico da região de Joaçaba, estudo diag-
nóstico da regional Maravilha, estudo diagnóstico da região de Palmitos, 
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estudo diagnóstico da regional são lourenço do oeste, estudo diagnóstico 
da	Regional	Videira	e	Estudo	Diagnóstico	da	Regional	Xanxerê.	

Bem menos completos que os documentos organizados na década de 1990, 
pelas	 associações	de	municípios,	os	diagnósticos	 regionais	 foram	elaborados	
em	um	contexto	mais	crítico	quanto	à	disponibilidade	hídrica,	após	o	acentuado	
crescimento da demanda hídrica consequente do aumento populacional, da 
produção	agrícola	e,	sobretudo,	pelo	incremento	da	atividade	pecuária	impul-
sionada	pelo	consumo	interno	e	notadamente	pelas	crescentes	exportações.	

Apesar	disso,	há	muito	pouco	relativo	à	estiagem/seca	nestes	documentos.	
Persiste	a	problemática	da	poluição	dos	mananciais	e	aponta-se	como	fragili-
dade	do	setor	agrícola	a	suscetibilidade	às	intempéries	climáticas	sem	maior	
aprofundamento.	 Em	 um	 dos	 volumes,	 por	 exemplo,	 há	menção	 bastante	
breve	ao	risco	de	adversidades	climáticas	e	à	maior	frequência	da	ocorrência	
de	estiagens	para	na	página	seguinte	considerar	que	a	distribuição	pluviomé-
trica	 é	boa,	o	 lençol	 freático	é	permanentemente	 alimentado	garantindo	o	
suprimento	das	águas	superficiais	ao	longo	do	ano	para	uso	agropecuário.	Em	
outro	exemplar,	no	capítulo	que	versa	sobre	agropecuária	enaltece-se	cons-
tantemente a abundância hídrica da região em que pese problemas de polui-
ção	pela	agroindústria,	sem	ponderar	os	flagrantes	episódios	de	crise.

2.4. Plano Catarinense de Desenvolvimento (2007-2015)

No	ano	de	2006	é	elaborado	o	Plano	Catarinense	de	Desenvolvimento,	
centrado no propósito de estipular as diretrizes para o desenvolvimento do 
estado	e	planejamento	com	uma	perspectiva	temporal	mais	ampla,	para	ser	
posto	em	prática	entre	os	anos	de	2007	e	2015.	Aparece,	reforçada,	a	apro-
priação	do	conceito	de	desenvolvimento	sustentável	em	busca	da	manuten-
ção	dos	recursos	para	o	aproveitamento	também	das	gerações	futuras.

sobre os planos anteriores, este documento disponibiliza proporcional-
mente	maior	espaço	para	discussão	da	problemática	ambiental	(ainda	que	
não	 seja	 de	 caráter	 extenso)	 e	 explicita	 progressos	 na	 visão	 sistêmica	 da	
natureza e das atividades humanas, em grande parte também pela ampliação 
das	discussões	em	nível	nacional	e	internacional,	vide,	por	exemplo,	a	Agen-
da 21 Brasileira e o fortalecimento das sistema nacional do Meio ambiente 
(sisnaMa) em momento anterior.

O	Plano	propõe	o	fortalecimento	da	gestão	ambiental,	baseado	em	estra-
tégias	de	regulação	do	uso	do	solo	e	da	água,	de	promoção	da	conservação	
da biodiversidade e da educação ambiental. sobre recursos hídricos, especi-
ficamente,	versa	sobre	a	implantação	de	sistemas	de	informação	e	ações	de	
monitoramento	dos	corpos	de	água,	sendo	identificada	a	deficiência	do	des-
conhecimento sobre a quantidade e qualidade dos recursos hídricos dispo-
níveis	no	estado.	Ao	final	do	documento	há	um	quadro-síntese	de	diretrizes	
e	estratégias	do	qual	se	extrai	o	seguinte	conteúdo	acerca	de	meio	ambiente	
no tocante à gestão dos recursos hídricos.

quadro 59. Aspectos relacionados à gestão de recursos hídricos  
do Plano Catarinense de Desenvolvimento

Aspectos de infraestrutura

Ampliar e melhorar a infraestrutura 
de saneamento básico visando à 
universalização do abastecimento 
de água, a ampliação dos serviços 
de coleta e tratamento de esgoto e 
resíduos sólidos.

1. Definir novo arranjo institucional para a 
construção e operação de sistemas de água, 
esgoto e resíduos sólidos no estado.

2. Definir, em conjunto com municípios, 
programa de investimento na rede de água.

3. Incluir o custo de preservação ambiental das 
nascentes nas tarifas de água.

4. Buscar recursos federais, estaduais, municipais 
e privados para viabilizar o programa de obras.

Aspectos de agricultura e meio-ambiente
Melhorar a atratividade e a 
qualidade de vida no interior para 
reduzir o êxodo rural e o processo 
de litoralização da população e da 
atividade econômica. 

2. Reduzir os riscos de perda da produção por 
meio de uso racional da água e do zoneamento 
ecológico-econômico. 

4. Promover ações de organização das 
comunidades com foco nas microbacias 
hidrográficas.

Desenvolver, de forma sustentável, 
a multifuncionalidade dos espaços 
rurais. 

1. Criar mecanismos de promoção de atividades 
e serviços não agrícolas para melhorar a 
atratividade do espaço rural. 

2. Valorizar e fortalecer a oferta de serviços 
ambientais pelo espaço rural (como sequestro de 
carbono, proteção da água e de florestas).
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Fortalecer a gestão dos recursos 
naturais por meio da articulação 
institucional das entidades 
relacionadas com a área ambiental 
no estado. 

1. Regular o uso do solo através de projetos de 
ordenamento territorial. 

2. Buscar, por meio do saneamento básico, 
a redução dos níveis de poluição do meio 
ambiente, em especial dos mananciais de águas 
superficiais e subterrâneas. 

3. Fomentar ações que resultem na recuperação 
de áreas degradadas. 

4. Promover a conservação da biodiversidade 
em todos os níveis (genético, espécies e 
ecossistemas). 

5. Promover e disseminar a educação ambiental 
em todos os setores da sociedade catarinense.

Consolidar a gestão dos recursos 
hídricos, continentais e costeiros. 

1. Ampliar o monitoramento e controle da 
qualidade e quantidade dos cursos de água 
(superficiais e subterrâneos). 

2. Implementar o Sistema Estadual de Gestão de 
Recursos Hídricos. 

3. Desenvolver e incentivar ações que aumentem 
a oferta de água para uso econômico. 

4. Realizar controle e monitoramento dos corpos 
de água costeiros e do mar territorial. 

5. Fortalecer e conservar os comitês de 
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas.

Fonte: adaptado de santa Catarina, 2015.

no que se refere à abordagem e entendimento das condicionantes da 
disponibilidade	 hídrica	 (poluição	 por	 agrotóxicos,	 dejetos	 suínos,	 sistema	
de	esgotamento	sanitário	deficiente,	disposição	 inadequada	de	 lixo	etc.)	e	
as consequências sobre diversas atividades (pesca, maricultura, turismo), 
entende-se que clima e recursos hídricos são componentes estanques, não 
considerando,	portanto,	análises	referentes	à	dinâmica	e	variações	sazonais,	
tal	como	exige	exemplarmente	a	 situação	do	oeste	onde	figuram	ora	en-
chentes,	ora	estiagens.	As	 intervenções	do	poder	público	e	demais	atores	
envolvidos	devem	pautar-se	também	em	tal	especificidade.

Por	outro	lado,	há	progresso	no	sentido	de	entender	o	espaço	rural	não	
apenas	como	ambiente	da	agropecuária,	mas	de	onde	podem	ser	promovi-
das	outras	atividades	como	lazer,	turismo,	projetos	de	educação	e	pesquisa.	
assim, vê-se a necessidade de criação de unidades de conservação na região 
oeste como forma de manutenção e recuperação dos recursos ambientais, 
em contraponto às iniciativas historicamente praticadas de estímulo indiscri-
minado a atividades que se evidenciam eventualmente superiores à capaci-
dade	ambiental,	sobretudo	à	produção	pecuária	no	caso	do	oeste.

3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

na elaboração do mapa de uso e ocupação da terra (Mapa 18, p. 127), 
para a mesorregião oeste Catarinense foram selecionadas oito classes: 
•	Agricultura;	
•	Área	de	mineração;	
•	Área	urbanizada	e	ou	construída;	
•	Corpos	d‘água;	
•	Formações	florestais;
•	Pastagens	e	campos	naturais;	
•	Reflorestamentos;	
•	Solo	exposto.

o mapeamento foi elaborado a partir de material fornecido pela FatMa, 
denominado vetorização das Classes de uso da terra e tem como base 
imagens	do	satélite	SPOT	do	ano	de	2007,	com	resolução	do	pixel	de	10	
metros, em composição colorida falsa cor, na escala de 1:50.000.

a espacialização dessas classes em um mapa evidencia que, em toda a 
extensão	da	região	oeste,	as	classes	predominantes	são	representadas	pela	
agricultura	(23%),	Pastagens	e	Campos	Naturais	(38%)	e	Formações	Flo-
restais	 (31%).	As	 áreas	 de	 agricultura	 são	 intensamente	 utilizadas	 para	 o	
cultivo	do	milho,	soja,	feijão,	fumo	e	demais	produtos	utilizados	para	ração	
de	animais.	Já	na	porção	leste	da	região,	nessa	classe,	aparece	o	cultivo	da	
maçã	e	da	erva-mate.	As	manchas	mais	expressivas	dessa	classe	localizam-se	
nos municípios de abelardo luz, Campo erê, lebon régis, Palma sola e são 
Domingos.	A	vocação	leiteira	está	evidenciada	no	mapa,	com	quase	38%	do	
total.	Por	sua	vez,	as	áreas	de	pastagens	e	campos	naturais	estão	presentes	
em	todas	as	unidades	fisiográficas,	com	exceção	das	áreas	mais	declivosas	da	
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encosta	erosional	ao	norte,	que	é	a	principal	responsável	pela	expressivida-
de	das	áreas	de	floresta,	e	chega	aos	31%	do	total	da	área.	

Conhecido	como	o	celeiro	de	Santa	Catarina,	por	produzir	aproximada-
mente	74%	da	produção	de	milho	do	estado,	juntamente	com	68%	da	soja,	
82%	da	carne	de	frango	e	67%	de	carne	de	suínos,	a	mesorregião	oeste	tem	
grande importância na agroindústria do estado, e os impactos causados pela 
falta	de	chuva	podem	ter	significativos	impactos	econômicos	(denardin e 
sulZBaCh, 2005). 

Em	detrimento	 do	 uso	 agrícola	 e	 da	 pecuária,	 a	 cobertura	 vegetal	 no	
oeste	de	Santa	Catarina	 foi	 intensamente	modificada	desde	a	colonização	
e início da formação socioespacial, principalmente por conta da atividade 
agrícola	que	se	desenvolveu,	substituindo	as	espécies	primárias	por	cultivos	
agrícolas. no entanto, torna-se interessante a descrição da cobertura vege-
tal	original	na	área	de	estudo,	de	forma	a	entender	estas	alterações	causadas	
pela utilização do espaço pelo homem. 

Segundo	um	 trabalho	desenvolvido	por	Klein	 (1978),	existem	 três	 for-
mações	vegetais	distintas	no	Oeste	Catarinense:	a	Floresta	de	Araucária	ou	
dos Pinhais, que cobria originalmente boa parte do planalto catarinense, 
fornecendo	uma	riqueza	para	o	extrativismo	da	madeira;	os	Campos,	com	
aspecto	característico	do	planalto;	e	a	Floresta	Subtropical,	existente	ao	lon-
go	do	rio	Uruguai	e	seus	afluentes.	A	Floresta	de	Araucária	ou	dos	Pinhais	
não é uma formação homogênea apresentando diferentes submatas carac-
terizadas	 por	 diferentes	 árvores,	 de	 acordo	 com	a	 região	 geográfica.	 É	 a	
formação	que	abrange	a	maior	área	no	Oeste	Catarinense.	Segundo	Klein,	a	
mata-negra, como é conhecida, pode ser subdividida em quatro grupos que 
apresentam agrupamentos próprios, onde as submatas apresentam espécies 
arbóreas distintas. 

Atualmente,	as	formações	florestais	e	os	reflorestamentos	concentram-
-se	nas	porções	de	relevo	mais	elevado	e	ao	longo	de	alguns	cursos	d’água.	
Nas	áreas	de	reflorestamento	as	espécies	plantadas	 são	eucalipto	e	pinos	
(em	menor	quantidade,	6%).	A	transformação	da	paisagem	natural	com	o	
corte da mata nativa para o plantio e produção agrícola pode ser um dos 
fatores que agravam a situação de seca no oeste, pois reduz a capacidade 
de	 infiltração	da	água	no	solo	com	o	aumento	do	escoamento	superficial,	
deixando	de	abastecer	os	aquíferos.	

nas classes Pastagens e Campos naturais desenvolvem-se as atividades 
de criação de aves e suínos, sendo que a maior concentração acontece nos 
municípios	de	Concórdia	e	Chapecó.	As	áreas	de	pastagens	destinam-se	a	
alimentação	 do	 gado,	 principalmente	 o	 gado	 leiteiro.	A	 área	 coberta	 por	
campos	naturais	aparece	em	vários	municípios.	Esses	campos	são	formados	
por	gramíneas,	situam-se	em	área	de	rocha	efusiva	ácida	e	desenvolvem-se	
sobre os cambissolos. no caso da classe com a denominação de Campos, ela 
abrange	a	vegetação	rasteira	(herbácea),	as	pastagens	nativas	e	cultivadas.	

Em	relação	à	classe	mapeada	como	área	urbanizada	e/ou	construída	(1%),	
o	mapa	expõe	alguns	dos	municípios	localizados	na	região.	Entre	eles	estão	
incluídos os municípios de Caçador, Chapecó, Concórdia, dionísio Cerquei-
ra, Fraiburgo, Joaçaba, Maravilha, são lourenço do oeste, são Miguel do 
Oeste,	Videira,	Xanxerê	e	Xaxim.	Deve	estar	claro	que	as	áreas	urbanas	
foram	classificadas	apenas	em	função	da	resolução	espacial	da	imagem	digital	
utilizada.	As	áreas	construídas	são	aquelas	com	concentração	de	casas	e	gal-
pões.	O	mesmo	repetiu-se	na	classe	definida	como	corpos	d’água	(1%),	em	
que	também	foram	classificados	somente	alguns	trechos	de	rios.	

o registro de estiagens no oeste, assim como o de outros desastres am-
bientais, tem crescido em decorrência da ação antrópica, com o aumento da 
população	e	a	introdução	de	técnicas	e	utilizações	dos	solos	voltados	para	
a produção em grande escala. entre as mudanças na paisagem que contri-
buem	para	o	recrudescimento	das	estiagens,	há	que	se	destacar:	
•		Aglomeração	de	edificações;	
•		Impermeabilização	do	solo	e	poluição	atmosférica,	nos	ambientes	urbanos;
•		Compactação	do	solo;
•		Assoreamento	dos	rios;
•		Desmatamento;
•		Queimadas	nas	áreas	rurais.

4. DINÂMICAS SOCIOECONÔMICAS ATUAIS

4.1. Metodologia

os dados socioeconômicos apresentados neste item correspondem, do 
ponto de vista metodológico, ao levantamento de dados produzidos pelos 
principais órgãos públicos de pesquisa e estatística nacional. no que se re-

es
t

ia
g

eM
 n

o
 o

es
t

e 
C

at
a

ri
n

en
se

: d
ia

g
n

Ó
st

iC
o

 e
 r

es
il

iê
n

C
ia

 —
 r

el
at

Ó
ri

o
 t

ÉC
n

iC
o

128



fere aos aspectos populacionais recorreu-se à Plataforma do sistema iBge 
de	Recuperação	Automática	 (SIDRA),	 aos	Censos	Demográficos	do	 IBGE	
(1970,	1980,	1991,	2000	e	2010)	e	ao	Atlas	Geográfico	de	Santa	Catarina	
— estado e território, Fascículo 1, ano 2013, da secretaria de estado do 
Planejamento	de	Santa	Catarina	(SPG/SC).	

Para	os	dados	relativos	às	atividades	econômicas	recorreu-se	à,	já	citada,	
sidra, em especial, a Produção agrícola Municipal 2013 (PaM) e para Pro-
dução	Pecuária	a	Pesquisa	Pecuária	Municipal	2013	(PPM),	à	Plataforma	da	
Secretaria	de	Estado	da	Fazenda	de	Santa	Catarina	(SEF/SC)	e	à	Plataforma	
do Ministério do trabalho e emprego (Mte), em especial, a relação anual 
de	Informações	Sociais	(RAIS).

4.2. Aspectos demográficos

Em	um	estudo	centrado	na	problemática	da	estiagem,	a	variável	popula-
ção	municipal	e	densidade	demográfica	(Mapa	19,	p.	130)	assume	importân-
cia fundamental, podendo e devendo ser medida ao longo do tempo e do es-
paço.	Efetivamente,	o	desenvolvimento	das	áreas	urbanas	e	concentrações	
residenciais em meio rural e o crescimento da população municipal gera, 
inevitavelmente,	 uma	maior	 necessidade	 de	 água	 para	 consumo	humano.	
Para	além	disso	há	que	considerar	o	incremento	de	demanda	hídrica,	asso-
ciada	ao	aumento	de	atividades	econômicas	(atividade	agrícola	e	pecuária,	
indústria,	comércio	etc.)	que	sempre	acompanha	o	crescimento	demográfi-
co. acresce que, simultaneamente, surgem novas formas de pressão sobre a 
qualidade	da	água	e,	consequentemente,	novas	preocupações	com	o	trata-
mento	dos	resíduos	e	o	esgotamento	sanitário.

Assim,	os	estudos	sobre	demografia	são	ferramentas	importantes	para	o	
conhecimento	e	planejamento	da	gestão	de	recursos	hídricos,	em	particular,	
nas	regiões	afetadas	por	longos	períodos	de	estiagem,	com	finalidade	de	mi-
nimizar	os	prejuízos	socioeconômicos	pela	elaboração	de	ações	e	da	criação	
de políticas públicas para o desenvolvimento da resiliência.

Os	dados	demográficos	estão	organizados	em	população	urbana	e	rural	
em	que	a	classificação	da	localização	do	domicílio	em	área	urbana	correspon-
de	às	cidades	(sedes	municipais),	às	vilas	(sedes	distritais)	ou	às	áreas	urbanas	
isoladas;	enquanto	que	a	situação	rural	abrange	toda	a	área	situada	fora	des-

ses	limites.	Com	relação	à	densidade	demográfica,	os	dados	apresentam	a	
concentração	da	população	na	área	da	pesquisa,	dada	pelo	quociente	entre	
o	total	da	população	e	sua	extensão	territorial	municipal	(hab./km2). 

Os	resultados	obtidos	na	análise	demográfica	da	mesorregião	Oeste	Cata-
rinense	sobre	as	variáveis	de	“população	urbana	e	rural	dos	municípios”	e	de	
“densidade	 demográfica”	 fornecem	 dados	 relevantes	 para	 que	 os	 dirigentes	
possam	planejar	ações,	a	médio	e	longo	prazo,	e	colocá-las	em	prática	a	fim	de	
mitigar	os	prejuízos	socioeconômicos	que	vêm	sendo	registrados.	O	Gráfico	18	
complementa	as	informações	do	Mapa	19.	Como	se	pode	concluir	pela	análise	
do	gráfico,	a	população	urbana	é,	em	geral,	muito	superior	à	rural.	Segundo	o	
Censo de 2010 do iBge, a microrregião de Joaçaba apresenta a maior popula-
ção	relativa	urbana	(80,48%),	seguida	das	Microrregiões	de	Chapecó	(73,81%),	
Xanxerê	(68,38%),	Concórdia	(65,77%)	e	São	Miguel	do	Oeste	(57,91%).	

quanto à população rural, a Microrregião de Chapecó apresenta o maior 
número	absoluto	(106.081	pessoas),	seguida	das	microrregiões	de	São	Mi-
guel	do	Oeste	 (73.537),	 Joaçaba	 (63.712),	Concórdia	 (48.607)	e	Xanxerê	
(48.212). a Microrregião de Chapecó possui também a maior densidade 
demográfica	da	mesorregião	Oeste	Catarinense,	seguida	das	microrregiões	
de	Concórdia,	São	Miguel	do	Oeste,	Joaçaba	e	Xanxerê.	

Gráfico	18.	População rural e urbana por microrregião (2010)

Fonte:	SIDRA/IBGE:	Censo	Demográfico	2010.
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apesar de haver uma grande concentração de população urbana com-
pondo	71,67%	da	população	total	do	Oeste	Catarinense,	é	possível	obser-
var	que	nos	municípios	de	pequeno	porte	existe	ainda	a	predominância	da	
população rural. 

O	crescimento	populacional	(Gráfico	19)	mais	significativo	na	área	de	es-
tudo	 foi	 registrado	no	período	entre	1970	e	1980,	 tendo	expressão	mais	
reduzida	nos	períodos	intercensitários	posteriores	com	um	leve	aumento	no	
período	2000-2010.	Veja	também	Mapa	20	(p.	132).

Com o crescimento populacional e econômico registrado nas últimas dé-
cadas na mesorregião oeste Catarinense os impactos socioeconômicos da 
estiagem tendem a se tornar cada vez maiores. isso é particularmente insi-
dioso para a generalidade dos municípios de muito pequeno porte (menos 
que	20.00	habitantes),	cujas	receitas	mal	chegam	para	manter	os	serviços	
básicos	e	a	estrutura	política	de	gestão	(onde,	normalmente,	a	Coordena-
doria	de	Proteção	e	Defesa	Civil	é	uma	tarefa	secundária,	acumulada	com	
outras	funções).	

Gráfico	19.	Crescimento populacional por microrregião (%)

Fonte:	Sidra/IBGE.

4.3. Abastecimento de água e esgotamento sanitário

a urbanização se faz sempre acompanhar de dois aspectos centrais, com 
implicações	diretas	no	balanço	hídrico,	ou	seja,	na	relação	disponibilidades	
e	demandas:	a)	novas	exigências	de	abastecimento	de	água	com	qualidade	
para	consumo	humano;	b)	novas	exigências	relacionadas	com	a	necessidade	
de	proceder	à	recolha	e	tratamento	dos	dejetos	urbanos,	contribuindo	para	
a	manutenção	da	qualidade	da	água.

4.3.1. abastecimento urbano

As	fontes	de	abastecimento	de	água	são	fatores	relevantes	no	estudo	da	
estiagem da mesorregião oeste Catarinense, na medida em que denotam 
de que maneira e por que meios a população se serve de seus mananciais 
além da infraestrutura disponível. 

A	variável	abordou	os	dados	referentes	aos	tipos	de	abastecimento	de	
água	de	cada	um	dos	municípios	que	compõem	o	Oeste	Catarinense,	o	total	
calculado para cada microrregião, com relação, principalmente, à rede geral 
de	distribuição;	ao	poço	ou	nascente,	rio,	açude,	lago	ou	igarapé;	à	água	da	
chuva armazenada em cisterna (Mapa 21, p. 133). no mesmo mapa nota-
-se que em toda mesorregião oeste, a principal fonte de abastecimento é a 
rede	geral,	seguida	pelo	abastecimento	de	água	por	poços,	nascentes,	rio,	
açude	e	igarapés.	O	abastecimento	de	água	por	cisterna	e	outras	formas	são	
os	menos	expressivos	e,	nos	casos	onde	o	domicílio	está	ligado	à	rede	geral,	
prevalece como fonte principal.

estes dados, contudo, não podem ser encarados como absolutamente 
rigorosos em termos quantitativos, até porque não incluem a zona rural que, 
na	maioria	não	é	abastecida	por	água	das	prestadoras.	Assim,	eles	só	servem	
como indicativo do abastecimento urbano.

Conforme dados do sistema hidroweb da agência nacional de águas a 
demanda hídrica (demanda consuntiva) para atender a população de mais 
de	750	mil	habitantes	urbanos	(Censo	de	2010)	está	no	patamar	de	2.330	
litros	por	segundo	ou	mais	de	200	milhões	de	litros	por	dia	no	ano	de	2015.	
Conforme	já	apontado	no	capítulo	anterior,	dos	118	municípios	do	oeste,	
cerca	de	metade	(58)	 já	requerem	ampliação	em	seus	sistemas	de	coleta,	
tratamento	e	distribuição	de	água	e	5	necessitam	de	novo	manancial.	Essas	
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informações,	bem	como	as	prestadoras	de	serviços	de	água	nos	municípios	
estão apresentadas no Mapa 22 (p. 135).

4.3.2.	Esgotamento	sanitário

O	 esgotamento	 sanitário	 constitui-se	 na	 operacionalização	 de	 coleta,	
transporte	e	tratamento	adequado	dos	esgotos	sanitários,	compreendendo	
desde	as	ligações	prediais	até	o	seu	lançamento	no	meio	ambiente.	A	ausên-
cia	de	esgotamento	sanitário	compromete	a	qualidade	de	vida	da	população,	
pois acarreta na poluição dos recursos.

de acordo com a pesquisa Pnad (2012), pouco mais da metade dos 
municípios	brasileiros	possui	o	esgotamento	sanitário	ligado	à	rede	coleto-
ra	 (57,1%)	sendo	que	outros	20,7%	são	atendidos	por	 fossa	séptica.	No	
entanto,	 22,3%	dos	domicílios	dispõem	de	 soluções	 inadequadas:	 16,6%	
são	atendidos	por	fossas	rudimentares,	3,1%	por	outras	soluções	e	2,6%	
não	possuem	alternativas	para	o	esgotamento	sanitário.	Deve-se	considerar	
que a metodologia de pesquisa utilizada para o levantamento desses dados 
estatísticos	não	considera	a	extensão	da	rede,	a	qualidade	do	atendimento,	
o número de domicílios atendidos, ou se o esgoto, depois de recolhido, é 
tratado. 

Conforme	IBGE	(2008),	as	informações	sobre	a	rede	de	esgoto	seguem	
dois critérios. o primeiro trata da presença de rede coletora de esgoto que 
atende	pelo	menos	um	distrito,	ou	parte	dele,	independente	da	extensão	da	
rede,	número	de	ligações	ou	de	economias	esgotadas;	e	o	segundo	diz	res-
peito ao distrito que possui somente uma estação de tratamento de esgoto 
e que realiza mais de um tratamento do mesmo volume. 

Conforme	 se	 vê	 no	 Quadro	 60,	 o	 número	 total	 de	 fossas	 sépticas	
(154.516)	 e	 rudimentares	 (158.169)	predomina	 sobre	o	número	de	 rede	
geral	de	esgoto	ou	pluvial	(56.022).	No	meio	urbano,	estão	ligados	à	rede	
geral	 de	 esgoto	ou	pluvial	 quase	 20%	dos	 domicílios,	 porém	 a	 predomi-
nância	é	de	fossas	sépticas	(48%)	e	fossas	rudimentares	(32%).	Já	no	meio	
rural,	a	rede	de	esgoto	ou	pluvial	serve	menos	de	1%	das	unidades.	As	fossas	
sépticas	estão	presentes	em	24%,	mas	as	fossas	rudimentares	predominam	
totalizando	cerca	de	70%	dos	domicílios.	

Quadro	60.	Número de domicílios por tipo de esgotamento sanitário 
(2010)

Tipo de esgotamento 
sanitário

Situação do domicílio

Total Urbana Rural

Rede geral de esgoto 
ou pluvial 56022 (14,76%) 55663 (19,89%) 359 (0,36%)

Fossa séptica 154516 (40,7) 130707 (46,72%) 23809 (23,85%)
Fossa rudimentar 158169 (41,66%) 87309 (31,21%) 70860 (70,97%)

Vala 4350 (1,15%) 2063 (0,74%) 2287 (2,29%)
Rio, lago ou mar 2711(0,71%) 2472 (0,88%) 239 (0,24%)

Outro tipo 1994 (0,53%) 910 (0,33%) 1084 (1,09%)
Não tinham 1872 (0,49%) 665 (0,24%) 1207 (1,21%)

Total de Domicílios 379634 279789 99845

Fonte:	Censo	Demográfico,	IBGE,	2010.

as fossas sépticas, bastante utilizadas na mesorregião oeste Catarinense 
(Gráfico	20),	evitam	o	lançamento	de	dejetos	humanos	em	rios,	lagos,	nascentes	
ou diretamente no solo, separando e transformando a matéria sólida do esgoto.

Gráfico	20.	Número de domicílios por tipo de esgotamento sanitário 
no Oeste Catarinense (2010)

Fonte:	Censo	Demográfico,	IBGE,	2010.
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Por outro lado, as fossas rudimentares, principalmente no meio rural, 
contribuem para o risco de contaminação das fontes de abastecimento de 
água	e	domicílios	e	de	águas	subterrâneas	utilizadas	tanto	para	o	provimento	
humano	quanto	para	a	irrigação	de	plantações	e	dessedentação	animal.

em uma região constantemente afetada por episódios de estiagem, torna-
-se	necessário	o	investimento	em	programas	mais	eficazes	de	esgotamento	
sanitário	em	meio	urbano	e	rural,	com	o	objetivo	de	preservar	os	recursos	
hídricos	existentes,	evitando	a	sua	contaminação.

4.4. PIB e trabalhadores por atividade

embora a Composição setorial do PiB (Mapa 23, p. 137) não se relacione 
diretamente	com	a	estiagem	ela	é	importante	para	auxiliar	na	compreensão	
do	arranjo	socioespacial	e	das	especificidades	econômicas	das	microrregiões	
e	sua	eventual	relação	com	a	necessidade	de	água	e,	como	tal,	com	relevân-
cia relativamente à estiagem. 

Sendo	o	produto	interno	bruto	definido	pela	soma	dos	bens	e	serviços	
finais,	valorados	a	preço	de	mercado	e	produzidos	numa	dada	região,	num	
certo	período	de	tempo,	é	comum	expressar	o	PIB	segundo	três	óticas:	
•		Da	produção	ou	oferta:	igual	ao	valor	da	produção	menos	os	consumos	
intermediários	e	mais	os	impostos	(descontados	os	subsídios).

•		Da	demanda	ou	despesa:	 igual	 ao	 total	da	chamada	despesa	 interna,	
incluindo despesas efetuadas pelos diversos agentes econômicos em 
bens	e	serviços	para	utilização	final,	ou	seja,	despesa	das	famílias	e	esta-
do em bens de consumo, despesa das empresas em investimento (quer 
em bens de capital, quer em matérias primas e produtos), subtraídas 
do	que	se	refere	a	bens	importados	e	acrescentada	das	exportações.

•		Da	renda	ou	rendimento:	igual	soma	da	remuneração	do	trabalho	mais	
os	rendimentos	de	outros	fatores	produtivos	(rendas,	lucros	e	juros).	

os dados apresentados sobre a composição setorial do PiB das cinco 
microrregiões	do	Oeste	Catarinense	permitem	observar	que	a	maior	con-
centração	do	PIB	está	centrada	nos	setores	secundário	e	terciário.	O	setor	
secundário	corresponde	ao	campo	das	atividades	econômicas	que	transfor-
mam	produtos,	 como	 indústrias	e	construção;	enquanto	o	 setor	 terciário	
corresponde ao campo de atividades econômicas referentes à integração 

das atividades do comércio e da prestação de serviços. Cabe salientar que 
em	muitos	 municípios	 de	 pequeno	 porte	 o	 setor	 primário	 representa	 a	
maior contribuição do PiB.

Por	sua	vez,	os	dados	da	variável	Trabalhadores	por	Atividade	(Mapa	24,	p.	
138)	permite	identificar	a	atividade	econômica	com	maior	número	de	traba-
lhadores,	em	cada	microrregião.	As	microrregiões	de	Chapecó	e	São	Miguel	
do oeste apresentam a maior concentração de trabalhadores nas atividades 
industriais, seguidas da prestação de serviços, comércio, construção civil e 
agropecuária.	As	microrregiões	de	Joaçaba,	Concórdia	e	Xanxerê	apresentam	
a maior concentração de trabalhadores na prestação de serviços, seguida das 
atividades	industriais,	comércio,	construção	civil	e	agropecuária.	

nota-se, ainda, que a maior parte dos trabalhadores da mesorregião 
oeste Catarinense encontra-se nas atividades de prestação de serviços e 
industriais,	conforme	ilustra	o	Quadro	61.

Quadro	61.	Número de trabalhadores por atividade e por 
microrregiões

Fonte: Ministério do trabalho e emprego — rais 2011 — Cnae 2.0.

4.5. Agricultura

No	estado	de	Santa	Catarina	a	população	rural	representa	16%	do	total	
de	habitantes,	segundo	os	dados	do	censo	demográfico	de	2010.	A	mão-de-
-obra é predominantemente familiar e as propriedades rurais com até 50 ha 
representam	88%	do	total.	No	Oeste	Catarinense	a	agricultura,	diretamen-
te afetados nos períodos de estiagem, é caracterizada principalmente pelos 
cultivos	de	soja,	milho	e,	em	menor	proporção,	feijão.	As	ocorrências	de	es-
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tiagem na registradas desde o ano de 1970, ocasionaram constantes perdas 
nas	lavouras,	além	de	outros	cultivos	e	atividades	agropecuárias.	

do ponto de vista agrícola a estiagem traduz-se, em última instância, na di-
minuição de umidade do solo. a reserva de umidade do solo produtivo depen-
de do tipo de solo e da cultura (espécie, variedade, fase de desenvolvimento). 
isto corresponde, por um lado, a dois dos aspectos abordados no diagnóstico 
até	aqui	realizado:	a	relação	precipitação/temperatura	(clima)	e	o	tipo	de	solo	
(pedologia); e a interação desses fatores ao uso do solo e, no caso do uso agrí-
cola,	o	tipo	de	cultura	realizado.	Dessa	forma,	a	estiagem/seca	agrícola	ocorre	
quando	a	umidade	do	solo	na	rizosfera	está	em	um	nível	que	limita	o	cresci-
mento e a produção da cultura, causando danos de ordem socioeconômica.
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4.5.1.	Soja

A	 produção	 de	 soja	 é	 uma	 das	 bases	 da	 economia	 da	mesorregião	
oeste Catarinense. ela perdeu espaço no início dos anos 1990, porém, 
está	expandindo	sua	área	de	plantio	desde	o	início	da	década	passada.	O	
patamar de 1990 não voltou ainda a ser atingido, em 2013 foram 277.070 
ha	de	área	plantada	contra	301.117	em	1990	(Gráfico	21).	No	entanto,	o	
volume da produção (em toneladas) superou em 2013 o dobro da safra 
de	1990	(Gráfico	22)	graças	a	elevação	da	produtividade	nestas	últimas	
duas décadas. 

Gráfico	21.	Área plantada (ha) de soja (1990 a 2013)

Fonte:	Sidra/IBGE	Produção	Agrícola	Municipal.



Gráfico	22.	Quantidade produzida (ton.) de soja (1990 a 2013)
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Fonte:	Sidra/IBGE	Produção	Agrícola	Municipal.

No	ano	de	2013,	a	microrregião	de	Xanxerê	foi	a	que	mais	contribuiu	
tanto	em	área	de	plantio	(mais	de	45%	do	total	da	mesorregião)	como	em	
quantidade produzida (quase metade do total da mesorregião). em seguida 
vieram	as	microrregiões	de	Chapecó,	Joaçaba,	São	Miguel	do	Oeste	e	Con-
córdia.	O	valor	da	produção	de	soja,	não	corrigido,	mais	representativo	no	
ano	de	2013	registrou-se	igualmente	na	microrregião	de	Xanxerê	(51,33%),	
seguido	das	outras	microrregiões	na	mesma	ordem	(Mapa	25,	p.	141).

A	produção	de	soja	é	diretamente	afetada	pela	estiagem,	registrando-se	
grandes perdas na lavoura. Mandarino (2012), apoiado em estudos de ou-
tros	autores	afirma	que:	

Nas	situações	de	déficit	hídrico	(estiagem/seca)	e	altas	temperaturas,	
as	plantas	de	soja	suprimem	a	absorção	de	nutrientes	para	o	seu	de-
senvolvimento ou morrem antes do amadurecimento completo da 
semente	 [...]	Assim	 sendo,	 a	 grande	quantidade	de	 grãos	pequenos	
numa	safra	de	soja	pode	ser	causada	pelo	estresse	por	altas	tempera-
turas	e	déficit	hídrico	(MANDARINO,	2012,	p.	1).

Gráfico	23.	Produtividade agrícola (kg/ha) de soja (1990 a 2013)

Fonte:	Sidra/IBGE	Produção	Agrícola	Municipal.
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O	Gráfico	23	representa	a	referida	variação	na	produtividade	da	soja	no	
estado de santa Catarina, na mesorregião oeste e em cada uma das cinco 
microrregiões	que	a	compõem.	Observa-se	certa	tendência	ao	aumento	da	
produtividade,	mas	também	oscilações	intensas	e	fortes	quedas	associadas	
aos anos de mais intensa estiagem, em especial, 2002, 2005 e 2012.

4.5.2. Milho

A	 lavoura	 de	milho	 no	Oeste	Catarinense	 vem	 reduzindo	 sua	 área	 há	
tempos.	Entre	o	ano	de	2003	e	2013,	por	exemplo,	houve	redução	gradual	
e	nenhuma	oscilação	positiva.	Ou	seja,	a	cada	ano	a	área	destinada	ao	plantio	
de	milho	é	menor	(Gráfico	24).	No	início	do	período	citado	esta	área	era	
representada por 574.285 hectares, caindo a menos da metade dez anos 
depois,	ou	seja,	279.713	hectares.	

Por	outro	lado,	observa-se	que	o	volume	da	produção,	embora	sujeito	a	
variações,	não	denota	a	mesma	redução	(Gráfico	25).	Isto	se	explica,	muito	
provavelmente, pela utilização de grãos de maior produtividade e pelo apri-
moramento	das	técnicas	de	plantio	e	manejo	do	solo.

Gráfico	24.	Área plantada (ha) de milho (1990 a 2013)
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Fonte:	Sidra/IBGE	Produção	Agrícola	Municipal.

No	ano	de	2013,	a	microrregião	de	Chapecó	teve	a	maior	área	destinada	
ao	plantio	de	milho	da	mesorregião,	seguida	das	microrregiões	de	Joaçaba,	
São	Miguel	do	Oeste,	Xanxerê	e	Concórdia	(Mapa	26,	p.	143).	Esta	mesma	
ordem	verifica-se	para	a	quantidade	produzida.	

no entanto, o valor mais alto da produção foi observado na microrregião 
de	Joaçaba,	seguido	das	microrregiões	de	Chapecó,	Xanxerê,	São	Miguel	do	
oeste e Concórdia. o cultivo do milho também é afetado em períodos de 
estiagem,	registrando-se	grandes	perdas	na	lavoura.	Em	áreas	de	produção	
alguns	resultados	experimentais	—	dentre	eles	os	de	Durães	et	al.	(1997,	
2000,	2001,	2002,	2003)	—	mostram	que,	quando	o	estresse	de	estiagem/
seca	ocorre	durante	o	florescimento,	as	perdas	em	rendimento	de	grãos	de	
milho	podem	ser	superiores	a	50%.	O	rendimento	de	grãos	de	milho	culti-
vado	sem	condições	bem	irrigadas	e	com	regime	de	intermediário	a	severo	
estresse	geralmente	oscila	de	40	a	60%	e	de	10	a	25%,	respectivamente	
(Pingali, 2001).
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Gráfico	25.	Quantidade produzida (ton.) de milho (1990 a 2013)
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Fonte:	Sidra/IBGE	Produção	Agrícola	Municipal.

O	Gráfico	26	corrobora	com	essa	análise.	Devido	à	baixa	umidade	no	solo,	
as	espigas	podem	ficar	falhadas	ou	pouco	desenvolvidas,	o	que	explica	a	baixa	
produtividade	nos	anos	de	estiagem,	principalmente	de	2002,	2005/06	e	2012.

Gráfico	26.	Produtividade agrícola (kg/ha) de milho (1990 a 2013)

Fonte:	Sidra/IBGE	Produção	Agrícola	Municipal.

4.5.3.	Feijão

Conforme	 SDT/MDA	 (2010),	 a	 produção	 de	 feijão	 consolidou-se	 na	
mesorregião	Oeste	Catarinense	com	o	predomínio	da	troca	de	exceden-
tes nas esferas local e regional. somente a partir da década de 1990 ocor-
reu	a	estruturação	e	o	desenvolvimento	da	cadeia	produtiva.	O	feijão	exi-
ge	mão-de-obra	específica	devido	às	características	de	cultivo	e	pode	ser	
considerado de alto risco pelas possíveis perdas nas safras, inclusive em 
períodos de estiagem.

Com	base	nos	dados	de	2013	a	maior	área	plantada	de	feijão	encontra-se	
na	microrregião	de	Xanxerê,	seguida	das	microrregiões	de	Joaçaba,	Chape-
có e são Miguel do oeste (Mapa 27, p. 145). a microrregião de Concórdia 
possui	a	menor	área	plantada	de	feijão	do	Oeste	Catarinense	com	uma	pro-
dução bastante diminuta. 

O	maior	valor	de	produção	é	registrado	na	microrregião	de	Xanxerê	que	
apresentou	um	grande	salto	em	relação	a	2012,	seguida	das	microrregiões	
de Chapecó, Joaçaba, são Miguel do oeste e Concórdia. a necessidade hí-
drica	do	feijão	é	de	aproximadamente	100	mm	mensais,	sendo	recomenda-
da uma lâmina de 20 mm em turnos de sete dias.
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4.5.4. agricultura e estiagem

Pelos	dados	apresentados,	 as	 considerações	 sobre	a	 relação	produtivi-
dade/estiagem,	bem	como	a	dimensão	do	impacto	na	economia	da	região,	
tornam-se	mais	tangíveis	quando	observado	o	Gráfico	27.

outra situação preocupante relacionada às atividades agrícolas no oeste 
de santa Catarina refere-se ao uso de defensivos agrícolas, os quais — quan-
do não utilizados racionalmente — afetam a qualidade dos mananciais, do 
solo, da biota e também a saúde da população humana, constituindo-se alvo 
de	políticas	públicas	há	décadas,	porém	ainda	sem	uma	solução	definitiva.

Por tudo isso, pode-se dizer que a ocorrência de períodos de estiagem na 
mesorregião	tem	acarretado	perdas	na	produtividade	de	milho,	soja	e	nos	
bens	intermediários	na	cadeia	produtiva	de	carnes	e	leite,	uma	vez	que	a	sua	
produção	está	diretamente	voltada	para	a	alimentação	de	animais.	A	cons-
tante	perda	nas	safras	constitui	um	fator	para	a	diminuição	da	área	plantada.	
Da	mesma	 forma,	a	área	destinada	ao	plantio	do	 feijão	e	a	produtividade	
também foram afetadas nas últimas décadas.

Gráfico	27.	Produtividade agrícola (kg/ha) e registros de estiagem 
no Oeste Catarinense (1990 a 2012)9 
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9	Item	Registro	de	Estiagem:	valores	arbitrariamente	multiplicados	por	25	a	fim	de	facilitar	a	visualização.

Fonte:	Sidra/IBGE	Produção	Agrícola	Municipal.

4.6. Pecuária

Dentre	as	atividades	pecuárias	existentes	na	área	de	estudo	destaca-se,	
por	sua	importância	econômica	e	histórica,	a	criação	de	suínos,	galináceos	e	
bovinos	de	corte	e	leite.	Estima-se	um	consumo	da	ordem	de	aproximada-
mente	130	milhões	de	litros	de	água	diários	empregados	apenas	na	desse-
dentação	destes	efetivos	pecuários	no	Oeste	Catarinense	no	ano	de	2013.

O	Gráfico	 28	 ilustra	 a	 demanda	 diária	 estimada	 para	 a	 dessedentação	
dos grupos de animais mencionados. Compreende-se que a microrregião de 
Chapecó	lidera	o	consumo	de	água	diário	para	ingestão	do	rebanho,	seguido	
pela	de	Concórdia,	Joaçaba,	São	Miguel	do	Oeste	e	Xanxerê.

Gráfico	28.	Consumo estimado total de água pelos efetivos 
pecuários, por microrregião (1974 a 2013)

Fonte:	Elaboração	própria,	dados	primários	IBGE.



Gráfico	29.	Evolução do consumo estimado diário de água pelos 
efetivos pecuários no Oeste Catarinense (1974 a 2013)

Fonte:	Elaboração	própria,	dados	primários	IBGE.

Já	 o	Gráfico	29	 complementa	 as	 informações,	 dando	 conta	de	que	no	
ano de 2013 a criação de gado de leite em ascensão assume como atividade 
pecuária	de	consumo	de	água	mais	elevado	em	termos	de	ingestão	de	água,	
extrapolando	o	da	criação	suína,	em	retração.	Entretanto,	apesar	de	aquela	
atividade	exigir	também	expressiva	qualidade	de	água	e	alto	consumo	para	
higienização	das	 instalações,	há	que	se	salientar	que	o	seu	produto	 (leite)	
difere	das	outras	produções	de	corte	as	quais	envolvem	demandas	bastante	
elevadas na etapa de abate.

4.6.1.	Suínos

o diagnóstico acerca do rebanho suíno é também bastante relevante uma 
vez	que	este	tipo	de	produção	exige	um	alto	consumo	de	água	para	a	sua	
manutenção	(Quadro	62).	Além	disso,	os	dejetos	resultantes	vão	impactar	
na	qualidade	dos	recursos	hídricos	caso	não	ocorra	correto	manejo	desses	
dejetos,	o	que,	durante	muito	tempo,	aconteceu	na	região.

Quadro	62.	Consumo de água em dessedentação de suínos em litros 
por dia e por animal (considerando intervalos de temperatura 
entre 21°C e 32°C)

Suínos Consumo
Até 55 dias de idade 2,5

De 56 a 95 dias de idade 5-10
De 96 a 156 dias de idade 5-12

Fêmeas em gestação 5-20
Fêmeas em lactação 15-30

Machos 10-20
Fonte: eMBraPa.

A	falta	de	água	para	dessedentação	dos	animais	tem	como	consequên-
cias a redução do crescimento, do bem-estar e da saúde e o aumento do 
estresse,	ou	 seja,	 resulta	em	consideráveis	 impactos	negativos	nos	 fato-
res	 zootécnicos	 e	 econômicos.	 Segundo	 dados	 do	Censo	Agropecuário	
de	2006	essa	criação	era	realizada	em	44.723	unidades	agropecuárias	em	
dezembro daquele ano.

O	consumo	de	água	de	um	sistema	de	produção	 suíno	deve	 levar	em	
consideração	os	consumos	do	macho	reprodutor,	das	matrizes	e	dos	leitões	
até	o	abate.	Em	uma	granja	de	suínos	há	necessidade	de	higienização	das	
instalações,	havendo	variações	conforme	a	região	geográfica	em	que	se	en-
contra. Considerando a necessidade estimada para higiene da maternidade, 
creche,	recria	e	terminação,	e	o	ciclo	de	2,4	partos/porca/ano	e	25	leitões,	
chegamos	ao	valor	de	4,7	litros	de	água/kg	de	carne	produzida.

Sob	outro	ponto	de	vista,	existem	os	problemas	relacionados	com	a	pro-
dução	de	 suínos	e	 a	 contaminação	dos	 recursos	hídricos	pelos	dejetos	 lí-
quidos	 destes	 animais	 (Quadro	 63).	 Essa	 contaminação	 resulta	 no	 rápido	
aumento	populacional	das	bactérias	e	na	extração	do	oxigênio	dissolvido	na	
água	para	o	seu	crescimento.	
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De	uma	 forma	geral,	estima-se	que	um	suíno	(na	 faixa	de	16	a	100	kg	
de	peso	vivo)	produz	de	8,5	a	4,9%	de	seu	peso	corporal	em	urina	e	fezes	
diariamente (JelineCK,	1997).	O	manejo,	o	tipo	de	bebedouro	e	o	sistema	
de	higienização	adotado	(frequência	e	volume	de	água	utilizada),	bem	como	
o	número	e	categoria	de	animais,	também	influenciam	o	volume	de	dejetos.	

de acordo com os dados levantados e apresentados (Mapa 28, p. 149) sobre 
o	rebanho	suíno,	nota-se	um	considerável	e	constante	crescimento	a	partir	do	
início da década de 1990 até 2009 na mesorregião oeste Catarinense. Por dois 
anos	o	rebanho	permaneceu	estável	e	nos	últimos	dois	registros	(2012	e	2013)	
há	uma	acentuada	queda	relacionada	à	crise	do	setor	no	período	em	que	o	custo	
de produção elevou-se enquanto o valor de mercado não acompanhou.

Quadro	63.	Produção média diária de esterco (kg), esterco e urina 
(kg) e dejetos líquidos (l) por animal por fase

Categoria de Suínos Esterco Esterco+ 
urina

Dejetos 
líquidos

25–100 kg 2,30 4,90 7,00
Porcas em Gestação 3,60 11,00 16,00
Porcas em Lactação 6,40 18,00 27,00

Machos 3,00 6,00 9,00
Leitão desmamado 0,35 0,95 1,40

Média 2,35 5,80 8,60
Fonte: oliveira (1993).
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Gráfico	30.	Número de cabeças de rebanho de suínos (1974 a 2013)

Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.



C
a

PÍ
t

u
lo

 iv

149



es
t

ia
g

eM
 n

o
 o

es
t

e 
C

at
a

ri
n

en
se

: d
ia

g
n

Ó
st

iC
o

 e
 r

es
il

iê
n

C
ia

 —
 r

el
at

Ó
ri

o
 t

ÉC
n

iC
o

150

o referido aumento no custo de produção teve relação direta com a 
quebra	de	safra	em	importantes	regiões	produtoras	de	soja	e	milho	como	
os	Estados	Unidos	e	o	sul	do	Brasil	no	ano	de	2012,	por	exemplo.	Ainda	
que diversos outros fatores concorram e o preço dessas commodities não 
seja	regulado	localmente,	pode-se	afirmar	que	de	maneira	indireta	a	seca,	
se	não	chega	a	reduzir	imediatamente	o	rebanho	por	falta	de	água	para	des-
sedentação, o faz atingindo o custo dos insumos sobremaneira ao pequeno 
produtor com impactos de médio a longo prazo. 

a microrregião de Concórdia apresenta o maior rebanho de suínos da 
mesorregião	oeste	seguido	das	microrregiões	de	Joaçaba	e	Chapecó,	devido	
aos	grandes	frigoríficos	ali	instalados.	O	grande	aumento	verificado	do	reba-
nho	e	da	produção	acarreta	em	maior	demanda	de	água.	

O	Gráfico	31	representa	uma	estimativa	de	consumo	diário	de	água	feita	
com base em uma ingestão média de 8 litros por cabeça de suíno. tal valor 
foi	alcançado	ponderando-se	consumos	médios	de	água	para	dessedentação	
nos	diferentes	estágios	de	desenvolvimento	dos	animais	e	os	consumos	mais	
elevados de matrizes e reprodutores. note-se que apesar da queda dos 
últimos	 valores	 da	 série	 existe	 uma	 elevação	 significativa	 na	 demanda	 de	
água,	somando	um	total	de	cerca	de	35	milhões	de	litros	diários	para	desse-
dentação	de	suínos	da	mesorregião	oeste,	não	englobando	nesse	cálculo	o	
consumo	para	higiene	das	instalações	e	para	o	abate	dos	animais.

Gráfico	31.	Consumo estimado diário de água (l) pelo efetivo suíno (1974 a 2013)

Fonte:	Elaboração	própria,	dados	primários	IBGE.
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4.6.2.	Galináceos

quanto ao efetivo de galinhas, galos, frangas, frangos e pintos, o Censo 
Agropecuário	de	2006	contabilizou	56.683	estabelecimentos	agropecuários	
com	produção	de	galináceos	em	toda	a	mesorregião.	Para	o	presente	estudo	
foram	levantados	os	dados	referentes	ao	total	existente	nas	microrregiões	
da mesorregião oeste Catarinense (Mapa 29, p. 152). Foi também conside-
rado o total de pintos, frangos e frangas para engorda, de galos e de galinhas 
poedeiras. 

No	Quadro	64	indica-se	o	consumo	de	água	para	a	manutenção	e	produ-
ção	de	frangos	e	frangas,	sendo	que	a	estimativa	de	higiene	das	instalações	
para	frangos	criados	em	aviários	é	de	2,25	litros	de	água/kg	de	carne,	con-
siderando 12.000 frangos com sete lotes ao ano, peso de abate de 2,4 kg e 
rendimento	de	carcaça	no	abate	de	78%.

Quadro	64.	Consumo de água de dessedentação aves de corte (l/
dia) por animal (considerando intervalos de temperatura de 21°C a 
32°C)

Aves de corte Consumo
Frangos e Frangas 0,190-0,270

Poedeiras 0,250

Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.

O	efetivo	de	galináceos	da	mesorregião	oeste	apresentou	um	crescimento	
significativo	e	com	poucas	oscilações	negativas	desde	o	início	da	série	histórica	
em 1974 até o ano de 2007, quando estabilizou para então entrar em uma fase 
recessiva	até	o	fim	da	série	histórica	disponível	com	dados	de	2013	(Gráfico	32).	
ainda assim o efetivo deste último ano ultrapassa o dobro em relação a 1990 e 
supera	em	mais	de	dez	vezes	o	número	de	1974,	o	que	significa	um	incremento	
importante	não	apenas	na	produção,	mas	também	na	demanda	por	água.	

Gráfico	32.	Número de cabeças do efetivo de galináceos (1974 a 2013)

Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.
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Conforme os últimos dados disponíveis, a maior concentração de cabe-
ças/km²	encontra-se	na	microrregião	de	Concórdia,	seguida	das	microrre-
giões	de	Chapecó,	Joaçaba,	Xanxerê	e	São	Miguel	do	Oeste.	A	microrregião	
de	Joaçaba	possui	o	maior	rebanho	de	galináceos,	seguida	de	perto	pela	de	
Chapecó	e	então	Concórdia,	Xanxerê	e	São	Miguel	do	Oeste.	
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Estima-se	que	o	consumo	de	água	apenas	para	dessedentação	pelo	to-
tal	de	galináceos	do	Oeste	Catarinense	tenha	sido	de	aproximadamente	17	
milhões	de	litros	diários,	em	2013,	figurando	Joaçaba	como	a	microrregião	
com	o	valor	mais	elevado	equivalente	a	pouco	menos	que	5	milhões	de	litros	
gastos	diariamente	(Gráfico	33).

Gráfico	33.	Consumo estimado diário de água pelo efetivo de galináceos por microrregião (1974 a 2013)

Fonte:	Elaboração	própria,	dados	primários	IBGE.



4.6.3.	Bovinos

O	rebanho	bovino,	 igualmente	expressivo	no	contexto	da	economia	e	
atividade	agropecuária	catarinense,	correspondia	a	68.171	estabelecimentos	
agropecuários	 no	oeste	de	 Santa	Catarina,	 conforme	os	dados	do	Censo	
Agropecuário	de	2006.	Da	mesma	maneira,	essa	atividade	demanda	grandes	
volumes	de	água	para	o	seu	desenvolvimento,	como	se	observa	no	Quadro	
65,	seguinte.	Para	a	produção	de	gado	de	corte,	por	exemplo,	são	necessá-
rios	de	20.000	a	50.000	litros	de	água/kg	de	carne.

Quadro	65.	Consumo de água em dessedentação bovinos de corte  
(l/dia), por animal. (Considerando intervalos de temperatura de 
21°C a 32°C)

Bovinos de corte Consumo
Até 250 kg1 22-27
Até 370 kg1 30-50
Até 455 kg1 41-78

Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.

o crescimento do rebanho bovino é relativamente constante em toda a série 
histórica analisada (Mapa 30, p. 155). a década de 1990 registra crescimento 
um	pouco	abaixo	da	tendência,	enquanto	que	de	2008	a	2013	nota-se	um	incre-
mento mais acentuado em detrimento dos rebanhos anteriormente analisados. 
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Gráfico	34.	Número de cabeças de rebanho bovino (1974 a 2013)

Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.

a microrregião de são Miguel do oeste apresenta o maior rebanho re-
lativo	de	bovinos,	 seguida	de	Chapecó,	Concórdia,	Xanxerê	e	 Joaçaba.	A	
microrregião de Chapecó, por sua vez, ostenta o maior número absoluto de 
cabeças	de	bovinos,	seguido	pelas	de	São	Miguel	do	Oeste,	Joaçaba,	Xanxe-
rê e Concórdia.

o aumento na produção acarreta, naturalmente, uma maior demanda 
de	água	para	a	sua	manutenção.	Estima-se	no	ano	de	2013	um	consumo	de	
30	milhões	de	litros	diários	para	dessedentação	do	gado	bovino	do	Oeste	
Catarinense,	incluindo	as	vacas	leiteiras	(cujo	consumo,	devido	à	sua	pecu-
liaridade, foi calculado à parte). 
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Gráfico	35.	Consumo estimado diário de água (l) pelo rebanho bovino (exclusive vacas leiteiras) por microrregião (1974 a 2013)

Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.

Finalmente, o rebanho de vacas leiteiras (Mapa 31, p. 157) tem apresen-
tado	o	maior	crescimento	dentre	as	criações	animais	do	Oeste	Catarinense	
no	 período	de	 1974	 a	 2013.	A	 variável	 Vacas	Ordenhadas	 e	Número	de	
Cabeças/km²	tem	relevância	ao	estudo	da	estiagem	uma	vez	que	esse	tipo	
de	produção	exige	um	alto	consumo	de	água	para	a	sua	manutenção	e	pro-
dução	de	corte	(Quadro	66).	

Quadro	66.	Consumo de água em dessedentação bovinos de leite  
(l/dia), por animal (Considerando intervalos de temperatura de 
21°C a 32°C)

Bovinos de leite Consumo
Vaca em Lactação 64

Vaca e Novilha no final da gestação 51
Vaca Seca e Novilha gestante 45

Bezerro Lactante (a pasto) 12

Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.

Para	a	produção	de	leite	o	consumo	é	de	aproximadamente	10	mil	litros	
de	água/kg	de	animal	(EMBRAPA).	Esse	volume	de	água	baseia-se	na	necessi-
dade para produção das pastagens e alimentos concentrados utilizados pelos 
bovinos,	além	da	quantidade	ingerida	pelos	animais.	O	consumo	de	água	por	
vaca	em	 lactação	depende	de	 vários	 fatores:	 estado	fisiológico,	 produção	
de leite, peso corporal, raça e consumo de matéria seca. durante os meses 
mais quentes, as vacas sofrem estresse pelo calor e elevação da umidade, 
aumentando	o	consumo	de	água,	com	elevação	na	excreção	de	urina	e	alte-
rando	a	composição	dos	dejetos.	

No	ano	de	2006	o	Censo	Agropecuário	registrou	51.614	estabelecimen-
tos	agropecuários	com	vacas	leiteiras.	De	acordo	com	os	dados	levantados,	
apresentados	nos	Gráficos	36	e	37,	nota-se	um	contínuo	crescimento	entre	
os	anos	1974	e	1995.	Em	1996	registra-se	uma	breve	queda	nos	valores	e	
em	seguida	há	um	aumento	constante	no	rebanho	e	na	produção	até	o	ano	
de 2013. houve também perceptível aumento na produtividade, tendo por 
consequência uma curva mais acentuada no sentido positivo da quantidade 
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de leite produzida. a microrregião de são Miguel do oeste apresenta o 
maior número de vacas ordenhadas por quilômetro quadrado e a micror-
região de Chapecó o maior número absoluto, seguida pelas de são Miguel 
do	Oeste,	Concórdia,	Xanxerê	 e	 Joaçaba	 (Gráfico	 38).	 A	mesma	 ordem	
verifica-se	para	o	volume	da	produção	de	leite.

o aumento do rebanho e da produção acarreta uma maior demanda de 
água	para	a	sua	manutenção.	Estima-se	que	a	mesorregião	tenha	destinado	
45	milhões	de	litros	de	água	por	dia	para	ingestão	destes	animais,	dos	quais	
a	microrregião	é	responsável	por	mais	de	um	terço.

Destaca-se	que	o	Oeste	Catarinense	detém	mais	de	65%	do	rebanho	total	
do	estado	sendo	responsável	por	quase	75%	da	produção	de	leite	do	estado.

Pode-se	considerar	que	as	atividades	apresentadas	no	item	de	Pecuária,	
tais como a produção de suínos, aves, bovinos de corte e de leite, dina-
mizam a economia do oeste Catarinense, inclusive pela necessidade de 
construções,	equipamentos	e	transporte	que	são	indispensáveis	na	cadeia	
produtiva e na distribuição da produção. ao mesmo tempo, é possível ob-
servar	que	são	importantes	consumidoras	de	água	nas	cadeias	produtivas.	
A	 falta	 de	 planejamento,	 com	 eventual	 ultrapassagem	da	 capacidade	 de	
carga, nomeadamente, em termos de disponibilidade hídrica pode agravar 
substancialmente o quadro de impactos socioeconômicos da estiagem e 
contribuir,	até,	para	alguma	pressão	sobre	a	disponibilidade	de	água	para	
consumo humano.
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Gráfico	36.	Número de cabeças de vacas ordenhadas por microrregião (1974 a 2013)

Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.



Gráfico 37. Produção de leite (mil litros) por microrregião (1974 a 2013)
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Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.

Gráfico 38. Consumo estimado diário de água pelas vacas ordenhadas por microrregião (1974 a 2013)

Fonte:	Sidra/IBGE	Pesquisa	Pecuária	Municipal.



4.7. Indústria

Em	2012,	a	atividade	industrial	do	Oeste	Catarinense	foi	responsável	por	
32,66%	do	PIB	total	de	mais	de	27	milhões	de	reais	da	mesorregião,	con-
tribuindo	com	16%	do	valor	adicionado	bruto	industrial	do	estado	de	Santa	
Catarina (tabela 7). segundo dados da FiesC, a indústria emprega em toda 
a	mesorregião	145.676	trabalhadores	(Tabela	8).	Os	ramos	mais	expressivos	
são os de produtos alimentares e de móveis.

Quadro	67.	PUB, participação do valor adicionado bruto da 
indústria (parâmetros) em 2012

Unidade da 
Federação, 

Mesorregião 
Geográfica e 
Microrregião 

Geográfica

PIB a preços 
correntes (Mil 

Reais)

Participação 
do valor 

adicionado 
bruto a preços 

correntes 
da indústria 

no valor 
adicionado 

bruto a preços 
correntes total 

(%)

Participação 
do valor 

adicionado 
bruto da 
indústria 
no valor 

adicionado 
bruto da 

indústria da 
mesorregião 

(%)

Participação 
do valor 

adicionado 
bruto da 
indústria 
no valor 

adicionado 
bruto da 

indústria de 
Santa Catarina 

(%)
Santa Catarina 177.275.691 33,67 - -

Oeste  
Catarinense 27.623.492 32,66 - 16,16

MRG S. M. do 
Oeste 3.275.292 26,22 9,55 1,54

MRG Chapecó 9.639.132 31,85 33,92 5,48
MRG Xanxerê 2.947.064 27,66 9,17 1,48
MRG Joaçaba 7.832.555 39,32 34,21 5,53

MRG Concórdia 3.929.449 30,55 13,15 2,13

Fonte:	SIDRA/IBGE.

as agroindústrias, principal ramo industrial da mesorregião em estudo, 
constituem grandes unidades, localizadas de certa forma distantes umas das 
outras	 que	 estão	 umbilicalmente	 próximas	 da	 principal	 fonte	 de	matéria-
-prima, no caso frangos e suínos, produzidos pelos milhares de agricultores 
integrados	(responsáveis	por	pequenas	granjas	de	frangos	e	suínos).	Tal	qua-
dro	acabou	resultando	em	grave	problemática	socioambiental,	incluindo:

•		O	 abandono	 das	 pequenas	 propriedades	 e	 o	 êxodo	 rural,	 causados	
pela pouca perspectiva de ascensão social, em virtude da dependência 
remuneratória	das	agroindústrias/cooperativas.	

•		A	 contaminação	 dos	 recursos	 hídricos	 por	 dejetos	 suínos	 e	 urbanos	
que,	paralelamente	ao	desmatamento,	compromete	a	oferta	de	água	
para a população e para as atividades rurais. 

Quadro	68.	Número de trabalhadores por atividade em 2013

Número de trabalhadores por atividade — 2013
Microrregião Agropecuária Indústria Comércio Serviços Total
São M. Oeste 1.392 15.325 8.526 14.153 39.396

Chapecó 2.444 57.043 30.247 45.813 135.547
Xanxerê 3.529 13.943 7.908 13.761 39.141
Joaçaba 9.295 41.041 18.827 39.915 109.078

Concórdia 1.182 18.324 8.084 17.861 45.451
Total Oeste 17.842 145.676 73.592 131.503 368.613

Fonte: adaptado de santa Catarina em dados 2014, FiesC.

ainda no âmbito das agroindústrias, em saída de campo foi obtida a in-
formação	de	que	o	consumo	médio	de	água	para	cada	ave	abatida	situa-se	
entre	30	e	35	litros,	devido	a	questões	sanitárias	e	exigências	do	Ministério	
da	Agricultura,	Pecuária	e	Abastecimento	(MAPA).	Dessa	maneira,	com	base	
no valor de 79.944.377 animais abatidos em santa Catarina em março de 
2015	 (IBGE,	Pesquisa	 trimestral	de	 abate	de	animais),	o	 cálculo	 conclui	 a	
média	de	mais	de77	milhões	de	 litros	 consumidos	diariamente	apenas	na	
etapa de abate de aves em santa Catarina.

Já	o	volume	de	água	a	ser	consumido,	segundo	recomendação	do	MAPA,	
para	higienização	dos	frigoríficos	no	processo	de	abate	de	suínos	é	de	850	
litros por animal abatido. no mês de março de 2015 o estado de santa Cata-
rina	procedeu	a	baixa	de	915.451	suínos.	Realizando,	dessa	forma,	o	mesmo	
cálculo	anterior	encontra-se	um	consumo	médio	de	mais	de	25	milhões	de	
litros	diários	envolvidos	somente	nessa	etapa	do	processo.

Nesse	 contexto,	 pode-se	 afirmar	 que	 a	 atividade	 econômica	 do	 oeste	
de	Santa	Catarina	está	majoritariamente	 voltada	 ao	 agronegócio.	Trata-se	
de uma cadeia produtiva intrinsecamente dependente da disponibilidade de 
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água,	desde	a	produção	agrícola	(nomeadamente	milho	e	soja)	destinada	em	
grande	parte	à	ração	animal,	passando	pela	atividade	pecuária	e	finalizando	
no abate pela agroindústria.

Compete	ao	poder	público	regulamentar	e	fiscalizar	a	operação	das	plan-
tas	industriais	objetivando	o	uso	racional	e	sustentável	dos	recursos	hídricos,	
bem como estimular o emprego de tecnologias que visem à utilização con-
sequente dos mesmos. sugere-se, ainda, que os agentes públicos avaliem 
potencialidades	da	região	a	fim	de	induzir	o	desenvolvimento	de	alternativas	
de atividades econômicas que agreguem valor à cadeia produtiva com me-
nor	dependência	e	demanda	de	água.

4.8. Produção de energia hidroelétrica

entre outros aspectos, foram aqui caracterizadas as principias demandas 
consuntivas	decorrentes	do	exercício	da	vida	social	e	das	diversas	atividades	
econômicas.	Tais	atividades	estão	associadas	às	opções	de	desenvolvimento	
e	às	políticas	adotadas,	bem	como	ao	seu	planejamento	realizado,	ainda	que	
por	vezes	deficiente.	Para	terminar	este	capítulo	faz-se	uma	breve	referên-
cia a uma das principais demandas não consuntivas.

as características do relevo da mesorregião oeste, com rios em vales encai-
xados	e	considerável	gradiente	altimétrico	das	bacias	confere	à	região	um	alto	
potencial hidroelétrico. evidentemente, este potencial varia de acordo com as 
características	naturais	de	cada	curso	d’água.	São	essas	características	que	deter-
minam o tipo de empreendimento de geração de energia que um rio suporta, e 
a	quantidade	de	energia	que	a	hidrelétrica	pode	gerar	(Mapa	32,	p.	162).

Conforme	o	MMA	(2006)	há	três	tipologias	de	empreendimentos	de	ge-
ração de energia: as Centrais geradoras de energia (Chg), as Pequenas 
Centrais hidrelétricas (PCh) e as usinas hidrelétricas (uhe). 

As	CGHs	são	as	menores	usinas	hidrelétricas	existentes,	com	capacidade	ins-
talada de geração de energia de até 1 megawatt, onde normalmente o rio sofre 
apenas um pequeno desvio, sem a necessidade de construção de barramentos.

as PChs possuem um porte maior do que as Cghs e seu enquadra-
mento	é	definido	para	empreendimentos	com	capacidade	instalada	em	um	

intervalo maior que 1 megawatt e menor ou igual a 30 megawatts. nas 
PCHs	é	necessário	a	construção	de	barramentos	no	curso	d’água,	cuja	área	
do	reservatório	não	pode	exceder	3	km²	(300	hectares).

as uhes constituem-se como usinas de grande porte, com capacida-
de	 instalada	maior	 do	 que	 30	megawatts	 e	 cujo	 reservatório	 ocupe	 área	
superior aos 3 km² das PChs. elas possuem grande porte e dependem da 
existência	de	condições	favoráveis	dos	cursos	d’água.	Conforme	dados	da	
ANEEL,	existem	em	operação	no	Brasil	511	CGHs,	471	PCHs	e	197	UHEs.

ainda que as uhes apresentem-se como a tipologia com menor número de 
empreendimentos em operação no Brasil, em termo de produção de energia 
elas	concentram	61%	do	total	nacional,	seguido	pelas	PCHs	com	3,5%	e	as	
CGH	apenas	0,25%.	Na	área	de	estudo,	desconsiderando	os	empreendimentos	
localizados	no	rio	Uruguai,	cujo	domínio	é	federal,	por	estabelecer	a	divida	entre	
os	estados	de	Santa	Catarina	e	Rio	Grande	do	Sul,	totaliza-se	a	existência	de	40	
CGHs	(24%),	115	PCHs	(70%)	e	7	UHEs	(6%),	em	um	total	de	162	empreen-
dimentos,	alguns	dos	quais	ainda	em	fase	de	instalação	(ANEEL,	2016).	

os empreendimentos localizados no rio uruguai são as uhes Foz do 
Chapecó	e	Itá,	já	em	operação;	e	ainda	as	UHEs	Iraí	e	Itapiranga	ainda	não	
instaladas,	mas	já	com	viabilidade	atestada	pela	ANEEL.	

Os	162	 empreendimentos	 localizados	 na	 área	 de	 estudo	 apresentam,	ob-
viamente,	uma	distribuição	espacial	não	homogênea.	Essa	distribuição	está	re-
lacionada	com	o	tamanho	das	bacias	hidrográficas	e	com	o	porte	de	seus	cursos	
d’água.	Nesse	sentido,	destaca-se	a	existência	de	UHEs	apenas	na	Bacia	do	Rio	
Chapecó,	cujas	características	físicas	comportam	empreendimentos	desse	porte.

Já	as	CGHs	e	PCHs	apresentam	uma	distribuição	mais	homogênea	quan-
do	comparadas	às	UHEs.	No	entanto,	há	concentração	de	PCHs	nas	bacias	
dos	rios	Chapecó	e	do	Peixe,	que	possuem	as	maiores	áreas	entre	as	bacias	
da mesorregião oeste Catarinense. 

O	Quadro	69	cujos	dados	 foram	extraídos	do	Sistema	de	 Informações	
Geográficas	disponível	no	sítio	eletrônico	da	ANEEL,	mostra	os	empreen-
dimentos	da	região	juntamente	com	a	bacia	hidrográfica	que	se	localiza.	A	
região	 hidrográfica	 que	mais	 apresenta	 empreendimentos	 de	 geração	 de	
energia é a rh 02, seguida pelas rhs 03 e 01.
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Quadro	69.	Empreendimentos por RH e por bacia

Região Hidrográfica 01 — Extremo Oeste

Bacia Hidrográfica das 
Antas e contíguas

CGH Crelin, Detofol, Palma Sola, Roncador, Wasser 
Kraft.

PCH

Ágata, Âmbar, Cafundó, Capetinga, Cobra 
Verde, Do Chapéu, Flor do Sertão, Foz do 
Araçá, Garça Branca, Granada, Jaspe, Lombo 
do Cavalo, Macuco, Nova Seara, Roncador, 
Santa Rosa, São Jorge, São Vicente.

Bacia Hidrográfica do 
Peperi-Guaçu PCH Bandeirante, Belmonte, Prata, Salto das Flores.

Região Hidrográfica 02 — Meio Oeste

Bacia do Rio Chapecó

CGH

Abelardo Luz, Abrasa, Armando Selig, 
Cachoeirinha, Dall’asta, Evangelista, Fapar, 
Hervalzinho, Itaiozinho, Lajeado do Posto, 
Lambedor, Macuco, Markmann, Nivia, Pacheco, 
Parisotto, Prezzotto 1, Santa Rosa, Taborda.

PCH

Abelardo Luz, Abrasa, Aparecida, Barra da 
Europa, Barra Escondida, Barrinha, Beija-Flor, 
Boi Morto, Bom Retiro, Carneiro, Coração, 
Criciúma, Divisa, Ferreiro, Foz do Chapecozinho, 
Foz do Macaco, Índio Condá, Lambari, Linha 
Nova, Linha Progresso, Marema, Meia Lua, 
Nova Erechim, Pacheco, Prainha, Rio Tigre, 
Rondinha, Aparecida, Araçá, Barreiros, Celso 
Ramos, Cercado, Dalapria, Faxinal dos Guedes, 
Goiabeiras, Guarani, Kaingang, Ludesa, 
Mangueira de Pedra, Passos Ferraz, Pesqueiro, 
Ponte Serrada, Rondinha, Rosa, Salto do Passo 
Velho, Salto Voltão, Santa Laura, Vermelho, 
Xanxerê, Salto Santo Antônio, Santa Luzia Alto, 
São José, Vitor Bapstista, Amparo.

UHE
Águas de Chapecó, Quebra Queixo, Foz do 
Xaxim, Porto Ferreira, Santo Antônio, Nova 
União, Saudade.

Bacia do Rio Irani

CGH
Barrinha, Ditinho, Lontras, Pinguela, Ressaca I, 
Ressaca II, Sagrado Coração de Jesus, Salto Cristo 
Rei, Westrich.

PCH
Aldeia, Alto Irani, Arvoredo, Barra das Águas, 
Caju, Flor do Mato, Hacker, Leão, Rodeio Bonito, 
Xavantina, Plano Alto.

Região Hidrográfica 03 — Vale do Rio do Peixe
Bacia do Rio do Peixe

CGH
Antônio Viel, Arroio Trinta, Bom Sucesso, Fábrica, 
Força e Luz São Pedro, Goiabeiras, Ipoméia, Rio 
do Peixe.

PCH

Águas de Ouro, Alto Alegre, Andromix, 
Assombrado, Barra do Leão, Barra do 
Pinheiro, Camboatá, Francisco Lindner, 
Ibicaré, Lacerdópolis, Linha Rica, Monjolo, 
Pira, Piratuba, Rio Bonito, Salto do Leão, 
Salto do Soque, Salto Góes, Santa Ana, 
Santo Expedito, São Carlos, Sopasta I, 
Spessatto, Vilincado.

Bacia do Rio Jacutinga PCH 24 de Fevereiro, Boscatto, Concórdia.

Fonte: adaptado de anaeel, 2015.

ainda que a geração de energia represente um uso não-consuntivo, as 
construções	de	barragens	para	as	PCHs	e	UHEs	possuem	a	capacidade	de	
regularizar	a	vazão	a	jusante	de	sua	localização	no	curso	d’água.	Ao	efetuar	o	
represamento	da	água	em	reservatórios,	cria-se	a	possiblidade	de	liberação	
de	volumes	específicos	para	manutenção	da	vazão	do	curso	d’água	à	jusante	
da usina. neste sentido, em episódios de estiagem as barragens podem ser-
vir	como	reservatório	para	os	usos	prioritários	da	água:	consumo	humano	e	
dessedentação animal.

ainda que a geração de energia represente um uso não-consuntivo, as 
construções	de	barragens	para	 as	PCH	e	UHE	possuem	a	capacidade	de	
regularizar	a	vazão	a	jusante	de	sua	localização	no	curso	d’água.	Ao	efetuar	o	
represamento	da	água	em	reservatórios,	cria-se	a	possiblidade	de	liberação	
de	volumes	específicos	para	manutenção	da	vazão	do	curso	d’água	a	jusante	
da usina. neste sentido, em episódios de estiagem as barragens podem ser-
vir	como	reservatório	para	os	usos	prioritários	da	água:	consumo	humano	e	
dessedentação animal.
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CApíTuLO v

estiageM: oCorrênCias,  
PolÍtiCas e atores
Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas
Débora Ferreira
Lisangela Albino
Pâmela do Vale Silva
Patrícia Taeko Kaetsu
Sarah Marcela Chinchilla Cartagena

1. ANÁLISE DOS REGISTROS DE ESTIAGEM 

o estudo dos registros de desastres do tipo estiagem permite analisar 
a sua incidência no período compreendido entre 1970 e 2013, bem como 
seus supostos impactos socioeconômicos. Fornece, ainda, dados relevantes 
para	que	os	dirigentes	planejem	ações,	em	médio	e	longo	prazo,	e	coloquem	
em	prática	processos	para	mitigação	de	prejuízos	socioeconômicos	causa-
dos pela estiagem.

o levantamento da ocorrência de desastres foi realizado por consulta 
ao	S2ID	e	aplicando	um	processo	de	filtragem	sucessiva,	para	eliminar	du-
plicações.	Assim,	considerou-se	prioritariamente,	sempre	que	existente,	o	
decreto.	Em	caso	de	sua	não	existência,	considerou-se	a	portaria	e	na	não	
existência	de	ambos,	o	AVADAN.

de acordo com levantamento da ocorrência de desastres no oeste Ca-
tarinense	(Quadro	70,	Mapa	33	e	gráfico	39),	pode-se	observar	que	a	mi-
crorregião com maior quantidade de registros é a de Chapecó, seguida das 
microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Xanxerê,	Joaçaba	e	Concórdia.	Os	
dados consultados mostram um total de 1023 registros no período compre-
endido entre 1970 e 2013 para toda a mesorregião oeste. 
De	 acordo	 com	 as	 descrições	 dos	 documentos	 analisados,	 as	maiores	

perdas	são	na	agricultura	(milho,	soja	e	feijão)	e	na	pecuária	(mais	especifica-
mente, produção de leite e gado bovino). 

10	Parte	dos	dados	de	2013	dizem	respeito	ao	Formulário	de	Informações	do	Desastre	(FIDE),	que	substitui	os	AVADANs	a	partir	da	Instrução	Normativa	no 1 de 24 de agosto de 2013.

quadro 70. Ocorrência de estiagem no Oeste Catarinense (1970  
a 201310)

Microrregião Decreto /Portaria Avadan Total
São Miguel do Oeste 149 50 199

Chapecó 268 88 356
Joaçaba 139 35 174

Concórdia 132 37 169+210=171
Xanxerê 97 26 121

Total 785 236 1021

Fonte: elaboração própria com dados do s2id.

em geral, é possível assinalar algumas discrepâncias entre os dados aqui 
apresentados e os dados constantes do sistema nacional (s2id). essa dife-
rença deve-se a que o sistema inclui diversos documentos referentes a uma 
mesma ocorrência, o que gera duplicação de dados. esses números diferem, 
também, dos constantes no atlas de desastres elaborado pela uFsC, que 
julgamos	estar	na	base	dos	do	S2ID.	Isto	reforça,	mais	uma	vez,	a	relativa	fra-
gilidade dos dados disponíveis, dos processos de registro e da necessidade 
de estabilizar outras formas de coleta e registro de dados.

Para obtenção dos dados utilizados neste relatório, portanto, foram apli-
cados	filtros	que	excluíram	a	duplicação	de	informações.	

2. CRUZAMENTO DE DADOS ACERCA DA ESTIAGEM 

Como	já	se	referiu,	a	estiagem	é	um	fenômeno	de	natureza	meteoroló-
gico-climática	que,	no	âmbito	desse	domínio	científico,	confunde-se	com	o	
fenômeno seca, sendo frequentemente utilizado como seu sinônimo. Con-
tudo, o termo estiagem foi consagrado, no âmbito da Proteção e defesa 
Civil brasileira, como uma espécie de seca de natureza mais episódica e não 
tão	severa	que	ocorre	em	regiões	onde	chove	bastante	durante	a	maior	par-
te	do	ano	e,	como	tal,	dispõe	de	boa	disponibilidade	hídrica.es
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Gráfico	39.	Registros de estiagem por microrregiões do Oeste Catarinense

Fonte: elaboração própria com dados do s2id.

Para além disso, ambos os termos são, igualmente, usados para designar a 
situação de emergência (desastre) que pode ocorrer em consequência do(s) 
referido(s)	evento(s)	climático(s).	Contudo,	pode	acontecer,	e	acontece,	que	
uma	coisa	não	coincida	exatamente	com	a	outra.	Efetivamente,	o	critério	ado-
tado pelos órgãos de proteção e defesa civil estabelece que, climaticamente, 
a estiagem refere-se a uma situação de mais de 15 dias de atraso em relação à 
época	de	chuva	e	menos	de	60%	da	média	mensal	de	pluviosidade	caraterís-
tica da região. a aceitação da declaração de emergência e a consideração do 
ocorrido	como	desastre	estão,	contudo,	sujeitas	a	outros	critérios	relaciona-
dos com a magnitude do impacto na vida humana, social e econômica.
Por	outro	lado,	como	está	detalhadamente	descrito	no	Capítulo	II,	exis-

tem	outras	possibilidades	para	definir	períodos	de	estiagem	(meses	secos,	
por	exemplo).	Para	a	análise	deste	capítulo	o	critério	com	base	no	qual	iden-
tificamos	a	ocorrência	ou	não	de	estiagem	climática	é	o	critério	definido	pela	
Proteção e defesa Civil nacional.

Em	síntese,	pode	haver	estiagens,	tal	como	as	definidas	de	acordo	com	
o critério adotado pela proteção e defesa civil (ou dos meses e quinzenas 
secas)	que	não	sejam	registrados	como	ocorrência	de	desastre,	e	vice-versa,	

registros de ocorrência de desastres de estiagem que não coincidam com a 
existência	de	estiagem	como	fenômeno	climático	ou	meses	secos.

Para	aprofundar	tal	análise,	procedeu-se	ao	cruzamento	de	dados	que	o	
Quadro	71	apresenta.	Como	se	constata,	a	análise	desse	quadro	permite	
identificar	a	existência	de	quatro	períodos	diferentes	no	que	diz	respeito	ao	
padrão	de	relações	entre	estiagem	climática	e	decretações	de	desastre	por	
estiagem.

2.1. Padrão EC sem decretação de desastre (1979 a 1985)

no período de seis anos entre 1979 e 1985 apenas no ano de 1980 ocor-
reu	estiagem	climática.	Houve,	também,	meses	secos	em	1979,	9181	e	1982.	
Apesar	disso,	em	nenhum	dos	anos	houve	decretações	de	desastre	por	es-
tiagem.	Seria	interessante	confirmar	se	essa	tendência	já	vinha	detrás,	mas	
infelizmente	não	existem	dados	disponíveis.	No	último	mês	deste	período	
(dezembro de 1985) e primeiro mês do primeiro ano do período seguinte 
(janeiro	de	1986)	inicia-se	a	transição	para	o	esboço	de	alguma	relação	entre	
estiagem	climática	e	decretação	de	desastre	por	estiagem.
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quadro 71. Relação entre estiagens climáticas (EC), meses secos (MS) e decretações de desastre por estiagem (DD) por microrregião (1979 a 2013)

Ano Mês
S. M. do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba TOTAL

EC MS DD EC MS DD EC MS DD EC MS DD EC MS DD EC MS DD
1979 Janeiro EC EC EC EC MS EC MS 5 2

1981
Maio MS 1

Julho MS MS 2

1982

Janeiro EC MS EC EC EC EC 5 1

Abril MS 1

Setembro EC 1

1984 Outubro EC 1

1985
Janeiro EC EC EC EC 4

Dezembro EC EC 2

1986
Janeiro DD DD DD DD 4

Junho MS 1

1987 Setembro EC EC EC EC 4

1988

Março MS MS MS 3

Julho MS MS MS MS 4

Agosto MS MS MS MS MS 5

Setembro EC 1

1991

Fevereiro EC EC EC MS EC EC 5 1

Março MS DD 1 1

Abril DD DD DD DD DD 5

Setembro EC EC EC 3

1993 Agosto MS 1

1994 Agosto MS MS MS MS 4

1995

Março DD DD 2

Maio MS MS MS 3

Novembro EC EC EC 3

Dezembro DD DD DD 3

1996

Janeiro DD 1

Fevereiro DD 1

Maio DD MS 1 1



1997

Fevereiro DD DD DD DD 4

Março MS DD 1 1

Abril DD DD DD DD 4

Maio DD DD DD DD 4

1998 Novembro EC MS DD EC EC EC MS EC 5 2 1

1999

Janeiro DD DD DD 3

Março DD DD 2

Agosto MS MS MS MS MS 5

Outubro DD 1

Novembro EC EC EC 3

2000

Janeiro DD DD 2

Março DD DD 2

Abri DD DD 2

2001 ou 2002 Dezembro ou Ja-
neiro

DD DD DD 3

2002

Janeiro DD DD DD DD DD 5

Fevereiro EC EC EC EC DD 4 1

Março DD DD 2

Abril DD 1

2003

Fevereiro DD DD 2

Setembro EC DD 1 1

Dezembro DD 1

2004

Fevereiro EC DD DD 1 2

Março DD DD DD DD DD 5

Agosto MS 1

Dezembro EC EC 2

2005

Janeiro DD 1

Fevereiro EC MS DD EC MS DD EC MS DD EC MS DD EC MS DD 5 5 5

Março DD 1

Novembro EC 1

Dezembro EC DD DD EC DD 2 3
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2006

Janeiro DD DD DD 3

Fevereiro DD 1

Maio MS MS MS MS MS 5

Julho DD DD DD DD DD 5

2007 Junho MS 1

2008

Fevereiro DD DD DD DD 4

Março DD 1

Abril DD DD DD DD 4

Julho MS MS 2

Novembro DD DD 2

Dezembro DD 1

2009

Janeiro DD DD 2

Fevereiro DD DD DD 3

Março MS DD DD 1 2

Abril DD MS DD DD DD DD 1 5

Maio DD DD DD DD 4

Agosto DD 1

2011 Dezembro EC DD EC DD DD EC DD DD 3 5

2012

Janeiro DD DD DD DD DD 5

Maio MS DD DD DD DD 1 4

Junho DD 1

Agosto MS MS MS MS MS 5

Setembro DD DD EC DD DD DD 1 5

Novembro DD DD DD DD 4

Dezembro DD DD 2

2013
Janeiro DD 1

Fevereiro DD 1

Decretações de desastre por estiagem que podem ser diretamente relacionados com episódios de EC (há relativo equilíbrio entre as microrregiões que decretaram desastre e as que tiveram EC).

Decretações de desastre por estiagem que não estão diretamente relacionados com episódios de EC.

Decretações de desastre por estiagem que, somente de forma muito parcial podem relacionar-se com EC (mais microrregiões decretaram desastre do que as que tiveram EC).



2.1.1. ano de 1979

O	ano	de	1979	apresentou	precipitação	anual	nas	microrregiões	entre	
4%	e	16%	acima	das	normais	climatológicas.	No	que	se	refere	à	precipita-
ção mensal houve uma oscilação em relação à normal climatológica mensal, 
que	variou	entre	78%	abaixo	e	119%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	janeiro	e	junho	foram	de	precipi-
tações	entre	65%	e	78%	abaixo	das	normais	climatológicas;	enquanto	os	
meses	de	maio,	outubro	e	dezembro	registraram	precipitações	entre	32%	
e	119%	acima	das	normais	climatológicas;	e	os	meses	de	fevereiro,	março,	
julho,	agosto,	setembro	e	novembro	apresentaram	oscilações	nas	precipita-
ções	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	33%	abaixo	e	81%	acima.

O	mês	de	janeiro	de	1979	foi	de	estiagem	climatológica	nas	cinco	micror-
regiões,	com	a	precipitação	variando	entre	64%	e	78%	abaixo	das	normais	
climatológicas.	Se	o	critério	de	baixa	superior	a	60%	for	estendido	a	todos	
os	meses,	tem-se	estiagem	em	junho	desse	ano	nas	cinco	microrregiões,	já	
que	a	precipitação	oscilou	entre	69%	e	75%	abaixo	das	normais	climatoló-
gicas	mensais.	Em	janeiro	houve	ocorrência	de	mês	seco	nas	microrregiões	
de	Concórdia	e	Joaçaba,	nas	quais	foram	registradas	precipitações	em	78%	
abaixo	das	normais	climatológicas.

Apesar	 das	 estiagens	 climáticas	 e	meses	 secos,	 não	 houve	 registro	 de	
decretação de desastre por estiagem em 1979. 

quadro 72. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1979)

1979
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 16% 8% 7% 5% 4%

Janeiro -64% -72% -65% -78% X -78% X

Fevereiro 3% -9% -24% -17% -23%

Março -16% -14% -26% 12% -24%

Abril 4% 1% 23% -3% 26%

Maio 84% 92% 119% 73% 103%

Junho -69% -75% -73% -71% -75%

Julho 7% 6% -5% 3% -25%

Agosto 81% 43% 17% -8% -8%

Setembro 4% -17% -22% -33% -8%

Outubro 64% 70% 77% 93% 77%

Novem-
bro -29% -5% -9% 14% 19%

Dezembro 92% 44% 37% 36% 32%

Estiagem climática Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.1.2. ano de 1980

O	ano	de	1980	apresentou	precipitação	anual	nas	microrregiões	entre	
10%	abaixo	e	76%	acima	das	respectivas	normais	climatológicas.	No	que	
se refere à precipitação mensal houve uma oscilação em relação à respetiva 
normal	climatológica	mensal,	que	variou	entre	71%	abaixo	e	281%	acima.

Nas	 cinco	microrregiões	 os	meses	 de	 janeiro,	 fevereiro,	 abril	 e	 junho	
foram	de	precipitações	entre	71%	e	1%	abaixo	das	normais	climatológicas;	
enquanto	os	meses	de	março,	agosto	e	dezembro	registraram	precipitações	
entre	2%	e	281%	acima	das	normais	climatológicas;	e	os	meses	de	maio,	ju-
lho,	setembro,	outubro	e	novembro	apresentaram	oscilações	nas	precipita-
ções	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	31%	abaixo	e	205%	acima.

seguindo o critério adotado não houve estiagem neste ano em nenhuma 
microrregião,	Também	não	houve	mês	seco.	Se	o	critério	de	baixa	superior	
a	60%	for	estendido	a	todos	os	meses,	tem-se	ocorrência	de	estiagem	tam-
bém	em	abril	desse	ano	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste	e	Cha-
pecó,	pela	precipitação	ter	oscilado	entre	71%	e	68%	abaixo	das	normais	
climatológicas mensais.

não houve registro de desastres por estiagem em 1980. 
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quadro 73. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1980)

1980
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 76% 0% -9% -10% 3%

Janeiro -1% -16 -13% -18% -4%

Fevereiro -34% -35 -29% -49% -6%

Março 67% 36 25% 2% 25%

Abril -71% -68 -52% -58% -44%

Maio 32% 4 -15% -1% -5%

Junho -50% -46 -43% -42% -32%

Julho -26% -9 11% -16% 33%

Agosto 281% 61 29% 8% 51%

Setembro 205% 20 -21% -17% 6%

Outubro 168% 15 -9% 2% -18%

Novembro 187% 19 -16% 10% -31%

Dezembro 112% 29 47% 58% 68%
Fonte: elaboração própria.

2.1.3. ano de 1981

Em	1981,	a	precipitação	média	anual	nas	cinco	microrregiões	situou-se	
entre	17%	e	24%	abaixo	das	respetivas	normais	climatológicas,	com	os	li-
mites	de	variação	mensal	entre	87%	abaixo	e	73%	acima.	Nas	cinco	micror-
regiões	os	meses	de	março,	maio,	junho,	julho,	agosto,	setembro	e	outubro	
foram	de	precipitações	entre	13%	a	87%	abaixo	da	normal	climatológica;	e	
apenas	os	meses	de	novembro	e	dezembro	registraram	precipitações	acima	
da	normal	climatológica,	entre	8%	e	73%;	já	os	meses	de	janeiro,	fevereiro	
e	abril	apresentaram	oscilações	nas	precipitações,	variando	entre	14%	aci-
ma	e	9%	abaixo	da	normal	climatológica.	

Os	meses	de	maio	e	julho,	apresentarem	precipitações	abaixo	das	nor-
mais	climatológicas	em	mais	de	60%	mas,	de	acordo	com	o	critério	ado-
tado, não podem ser considerados de estiagem. Foram, contudo, meses 
secos	em	algumas	microrregiões:	maio	foi	um	mês	seco	na	microrregião	de	

Chapecó	com	precipitação	81%	abaixo	da	normal	climatológica;	julho	nas	
microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste	e	Xanxerê,	com	precipitações	em	
87%	e	85%	abaixo	das	normais	climatológicas,	respectivamente.	

neste ano também não houve registro de desastres por estiagem.

quadro 74. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1981)

1981
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -24% -22% -18% -17% -23%

Janeiro -5% -8% 4% 14% -8%

Fevereiro -9% -9% 4% 5% -5%

Março -43% -40% -25% -22% -45%

Abril 14% 12% 9% -7% 9%

Maio -77% -81% X -76% -73% -75%

Junho -14% -21% -26% -23% -23%

Julho -87% X -81% -85% X -73% -64%

Agosto -44% -24% -22% -34% -13%

Setembro -37% -28% -35% -23% -30%

Outubro -56% -47% -38% -46% -39%

Novembro 15% 13% 42% 11% 8%

Dezembro 46% 54% 28% 73% 12%

Mês seco 

Fonte: elaboração própria.

2.1.4. ano de 1982

O	ano	de	1982	teve	uma	precipitação	anual	nas	microrregiões	que	va-
riou	entre	1	e	9%	acima	das	respetivas	normais	climatológicas.	Apenas	na	
microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste	houve	redução	dessa	variável,	mas	em	
somente	4%	abaixo	da	normal	climatológica.	Os	meses	apresentaram	osci-
lação	na	precipitação	em	relação	a	normal	climatológica	entre	82%	abaixo	
e	162%	acima.



Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	janeiro,	março,	abril,	maio,	se-
tembro	 e	 dezembro	 foram	 de	 precipitações	 entre	 5%	 e	 82%	 abaixo	
da	normal	climatológica;	enquanto	nos	meses	de	fevereiro,	junho,	julho,	
agosto	e	novembro	apresentaram	precipitações	acima	das	normais	 cli-
matológicas,	entre	8%	e	162%;	o	único	mês	que	apresentou,	simultane-
amente,	oscilações	acima	e	abaixo	da	normal	 foi	outubro,	com	valores	
variando	entre	15%	abaixo	da	normal	climatológica	e	33%	acima	da	nor-
mal climatológica. 

Em	janeiro	houve	estiagem	climatológica	nas	cinco	microrregiões	com	
precipitação	entre	60%	e	82%	abaixo	da	normal	climatológica,	além	disso,	
esse mês também foi seco na microrregião de são Miguel do oeste. tam-
bém houve ocorrência de mês seco na microrregião de Joaçaba em abril, 
com	precipitações	em	81%	abaixo	da	normal	climatológica;	as	demais	mi-
crorregiões	apesar	de	não	terem	apresentado	mês	seco	em	abril,	foram	de	
precipitação	em	mais	de	64%	abaixo	da	normal	climatológica.	Outro	mês	
que também registrou estiagem foi setembro, mas apenas na microrregião 
de	Joaçaba,	com	precipitação	em	78%	abaixo	da	normal	climatológica.

Apesar	de	terem	sido	registrados	meses	de	precipitação	abaixo	da	nor-
mal	 climatológica,	 tipificando	 estiagem	e	meses	 secos,	 não	 se	 verificaram	
decretações	de	situação	de	emergência	ou	desastre	por	estiagem.	

quadro 75. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1982)

1982
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -4% 1% 9% 7% 8%

Janeiro -82% X -68% -60% -60% -60%

Fevereiro 32% 21% 11% 14% 39%

Março -35% -34% -36% -19% -21%

Abril -64% -69% -72% -75% -81% X

Maio -32% -30% -22% -21% -16%

Junho 69% 75% 94% 85% 71%

Julho 44% 31% 54% 8% 34%

Agosto 10% 18% 25% 52% 44%

Setembro -51% -50% -51% -54% -78%

Outubro -15% 6% 24% 33% 26%

Novembro 123% 136% 162% 135% 154%

Dezembro -37% -17% -18% -5% -7%

Estiagem climática Mês seco
Fonte: elaboração própria.

2.1.5. ano de 1983

O	ano	de	1983	foi	de	precipitações	anuais	entre	45%	e	63%	acima	das	
normais	climatológicas	das	microrregiões.	Os	meses	apresentaram	oscilação	
nas	precipitações	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	48%	abaixo	e	
uns	incríveis	398%	acima.	Esse	foi	um	ano	sem	ocorrência	de	estiagem	cli-
matológica, mês seco, nem registro de estiagem enquanto desastres.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	agosto	e	outubro	foram	de	preci-
pitações	entre	12%	e	48%	abaixo	das	normais	climatológicas;	enquanto	os	
meses	de	 janeiro,	 fevereiro,	março,	abril,	maio,	 junho	e	 julho	registraram	
precipitações	entre	12%	e	398%	acima	das	normais	climatológicas;	e	o	mês	
de	setembro	apresentou	oscilações	nas	precipitações	em	relação	às	normais	
climatológicas	entre	2%	abaixo	e	35%	acima.

Não	houve	estiagem	nas	microrregiões	e	também	não	houve	meses	secos.	É	
importante	notar	que,	mesmo	com	meses	em	que	as	precipitações	foram	abaixo	
da normal climatológica, não houve registro de desastres por estiagem em 1983. 

Quadro	76.	Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1983)

1983
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 45% 55% 58% 63% 49%

Janeiro 12% 14 10% 29% 19%

Fevereiro 68% 69 64% 59% 34%

Março 67% 68 61% 88% 31%

Abril 46% 45 59% 39% 28%

Maio 183% 178 138% 152% 123%
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Junho 28% 27 52% 34% 50%

Julho 312% 373 390% 398% 371%

Agosto -43% -31 -36% -12% -48%

Setembro -2% 27 30% 27% 35%

Outubro -20% -30 -23% -30% -30%

Novembro -21% -8 12% 27% 2%

Dezembro -20% -27 -18% -27% 0%
Fonte: elaboração própria.

2.1.6.	Ano	de	1984

Em	1984,	as	precipitações	anuais	foram	entre	1%	e	8%	abaixo	das	respetivas	
normais	climatológicas,	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Chapecó	e	
Joaçaba;	na	microrregião	de	Xanxerê	foi	exatamente	igual	à	normal;	e	na	micror-
região	de	Concórdia	 foi	de	10%	acima.	Os	meses	apresentaram	oscilação	na	
precipitação	em	relação	a	normal	climatológica	entre	61%	abaixo	e	131%	acima.

Nas	 cinco	microrregiões	 os	meses	 de	 abril,	maio,	 julho	 e	 outubro	 fo-
ram	de	precipitações	abaixo	das	normais	climatológicas	entre	19%	e	61%;	
apenas	em	junho,	agosto	e	novembro	a	precipitação	foi	acima	das	normais	
climatológicas	entre	20%	e	151%;	já	os	meses	de	janeiro,	fevereiro,	março,	
setembro	e	dezembro	apresentaram	variações	positivas	e	negativas	nas	pre-
cipitações,	os	valores	oscilaram	entre	46%	abaixo	da	normal	climatológica	e	
28%	acima	da	normal	climatológica.	

Outubro	 foi	o	mês	de	maior	redução	das	precipitações	mensais,	entre	
33%	e	61%	abaixo	da	normal	climatológica,	tendo	sido	registrada	estiagem	
climatológica	na	microrregião	de	Joaçaba	com	61%	de	precipitação	abaixo	
da	normal	climatológica.	Ainda	nesse	mês,	a	microrregião	de	Xanxerê	não	
apresentou	estiagem	por	1%	de	precipitação	acima	do	limite	para	caracte-
rização	do	fenômeno.	Nas	demais	microrregiões,	a	precipitação	nesse	mês	
variou	entre	33%	e	45%	abaixo	da	normal	climatológica.	O	déficit	de	pre-
cipitações	nesse	mês	chegou	a	244%,	considerando	as	cinco	microrregiões.

Mantendo a tendência dos anos anteriores, mesmo com meses de chuvas 
abaixo	da	normal	climatológica	e	estiagem	em	Joaçaba	em	outubro	não	fo-
ram registrados desastres por estiagem.

quadro 77. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1984)

1984
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -8% -1% 0% 10% -3%

Janeiro 5% 8% 9% -7% -17%

Fevereiro -46% -29% 6% 7% -36%

Março -7% 8% 5% -4% 28%

Abril -29% -32% -21% -37% -10%

Maio -36% -31% -31% -19% -36%

Junho 20% 40% 55% 55% 52%

Julho -27% -15% -33% -7% -36%

Agosto 85% 121% 116% 131% 151%

Setembro 14% -6% -10% 14% -17%

Outubro -45% -46% -59% -33% -61%

Novembro 44% 41% 29% 35% 34%

Dezembro -34% -9% -8% 20% -13%

Estiagem climática

Fonte: elaboração própria.

2.1.7. ano de 1985

Em	1985,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	abai-
xo	das	normais	climatológicas,	entre	17%	e	34%.	Os	meses	apresentaram	
oscilação	na	precipitação	em	relação	à	normal	climatológica	de	67%	abaixo	
a	78%	acima.

Nas	 cinco	microrregiões	 os	meses	 de	 janeiro,	 junho,	 julho,	 setembro,	
outubro,	novembro	e	dezembro	foram	de	precipitações	abaixo	das	normais	
climatológicas	 entre	 4%	 e	 67%;	 os	meses	 de	 fevereiro	 e	 abril	 foram	 os	
únicos	de	precipitações	acima	das	normais	climatológicas,	entre	4%	e	78%;	
nos	meses	de	março,	maio	e	agosto	as	precipitações	oscilaram	em	relação	
as	normais	climatológicas	entre	62%	abaixo	e	42%	acima.
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O	ano	de	1985	já	começou	com	precipitações	entre	53%	e	67%	abaixo	
da	normal	climatológica	em	janeiro	nas	cinco	microrregiões,	registrando	
estiagem	climatológica	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Chape-
có,	Xanxerê	e	Joaçaba	(por	7%	a	mais	do	limite	precipitação	em	relação	
a normal climatológica a microrregião de Concórdia não registrou estia-
gem).	Nas	cinco	microrregiões,	mantendo	a	tendência	de	janeiro,	os	me-
ses	de	junho,	julho,	setembro,	outubro,	novembro	e	dezembro	foram	de	
precipitações	abaixo	das	normais	climatológicas	entre	20%	e	67%,	sendo	
que,	entre	esses	meses,	o	mês	de	junho	apresentou	a	maior	redução	de	
precipitação,	 entre	 50%	 e	 67%.	Houve	 estiagem	 climatológica	 no	mês	
de dezembro na microrregião de são Miguel do oeste, com redução de 
62%	na	precipitação	em	relação	a	normal	climatológica	e	na	microrregião	
de	 Joaçaba,	 com	66%	de	 redução	da	precipitação	em	 relação	 a	 normal	
climatológica. 

Destaca-se	que,	diferente	dos	anos	anteriores,	as	precipitações	acima	
das	normais	climatológicas	em	1985	provavelmente	não	foram	suficien-
tes	para	suprir	a	demanda	por	água,	podendo	ter	acumulando	déficit	e	
prejuízos,	principalmente	pelas	precipitações	abaixo	das	normais	clima-
tológicas que persistiram de setembro a dezembro nesse ano. no ano, 
não	foram	decretadas	situações	de	estiagem.	Contudo,	as	decretadas	em	
janeiro	de	2006	são,	com	certeza,	decorrentes	da	estiagem	ocorrida	em	
dezembro.

quadro 78. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1985)

1985
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -17% -23% -24% -21% -34%

Janeiro -67% -65% -67% -53% -62%

Fevereiro 78% 56% 52% 59% 46%

Março 23% -5% -27% 20% -31%

Abril 4% 9% 10% 10% 17%

Maio 22% -19% -39% 2% -62%

Junho -67% -67% -50% -67% -58%

Julho -4% -20% -34% -43% -43%

Agosto 42% 14% 11% 2% -47%

Setembro -30% -27% -29% -32% -38%

Outubro -56% -49% -34% -54% -39%

Novembro -58% -40% -31% -40% -29%

Dezembro -62% -53% -42% -41% -66%

Estiagem climática

Fonte: elaboração própria.

2.2. Do padrão EC sem decretação de desastre ao padrão EC com 
decretação de desastre (1986 a 1994)

Neste	 período	 de	 nove	 anos	 houve	 estiagens	 climáticas	 nos	 anos	 de	
1987	e	1991,	e	meses	secos	nos	anos	de	1988,	1993	e	1994.	Uma	análise	
mais	cuidadosa	revela	há	um	padrão	de	transição	já	que,	neste	período:	a)	
por	um	lado	continua	a	ocorrer	estiagem	climática	e	meses	secos,	como	
se observar em quatro desses nove anos, sem que ocorra decretação de 
desastre por estiagem; b) por outro lado, assiste-se ao esboço de alguma 
relação	entre	estiagem	climática	e	decretação	de	desastre	por	estiagem	
(anos	de	1986,	em	consequência	provável	da	estiagem	de	dezembro	de	
1985, e 1991). 

Isto	significa	que	embora	ainda	seja	dominante	o	padrão	de	ocorrência	
de eC sem que ocorra decretação de desastre por estiagem, essa relação 
começa a acontecer em um ou outro caso. 

2.2.1.	Ano	de	1986

O	 ano	 de	 1986	 também	 foi	 de	 precipitações	 anuais	 entre	 3%	 a	 17%	
abaixo	das	normais	climatológicas	das	cinco	microrregiões.	Os	meses	apre-
sentaram oscilação na precipitação em relação anormal climatológica mensal 
de	entre	83%	abaixo	e	61%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	menores	volumes	de	precipitações	foram	re-
gistrados	em	junho,	julho	e	outubro,	variando	entre	24%	e	83%	abaixo	das	
normais	 climatológicas,	 considerando	as	precipitações	 totais.	O	mês	mais	
grave	foi	junho,	com	déficit	em	337%.	Por	sua	vez,	o	único	mês	em	que	as	
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chuvas foram acima das normais climatológicas foi abril, com valores entre 
10%	e	61%.	Nos	meses	janeiro,	fevereiro,	março,	maio,	agosto,	setembro,	
novembro	e	dezembro	ocorreu	precipitação	oscilante	entre	47%	abaixo	e	
47%	acima	das	normais	climatológicas.

O	mês	de	 janeiro	apresentou	precipitações	em	relação	às	normais	cli-
matológicas	entre	15%	abaixo	e	4%	acima.	Contudo,	o	déficit	acumulado	
entre	os	meses	de	setembro	e	dezembro	de	1985,	com	precipitações	abai-
xo	das	normais	climáticas,	atingiu	no	final	desse	período	o	déficit	de	entre	
137%	e	207%	nas	cinco	microrregiões.	Essa	situação	justifica	os	desastres	
ocorridos	já	em	janeiro	de	1986.	

Junho	foi	o	mês	com	as	precipitações	mais	abaixo	das	normais	climatoló-
gicas,	entre	48%	e	83%,	tendo	sido	os	83%	de	precipitações	abaixo	da	nor-
mal climatológica registrado na microrregião de Joaçaba, a qual registrou um 
mês	seco.	No	mês	de	dezembro	predominaram	as	precipitações	abaixo	das	
normais	climatológicas,	entre	30%	e	47%,	com	exceção	da	microrregião	de	
Joaçaba	que	apresentou	precipitação	em	3%	acima	da	normal	climatológica.	

de acordo com os dados apresentados sobre os registros de desastres 
de	estiagem	(Quadro	71),	podemos	observar	que	1986	é	o	ano	dos	primei-
ros	registros	oficiais	de	desastre	por	estiagem,	no	período	de	1979	a	2013.	
No	mês	de	 janeiro	as	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Chapecó	e	
Concórdia decretaram estado de calamidade pública. Porém, conforme os 
dados	climáticos,	apenas	as	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste	e	Joaçaba	
apresentaram	uma	redução	na	precipitação	acima	de	60%	em	relação	a	nor-
mal climatológica.

Assim,	em	São	Miguel	a	decretação	está	em	concordância	e	vem,	com	
certeza, na decorrência do período de estiagem ocorrido em dezembro 
de	1985.	Os	decretos	das	demais	microrregiões	 se	 justificam,	 com	cer-
teza,	devido	ao	déficit	de	precipitação	acumulado	entre	setembro	e	de-
zembro de 2015. Pode-se assinalar, contudo, que tanto em Joaçaba (que 
também	teve	estiagem)	e	Xanxerê	(com	normais	climatológicas	similares	
as	das	microrregiões	de	Chapecó	e	Concórdia)	não	houve	decretação	de	
estiagem nesse ano.

quadro 79. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1986)

1986
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -3% -7% -10% -13% -17%

Janeiro -2% -5% 4% -15% -14%

Fevereiro 6% -13% 13% -24% 16%

Março 47% 10% -10% 20% -29%

Abril 61% 58% 42% 60% 10%

Maio 47% 46% 43% 32% -5%

Junho -48% -64% -73% -68% -83% X

Julho -24% -53% -54% -60% -70%

Agosto -11% 7% -1% 3% -7%

Setembro 0% 16% 16% 15% -9%

Outubro -38% -49% -43% -44% -39%

Novembro -15% 2% -4% -12% 9%

Dezembro -39% -30% -46% -47% 3%

Mês seco
Fonte: elaboração própria.

2.2.2. ano de 1987

O	ano	de	1987	manteve	a	tendência	dos	anos	de	1985	e	1986,	com	pre-
cipitações	anuais	abaixo	das	normais	climatológicas	nas	várias	microrregiões,	
contudo,	menos	acentuadas,	entre	2%	e	8%;	a	única	exceção	foi	a	micror-
região	de	Concórdia,	com	precipitação	em	apenas	1%	acima	da	normal	cli-
matológica. os meses apresentaram oscilação na precipitação em relação a 
normal	climatológica	entre	74%	abaixo	e	128%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	com	precipitações	abaixo	das	normais	
climatológicas	foram	março,	agosto,	setembro	e	novembro,	com	variações	
entre	6%	e	74%;	o	único	mês	em	que	predominou	precipitações	acima	da	
normal	climatológica	 foi	maio,	entre	31%	e	128%.	Os	meses	de	 janeiro,	
fevereiro,	abril,	junho,	julho,	outubro	e	dezembro	apresentaram	oscilações	
nas	precipitações	variando	em	relação	as	normais	climatológicas	entre	34%	
abaixo	e	67%.

C
a

PÍ
t

u
lo

 v

175



quadro 80. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1987)

1987
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -2% -2% -4% 1% -8%

Janeiro 12% 12% 10% 11% -1%

Fevereiro 34% 25% -8% -15% 8%

Março -46% -61% -65% -61% -62%

Abril 58% 37% 10% 67% -11%

Maio 31% 67% 108% 88% 128%

Junho -16% -15% 3% -6% 2%

Julho 48% -8% -25% -5% -34%

Agosto -37% -33% -6% -24% -14%

Setembro -73% -74% -68% -71% -59%

Outubro -14% 7% 3% 24% -5%

Novembro -9% -22% -28% -34% -32%

Dezembro -10% 9% -4% 18% -26%

Estiagem climática

Fonte: elaboração própria.

o mês de setembro foi o que registrou a maior redução da precipitação, 
entre	59%	e	74%,	abrangendo	as	cinco	microrregiões,	com	registro	de	es-
tiagem	climatológica	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Chapecó,	
Xanxerê	e	Concórdia.	A	microrregião	de	Joaçaba	não	apresentou	estiagem	
por	1%	acima	do	valor	de	referência	de	caracterização	do	fenômeno.	Con-
siderando	o	 total	 das	 cinco	microrregiões	o	déficit	 de	precipitação	desse	
mês	foi	de	344%.	Nesse	ano	não	houve	registro	de	desastres	por	estiagem.

2.2.3. ano de 1988

Ainda	mantendo	a	tendência	dos	anos	de	1985,	1986	e	1987,	o	ano	de	
1988	 apresentou	 precipitações	 anuais	 abaixo	 das	 normais	 climatológicas	
das	microrregiões,	entre	17%	e	27%.	Os	meses	apresentaram	oscilação	na	
precipitação	em	relação	anormal	climatológica	entre	94%	abaixo	e	109%	
acima.

Nas	 cinco	microrregiões	 os	meses	 de	 fevereiro,	março,	 julho,	 agosto,	
setembro,	outubro	e	novembro	foram	de	precipitações	entre	6%	e	91%	
abaixo	das	normais	 climatológicas;	 apenas	 em	abril	 e	maio	 a	precipitação	
foi	acima	das	normais	climatológicas,	entre	22%	e	109%.	Os	demais	meses	
apresentaram	variações	na	precipitação	menores	ou	não	simultâneas,	entre	
9%	acima	e	29%	abaixo	da	normal	climatológica.

Os	meses	de	março,	julho	e	agosto,	além	de	apresentarem	precipitação	
abaixo	das	normais	climatológicas	entre	47%	e	94%,	também	foram	secos.	
No	mês	de	setembro	foi	registrado	estiagem	climática	na	Microrregião	de	
Xanxerê,	 com	precipitações	 62%	abaixo	 das	 normais	 climatológicas.	 Por	
entre	4%	e	11%	de	precipitações	acima	do	limite	para	caracterizar	estia-
gem,	as	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Chapecó	e	Concórdia	não	
registraram o fenômeno em setembro. os meses mais críticos, nesse sen-
tido,	foram	julho	e	agosto,	com	precipitações	entre	84%	e	91%	abaixo	das	
normais climatológicas.

Apesar	dos	meses	com	precipitações	abaixo	das	normais	climáticas	não	
houve registro de desastres desencadeados por estiagem.

quadro 81. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1988)

1988
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -24% -25% -19% -27% -17%

Janeiro 9% -6% -11% -3% -18%

Fevereiro -27% -41% -32% -42% -19%

Março -64% X -68% X -56% -63% X -47%

Abril 55% 43% 33% 43% 22%

Maio 39% 73% 103% 57% 109%

Junho -29% -23% 1% -22% -2%

Julho -91% X -90% X -90% X -82% -94% X

Agosto -81% X -85% X -84% X -91% X -86% X

Setembro -52% -56% -62% -49% -39%

Outubro -28% -16% -10% -27% -6%
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Novembro -29% -35% -38% -40% -57%

Dezembro -18% -27% -19% -25% 4%

Estiagem climática Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.2.4. anos de 1989 e 1990

Nos	anos	de	1989	a	1990	não	houve	nem	estiagem	climática	nem	regis-
tros	oficiais	de	desastres	do	tipo	estiagem	em	nenhuma	das	microrregiões	
do oeste Catarinense. 

O	ano	de	1989	foi	de	precipitações	anuais	entre	3%	abaixo	e	7%	acima	
das	normais	climatológicas	das	cinco	microrregiões.	Os	meses	apresentaram	
oscilação na precipitação em relação anormal climatológica mensal de entre 
58%	abaixo	e	91%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	abril,	maio,	outubro,	novembro	
e	dezembro	foram	de	precipitações	entre	58%	e	7%	abaixo	das	normais	
climatológicas;	 enquanto	 os	meses	 de	 janeiro	 e	 setembro	 registraram	
precipitações	entre	60%	e	91%	acima	das	normais	climatológicas;	e	os	
meses	de	 fevereiro,	março,	 junho	e	 julho	 apresentaram	oscilações	nas	
precipitações	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	50%	abaixo	e	
19%	acima.

Neste	ano	não	houve	estiagem	nas	microrregiões,	além	de	não	ter	havido	
mês seco. também não houve registro de desastres por estiagem em 1989. 

quadro 82. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1989)

1989
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 7% -1% 2% -3% -2%

Janeiro 84% 80 71% 91% 61%

Fevereiro 19% 6 15% -5% 8%

Março -13% -3 9% 26% 4%

Abril -15% -21 -25% -26% -7%

Maio -41% -32 -19% -13% -18%

Junho 7% -21 -36% -50% -45%

Julho -12% -26 -13% -34% 8%

Agosto 85% 34 16% 4% -14%

Setembro 86% 60 88% 70% 79%

Outubro -20% -21 -14% -27% -22%

Novembro -33% -23 -21% -23% -32%

Dezembro -29% -30 -42% -51% -58%

Fonte: elaboração própria.

O	ano	de	1990	foi	de	precipitações	anuais	elevadas,	entre	25%	a	40%	
acima	das	normais	climatológicas	das	cinco	microrregiões.	Os	meses	apre-
sentaram oscilação na precipitação em relação anormal climatológica mensal 
de	entre	26%	abaixo	e	123%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	apenas	o	mês	de	 fevereiro	apresentou	preci-
pitação	abaixo	das	normais	climatológicas,	entre	8%	e	33%;	enquanto	os	
meses	de	 janeiro,	abril,	maio,	 junho,	agosto,	setembro	e	novembro	regis-
traram	precipitações	entre	65%	e	129%	acima	das	normais	climatológicas;	
e	os	meses	de	março,	julho,	outubro	e	dezembro	apresentaram	oscilações	
nas	precipitações	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	43%	abaixo	e	
30%	acima.

Não	houve	estiagem	neste	ano	nas	microrregiões,	além	de	não	ter	ha-
vido	mês	seco.	Mesmo	com	meses	em	que	as	precipitações	foram	abaixo	
da normal climatológica, não houve registro de desastres por estiagem em 
1990. 
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quadro 83. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1990)

1990
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS
ANO 40% 33% 26% 25% 28%

Janeiro 107% 85 72% 65% 78%

Fevereiro -19% -20 -33% -8% -26%

Março 8% 0 -8% -7% 30%

Abril 129% 121 76% 51% 58%

Maio 67% 39 37% 81% 20%

Junho 123% 100 98% 98% 87%

Julho 6% -15 -9% -43% 26%

Agosto 9% 27 39% 4% 51%

Setembro 49% 33 38% 19% 13%

Outubro -4% 6 -8% 2% 2%

Novembro 17% 22 10% 55% 31%

Dezembro 6% 2 15% -4% -8%

Fonte: elaboração própria.

2.2.5. ano de 1991

O	ano	de	1991	apresentou	novamente	precipitações	anuais	abaixo	das	
normais	climatológicas	entre	17%	e	25%,	nas	cinco	microrregiões.	Os	me-
ses apresentaram oscilação na precipitação em relação anormal climatológi-
ca	entre	77%	abaixo	e	92%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	fevereiro,	março,	maio,	julho,	se-
tembro,	outubro	e	novembro	apresentaram	precipitações	abaixo	das	nor-
mais	climatológicas	entre	2%	e	77%;	os	únicos	meses	com	predomínio	de	
precipitações	 acima	das	normais	 climatológicas	 foram	 junho	e	dezembro,	
variando	entre	16%	e	92%;	já	os	meses	de	janeiro,	abril	e	agosto	apresenta-
ram valores de precipitação oscilante em relação as normais climatológicas 
entre	33%	abaixo	e	25%	acima.

no mês de fevereiro houve estiagem climatológica nas cinco microrre-
giões,	com	valores	de	precipitação	entre	70%	e	77%	abaixo	das	normais	

climatológicas,	com	mês	seco	na	microrregião	de	Xanxerê.	O	mês	de	março	
apresentou	redução	da	precipitação	entre	16%	e	69%,	foi	um	mês	seco	na	
microrregião de Concórdia.

Em	abril	os	valores	de	precipitação	oscilaram	entre	5%	abaixo	e	9%	aci-
ma	das	normais	climatológicas,	contudo,	houve	registro	situações	de	emer-
gência	ou	de	calamidade	pública	por	estiagem	em	todas	as	microrregiões	
provavelmente	por	causa	das	precipitações	abaixo	das	normais	climatológi-
cas de fevereiro e março. 

em setembro novamente houve estiagem climatológica, dessa vez nas 
microrregiões	 de	Xanxerê,	Concórdia	 e	 Joaçaba,	 com	 a	 precipitação	 va-
riando	entre	62%	e	76%	abaixo	das	normais	climatológicas,	contudo	sem	
registro	de	desastres.	As	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste	e	Chapecó	
apresentaram	oscilação	na	precipitação	entre	37%	e	53%	abaixo	das	nor-
mais climatológicas. 

Do	total	de	municípios	da	área	em	estudo,	68	municípios	foram	atingidos	
devido	às	baixas	precipitações,	dos	quais	31	decretaram	situação	de	emer-
gência	e	38	estados	de	calamidade	pública.	De	acordo	com	o	Jornal	Diário	
Catarinense	 (04/04/1991),	mais	 de	150.000	moradores	 da	 zona	urbana	 e	
200.000	da	zona	rural	foram	afetados	pela	falta	de	abastecimento	de	água	
potável.	

quadro 84. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1991)

1991
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -17% -24% -22% -25% -17%

Janeiro 2% -10% 25% -17% -16%

Fevereiro -73% -75% -77% X -73% -70%

Março -31% -50% -31% -69% X -16%

Abril 9% -5% -5% 3% 5%

Maio -71% -73% -77% -77% -71%

Junho 92% 92% 76% 70% 84%

Julho -43% -44% -36% -30% -49%
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Agosto -33% -29% -6% -15% 0%

Setembro -37% -53% -64% -62% -76%

Outubro -34% -23% -28% -10% -2%

Novembro -24% -36% -43% -47% -21%

Dezembro 46% 31% 16% 32% 46%

Estiagem climática Mês seco
Fonte: elaboração própria.

2.2.6.	Ano	de	1992

o ano de 1992 foi o único ano da década em que não houve estiagem. 
As	precipitações	anuais	foram	entre	12%	e	21%	acima	das	normais	clima-
tológicas	nas	microrregiões.	Os	meses	apresentaram	oscilação	na	preci-
pitação	em	relação	anormal	climatológica	que	entre	59%	abaixo	e	199%	
acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	janeiro,	abril,	outubro	e	dezem-
bro	foram	de	precipitações	entre	59%	e	9%	abaixo	das	normais	clima-
tológicas;	 enquanto	 os	meses	 de	 fevereiro,	março,	maio,	 junho,	 julho,	
agosto	e	novembro	registraram	precipitações	entre	0%	e	199%	acima	
das	normais	climatológicas;	e	o	mês	de	setembro	apresentou	oscilações	
nas	precipitações	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	20%	abai-
xo	e	5%	acima.

Não	se	registraram	estiagens	neste	ano	nas	microrregiões.	Não	houve	
meses secos. também não houve registro de desastres por estiagem em 
1992.

quadro 85. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1992)

1992
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 14% 21% 14% 17% 12%

Janeiro -49% -26 -20% -18% -25%

Fevereiro 84% 58 42% 28% 0%

Março 58% 74 67% 26% 46%

Abril -14% -30 -44% -55% -34%

Maio 77% 147 122% 150% 199%

Junho 7% 24 29% 29% 36%

Julho 38% 46 12% 48% 10%

Agosto 19% 34 40% 52% 46%

Setembro 5% -1 2% 4% -20%

Outubro -9% -31 -33% -39% -50%

Novembro 33% 31 20% 30% 15%

Dezembro -59% -42 -38% -18% -34%
Fonte: elaboração própria.

2.2.7. ano de 1993

Em	1993,	as	precipitações	anuais	foram	entre	1%	e	6%	acima	das	nor-
mais	climatológicas	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Chapecó	e	
Joaçaba;	e	entre	4%	e	8%	abaixo	nas	microrregiões	de	Xanxerê	e	Concór-
dia. os meses apresentaram oscilação na precipitação em relação anormal 
climatológica	que	variou	entre	82%	abaixo	e	77%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	fevereiro,	abril,	agosto,	outubro	
e	novembro	foram	de	precipitações	entre	2%	e	82%	abaixo	das	normais	
climatológicas;	 os	meses	 de	 janeiro,	maio,	 julho	 e	 setembro	 foram	 de	
precipitações	entre	1%	e	77%	acima	das	normais	 climatológicas;	e	os	
meses	de	março,	junho	e	dezembro	apresentaram	valores	de	precipita-
ção	variando	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	30%	abaixo	e	
33%	acima.

Agosto	 foi	um	mês	 seco	e	o	de	menor	volume	das	precipitações,	que	
se	 situaram	entre	60%	e	82%	abaixo	das	normais	climatológicas.	Apesar	
do	mês	 seco	de	agosto	e	de	outros	meses	 com	precipitações	 abaixo	das	
normais	climatológicas,	não	houve	declarações	de	estado	de	emergência	ou	
calamidade pública por estiagem.
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Quadro	86.	Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1993)

1993
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS
ANO 6% 1% -4% -8% 4%

Janeiro 61% 37% 49% 26% 33%

Fevereiro -8% -14% -23% -32% 0%

Março 33% 13% 5% -14% -3%

Abril -41% -47% -40% -40% -29%

Maio 47% 22% 21% 1% 45%

Junho 17% 0% -22% -20% -30%

Julho 27% 16% 3% 9% 3%

Agosto -64% -67% -60% -64% -82% X

Setembro 34% 37% 38% 21% 77%

Outubro -3% -2% -13% -2% -6%

Novembro -14% -8% -16% -10% -10%

Dezembro -12% 9% -1% 12% 12%
Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.2.8. ano de 1994

No	 ano	 de	 1994	 as	 cinco	 microrregiões	 apresentaram	 precipitações	
anuais	entre	4%	e	29%	acima	das	normais	climatológicas.	Os	meses	apre-
sentaram oscilação na precipitação em relação anormal climatológica entre 
80%	abaixo	e	108%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	janeiro	e	agosto	foram	de	precipi-
tações	entre	10%	e	80%	abaixo	das	normais	climatológicas;	já	nos	meses	
de	fevereiro,	abril,	 junho,	julho,	novembro	e	dezembro,	a	precipitação	foi	
acima	das	normais	climatológicas	entre	4%	e	108%;	e	durante	o	meses	de	
março, maio, setembro e outubro os valores de precipitação variaram em 
relação	às	normais	climatológicas	entre	48%	abaixo	e	56%	acima.	

Agosto	foi,	uma	vez	mais,	um	mês	seco	nas	microrregiões	de	Chapecó,	
Xanxerê,	Concórdia	e	Joaçaba,	com	precipitação	entre	77%	e	80%	abaixo	

das	normais	climatológicas.	Não	se	verificaram	registros	de	estado	de	emer-
gência ou calamidade pública por estiagem, neste ano.

quadro 87. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1994)

1994
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 29% 18% 8% 9% 4%

Janeiro -10% -34% -52% -46% -44%

Fevereiro 108% 95% 72% 91% 71%

Março 26% -4% -44% -42% -48%

Abril 8% 6% 4% 39% 4%

Maio 56% 28% 37% -2% 22%

Junho 11% 28% 15% 11% 34%

Julho 85% 73% 50% 68% 49%

Agosto -70% -77% X -80% X -80% X -80% X

Setembro 9% 2% -16% -10% -38%

Outubro 7% 3% -3% 11% -5%

Novembro 64% 59% 53% 33% 57%

Dezembro 40% 10% 36% 1% 7%

Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.3. Do padrão EC com decretação de desastre ao padrão 
decretação de desastre sem EC (1995 a 2005)

neste período de onze anos houve estiagens em sete desses anos (1995, 
1998,	1999,	2002,	2003,	2004	e	2005)	e	meses	secos	nos	anos	de	1996,	
1997, 1998, 1999, 2004 e 2005.

o que aparece como caraterístico deste período é que: a) por um lado, 
em alguns anos (1985, 1988, 1988-99, 2002, 2003 e 2005) mantêm-se um 
padrão	em	que	as	estiagens	climáticas	de	 forma	simultânea	(mesmo	mês)	
ou diferida (mês seguinte que, por vezes, calha no ano seguinte) se fazem 
acompanhar	de	decretações	de	desastre	por	estiagem;	b)	por	outro	lado,	nos	
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mesmos	ou	em	outros	anos	há	decretações	de	desastre	por	estiagem	sem	
que	tenha	havido	estiagem	climática	(1995,	1997,	1999,	2001-02	e	2003)	ou	
mês	seco	(1995,	2001-02	e	2003)	ou	ainda	situações	em	que	(2004),	só	com	
uma	estiagem	climática	 em	uma	microrregião,	 ocorrem	desproporcional-
mente,	sete	decretações	de	desastre,	abrangendo	todas	as	microrregiões.

2.3.1. ano de 1995

Já	no	ano	de	1995,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	
anuais	abaixo	das	normais	climatológicas	entre	12	%	e	19%.	Os	meses	apre-
sentaram oscilação na precipitação em relação à normal climatológica entre 
87%	abaixo	e	61%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	abril,	maio,	julho,	agosto	e	novem-
bro	foram	de	precipitações	entre	15%	e	87%	abaixo	das	normais	climato-
lógicas;	os	meses	de	janeiro	e	setembro	foram	de	precipitações	entre	15%	
e	58%	acima	das	normais	climatológicas;	enquanto	os	meses	de	fevereiro,	
junho,	outubro	e	dezembro	apresentaram	precipitações	com	valores	osci-
lantes	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	51%	abaixo	e	40%.	

Apesar	de	terem	predominado	precipitações	acima	das	normais	climato-
lógicas	de	novembro	de	1994	a	janeiro	de	1995,	em	fevereiro	nas	microrre-
giões	de	Chapecó	e	Concórdia,	houve	decretação	de	emergência	por	estia-
gem,	com	precipitação	em	10%	e	24%	abaixo	das	normais	climatológicas,	
respectivamente,	o	que	não	configura	estiagem	climática.	

O	mês	 de	maio,	 além	de	 apresentar	 precipitações	 entre	 75%	e	 87%	
abaixo	das	normais	climatológicas,	também	foi	um	mês	seco	nas	microrre-
giões	de	Xanxerê,	Concórdia	e	 Joaçaba.	Em	novembro	 foram	registradas	
estiagens	climatológicas	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Cha-
pecó	e	Xanxerê,	com	valores	de	precipitações	entre	62%	e	72%	abaixo	
das	normais	climatológicas.	As	microrregiões	de	Concórdia	e	 Joaçaba	não	
apresentaram	estiagem	climática	nesse	mês	por	diferenças	de	2%	e	3%	de	
precipitação	acima	do	valor	de	referência	para	estiagem	climática.	

O	mês	de	dezembro	apresentou	precipitações	entre	51%	abaixo	e	2%	
abaixo	da	normal	climatológica	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	
Chapecó	e	Xanxerê,	 as	quais	 declararam	desastres	de	estiagem	possivel-
mente desencadeados pelos meses de anteriores, em que desde abril pre-

dominaram	precipitações	abaixo	das	normais	climatológicas,	principalmente	
em	novembro	quando	houve	estiagem	climática.

quadro 88. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1995)

1995
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS
ANO -19% -14% -17% -18% -12%

Janeiro 58% 48% 51% 15% 61%

Fevereiro 17% -10% -25% -24% 10%

Março 30% 22% 2% 4% -25%

Abril -15% -25% -29% -42% -43%

Maio -75% -81% -87% X -82% X -87% X

Junho -21% 12% 2% 40% 18%

Julho -52% -49% -39% -46% -37%

Agosto -33% -23% -37% -20% -51%

Setembro 24% 33% 50% 26% 40%

Outubro -23% -1% -10% 2% -8%

Novembro -72% -62% -65% -58% -57%

Dezembro -51% -34% -26% -37% 2%
Estiagem climática Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.3.2.	Ano	de	1996

Em	1996,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	aci-
ma	 da	 normal	 climatológica	 entre	 11%	 e	 13%.	Os	meses	 apresentaram	
oscilação	na	precipitação	em	relação	anormal	climatológica	de	entre	85%	
abaixo	e	79%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	apenas	os	meses	de	abril	e	maio	foram	de	preci-
pitações	abaixo	das	normais	climatológicas,	entre	43%	e	72%;	os	meses	de	
janeiro,	fevereiro,	março,	junho,	agosto	e	dezembro	foram	de	precipitações	
entre	90%	e	2%	acima	das	normais	climatológicas;	enquanto	os	meses	de	
julho,	 setembro,	outubro	e	novembro	 tiveram	precipitações	 com	valores	
oscilantes,	entre	41%	abaixo	e	66%	acima	das	normais	climatológicas.
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Maio, na microrregião de Joaçaba, foi um mês seco, com a precipitação 
mais	reduzida	do	ano	na	mesorregião	oeste,	em	85%	abaixo	da	normal	clima-
tológica,	havendo	nesse	ano	registros	de	estiagens	nas	mesorregiões	de	Cha-
pecó	e	Joaçaba	(janeiro),	Chapecó	(maio)	e	São	Miguel	do	Oeste	(dezembro).

quadro 89. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1996)

1996
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS
ANO 11% 13% 13% 11% 11%

Janeiro 76% 71% 49% 79% 49%
Fevereiro 43% 36% 23% 29% 23%

Março 69% 60% 82% 60% 90%
Abril -52% -60% -72% -64% -71%
Maio -43% -69% -72% -73% -85% X
Junho 29% 30% 42% 11% 62%
Julho -18% -21% -13% -23% 2%

Agosto 41% 34% 32% 66% 6%
Setembro -13% 24% 41% 28% 30%
Outubro 30% 29% 31% -3% 12%

Novembro -41% -18% -22% 17% -36%
Dezembro 29% 39% 40% 20% 45%

Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.3.3. ano de 1997

Em	1997,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	aci-
ma	da	normal	climatológica,	entre	21%	e	31%.	Os	meses	apresentaram	os-
cilação	na	precipitação	em	relação	a	normal	climatológica	entre	76%	abaixo	
e	141%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	março,	abril	e	maio	foram	de	pre-
cipitações	abaixo	das	normais	climatológicas,	entre	4%	e	76%;	os	meses	de	
fevereiro,	junho,	agosto,	outubro	e	novembro	foram	de	precipitações	entre	
30%	e	141%	acima	das	normais	climatológicas;	já	os	meses	de	janeiro,	julho,	

setembro	e	dezembro	apresentaram	valores	oscilantes,	entre	17%	abaixo	e	
29%	acima	das	normais	 climatológicas.	Na	microrregião	de	São	Miguel	do	
oeste, o mês de março foi seco, também o com maior redução da precipita-
ção	do	ano	na	Mesorregião	Oeste,	em	76%	abaixo	da	normal	climatológica.

No	ano	de	1997	houve	decretações	de	desastre	por	estiagem	no	mês	de	
fevereiro,	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Xanxerê,	Concórdia,	
Joaçaba.	No	mês	de	março	há	decretações	na	microrregião	de	Chapecó.	
Nos	meses	de	abril	e	maio,	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Cha-
pecó, Concórdia e Joaçaba.

quadro 90. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1997)

1997
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 21% 28% 29% 31% 27%

Janeiro -6% -4% -12% -12% 29%

Fevereiro 53% 82% 108% 89% 60%

Março -76% X -50% -4% -45% -26%

Abril -65% -57% -57% -65% -64%

Maio -22% -21% -17% -23% -17%

Junho 30% 39% 36% 45% 46%

Julho 20% 15% 13% 19% -17%

Agosto 65% 59% 65% 76% 74%

Setembro 11% 22% 29% -9% 6%

Outubro 108% 113% 90% 141% 82%

Novembro 68% 85% 72% 84% 113%

Dezembro 17% 6% -1% 23% 14%

Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.3.4. ano de 1998

Em	1998,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	aci-
ma	das	normais	climatológicas	entre	32%	e	41%.	Os	meses	apresentaram	
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oscilação	na	precipitação	em	relação	a	normal	climatológica	entre	80%	abai-
xo	e	196%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	maio,	junho,	e	novembro	foram	de	
precipitações	entre	3%	e	80%	abaixo	das	normais	climatológicas;	já	em	fe-
vereiro,	março,	abril,	agosto	e	setembro,	as	precipitações	ocorreram	entre	
73%	e	196%	acima	das	normais	climatológicas;	nos	meses	de	janeiro,	junho,	
outubro	e	dezembro	houve	oscilações	na	precipitação	variando	em	relação	
às	normais	climatológicas	entre	23%	abaixo	e	83%	acima.

quadro 91. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1998)

1998
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS
ANO 32% 39% 41% 37% 40%

Janeiro -3% 45% 65% 83% 46%

Fevereiro 112% 130% 90% 153% 43%

Março 170% 128% 118% 99% 128%

Abril 78% 104% 119% 103% 196%

Maio -25% -14% -16% -3% -39%

Junho -41% -51% -51% -47% -40%

Julho 9% 0% 17% -7% 10%

Agosto 136% 135% 171% 103% 145%

Setembro 73% 69% 71% 77% 96%

Outubro 22% 20% 19% -2% 14%

Novembro -80% X -72% -72% -79% X -65%

Dezembro -23% 1% 4% -21% -6%
Estiagem climática Mês seco

Fonte: elaboração própria.

O	mês	de	novembro	apresentou	estiagem	climática	nas	cinco	microrre-
giões,	com	precipitações	entre	65%	e	80%	abaixo	das	normais	climatológicas	
e	mês	seco	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste	e	Concórdia,	que	regis-
traram	precipitação	em	80%	e	79%	abaixo	das	normais	climatológicas.	O	dé-
ficit	total	de	precipitações	desse	mês	foi	de	368%.	Somente	na	microrregião	
de são Miguel do oeste foram registrados desastres de estiagem neste mês. 

2.3.5. ano de 1999

Em	1999,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	novamente	precipitações	
anuais	abaixo	da	normal	climatológica	entre	11	%	e	23%.	Os	meses	apre-
sentaram oscilação na precipitação em relação à normal climatológica entre 
85%	abaixo	e	46%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	março,	maio,	agosto,	setembro,	no-
vembro	e	dezembro	apresentaram	precipitações	abaixo	das	normais	clima-
tológicas	entre	1%	e	85%;	apenas	o	mês	de	abril	e	julho	foi	de	precipitações	
acima	das	normais	climatológicas,	variando	entre	5%	e	59%;	enquanto	os	me-
ses	de	janeiro,	fevereiro,	junho,	e	outubro	apresentaram	precipitações	com	
valores	oscilantes	em	relação	a	normal	climatológica	entre	29%	abaixo	e	41%	
acima.

Já	 em	 janeiro	 desse	 ano	 foram	 decretados	 desastres	 de	 estiagem	 nas	
microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Chapecó	e	Xanxerê,	que	apresen-
taram	precipitações	 variando	 entre	 6%	abaixo	 da	 normal	 climatológica	 e	
41%	acima	da	normal	 climatológica	 (ou	 seja,	 não	 apresentaram	estiagem	
climática).	Esta	realidade,	contudo,	deve	ser	consequência	das	estiagens	de	
novembro de 1998.

em março foram, novamente, registrados desastres desencadeados por 
estiagem	climática	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste	e	Concórdia,	
as	 quais	 apresentaram,	 nesse	mês,	 precipitações	 em	 49%	e	 47%	 abaixo	
das	normais	climatológicas,	respectivamente	(ou	seja,	não	tiveram	estiagem	
climática).	

Agosto	 foi	mês	 seco	 nas	 cinco	microrregiões	 com	precipitações	 entre	
79%	e	85%	abaixo	das	normais	climatológicas,	com	déficit	total	de	precipi-
tações	em	403%	em	relação	a	normal	climatológica,	o	que	pode	ter	contri-
buído para o registro de desastre por estiagem ocorrido na microrregião de 
Xanxerê	em	outubro,	apesar	de	nesse	mês	está	ter	registrado	precipitações	
em	12%	acima	das	normais	climatológicas.

O	mês	de	novembro	apresentou	estiagem	climática	nas	microrregiões	de	
São	Miguel	do	Oeste,	Xanxerê	e	Concórdia,	com	precipitações	entre	63%	
e	66%	abaixo	das	normais	climatológicas.

C
a

PÍ
t

u
lo

 v

183



quadro 92. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (1999)

1999
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -23% -17% -11% -11% -11%

Janeiro -6% 41% 40% 31% 19%

Fevereiro -26% -7% 7% -12% 16%

Março -49% -47% -38% -44% -35%

Abril 6% 12% 25% 55% 5%

Maio -51% -50% -52% -41% -45%

Junho 3% -8% -6% -29% 9%

Julho 46% 36% 33% 59% 36%

Agosto -81% X -79% X -79% X -79% X -85% X

Setembro -40% -41% -29% -42% -22%

Outubro -17% -12% 12% 7% 20%

Novembro -66% -56% -71% -63% -56%

Dezembro -1% -5% -6% -6% -23%

Estiagem climática Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.3.5. ano de 2000

No	ano	2000,	as	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	acima	
da	normal	climatológica	entre	2%	e	6%,	com	exceção	da	microrregião	de	
São	Miguel	do	Oeste	que	apresentou	chuvas	abaixo	da	normal	climatológica,	
em	6%.	Os	meses	apresentaram	oscilação	na	precipitação	em	relação	anor-
mal	climatológica	entre	36%	abaixo	e	110%	acima.

Nas	 cinco	microrregiões	os	meses	 de	 abril,	maio,	 agosto	 e	 novembro	
foram	precipitações	abaixo	das	normais	climatológicas,	entre	3%	e	36%;	
apenas	nos	meses	de	setembro	e	outubro	as	precipitações	foram	acima	das	
normais	climatológicas,	variando	entre	9%	e	110%;	já	os	meses	de	janeiro,	
fevereiro,	março,	junho,	julho	e	dezembro	foram	de	oscilações	nas	precipi-
tações	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	23%	e	27%	acima.	

Apesar	das	precipitações	no	primeiro	semestre	do	ano	2000	não	terem	
atingido limites para caracterização de estiagem climatológica, as microrre-
giões	de	Chapecó	e	Joaçaba	registraram	desastres	de	estiagem	motivados,	
provavelmente,	pelas	persistentes	precipitações	abaixo	das	normais	clima-
tológicas	 desde	 agosto	 de	 1999,	 conduzindo	 janeiro	 do	 ano	 2000	 a	 uma	
situação crítica. 

Na	microrregião	de	Chapecó,	janeiro	foi	o	primeiro	mês	com	precipita-
ções	acima	da	normal	climatológica	desde	agosto	de	1999,	ainda	assim	essa	
precipitação	foi	apenas	7%	acima	da	normal.	Na	microrregião	de	Joaçaba	a	
situação era semelhante, com a diferença de que nesse intervalo de tempo, 
além	das	precipitações	acima	das	normais	climatológicas	em	janeiro	em	5%,	
também	houve	a	mesma	situação	em	outubro	de	1999,	com	20%	acima	das	
normais climatológicas. 

novamente, em março, houve registro de desastres desencadeados por 
estiagem,	mas	dessa	vez	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	Concórdia,	o	que	
pode	justificar-se	por	persistência	de	precipitações	abaixo	das	normais	cli-
matológicas desde agosto de 1999. Mantendo a tendência dos meses an-
teriores,	abril	também	registrou	desastres	por	estiagem	nas	microrregiões	
de	Chapecó	e	Xanxerê.	Desde	agosto	de	1999	até	maio	de	2000,	as	cinco	
microrregiões	acumulavam	déficits	de	precipitações	em	relação	às	normais	
climatológicas	 entre	218%	e	263%.	Apenas	no	 segundo	 semestre	houve	
sinais	de	recuperação	nas	precipitações.	

Torna-se	 importante	 referir	 que	 o	 ano	 de	 2000	 consagra	 e	maximiza,	
claramente, o aparecimento da dinâmica inicialmente referida: surgimento 
de	ocorrências	de	desastre	por	estiagem	(em	vários	meses)	sem	que	se	te-
nha	 atingido	 os	 valores	 de	 estiagem	 climática,	muito	 provavelmente,	 por	
simples	efeito	cumulativo	de	meses	anteriores	com	precipitações	abaixo	da	
normal	(sem,	contudo	atingir	o	valor	definido	para	consideração	de	estiagem	
climática).	Tal	tendência	será	absolutamente	dominante,	no	último	período	
considerado,	entre	2006	e	2013.	
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quadro 93. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2000)

2000
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS
ANO -6% 2% 3% 4% 6%

Janeiro 13% 7% 3% -6% 5%

Fevereiro -18% -9% -8% -11% 4%

Março -1% -1% -8% -7% 6%

Abril -33% -24% -27% -19% -30%

Maio -18% -22% -16% -30% -36%

Junho 2% -5% -23% -1% -11%

Julho -11% 5% 0% 10% -12%

Agosto -31% -17% -3% -12% -12%

Setembro 17% 62% 92% 100% 110%

Outubro 16% 28% 34% 9% 31%

Novembro -35% -29% -21% -25% -32%

Dezembro 18% 12% -1% 18% 27%

Fonte: elaboração própria.

2.3.7. ano de 2001

No	ano	de	2001	as	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	aci-
ma	da	normal	climatológica	entre	2%	e	12%,	com	exceção	da	microrregião	
de	São	Miguel	do	Oeste,	que	registrou	precipitações	em	9%	abaixo	da	nor-
mal climatológica. os meses apresentaram oscilação na precipitação entre 
65%	abaixo	e	66%	acima	da	normal	climatológica.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	agosto	e	dezembro	foram	de	preci-
pitações	abaixo	das	normais	climatológicas,	entre	15%	e	65%;	enquanto	os	
meses	de	janeiro,	fevereiro,	setembro	e	novembro	foram	de	precipitações	
acima	das	normais	 climatológicas	 entre	4%	66%;	 já	os	meses	de	março,	
abril,	maio,	junho,	julho	e	outubro	apresentaram	oscilação	na	precipitação	
em	relação	às	normais	climatológicas	entre	24%	abaixo	e	48%	acima.

O	 Sistema	 Integrado	 de	 Informações	 sobre	Desastres	 (S2ID)	 registra,	
para 2001, 37 avadans referentes a estiagem no período compreendido en-

tre	setembro	e	dezembro	de	2001	em	todas	as	microrregiões	do	Oeste	Ca-
tarinense. alguns documentos referem-se ao período de estiagem compre-
endido	entre	dezembro	de	2001	e	janeiro	de	2002.	Somente	a	microrregião	
de Joaçaba não apresenta registros nesse período.

Destaca-se	que	o	mês	de	agosto	de	2001	apresentou	precipitações	abai-
xo	das	normais	climatológicas	nas	cinco	microrregiões,	entre	405	e	65%.	
Considerando o período de agosto a dezembro desse ano, apesar dos me-
ses	com	precipitações	acima	das	normais	climatológicas,	o	déficit	de	pre-
cipitações	foi	de	110%	na	microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste,	85%	na	
microrregião	de	Chapecó,	50%	na	microrregião	de	Xanxerê,	87%	na	mi-
crorregião	de	Concórdia	e	de	19%	na	microrregião	de	Joaçaba.

Acentua-se,	pois,	a	tendência	que	se	vinha	definindo	já	em	2000	em	que	
as	decretações	de	desastres	por	estiagem	começam	ocorrer	em	vários	me-
ses ao longo do ano sem que isso corresponda a equivalentes períodos de 
estiagem	climática	ou	meses	secos.	

quadro 94. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2001)

2001
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS
ANO -9% 2% 12% 8% 10%

Janeiro 29% 16% 24% 31% 21%

Fevereiro 34% 53% 66% 45% 65%

Março -10% 4% 17% -6% 18%

Abril -8% 17% 43% 48% 12%

Maio -10% 4% 2% 25% 8%

Junho -16% 3% 16% 17% 3%

Julho -17% -1% 1% 4% -6%

Agosto -51% -50% -49% -65% -40%

Setembro 5% 2% 1% 9% -7%

Outubro -24% -10% 11% 0% 22%

Novembro 4% 11% 17% 5% 21%

Dezembro -44% -38% -30% -37% -15%

Fonte: elaboração própria.

C
a

PÍ
t

u
lo

 v

185



2.3.8. ano de 2002

Em	2002,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	aci-
ma	da	normal	climatológica	entre	1%	e	9%.	Os	meses	apresentaram	osci-
lação	na	precipitação	em	relação	anormal	climatológica	entre	68%	abaixo	e	
79%	acima.

Nas	 cinco	 microrregiões	 os	 meses	 de	 janeiro,	 fevereiro,	 abril	 e	 julho	
apresentaram	precipitações	entre	2%	e	68%	abaixo	das	normais	climatoló-
gicas; os meses de maio, agosto, setembro, outubro e novembro foram de 
precipitações	acima	das	normais	climatológicas,	entre	3%	e	79%;	enquanto	
os	meses	de	março,	junho	e	dezembro	mostraram	precipitações	oscilantes	
entre	44%	abaixo	e	57%	acima	das	normais	climatológicas.

Foi	um	ano	que	já	começou	com	registro	de	desastres	por	estiagem	nas	
cinco	 microrregiões,	 provavelmente	 em	 consequência	 das	 precipitações	
abaixo	das	normais	climatológicas	(mas	sem	atingir	valores	de	estiagem)	em	
dezembro	de	2001	e	que	se	mantiveram	até	abril	de	2002,	com	exceção	de	
março	de	2002,	com	precipitação	em	2%	acima	da	normal	climatológica	na	
microrregião de Joaçaba. 

Em	fevereiro	houve	estiagem	climática	nas	microrregiões	de	São	Miguel	
do	Oeste,	Chapecó,	Xanxerê	e	Concórdia,	 com	valores	de	precipitações	
entre	61%	e	68%	abaixo	das	normais	climatológicas.	Na	microrregião	de	
Joaçaba,	as	precipitações	ficaram	a	43%	abaixo	das	normais	climatológicas,	
agravando a situação e levando a registro de desastre por estiagem, apesar 
de	não	ter	ocorrido	estiagem	climática	Em	março,	as	microrregiões	de	Cha-
pecó e novamente Joaçaba registravam desastres por estiagem, com preci-
pitações	em	13%	abaixo	da	normal	climatológica	na	primeira	e	2%	acima	na	
segunda. em abril, mais um registro de desastre em Joaçaba, nesse mês com 
precipitações	em	17%	abaixo	das	normais	climatológicas.	

As	 precipitações	 desde	 julho	 de	 2001	 predominantemente	 abaixo	 das	
normais climatológicas até o mês de abril de 2002 afetaram as cinco micror-
regiões	com	desastres	por	estiagem	registrados	em	janeiro,	março	e	abril	
na	mesorregião	oeste.	No	referido	período,	o	déficit	de	precipitações	foi	de	
294%	na	microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste,	o	mais	grave;	seguido	por	
224%	na	de	Chapecó,	198%	na	de	Xanxerê,	208%	na	de	Concórdia	e	82%	
na de Joaçaba. 

Em	síntese,	os	registros	oficiais	de	estiagem	foram	encontrados	em	todas	
as	microrregiões	do	Oeste	Catarinense	no	mês	de	janeiro.	Alguns	municí-
pios	decretaram	situação	de	emergência	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	
Joaçaba em fevereiro e outros municípios da microrregião de Chapecó em 
março. alguns registros da microrregião de Joaçaba foram feitos no mês 
de	abril.	Todas	as	ocorrências	de	estiagem	registradas	entre	janeiro	e	abril	
de	 2002	 são	 consequência	 das	 precipitações	 abaixo	das	 normais	 climato-
lógicas em dezembro de 2001, que se mantiveram até abril de 2002, sem 
que, contudo se tenham atingido valores de referência para consideração 
de	estiagem	climática.	A	metodologia	utilizada	considerou	o	Relatório	dos	
Municípios afetados por eventos adversos, onde se encontram as portarias 
homologadas	do	mês	de	janeiro	ao	mês	de	dezembro	de	2002,	da	Diretoria	
Estadual	de	Defesa	Civil	e	Centro	de	Operações	de	Defesa	Civil	do	Estado	
de santa Catarina, no qual 107 municípios decretaram situação de emergên-
cia em todo o estado.

quadro 95. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2002)

2002
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 9% 9% 1% 3% 4%

Janeiro -6% -14% -34% -26% -2%

Fevereiro -65% -61% -64% -68% -43%

Março -12% -13% -20% -14% 2%

Abril -67% -52% -47% -34% -17%

Maio 46% 44% 25% 20% 3%

Junho 27% 12% -4% 14% -44%

Julho -31% -34% -30% -31% -26%

Agosto 9% 29% 30% 30% 19%

Setembro 26% 19% 17% 12% 13%

Outubro 58% 63% 53% 47% 46%

Novembro 31% 53% 48% 53% 79%

Dezembro 57% 37% 22% 30% -1%

Estiagem climática

Fonte: elaboração própria.
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Apesar	dessa	situação	no	primeiro	semestre	de	2002,	com	chuvas	abaixo	
das normais climatológicas e diversos desastres desencadeados por estia-
gem,	no	segundo	semestre	houve	 recuperação	nas	precipitações	e	o	ano	
encerrou	com	excedentes	de	precipitações.

2.3.9. ano de 2003

Já	no	ano	de	2003,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	
anuais	 abaixo	da	normal	 climatológica	entre	5%	e	14%.	Os	meses	 apre-
sentaram oscilação na precipitação em relação anormal climatológica entre 
69%	abaixo	e	150%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	abril,	maio,	 junho,	 julho,	agosto,	
setembro	e	outubro	 foram	de	precipitações	entre	7%	e	69%	abaixo	das	
normais climatológicas; nos meses de março, novembro e dezembro as pre-
cipitações	foram	acima	das	normais	climatológicas	nas	cinco	microrregiões,	
variando	entre	1%	e	150%;	os	meses	de	janeiro	e	fevereiro	apresentaram	
precipitações	 oscilantes	 em	 relação	 às	 normais	 climatológicas	 entre	 35%	
abaixo	e	48%	acima.

apesar do segundo semestre de 2002 ter sido de chuvas acima das 
normais	climatológicas	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste	e	de	
Concórdia ambas registraram desastres por estiagem em fevereiro de 
2003,	mesmo	com	precipitações	acima	das	normais	climatológicas	nesse	
mês.

O	período	de	abril	a	outubro	desse	ano	apresentou	déficit	de	precipita-
ções	variando	entre	273%	e	296%	nas	cinco	microrregiões.	Sendo	que	a	
microrregião de Concórdia registrou desastre desencadeado por estiagem 
climatológica	em	setembro,	com	precipitações	nesse	mês	em	64%	abaixo	
das normais climatológicas. 

apesar de em novembro e dezembro ter ocorrido precipitação acimas 
das normais climatológicas, possivelmente em virtude da persistência de 
precipitações	abaixo	das	normais	climatológicas	de	abril	a	outubro,	no	mês	
de dezembro a microrregião de Chapecó registrou desastre por estiagem.

Cabe-se ressaltar que foram encontrados poucos documentos (avadans) 
referentes	a	estiagem	nos	municípios	das	microrregiões	de	São	Miguel	do	

oeste (Palma sola), Chapecó (Coronel Freitas e Formosa do sul), Joaçaba 
(água doce) e Concórdia (Peritiba). não foram encontrados registros na 
microrregião de Joaçaba.

Quadro96.	Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2003)

2003
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -5% -7% -5% -12% -14%

Janeiro 4% -15% -35% 0% -29%

Fevereiro 48% 29% 29% 11% -1%

Março 15% 15% 38% 15% 22%

Abril -23% -33% -26% -25% -16%

Maio -62% -58% -63% -56% -64%

Junho -36% -29% -25% -26% 0%

Julho -54% -46% -44% -51% -40%

Agosto -56% -55% -53% -60% -69%

Setembro -54% -56% -51% -64% -55%

Outubro -7% -10% -19% -14% -28%

Novembro 10% 18% 37% 1% 22%

Dezembro 136% 138% 150% 125% 88%

Estiagem climática

Fonte: elaboração própria.

2.3.10. ano de 2004

O	ano	de	2004	também	foi	de	precipitações	anuais	abaixo	da	normal	cli-
matológica	nas	cinco	microrregiões,	variando	entre	12%	e	24%.	Os	meses	
apresentaram oscilação na precipitação em relação a normal climatológica 
entre	79%	abaixo	e	42%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	 janeiro,	 fevereiro,	março,	 junho,	
agosto	 e	 dezembro	 foram	de	 precipitações	 entre	 7%	e	 79%	abaixo	 das	
normais	climatológicas;	apenas	nos	meses	de	julho	e	outubro	foram	de	pre-
cipitações	acima	das	normais	climatológicas,	entre	6%	e	42%;	os	meses	de	
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abril,	maio,	setembro	e	novembro	não	apresentaram	precipitações	variando	
em	relação	às	normais	climatológicas	entre	28%	abaixo	e	39%	acima.

No	mês	de	fevereiro	houve	estiagem	climática	na	microrregião	de	São	
Miguel do oeste, tendo sido também um mês seco, com precipitação 
79%	abaixo	das	normais	 climatológicas,	 com	registros	de	desastres	por	
estiagem,	possivelmente	devido	ao	déficit	acumulado	no	período	de	abril	
a	outubro	do	ano	de	2003,	com	chuvas	abaixo	das	normais	climatológicas,	
apesar das chuvas acima das normais climatológicas nos meses de novem-
bro e dezembro. 
A	 microrregião	 de	 Concórdia	 também	 apresentou	 precipitação	 32%	

abaixo	da	normal	climatológica,	em	fevereiro	e	registrou	desastre	por	estia-
gem, provavelmente pelo mesmo motivo que a microrregião de são Miguel 
do oeste.

Em	março,	com	precipitações	entre	29%	e	58%	abaixo	das	normais	cli-
máticas	e	 a	persistência	dessa	 situação	desde	 janeiro	desse	 ano	e,	 talvez,	
com a contribuição dos danos do período de abril a outubro de 2003 na 
mesma	situação,	as	cinco	microrregiões	registraram	desastres	por	estiagem.	
De	abril	de	2003	até	março	de	2004,	o	déficit	de	precipitações	em	relação	
às	normais	climatológicas	já	alcançava	276%	na	microrregião	de	São	Miguel	
do	Oeste,	237%	na	microrregião	de	Chapecó,	215%	na	microrregião	de	
Xanxerê,	268%	na	microrregião	de	Concórdia	e	281%	na	microrregião	de	
Joaçaba.

em dezembro, mais uma vez a microrregião de são Miguel do oeste 
apresentou	estiagem	climatológica	e	mês	seco,	com	precipitação	em	74%	
abaixo	da	normal	climatológica.	Nesse	mesmo	mês	a	microrregião	de	Con-
córdia	apresentou	estiagem	climatológica,	com	precipitação	em	64%	abaixo	
da normal climatológica.

quadro 97. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2004)

2004
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -24% -18% -12% -21% -14%

Janeiro -22% -7% -14% -18% -29%

Fevereiro -79% X -59% -49% -32% -48%

Março -29% -41% -58% -47% -42%

Abril 3% -2% -1% -8% -12%

Maio 20% -3% -2% -14% 14%

Junho -53% -59% -62% -69% -43%

Julho 6% 20% 42% 11% 23%

Agosto -74% -64% -58% -59% -60%

Setembro -28% -11% -6% 8% -25%

Outubro 9% 24% 29% 14% 36%

Novembro 4% 8% 39% -8% 24%

Dezembro -74% X -55% -37% -64% -35%

Estiagem climática Mês seco
Fonte: elaboração própria.

2.3.11. ano de 2005

O	ano	de	2005	apresentou	precipitação	anual	entre	11%	abaixo	e	7%	
acima	da	normal	climatológica	nas	cinco	microrregiões.	Os	meses	apresen-
taram oscilação na precipitação em relação à normal climatológica entre 
83%	abaixo	e	137%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	fevereiro,	março,	julho,	novem-
bro	 e	 dezembro	 foram	 de	 precipitações	 entre	 26%	 e	 83%	 abaixo	 das	
normais	climatológicas;	enquanto	os	meses	de	abril,	maio,	junho	e	outubro	
registraram	precipitações	entre	8%	e	137%	acima	das	normais	climatoló-
gicas;	e	os	meses	de	janeiro,	agosto	e	setembro	apresentaram	oscilações	
nas	precipitações	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	44%	abaixo	
e	60%	acima.
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O	mês	de	 fevereiro	 foi	 de	precipitações	entre	75%	e	83%	abaixo	da	
normal climatológica, portanto, com estiagem climatológica em todas as mi-
crorregiões	e	também	foi	um	mês	seco.	Em	novembro	houve	estiagem	na	
microrregião	de	Concórdia,	com	as	precipitações	em	60%	abaixo	da	normal	
climatológica	e	em	dezembro	ocorreu	estiagem	climática	nas	microrregiões	
de	Xanxerê	e	novamente	em	Concórdia,	com	precipitações	entre	63%	e	
61%	abaixo	das	normais	climatológicas.	

No	mês	de	janeiro	foram	identificados	registros	de	desastre	por	estiagem	
na microrregião de Joaçaba. em fevereiro, período coincidente de mês seco 
e	estiagem,	todas	as	microrregiões	registraram	ocorrências	desastrosas	de	
estiagem. no mês de março, apenas alguns municípios de microrregião de 
Xanxerê	 registraram	ocorrências.	Nas	microrregiões	de	Concórdia,	Xan-
xerê	e	Chapecó	houve	decretações	de	desastre	por	estiagem	no	mês	de	
dezembro. 

quadro 98. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2005)

2005
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -11% 1% 3% 1% 7%

Janeiro -5% 9% 18% 20% 3%

Fevereiro -81% X -78% X -79% X -83% X -75% X

Março -44% -26% -30% -26% -29%

Abril 20% 59% 61% 87% 58%

Maio 32% 40% 36% 22% 70%

Junho 137% 110% 107% 106% 27%

Julho -70% -47% -31% -30% -29%

Agosto -44% -9% 2% 6% 44%

Setembro -2% 12% 25% 2% 60%

Outubro 8% 27% 34% 31% 51%

Novembro -51% -47% -49% -60% -34%

Dezembro -50% -52% -63% -61% -51%

Estiagem climática Mês seco
Fonte: elaboração própria.

2.4. Afirmação do padrão de decretação de desastre sem EC (2006 
a 2013)

Neste	 período	 de	oito	 anos	 ocorre	 a	 afirmação	 do	 padrão	 de	 desvin-
culação	entre	estiagem	climática	e	decretações	de	desastre	por	estiagem,	
o	 que	 significa	 que	 níveis	menores	 de	 queda	 pluviométrica	 e	 seu	 caráter	
cumulativo	são	suficientes	para	gerar	estiagem.	As	estiagens	são	decretadas	
em	vários	meses	do	ano,	definindo-se	um	cenário	de	pré-seca	que,	contudo,	
ocorre	sem	mesmo	se	verificar	baixas	de	pluviosidade	demasiado	drásticas.	

Apesar	de	ainda	haver	situações	em	que	se	verifica	certa	relação	entre	es-
tiagem	climática	e	decretação	por	estiagem	(como	nos	anos	de	2011	e	2012	
demonstrados no quadro 71 de dados consolidados) essa relação é bas-
tante	desproporcional	em	favor	da	decretação.	 Isso	significa	que	ocorrem	
decretações	de	estiagem	em	regiões	em	que	não	houve	estiagem	climática	
e/ou	as	decretações	prolongam-se	por	meses	em	que	não	existem	estiagens	
climáticas	ou,	mesmo,	mês	seco.	Tal	tendência	já	vinha	do	final	do	período	
anterior	e,	mais	concretamente,	em	dezembro	de	2005	com	ligações	para	
janeiro	de	2006.

2.4.1.	Ano	de	2006

Em	2006,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	abai-
xo	da	normal	climatológica,	dessa	vez	entre	26%	e	30%.	Os	meses	apre-
sentaram oscilação na precipitação em relação anormal climatológica entre 
90%	abaixo	e	46%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	 fevereiro,	 abril,	maio,	 junho,	 ju-
lho,	agosto,	setembro	e	outubro	foram	de	precipitações	abaixo	das	normais	
climatológicas,	entre	1%	e	90%;	apenas	os	meses	de	março,	novembro	e	
dezembro	registraram	precipitações	acima	das	normais	climatológicas,	com	
valores	entre	1%	e	46%;	 já	o	mês	de	 janeiro	apresentou	precipitações	e	
oscilantes	em	relação	às	normais	climatológicas	entre	21%	abaixo	e	10%	
acima.

Nesse	ano	foram	registrados	desastres	por	estiagem	logo	em	janeiro	nas	
microrregiões	de	Chapecó,	Concórdia	e	Joaçaba,	nas	quais	as	precipitações	
oscilaram	em	relação	a	normal	climatológica	entre	3%	acima	e	21%	abaixo,	
portanto,	não	houve	estiagem	climática.	
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Em	fevereiro,	com	precipitação	em	55%	abaixo	da	normal	climatológi-
ca, a microrregião de Concórdia também registrou desastre desencadeado 
por	estiagem.	Aos	meses	de	janeiro	e	fevereiro	unem-se	como	agravantes	
as	precipitações	predominantemente	abaixo	das	normais	climatológicas	nas	
cinco	microrregiões	desde	novembro	de	2005.

A	 situação	 se	agravou	em	maio,	 com	precipitações	entre	85%	e	90%	
abaixo	das	normais	climatológicas,	também	sendo	um	mês	seco	nas	cinco	
microrregiões.	Com	isso,	em	julho	houve	registro	de	desastres	por	estiagem	
em	todas	as	microrregiões,	um	mês	em	que	as	precipitações	oscilaram	entre	
50%	e	57%	abaixo	das	normais	climatológicas.

quadro99. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2006)

2006
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -27% -28% -30% -26% -27%

Janeiro -3% 3% 10% -7% -21%

Fevereiro -53% -49% -54% -55% -33%

Março 4% 0% 6% 25% 33%

Abril -37% -49% -66% -74% -73%

Maio -85% X -89% X -90% X -89% X -89% X

Junho -41% -41% -50% -31% -59%

Julho -57% -56% -57% -50% -55%

Agosto -7% -1% -5% 0% -7%

Setembro -23% -22% -22% -24% -10%

Outubro -44% -52% -56% -56% -50%

Novembro 27% 24% 16% 46% 28%

Dezembro 1% 14% 28% 33% 17%

Mês seco
Fonte: elaboração própria.

2.4.2. ano de 2007

No	ano	de	2007,	as	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	va-
riando	entre	9%	abaixo	e	11%	acima	das	normais	climatológicas.	Os	meses	
apresentaram oscilação na precipitação em relação anormal climatológica 
entre	83%	abaixo	e	91%	acima.

Nas	 cinco	microrregiões	os	meses	 de	 junho,	 agosto	 e	 setembro	 e	 fo-
ram	de	precipitações	entre	28%	e	83	 abaixo	das	normais	 climatológicas;	
os	meses	de	 abril,	maio,	 julho	e	novembro	 foram	de	precipitações	entre	
5%	e	77%	acima	das	normais	climatológicas;	enquanto	os	meses	de	janei-
ro,	 fevereiro,	março,	 outubro	 e	 dezembro	 foram	 de	 precipitações	 entre	
35%	abaixo	e	31%	acima	das	normais	climatológicas.	Destaca-se	que	o	mês	
de	junho	foi	de	precipitações	especialmente	reduzidas,	entre	575%	e	83%	
abaixo	das	normais	climatológicas,	com	mês	seco	na	microrregião	de	São	
Miguel	do	Oeste.	Contudo,	não	há	registros	oficiais	de	estiagem	nesse	ano	
na Mesorregião oeste.

quadro 100. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2007)

2007
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS
ANO -9% -1% 5% 5% 11%

Janeiro -3% -12% -14% -20% 3%
Fevereiro -11% -9% -21% 12% -8%

Março -35% -9% 6% 12% 22%
Abril 42% 41% 77% 38% 64%
Maio 63% 65% 91% 83% 82%
Junho -83% X -71% -75% -57% -68%
Julho 5% 21% 33% 28% 34%

Agosto -49% -39% -41% -44% -34%
Setembro -57% -45% -49% -28% -43%
Outubro -22% -14% -6% -6% 16%

Novembro 64% 62% 54% 58% 29%
Dezembro -31% -15% -4% -20% 31%

Mês seco

Fonte: elaboração própria.
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2.4.3. ano de 2008

Em	2008	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	abai-
xo	da	normal	climatológica	entre	9%	e	21%.	Os	meses	apresentaram	osci-
lação	na	precipitação	em	relação	a	normal	climatológica	entre	81%	abaixo	
e	85%	acima.

Nas	 cinco	microrregiões	os	meses	de	 janeiro,	 fevereiro,	março,	maio,	
julho,	 e	 dezembro	 foram	de	precipitações	 entre	 12%	e	81%	abaixo	 das	
normais	climatológicas;	os	meses	de	abril,	junho	e	outubro	registraram	pre-
cipitações	acima	das	normais	climatológicas	entre	1%	e	85%;	enquanto	os	
meses	de	 agosto,	 setembro	e	novembro	apresentaram	precipitações	que	
oscilaram	em	relação	a	normal	climatológica	entre	28%	abaixo	e	9%	acima.

O	mês	de	julho	registrou	os	menores	volumes	de	precipitação,	em	re-
lação	a	normal	climatológica,	variando	entre	72%	e	81%	abaixo	das	nor-
mais	climatológicas,	sendo	um	mês	seco	nas	microrregiões	de	São	Miguel	
do	Oeste	e	Concórdia,	respectivamente	com	precipitações	em	76%	e	81%	
abaixo	das	normais	climatológicas.

As	precipitações	mensais	abaixo	das	normais	climatológicas	 foram	pre-
dominantes	nesse	ano,	em	fevereiro	por	entre	2%	e	5%	de	precipitações	
acima	dos	limites	para	definição	de	estiagem	climática	as	microrregiões	de	
São	Miguel	 do	Oeste,	Chapecó	 e	Xanxerê	 não	 registraram	o	 fenômeno.	
Contudo,	nesse	mês	houve	registro	de	desastres	nas	microrregiões	de	São	
Miguel	do	Oeste,	Chapecó,	Concórdia	e	Xanxerê.	

No	mês	de	março	há	apenas	dois	registros	de	desastres	por	estiagem	na	
microrregião de são Miguel do oeste, a qual registrou nesse mês precipita-
ção	em	48%	abaixo	da	normal	climatológica.	Em	abril,	a	única	microrregião	
que não teve registro de ocorrência de estiagem foi Joaçaba, mês em que as 
cinco	microrregiões	tiveram	precipitações	acima	das	normais	climatológicas,	
entre	56%	e	85%,	acumulando,	porém,	danos	dos	meses	anteriores	com	
precipitações	predominantemente	abaixo	das	normais	climatológicas	desde	
junho	de	2007,	com	déficit	de	precipitações	em	relação	a	normal	climatoló-
gica	no	período	em	232%	na	microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste,	167%	
na	microrregião	de	Chapecó,	161%	na	microrregião	de	Xanxerê	e	123%	
na	microrregião	de	Concórdia	e	49%	na	microrregião	de	Joaçaba,	a	qual	foi	
a	de	menor	déficit.	

O	mês	de	julho	foi	especialmente	grave,	com	precipitações	entre	72%	e	
81%	abaixo	das	normais	climatológicas	nas	cinco	microrregiões,	tendo	sido	
um	mês	seco	nas	microrregiões	de	São	Miguel	do	Oeste	e	Concórdia.

alguns municípios da microrregião de são Miguel do oeste registram a 
ocorrência	de	desastre	por	estiagem	no	mês	de	dezembro.	De	janeiro	a	de-
zembro	de	2008,	o	saldo	de	precipitações	foi	de	déficit	em	relação	a	normal	
climatológica,	em	292%	na	microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste,	218%	na	
microrregião	de	Chapecó,	de	193%	na	microrregião	de	Xanxerê,	de	167%	
na	microrregião	de	Concórdia	e	de	106%	na	microrregião	de	Joaçaba,	sem,	
contudo,	haver	sequer	um	registro	de	estiagem	climática.	Em	síntese,	pode	
afirmar-se	que	se	trata	de	um	ano	em	que	se	começa	a	definir	com	muita	
clareza	a	estabilização	de	um	padrão	em	que	ocorrem	várias	decretações	de	
desastre	por	estiagem	ao	longo	do	ano	sem	que	ocorra	estiagem	climática,	
definindo	dinâmicas	sistémicas	complexas.

quadro 101. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2008)

2008
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -21% -16% -14% -13% -9%

Janeiro -39% -41% -35% -39% -12%

Fevereiro -58% -56% -55% -47% -39%

Março -48% -29% -39% -31% -30%

Abril 85% 61% 56% 62% 68%

Maio -63% -59% -58% -61% -57%

Junho 1% 21% 29% 62% 32%

Julho -76% X -77% -78% -81% X -72%

Agosto -18% -11% 5% -1% 9%

Setembro -22% -5% -5% 5% -26%

Outubro 23% 52% 39% 47% 53%

Novembro -22% -20% -6% -28% 2%

Dezembro -55% -53% -45% -55% -36%

Mês seco

Fonte: elaboração própria.

C
a

PÍ
t

u
lo

 v

191



2.4.4. ano de 2009

Já	 em	2009,	 as	 cinco	microrregiões	 apresentaram	precipitações	 anuais	
acima	da	normal	climatológica	entre	4%	e	14%.	Os	meses	apresentaram	
oscilação	na	precipitação	em	relação	a	normal	climatológica	entre	77%	abai-
xo	e	141%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	fevereiro,	março,	abril	e	junho	fo-
ram	de	precipitações	entre	7%	e	77%	abaixo	das	normais	climatológicas;	já	
os meses de maio, agosto, setembro, novembro e dezembro, foram de pre-
cipitações	entre	6%	e	141%	acima	das	normais	climatológicas;	enquanto	os	
meses	de	janeiro,	julho	e	outubro	apresentaram	oscilações	nas	precipitações	
em	relação	às	normais	climatológicas	entre	8%	abaixo	e	42%	acima.

Em	janeiro	já	começaram	os	primeiros	registros	de	desastres	desencade-
ados	por	estiagens	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	Concórdia,	a	primeira	
não apresentou variação na precipitação em relação a normal climatológica 
e	a	segunda	apresentou	somente	1%	acima	dessa.

Fevereiro também registrou desastres desencadeados por estiagens, 
novamente	nas	microrregiões	de	Chapecó	e	Concórdia,	mas	também	na	
microrregião	de	Xanxerê,	nesse	mês	as	precipitações	nessas	microrre-
giões	variaram	em	relação	aos	normais	climatológicas	entre	21%	e	42%	
abaixo.

Prosseguindo	 por	março,	 as	microrregiões	 de	 São	Miguel	 do	Oeste	 e	
Chapecó registraram desastres desencadeados por estiagem, com precipi-
tações	abaixo	das	normais	climatológicas	em	71%	e	52%,	respectivamente,	
tendo esse mês sido seco na microrregião de são Miguel do oeste.

Em	abril,	com	precipitações	entre	59%	e	77%	abaixo	das	normais	clima-
tológicas, ocorreram registros por desastres desencadeados por estiagem 
nas	cinco	microrregiões,	sendo	que	foi	também	um	mês	seco	na	microrre-
gião	de	Xanxerê,	a	qual	apresentou	precipitações	em	77%	abaixo	da	normal	
climatológica. 

em maio novamente houve mais registros por desastres por estiagem, 
dessa	vez	nas	microrregiões	de	Chapecó,	Xanxerê,	Concórdia	e	 Joaçaba,	
nas	quais	as	precipitações	 foram	entre	6%	e	38%	acima	das	normais	cli-

matológicas. Mais uma vez, o desastre pode ter sido desencadeado pela 
deficiente	precipitação	dos	meses	anteriores.

Em	junho,	o	regime	de	precipitações	começou	a	apresentar	recuperação,	
com predomínio de meses acima das normais climatológicas, contudo, no 
mês de agosto houve registro de desastre desencadeado por estiagem na 
microrregião	 de	Xanxerê,	 um	mês	 com	precipitação	 em	36%	acima	 das	
normais climatológicas.

os desastres desencadeados por estiagem registrados em 2009, além de 
possuírem	como	prováveis	 fatores	condicionantes	as	precipitações	abaixo	
das	normais	climatológicas	que	predominaram	nesse	ano	de	janeiro	até	ju-
nho,	também	podem	ter	possuído	como	agravantes,	o	déficit	de	precipita-
ções	do	ano	de	2008.	Se	for	considerado	o	período	de	janeiro	de	2008	até	
junho	de	2009	o	déficit	de	precipitações	em	relação	às	normais	climatoló-
gicas	foi	de	incríveis	453%	na	microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste,	385%	
na	microrregião	 de	Chapecó,	 3045	 na	microrregião	 de	Xanxerê,	 314	 na	
microrregião	de	Concórdia	e	252%	na	microrregião	de	Joaçaba.

Apenas	com	a	recuperação	das	precipitações	no	segundo	semestre	de	
2009	foi	possível	que	o	ano	encerrasse	com	precipitações	excedentes,	ape-
sar da condição anterior. assim, mantêm-se a tendência para a estabilização 
de	um	padrão	em	que	ocorrem	várias	decretações	de	desastre	por	estia-
gem	ao	longo	do	ano	sem	que	ocorra	estiagem	climática.	O	contexto	vem	
demostrando	que	a	 sensibilidade	da	 sociedade	a	precipitações	abaixo	das	
normais climatológicas aumenta mesmo com valores que não atingem o pa-
râmetro	para	configuração	de	estiagem	climatológica.	

Em	2009	não	há	registros	de	estiagem	climática	na	mesorregião	Oeste	
Catarinense.
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quadro 102. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2009)

2009
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 6% 4% 7% 14% 5%

Janeiro -8% 1% 10% 0% 5%

Fevereiro -40% -42% -21% -26% -7%

Março -71% X -52% -50% -46% -55%

Abril -75% -77% X -59% -75% -59%

Maio 51% 37% 33% 38% 6%

Junho -18% -35% -24% -38% -36%

Julho 6% 11% -1% 30% 42%

Agosto 57% 61% 36% 71% 48%

Setembro 63% 97% 67% 141% 96%

Outubro 2% -3% 10% -6% 0%

Novembro 73% 51% 47% 53% 6%

Dezembro 20% 7% 28% 12% 8%

Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.4.5. ano de 2010

Em	2010,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	abaixo	
da	normal	climatológica	entre	2%	e	16%.	Os	meses	apresentaram	oscilação	na	
precipitação	em	relação	a	normal	climatológica	entre	62%	abaixo	e	130%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	agosto,	setembro,	outubro	e	novem-
bro	foram	de	precipitações	entre	62%	e	2%	abaixo	das	normais	climatológi-
cas;	enquanto	os	meses	de	janeiro,	março,	abril,	maio,	julho	e	dezembro	re-
gistraram	precipitações	entre	3%	e	130%	acima	das	normais	climatológicas;	e	
os	meses	de	fevereiro	e	junho	apresentaram	oscilações	nas	precipitações	em	
relação	às	normais	climatológicas	entre	14%	abaixo	e	14%	acima.

o critério de estiagem adotado pela Proteção e defesa Civil nacional só 
abrange	as	ocorrências	de	diminuição	de,	no	mínimo,	60%	abaixo	da	normal	

entre os meses de setembro e fevereiro (primavera e verão). seguindo esse 
critério	não	houve	estiagem	neste	ano	nas	microrregiões,	além	de	não	ter	
havido	mês	seco.	Se	o	critério	fosse	compreendido	de	baixa	superior	a	60%	
para	 todos	 os	meses,	 haveria	 ocorrência	 de	 estiagem	 também	 em	 junho	
desse ano na microrregião de são Miguel do oeste pela precipitação ter-se 
apresentado	a	62%	abaixo	da	normal	climatológica	mensal.	É	 importante	
notar	que,	mesmo	com	meses	em	que	as	precipitações	foram	abaixo	da	nor-
mal climatológica, não houve registro de desastres por estiagem em 2010. 

quadro 103. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2010)

2010
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO 2% 9% 13% 16% 12%
Janeiro 10% 24 14% 38% 25%

Fevereiro -14% -12 1% 5% -8%
Março 57% 58 59% 62% 81%
Abril 60% 90 104% 110% 130%
Maio 3% 18 25% 38% 37%
Junho -62% -59 -57% -39% -31%
Julho 14% 10 12% 4% -8%

Agosto -54% -41 -37% -38% -31%
Setembro -9% -7 -2% -2% -30%
Outubro -11% -22 -29% -30% -19%

Novembro -59% -37 -32% -35% -33%
Dezembro 90% 93 98% 91% 45%

Fonte: elaboração própria.

2.4.6.	Ano	de	2011

Em	2011,	as	cinco	microrregiões	apresentaram	precipitações	anuais	aci-
ma	da	normal	climatológica	entre	7%	e	12%,	exceção	feita	à	microrregião	
de	São	Miguel	do	Oeste,	com	precipitação	anual	7%	abaixo	da	normal	cli-
matológica. os meses apresentaram oscilação na precipitação em relação a 
normal	climatológica	entre	71%	abaixo	e	152%	acima.
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Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	abril,	maio,	outubro,	novembro	e	
dezembro	foram	de	precipitações	entre	5%	e	71%	abaixo	das	normais	cli-
matológicas;	enquanto	os	meses	de	fevereiro,	março,	junho	e	agosto	apre-
sentaram	precipitações	acima	das	normais	climatológicas	entre	4%	e	152%;	
já	os	meses	de	 janeiro	e	 setembro,	 foram	de	precipitações	oscilantes	em	
relação	às	normais	climatológicas	entre	26%	abaixo	e	16%acima.

o único mês a registrar estiagem climatológica foi dezembro, nas micror-
regiões	de	São	Miguel	do	Oeste,	Chapecó	e	Concórdia,	onde	as	precipita-
ções	variaram	entre	60%	e	71%	abaixo	das	normais	climatológicas.	Nesse	
mês,	 as	 cinco	microrregiões	 registraram	desastres	por	estiagem,	 situação	
que pode ter sido motivada pelos meses de outubro e novembro com pre-
cipitações	entre	6%	e	34%	abaixo	das	normais	climatológicas,	apesar	dos	
meses	de	junho,	julho	e	agosto,	terem	sido	de	excedentes	de	precipitações	
em relação às normais climatológicas.

quadro 104. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2011)

2011
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -7% 7% 7% 11% 12%

Janeiro -21% -26% -23% -14% 16%

Fevereiro 25% 51% 53% 65% 73%

Março 11% 68% 77% 87% 45%

Abril -18% -28% -28% -28% -36%

Maio -67% -61% -65% -54% -50%

Junho 53% 55% 53% 44% 4%

Julho 68% 58% 64% 54% 82%

Agosto 35% 101% 88% 115% 152%

Setembro -20% 15% 3% -3% 10%

Outubro -8% -6% -5% -7% -26%

Novembro -34% -29% -29% -21% -33%

Dezembro -71% -60% -59% -62% -45%

Estiagem climática

Fonte: elaboração própria.

2.4.7. ano de 2012

No	 ano	 de	 2012,	 as	 cinco	 microrregiões	 apresentaram	 precipitações	
anuais	abaixo	da	normal	climatológica	entre	26%	e	42%.	Os	meses	apre-
sentaram oscilação na precipitação em relação a normal climatológica entre 
96%	abaixo	e	46%	acima.

Nas	 cinco	microrregiões	os	meses	de	 janeiro,	 fevereiro,	março,	maio,	
agosto,	setembro	e	novembro	apresentaram	precipitações	entre	6%	e	96%	
abaixo	das	normais	climatológicas;	não	houve	meses	em	que	as	precipita-
ções	foram	acima	das	normais	climatológicas,	apesar	dos	meses	de	abril,	ju-
nho,	julho,	outubro	e	novembro	terem	apresentado	precipitações	variando	
entre	as	normais	climatológicas	entre	46%	abaixo	e	acima.

esse foi o primeiro ano do período entre 1979 e 2013 em que não hou-
ve	sequer	um	mês	de	precipitações	acima	das	normais	climatológicas	nas	
cinco	microrregiões,	podendo	ter	sido	um	dos	mais	graves	do	período,	pois	
também	acumulava	danos	dos	meses	de	precipitações	abaixo	das	normais	
climatológicas	de	outubro	a	dezembro	de	2011.	Com	esse	contexto,	já	no	
mês	 de	 janeiro	 apresentou	 registro	 de	 desastres	 por	 estiagens	 nas	 cinco	
microrregiões,	tendo	registrado	precipitações	entre	6%	e	40%	abaixo	das	
normais climatológicas.

O	mês	de	maio,	 além	de	 apresentar	precipitações	 abaixo	das	normais	
climatológicas	nas	cinco	microrregiões,	entre	61%	e	81%,	também	foi	um	
mês	seco	na	microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste.	Essa	situação	climática	
culminou	no	registro	de	desastres	nesse	mês	nas	microrregiões	de	São	Mi-
guel	do	Oeste,	Chapecó,	Concórdia	e	Joaçaba,	a	microrregião	de	Xanxerê	
não	registrou	desastre	desencadeado	por	estiagem,	mas	sua	situação	climá-
tica	era	semelhante	às	das	demais	microrregiões.	

Em	junho,	ainda	predominavam	as	precipitações	abaixo	das	normais	cli-
matológicas	entre	17%	e	36%,	com	exceção	da	microrregião	de	 Joaçaba	
que	 apresentou	precipitações	6%	acima	das	normais	 climatológicas	e	 re-
gistro de desastre desencadeado por estiagem em virtude dos meses ante-
riores	que	desde	outubro	de	2011	apresentavam	precipitações	abaixo	das	
normais	climatológicas,	situação	similar	a	das	demais	microrregiões.	
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O	mês	de	agosto	registrou	precipitações	entre	88%	e	95%	abaixo	das	
normais	 climatológicas	 e	 foi	 um	mês	 seco	 nas	 cinco	microrregiões.	Com	
a continuação da situação, em setembro, também com chuvas nas cinco 
microrregiões	 abaixo	 da	 normal	 climatológica,	 entre	 49%	e	 62%,	 houve	
registro de desastres desencadeados por estiagem em todas.

Em	 novembro,	 novamente	 as	 precipitações	 foram	 abaixo	 das	 normais	
climatológicas	nas	cinco	microrregiões,	entre	43%	e	80%,	com	estiagem	
nas	microrregiões	de	Chapecó,	Xanxerê,	Concórdia	e	Joaçaba	e	mês	seco	
nas	microrregiões	de	Xanxerê,	Concórdia	e	Joaçaba.	

em dezembro, a microrregião de são Miguel do oeste registrou desastre 
desencadeado	por	estiagem,	mesmo	com	precipitação	em	44%	acima	da	
normal climatológica.

No	ano	de	2012	houve	registros	de	estiagem	em	todas	as	microrregiões	
do	Oeste	Catarinense.	No	mês	de	maio	as	microrregiões	de	São	Miguel	do	
oeste, Chapecó, Concórdia e Joaçaba registraram episódios de estiagem. 
No	mês	de	junho	há	somente	registro	na	microrregião	de	Joaçaba.	Após	o	
período	de	estiagem	do	mês	de	agosto	todas	as	microrregiões	apresentaram	
ocorrências no mês de setembro. somente a microrregião de são Miguel do 
oeste teve registro de estiagem posterior ao período seco de novembro.

O	déficit	de	precipitações	em	relação	às	normais	climatológicas	mensais	
do ano de 2012 e o registro de desastres desencadeados por esta esboça 
a gravidade da situação. a microrregião de são Miguel do oeste registrou 
déficit	de	374%,	a	microrregião	de	Chapecó	apresentou	333%,	a	microrre-
gião	de	Xanxerê	apresentou	520%,	a	microrregião	de	Concórdia	466%	e	a	
microrregião	de	Joaçaba	432%.	

quadro 105. Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2012)

2012
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS
ANO -28% -26% -42% -38% -34%

Janeiro -40% -29% -34% -25% -6%
Fevereiro -47% -34% -35% -33% -26%

Março -62% -48% -48% -27% -53%

Abril -17% 4% -27% -46% -32%
Maio -81% X -72% -75% -73% -61%
Junho -25% -17% -36% -23% 6%
Julho 23% 24% -3% 13% -13%

Agosto -92% X -95% X -96% X -93% X -88% X
Setembro -53% -56% -62% -57% -49%
Outubro 19% 4% -19% -23% -21%

Novembro -43% -61% -76% X -80% X -75% X
Dezembro 44% 46% -8% 1% -15%

Estiagem climática Mês seco

Fonte: elaboração própria.

2.4.8. ano de 2013

No	 ano	 de	 2013,	 as	 cinco	 microrregiões	 apresentaram	 precipitações	
anuais	abaixo	da	normal	climatológica	entre	12%	e	27%.	Os	meses	apre-
sentaram oscilação na precipitação em relação a normal climatológica entre 
54%	abaixo	e	75%	acima.

Nas	cinco	microrregiões	os	meses	de	janeiro,	fevereiro,	abril,	maio,	ju-
lho,	outubro,	novembro	e	dezembro	foram	de	precipitações	entre	63%	e	
2%	abaixo	das	normais	climatológicas;	enquanto	os	meses	de	março,	junho	
e	agosto	registraram	precipitações	entre	6%	e	75%	acima	das	normais	cli-
matológicas;	e	o	mês	de	setembro	apresentou	oscilações	nas	precipitações	
em	relação	às	normais	climatológicas	entre	22%	abaixo	e	10%	acima.

Mais uma vez, seguindo o critério de estiagem adotado pela Proteção e 
defesa Civil nacional, que apenas abrange as ocorrências de diminuição de, 
no	mínimo,	60%	abaixo	da	normal	entre	os	meses	de	setembro	e	fevereiro	
(primavera	e	verão),	não	houve	estiagem	climática	neste	ano	nas	microrre-
giões,	além	de	não	ter	havido	mês	seco.	Se	o	critério	fosse	estendido	para	
baixa	superior	a	60%	a	todos	os	meses,	haveria	ocorrência	de	estiagem	tam-
bém	em	julho	desse	ano	na	microrregião	de	São	Miguel	do	Oeste,	pela	pre-
cipitação	ter-se	apresentado	a	63%	abaixo	da	normal	climatológica	mensal.

As	precipitações	abaixo	das	normais	registradas	no	primeiro	semestre	do	
ano de 2013 ocasionaram registros de desastre do tipo estiagem na micror-
região de Concórdia, nos municípios de Concórdia e arabutã.
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Quadro	106.	Porcentagem de precipitação (PP) em relação à normal 
mensal e meses secos (MS) por microrregião (2013)

2013
S.M.do Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

PP MS PP MS PP MS PP MS PP MS

ANO -27% -18% -16% -12% -13%

Janeiro -42% -46 -46% -49% -27%

Fevereiro -54% -39 -18% -17% -41%

Março 6% 30 44% 38% 12%

Abril -40% -38 -53% -35% -42%

Maio -41% -44 -48% -56% -50%

Junho 37% 39 28% 8% 56%

Julho -63% -54 -59% -54% -35%

Agosto 19% 48 32% 75% 35%

Setembro -22% 4 -5% 1% 10%

Outubro -37% -21 -7% -2% -15%

Novembro -29% -30 -10% -6% -15%

Dezembro -34% -35 -32% -23% -24%
Fonte: elaboração própria.

quadro 107. Precipitação (%) com relação às normais climatológicas 
anuais (mm)

Região S.M. do 
Oeste Chapecó Xanxerê Concórdia Joaçaba

Média anual 
(mm) 2024 1984 1956 1888 1789

1979 16% 8% 7% 5% 4%
1980 76% 0% -9% -10% 3%
1981 -24% -22% -18% -17% -23%
1982 -4% 1% 9% 7% 8%
1983 45% 55% 58% 63% 49%
1984 -8% -1% 0% 10% -3%
1985 -17% -23% -24% -21% -34%
1986 -3% -7% -10% -13% -17%
1987 -2% -2% -4% 1% -8%

1988 -24% -25% -19% -27% -17%
1989 7% -1% 2% -3% -2%
1990 40% 33% 26% 25% 28%
1991 -17% -24% -22% -25% -17%
1992 14% 21% 14% 17% 12%
1993 6% 1% -4% -8% 4%
1994 29% 18% 8% 9% 4%
1995 -19% -14% -17% -18% -12%
1996 11% 13% 13% 11% 11%
1997 21% 28% 29% 31% 27%
1998 32% 39% 41% 37% 40%
1999 -23% -17% -11% -11% -11%
2000 -6% 2% 3% 4% 6%
2001 -9% 2% 12% 8% 10%
2002 9% 9% 1% 3% 4%
2003 -5% -7% -5% -12% -14%
2004 -24% -18% -12% -21% -14%
2005 -11% 1% 3% 1% 7%
2006 -27% -28% -30% -26% -27%
2007 -9% -1% 5% 5% 11%
2008 -21% -16% -14% -13% -9%
2009 6% 4% 7% 14% 5%
2010 2% 9% 13% 16% 12%
2011 -7% 7% 7% 11% 12%
2012 -28% -26% -42% -38% -34%
2013 -27% -18% -16% -12% -13%

Fonte: elaboração própria.
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2.5. síntese

Em	 síntese,	 a	 confrontação	 entre	 estiagens	 climáticas	 (e	meses	 secos)	
permite evidenciar, nos 35 anos analisados, uma evolução entre os seguintes 
padrões:
a)		Padrão	 de	 estiagem	 climática	 sem	 decretação	 de	 desastre	 (1979	 a	

1985).
b)		Do	padrão	de	estiagem	climática	sem	decretação	de	desastre	ao	pa-
drão	de	estiagem	climática	com	decretação	de	desastre	(1986	a	1994).

c)		Do	padrão	de	estiagem	climática	com	decretação	de	desastre	ao	pa-
drão	decretação	de	desastre	sem	estiagem	climática	(1995	a	2005).

d)		Afirmação	do	padrão	decretação	de	desastre	sem	estiagem	climática	
(2006	a	2013).

aqui reside uma das principais, senão a principal, constatação deste es-
tudo: a desnaturalização dos desastres por estiagem e a construção de uma 
hipótese	de	relação	estruturante	entre	as	opções	de	desenvolvimento	e	as	
falhas	 de	 planejamento,	 por	 um	 lado,	 e	 as	 decretações	 de	 estiagem,	 por	
outro. 

Obviamente	 que	 esta	 tendência	 deverá	 ser	 alvo	 de	 mais	 pesquisa	 e	
comprovação,	especificamente,	por	meio	de	estudos	que:	a)	manipulem	
uma	mais	extensa	quantidade	de	dados	climáticos	e,	em	particular,	dados	
climáticos	 recolhidos	 a	partir	 de	estações	de	 superfície;	 b)	 realizem	um	
maior detalhamento na avaliação da real dimensão e natureza dos dados 
em	cada	 caso	de	decretação	 verificados;	 c)	 alarguem	o	 estudo	 a	 outras	
regiões	do	estado.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES

o tema de políticas públicas pode ser considerado bastante abrangente, 
sendo	discutido	por	autores	de	diversas	áreas	de	atuação,	como	economia,	
ciência	política,	sociologia,	antropologia,	geografia,	planejamento,	gestão	e	
ciências	sociais	aplicadas.	Em	geral,	o	entendimento	inclui	as	relações	entre	
as	instituições	políticas,	os	processos	políticos	e	os	conteúdos	da	política	na	
gestão	pública.	Teixeira	(2002)	apresenta	as	políticas	públicas	como	formas	
de	exercício	do	poder	político	e	relacionadas	a	leis,	programas	e	linhas	de	
financiamento.	

Conhecer as políticas e os atores relacionados à estiagem permite, por-
tanto,	um	melhor	entendimento	do	cenário	em	que	se	está	inserido,	contri-
buindo	para	a	compreensão	dos	problemas	e	à	busca	de	soluções.	Destaca-
-se	 a	necessidade	de	uma	visão	multidisciplinar	que	 se	exige	das	políticas	
públicas,	 uma	 vez	 que	 seus	 reflexos	 repercutem	nas	 inter-relações	 entre	
estado, política, economia e sociedade (souZa,	2006).	

nesse sentido, é preciso considerar que atores públicos e privados com-
partilham	atribuições	e	responsabilidades	de	maneira	complexa,	e	por	isso	é	
importante	compreender	os	limites	ou	os	pontos	de	atuação	conjunta	para	
superar	dificuldades	como	a	exemplificada	abaixo:	

Nas	áreas	tradicionalmente	objeto	de	políticas	públicas	[...]	o	municí-
pio	tem	competência	comum	com	a	União	e	o	Estado,	a	ser	exerci-
da com a cooperação dessas esferas de poder, pela transferência de 
recursos,	ou	pela	cooperação	técnica.	Até	hoje	não	regulamentadas,	
as	fronteiras	entre	as	esferas	de	poder	permanecem	indefinidas,	resul-
tando na superposição de atividades. (teixeira, 2002, p.7).

De	 antemão,	 percebe-se	 que	 um	 dos	 desafios	 à	 gestão	 de	 risco	 e	 ao	
problema	da	estiagem	é	conseguir	administrar	de	 forma	eficiente	as	dife-
rentes políticas e atores envolvidos com a questão. Para dar conta dessa 
realidade este item apresenta inicialmente uma súmula das políticas públicas 
de Proteção e defesa Civil, de recursos hídricos; passa por outras políticas 
correlatas;	e	ao	final	faz	uma	caraterização	dos	atores	que	estão	envolvidos	
em	sua	execução.

3.1. Políticas Federais e Estaduais de Proteção e Defesa Civil

a gestão de risco no Brasil esteve, ao longo de sua história, ordenada 
por	políticas	e	atos	 legais	concentrados	no	poder	executivo,	por	meio	da	
publicação de decretos e Medidas Provisórias. essa concentração de atos 
legais	no	poder	executivo	—	82%	deles	não	passaram	por	discussões	no	
Congresso nacional (Cartagena, 2015) — indica como nossa legislação 
foi sempre reativa a ocorrência de desastres. 

assim, o primeiro destaque é feito à década de 1940, considerada como 
o marco institucional de defesa civil em consequência dos efeitos da segunda 
Guerra	Mundial.	Já	na	década	de	1960	os	desastres	de	1966	e	1967,	que	atin-
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giram a região sudeste, em especial o então estado da guanabara, também 
refletiram	na	legislação	que	tratava	do	tema.	A	postura	de	reação	legal	frente	
à ocorrência de desastres, mesmo que com alguma indicação de prevenção 
em 1988, aparenta ter permanecido nas décadas seguintes — 1990 e 2000 
—	em	que	se	vê	aumentar	junto	aos	registros	de	desastres	(168%,	CEPED	
UFSC,	2012),	também	os	atos	legais	(107%,	Cartagena, 2015). 

Hoje,	na	primeira	metade	da	década	de	2010,	uma	nova	reformulação	le-
gal	entra	em	curso	com	a	Lei	12.608/2012,	mais	uma	vez	após	uma	sequên-
cia de graves ocorrências de desastres — registrada a partir de novembro 
de	2008,	em	Santa	Catarina,	e	culminando	com	a	da	região	serrana	fluminen-
se	em	janeiro	de	2011,	tendo	ainda	sido	gravemente	afetados	os	estados	de	
alagoas e Pernambuco no ínterim. 

destaca-se, porém, mesmo após quase quatro anos da promulgação da 
nova Política nacional de Proteção e defesa Civil sua regulamentação ainda 
não	foi	realizada.	Assim,	novas	leis	e	planos	nacionais	coexistem	com	polí-
ticas anteriores que, de forma mais ou menos direta, articulam-se (ou de-
veriam articular-se) para os processos de redução de risco de desastres, de 
planejamento	territorial	e	de	preparação	de	comunidades	mais	resilientes.	

As	políticas	nacionais,	entretanto,	ainda	não	se	refletem	de	forma	só-
lida	e	articulada	nas	políticas	estaduais	e	municipais,	realidade	verificada,	
inclusive, nas atividades de pesquisa de campo apresentadas no Capítulo 
VI	deste	relatório.	Durante	tais	atividades	observou-se,	por	exemplo,	que	
muitas	das	políticas	públicas	são	operacionalizadas	com	sobreposições	en-
tre	ações	de	estados	e	municípios.	Estes,	por	sua	vez,	estão	ainda	muito	
presos às diretrizes nacionais, sem autonomia ou iniciativa para desenvol-
ver políticas locais. 

3.1.1. Política nacional de Proteção e defesa Civil (PnPdeC)

a Política nacional de Proteção e defesa Civil (PnPdeC) foi instituída 
pela	Lei	12.608/2012	que	também	versa	sobre	o	Sistema	Nacional	de	Prote-
ção e defesa Civil e o Conselho nacional de Proteção e defesa Civil. Como 
já	ressaltado,	a	lei	ainda	depende	de	regulamentação,	e	por	isso	não	estão	
definidos	os	meios	de	cumprimento	e	controle	das	ações	previstas.	Os	Qua-
dros 108 e 109 detalham o conteúdo da PnPdeC.

quadro 108. Diretrizes e objetivos da Política Nacional de Proteção 
e Defesa Civil (Lei 12.608/2012)

Diretrizes (Art. 4º) Objetivos (Art. 5º)
I — Atuação articulada 
entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os 
Municípios para redução 
de desastres e apoio às 
comunidades atingidas; 

II — Abordagem sistêmica 
das ações de prevenção, 
mitigação, preparação, 
resposta e recuperação; 

III — A prioridade às 
ações preventivas relacio-
nadas à minimização de 
desastres; 

IV — Adoção da bacia hi-
drográfica como unidade 
de análise das ações de 
prevenção de desastres 
relacionados a corpos 
d’água; 

V — Planejamento com 
base em pesquisas e 
estudos sobre áreas de 
risco e incidência de 
desastres no território 
nacional; 

VI — Participação da so-
ciedade civil. 

I — Reduzir os riscos de desastres; 
II — Prestar socorro e assistência às populações atingidas 
por desastres; 
III — Recuperar as áreas afetadas por desastres; 
IV — Incorporar a redução do risco de desastre e as ações 
de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão 
territorial e do planejamento das políticas setoriais; 
v — Promover a continuidade das ações de proteção e de-
fesa civil; 
VI — Estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e 
os processos sustentáveis de urbanização;
VII — Promover a identificação e avaliação das ameaças, 
suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a 
evitar ou reduzir sua ocorrência;
VIII — Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, 
geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros poten-
cialmente causadores de desastres;
IX — Produzir alertas antecipados sobre a possibilidade de 
ocorrência de desastres naturais;
X — Estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano 
e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da 
vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana;
XI — Combater a ocupação de áreas ambientalmente vul-
neráveis e de risco e promover a realocação da população 
residente nessas áreas;
XII — Estimular iniciativas que resultem na destinação de 
moradia em local seguro;
XIII — Desenvolver consciência nacional acerca dos riscos 
de desastre;
XIV — Orientar as comunidades a adotar comportamentos 
adequados de prevenção e de resposta em situação de 
desastre e promover a autoproteção; e
XV — Integrar informações em sistema capaz de subsidiar 
os órgãos do SINPDEC na previsão e no controle dos efeitos 
negativos de eventos adversos sobre a população, os bens 
e serviços e o meio ambiente.

Fonte: elaboração própria com dados de Brasil, 2012.
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quadro 109. Principais competências dos entes federados fixadas 
pela Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

Ações e procedimentos
Competências

União
(Art. 6° e 9°)

Estados e DF
(Art. 7° e 9°)

Municípios
(Art. 8° e 9°)

Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil. Expedir normas

Executar em 
âmbito terri-

torial

Executar em 
âmbito local

Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil.

Coordenar em seu âmbito de atuação  
em articulação com os outros entes

Plano Nacional de Proteção e 
Defesa Civil; Instituir -- --

Plano Estadual de Proteção e 
Defesa Civil. -- Instituir --

Planejamento municipal com 
ações de proteção e defesa civil. -- -- Incorporar

Sistema de informações e moni-
toramento de desastres.

Instituir e 
manter

Fornecer dados 
e informações

Fornecer dados 
e informações

Cadastro nacional de municípios 
com áreas suscetíveis à ocorrên-
cia de deslizamentos de grande 
impacto, inundações bruscas ou 
processos geológicos ou hidroló-
gicos correlatos.

Instituir e 
manter -- --

Monitoramento meteorológico, 
hidrológico e geológico das áreas 
de risco.

Realizar em articulação com os outros entes

Mapeamento das áreas de risco. Apoiar Identificar e 
realizar

Identificar e 
realizar

Estudos de identificação de amea-
ças, suscetibilidades, vulnerabili-
dades e risco de desastre.

Apoiar Identificar e 
realizar --

Estudos referentes às causas e 
possibilidades de ocorrência de 
desastres de qualquer origem, 
sua incidência, extensão e conse-
quência.

Promover -- --

Pesquisa sobre os eventos defla-
gradores de desastres. Fomentar -- --

Planos de Contingência de Pro-
teção e Defesa Civil e protocolos 
de prevenção e alerta e de ações 
emergenciais.

-- Apoiar, sempre 
que necessário.

Elaborar e di-
vulgar, quando 
inseridos no ca-
dastro nacional

Exercícios simulados, conforme 
Plano de Contingência de Prote-
ção e Defesa Civil.

-- -- Realizar regu-
larmente

Fiscalização das áreas de risco de 
desastre. -- -- Promover

Novas ocupações em áreas de 
risco de desastre. -- -- Vedar

Intervenção preventiva e eva-
cuação da população das áreas 
de alto risco ou das edificações 
vulneráveis.

-- -- Vistoriar e 
promover

Situação de emergência ou de 
estado de calamidade pública.

Instituir e 
manter sistema, 

critérios e 
condições

Apoiar o reco-
nhecimento Declarar

Avaliação de danos e prejuízos 
das áreas atingidas por desastres -- -- Proceder

Coleta, distribuição e controle de su-
primentos em situações de desastre. -- -- Promover

Abrigos provisórios para assistên-
cia à população em situação de 
desastre.

Organizar e 
administrar

Solução de moradia temporária às 
famílias atingidas por desastres. -- -- Prover

Mobilização e capacitação de 
radioamadores para atuação na 
ocorrência de desastre.

-- -- Promover

Medidas preventivas de segurança 
contra desastres em escolas e hos-
pitais situados em áreas de risco;

Estabelecer Estabelecer Estabelecer

Desenvolvimento de material 
didático-pedagógico relacionado 
ao desenvolvimento da cultura de 
prevenção de desastres.

Apoiar a 
comunidade 

docente
-- --

Informação à população, capaci-
tação de recursos humanos, cul-
tura de prevenção.

Estimular Estimular Manter ações

Fonte: elaboração própria com dados de Brasil, 2012.
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3.1.2.	Execução	da	PNPDEC	e	Plano	Estadual	de	Proteção	e	Defesa	Civil

Em	termos	de	políticas	estaduais,	a	Lei	Federal	12.608/12	postula	que	aos	
estados	incumbe:	a)	“executar	a	PNPDEC	em	seu	âmbito	territorial”	e	b)	
“instituir o Plano estadual de Proteção e defesa Civil”. entretanto, são pou-
cas	as	unidades	da	federação	que	já	iniciaram,	por	meio	de	suas	Assembleias	
Legislativas,	as	discussões	para	formalização	legal	de	uma	Política	Estadual	de	
Proteção e defesa Civil, ou a elaboração de um Plano estadual de Proteção 
e defesa Civil, este conforme prevê o artigo 7o. Pode-se supor que, em par-
te,	essa	inércia	deva-se	à	ausência	de	critérios	oficiais	para	implantação	das	
ações	e	instrumentos	previstos	na	citada	lei,	bom	como	de	mecanismos	de	
controle, a contribuir para a fraca operacionalização da Política nacional em 
muitos estados e municípios brasileiros. 

Além	disso,	 no	que	 se	 refere	 especificamente	 aos	Planos	Estaduais	 de	
Proteção	e	Defesa	Civil,	fica	a	dúvida	de	qual	sua	função	e	aplicação	prática,	
uma vez que, semelhante ao Plano nacional de Proteção e defesa Civil, o 
seu	escopo	é	definido	por	conter,	“no	mínimo	[...]	I	—	a	identificação	das	ba-
cias	hidrográficas	com	risco	de	ocorrência	de	desastres;	e	II	—	as	diretrizes	
de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito estadual, em 
especial no que se refere à implantação da rede de monitoramento meteo-
rológico, hidrológico e geológico das bacias com risco de desastre”. nesse 
sentido, nota-se que Plano nacional e os Planos estaduais de Proteção e 
Defesa	Civil	ficam	amarrados	às	ocorrências	de	as	inundações,	deslizamen-
tos e eventos correlatos, por estarem vinculados ao “cadastro nacional de 
municípios	com	áreas	suscetíveis	à	ocorrência	de	deslizamentos	de	grande	
impacto,	inundações	bruscas	ou	processos	geológicos	ou	hidrológicos	cor-
relatos”	(prevista	no	art.	6o).

No	caso	de	Santa	Catarina,	a	pesquisa	por	documentos	oficiais	que	pu-
dessem	ser	identificados	como	política	pública	no	sentido	definido	por	Tei-
xeira	(2002),	ou	seja,	relacionadas	a	leis,	programas	e	linhas	de	financiamen-
to,	apenas	 identificou	ações	de	caráter	operacional	 inseridas	no	Programa	
Pacto por santa Catarina (santa Catarina, 2015).

Assim,	 ainda	que	haja	 a	 Secretaria	de	Estado	de	Defesa	Civil	 de	Santa	
Catarina,	e	por	meio	dela	sejam	conduzidos	diversos	projetos	e	ações	em	
gestão	de	risco	(a	exemplo	da	intenção	de	elaborar	um	Plano	Diretor	Esta-
dual), sua atuação ainda não é regida por, nem possui força de uma política 

pública	estadual.	Ou	seja,	sem	uma	política	específica	de	proteção	e	defesa	
civil	que	oriente	de	forma	estratégica	as	ações	de	gestão	de	risco	no	estado,	
o que se tem atualmente são desdobramentos do Programa Pacto por santa 
Catarina.	A	análise	da	descrição	desse	programa	resultou	na	 identificação	
das	seguintes	ações	operacionais	(santa Catarina, 2015): 
•		Barragem	de	contenção	de	cheias	do	Rio	Braço	do	Trombudo.
•		Sobre-elevação	da	Barragem	Oeste	e	melhoria	da	operação	—	Taió.
•		Construção	de	duas	barragens	no	rio	Trombudo.
•		Barragem	de	contenção	de	cheias	do	Rio	Taió.
•		Construção	de	duas	barragens	no	rio	das	Pombas.
•		Barragem	de	contenção	de	cheias	do	Rio	Perimbó.
•		Realização	de	estudos	socioambientais	nos	municípios	de	Taió,	Timbó	

e rio do sul.
•		Implantação	 do	 sistema	 de	 operação	 de	 barragens,	monitoramento,	
mapeamento	de	áreas	de	risco	e	estrutura.

•		Melhoramento	de	rios.
•		Construção	de	barragem	de	médio	porte	no	Rio	Itajaí-Mirim,	em	Bo-
tuverá.

•		Melhoramento	Fluvial	no	Rio	Itajaí-Mirim.
•		Aquisição	e	instalação	de	um	radar	meteorológico	em	Lontras.

espera-se que, em curto prazo, o estado de santa Catarina possa ter ela-
borada	e	oficializada	sua	Política	Estadual	de	Proteção	e	Defesa	Civil,	bem	
como seu Plano estadual. seria uma maneira de fortalecer o trabalho no âm-
bito da secretaria de estado de defesa Civil de santa Catarina e estabelecer 
seu	planejamento	de	forma	integrada	a	outras	políticas	correlatas,	a	exemplo	
da	já	solidificada	Política	de	Recursos	Hídricos,	detalhada	no	item	seguinte.	

3.2. Políticas Federais e Estaduais de Recursos Hídricos

o modelo de gestão de recursos hídricos do Brasil baseia-se no modelo 
francês,	que	desde	1964,	em	sua	primeira	lei	de	recursos	hídricos,	já	con-
siderava	 a	 bacia	 hidrográfica	 como	unidade	 geográfica	de	planejamento	e	
intervenção (ana, 2011b). as principais diretrizes desse país fundamentam-
-se	na	participação	para	a	tomada	de	decisões	e	na	cobrança	pelo	uso	como	
um dos instrumentos. da mesma forma, a gestão de recursos hídricos no 
Brasil tem como princípio a participação pública como forma de descentra-
lização do poder. assim, aos comitês de bacia é dada a responsabilidade de 
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gerir	a	totalidade	de	uma	bacia	hidrográfica	e	de	realizar	a	arrecadação	e	a	
destinação	dos	recursos	financeiros	(raMos, 2005). 

as leis de gestão de recursos hídricos, no Brasil, surgiram em etapas e 
consideraram	as	características	e	condições	de	cada	bacia	ou	região	brasilei-
ra	(BARTH,	1987).	Até	1934,	a	apropriação	e	o	uso	das	águas	decorriam	do	
direito	de	propriedade	quando,	a	criação	do	Código	de	Águas	(Figura	16),	
definiu	as	águas	como	públicas,	comuns	ou	particulares.	Esse	Código,	esta-
belecido	pelo	Decreto	Federal	24.643,	de	10	de	julho	de	1934,	foi	criado	
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para atender as necessidades de crescimento do país, a irrigação e as obras 
contra	a	seca.	A	partir	da	segunda	metade	do	século	XX,	além	do	inventá-
rio dos recursos hídricos, o Brasil também iniciou seus empreendimentos 
hidrelétricos	e	grandes	construções.	Nos	anos	1970	e	1980,	o	aumento	da	
produção industrial e a aglomeração urbana ocasionaram a queda da quali-
dade	da	água	dos	rios	(TUCCI,	2000).	Assim,	a	Constituição	Federal	definiu	
os recursos hídricos como bens da união e do estado, sendo deles o direito 
à	exploração	e	pesquisa,	bem	como	o	dever	de	proteger	e	tratar	esses	re-
cursos (Brasil, 1988).

Figura	16. Marcos da gestão de recursos hídricos no Brasil 

Fonte: adaptado (ana, 2011a; raMos, 2005).



em 1981 foi promulgada a Política nacional do Meio ambiente (PnMa) 
que, ao tratar sobre o meio ambiente geral, abordou também a gestão de 
recursos	hídricos.	Dentro	de	seus	princípios,	as	águas	superficiais	e	subter-
râneas,	da	mesma	forma	que	a	atmosfera,	os	estuários,	o	mar	territorial,	o	
solo,	o	subsolo,	os	elementos	da	biosfera,	a	fauna	e	a	flora,	são	considerados	
como recursos ambientais. 

A	lei	define	os	instrumentos	de	gestão	e,	especialmente	três	deles	abran-
gem	a	proteção	das	águas.	O	estabelecimento	de	padrões	de	qualidade	am-
biental,	que	gerou	a	classificação	dos	cursos	da	água	em	classes	de	uso;	a	
avaliação de impactos ambientais; e o licenciamento de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras. o Código de águas, a PnMa e a Constituição 
Federal	representavam	a	legislação	brasileira	de	águas	até	1997	quando	foi	
promulgada a Política nacional de recursos hídricos. 

A	Lei	Federal	9.433	de	8	de	 janeiro	de	1997,	também	chamada	de	Lei	
das águas, baseia-se em seis fundamentos para tratar de recursos hídricos. 
Esses	fundamentos	estabelecem,	entre	outros,	a	água	como	não	privada,	a	
valoração dos recursos hídricos, a priorização para o consumo humano e 
dessedentação animal. o quadro 110 resume os principais fundamentos, 
objetivos,	diretrizes	e	instrumentos	da	PNRH.

quadro 110. Visão esquemática da Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei 9433/1997)

Fundamentos
(Art. 1º)

Objetivos
(Art. 2º)

Diretrizes
(Art. 3º)

Instrumentos
(Art. 5º)

I — Domínio público

II — Valor 
econômico

III — Uso prioritário 
em períodos de 
escassez

IV — Uso múltiplo

V — Bacia 
hidrográfica 
como unidade de 
implementação

VI — Gestão 
descentralizada e 
participativa

I — Disponibilidade 
de água para atuais 
e futuras gerações

II — Uso racional / 
desenvolvimento 
sustentável

III — Prevenção 
e defesa 
contra eventos 
hidrológicos críticos

I — 
Indissociabilidade 
da quantidade e da 
qualidade

II — Adequação 
às diversidades 
regionais

III — Integração 
com a gestão 
ambiental

IV — Articulação 
com a gestão do 
uso do solo

V — Integração 
com a gestão dos 
sistemas estuarinos 
e zonas costeiras

VI — Articulação 
com o 
planejamento 
dos setores 
usuários e com 
os planejamentos 
governamentais

I — Planos de 
Recursos Hídricos

II — 
Enquadramento dos 
corpos d’água em 
classes de qualidade

III — Outorga do 
direito de uso da 
água

IV — Cobrança pelo 
uso da água

V — Sistema de 
informações sobre 
recursos hídricos

Fonte: elaboração própria com dados de sds, 2012.

3.2.1. instrumentos de gestão de recursos hídricos no Brasil

a Política nacional de recursos hídricos instituiu como instrumentos de 
gestão de recursos hídricos os Planos de recursos hídricos, o enquadra-
mento	dos	corpos	de	água,	a	outorga	dos	direitos	de	uso,	a	cobrança	pelo	
uso	de	recursos	hídricos	e	o	sistema	de	informações	sobre	recursos	hídricos	
(Brasil, 1997). 
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esses instrumentos se inter-relacionam e complementam, uma vez que 
o estabelecimento de um apoia a implantação e fortalecimento do outro. 
As	prioridades	de	uso	dos	recursos	hídricos,	por	exemplo,	definem	tanto	
o	enquadramento	dos	corpos	d’água	quanto	a	outorga	de	uso.	Ao	mesmo	
tempo,	apenas	os	usos	 sujeitos	a	outorga,	 são	passíveis	de	cobrança	pelo	
uso, conforme estabelecido pela lei. 

O	sistema	de	informações	reúne	os	dados	de	cadastro	dos	usuários	e	
de	suas	respectivas	outorgas	para	o	ajuste	de	valores	e	serve,	assim,	de	
base para a construção do Plano de recursos hídricos (ou Plano de Bacia). 
este plano contempla algumas diretrizes dos outros quatro instrumentos. 
a Figura 17 demonstra a inter-relação entre os instrumentos da Política 
nacional.

Figura 17. Relação entre os instrumentos da Política de Recursos 
Hídricos

Fonte: ana, 2011d.

i. Plano de recursos hídricos

Os	 planos	 de	 recursos	 hídricos	 são	 os	 planos	 diretores	 da	 água	 que	
orientam a implantação das políticas e a gestão de recursos hídricos (ana, 
2011a). a lei das águas estabelece um conteúdo mínimo para o Plano de 
Recursos	Hídricos	de	uma	bacia	hidrográfica,	que	deve	conter:

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 me-
lhoria 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	previs-
tas;
vi — (vetado)
vii — (vetado)
viii — prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídri-
cos;
ix — diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hí-
dricos;
X	—	propostas	para	a	criação	de	áreas	sujeitas	a	restrição	de	uso,	com	
vistas à proteção dos recursos hídricos. (Brasil, 1997).

Segundo	recomendações	da	ANA	para	a	efetivação	do	Plano	de	Ba-
cia,	a	definição	do	Termo	de	Referência	 (TR)	e	o	arranjo	 institucional	
de	acompanhamento	da	execução	do	plano	são	os	acordos	iniciais	e	an-
teriores à elaboração do Plano de recursos hídricos. esse plano deve 
ainda, ter a participação dos atores e considerar as particularidades de 
cada	bacia,	por	 isso,	 são	necessários	acordos	 interinstitucionais,	 tam-
bém chamados de “Pacto das águas” que são construídos por meio de 
marcos regulatórios ou convênios de integração. as etapas propostas 
pela ana (2013a) são: a) diagnóstico que descreva a situação atual dos 
recursos	 hídricos;	 b)	 Prognóstico	 que	 considere	 os	 cenários	 futuros;	
c)	Plano	que,	propriamente	dito,	 inclua	os	programas,	 ações	e	metas	
de recursos hídricos; d) Monitoramento para o acompanhamento da 
implementação do Plano. 

ii.	Enquadramento	dos	corpos	d’água

O	enquadramento	dos	corpos	d’água	tem	como	objetivo	garantir	os	ní-
veis de qualidade dos recursos hídricos (Brasil, 1997). Com base no uso 
da	água,	esse	instrumento	estabelece	as	metas	compatíveis	de	qualidade	
que devem ser alcançadas e mantidas ao longo do tempo em determinada 
bacia	hidrográfica.	São	atribuídas	classes	de	acordo	com	as	prioridades	de	
uso	da	água	e	com	a	redução	dos	custos	com	o	combate	à	poluição	(ANA,	
2011a).



iii. outorga dos direitos de uso

a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos visa assegurar o con-
trole	da	quantidade	e	qualidade	dos	usos	da	água	e	o	direito	ao	acesso	a	
água	 (Brasil,	 1997).	Como	 instrumento	 de	 alocação	 da	 água,	 a	 outorga	
deve	considerar	as	necessidades	ambientais	e	socioeconômicas,	os	conflitos	
existentes	e	as	futuras	demandas	de	água	em	seus	aspectos	quantitativos	e	
qualitativos, seu uso e distribuição tanto temporal quanto espacial. Por essas 
características, a outorga integra a gestão de recursos hídricos e a gestão 
ambiental visto que suas diretrizes devem ser coincidentes com as diretri-
zes	do	licenciamento	ambiental	dos	empreendimentos	e	demais	usuários	da	
água	(ANA,	2011d).	

iv. Cobrança pelo uso

A	cobrança	pelo	uso	de	recursos	hídricos	tem	o	objetivo	de	assumir	a	
água	como	um	bem	econômico,	de	incentivar	seu	uso	racional	e	de	conseguir	
recursos	para	financiar	as	ações	e	planos	relacionados	aos	recursos	hídricos	
(Brasil,	1997).	Desde	1979,	existe	a	cobrança	para	fins	de	 irrigação	e,	a	
partir	da	Lei	das	Águas,	a	cobrança	estende-se	aos	demais	usos	significativos,	
isto	é,	aqueles	sujeitos	à	outorga.	O	recurso	destina-se	ao	financiamento	de	
ações	relacionadas	ao	Plano	de	Recursos	Hídricos	e	ao	pagamento	de	des-
pesas	administrativas	de	instituições	que	compõem	o	Sistema	Nacional	de	
Gerenciamento	de	Recursos	Hídricos	 (SINGREH),	com	uso	prioritário	na	
própria bacia onde foi gerado (ana, 2011d).

v.	Sistema	de	informações

O	sistema	de	informações	sobre	recursos	hídricos	tem	o	objetivo	de	con-
solidar	e	disponibilizar	os	dados	e	informações	de	recursos	hídricos	de	for-
ma consistente e atualizada (Brasil, 1997). representa o sistema de coleta, 
tratamento,	armazenamento	e	recuperação	de	informações	sobre	recursos	
hídricos e temas relacionados (ana, 2011a). esse sistema armazena as in-
formações	produzidas	pelas	instituições	parte	do	SINGREH	relacionadas	aos	
pedidos	de	outorga,	às	demandas	e	ofertas	hídricas,	à	qualidade	da	água	em	
todo o país (Brasil, 1997). são partes essenciais de um sistema de infor-
mações:	a)	A	geração	e	contínua	atualização	dos	dados;	b)	A	base	de	dados	
com séries históricas; c)uma política que torne acessível a informação; d)o 
processo de tomada de decisão.

3.3. Políticas e instrumentos articulados à gestão de risco

Diferente	de	outras	áreas	mais	específicas,	a	área	da	proteção	e	defesa	
civil (e gestão de risco e desastres) tem uma característica de muldisciplina-
ridade	bastante	acentuada.	Tal	característica	faz	com	que	as	ações	devam	ser	
articuladas entre diferentes órgãos da administração pública nas três esferas 
de	poder.	Em	reforço	à	necessidade	de	articulação,	a	Lei	Federal	12.608/12	
afirma	que	

a PnPdC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 
desenvolvimento	urbano,	saúde,	meio	ambiente,	mudanças	climáticas,	
gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência 
e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção 
do	desenvolvimento	sustentável	(Brasil, 2012).

Mais	uma	vez,	a	ausência	de	regulamentação	da	lei	deixa	lacunas	para	que	
essa	integração	possa	ser	mais	bem	definida,	não	havendo	hoje	indicações	
específicas	de	quais	instrumentos	de	gestão	poderiam	estar	articulados	para	
cada uma das políticas setoriais citadas. 

Neste	 diagnóstico,	 portanto,	 estão	 apresentadas	 políticas	 e	 ações	 que	
foram	 identificadas	—	quer	na	pesquisa	documental,	quer	no	 trabalho	de	
campo — como realizadas de forma articulada, ou ao menos sobrepostas, 
à	área	de	abrangência	do	estudo.	As	ações	estão	vinculadas	principalmen-
te aos Ministérios da Ciência, tecnologia e inovação (MCti), das Cidades 
(MCidades), do desenvolvimento social e Combate à Fome (Mds) e de 
Minas e energia (MMe).

3.3.1. Plano nacional de gestão de riscos e resposta a desastres naturais 
(Pngrd)

Define	ações	dentro	de	quatro	áreas:	(1)	Resposta:	socorro,	assistência	
e reconstrução; (2) Monitoramento e alerta: estruturação de rede nacional; 
(3)	Mapeamento:	das	áreas	de	risco;	(4)	Prevenção:	obras	estruturantes.	O	
plano	inicial	previa	a	conclusão	das	ações	em	2014,	mas	muitas	delas	foram	
prorrogadas (Brasil,	2012).	As	ações	são	destinadas	a	821	municípios	prio-
ritários,	dos	quais	77	são	catarinenses,	e	7	do	Oeste	(Brasil, 2015).
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3.3.2. Cartas geotécnicas de aptidão 

envolve o Ministério das Cidades e estabelece diretrizes para que os no-
vos	loteamentos	sejam	construídos,	definindo	as	áreas	que	não	devem	ser	
ocupadas,	as	áreas	em	que	a	ocupação	deve	seguir	cuidados	especiais	e	as	
áreas	sem	restrição	à	ocupação	urbana,	para	106	municípios	com	histórico	
de	grandes	desastres	naturais	e	elevadas	taxas	de	crescimento	populacional,	
localizados em 12 estados da Federação. (Cartagena, 2015).

3.3.3.	Projeto	Pluviômetros	nas	Comunidades	

envolve o Ministério da Ciência, tecnologia e inovação e prevê a dis-
tribuição	e	instalação	de	pluviômetros	semiautomáticos	em	áreas	de	risco,	
para operação da comunidade local. (Cartagena, 2015).

3.3.4.	Sistema	de	abastecimento	de	água	em	Palmitos	

Faz parte do Programa Pacto por santa Catarina e trata-se de um sistema 
de	captação	de	água	superficial	com	rede	adutora,	estação	de	tratamento	
de	água,	sistema	de	reservação,	estações	elevatórias	e	rede	de	distribuição.	
O	objetivo	é	atender	a	demanda	de	consumo	de	água	de	aproximadamente	
306	famílias	na	zona	rural	do	município	de	Palmitos.	Geralmente,	são	agri-
cultores	que	não	possuem	água	encanada	ou	dispõe	do	 serviço	de	modo	
precário.	(SANTA	CATARINA,	2015).

3.3.5. Construção de cisternas

O	Programa	Pacto	por	Santa	Catarina	apresenta	duas	ações	relacionadas	
à construção de cisternas. 

a primeira refere-se à construção de 4.908 cisternas para reaproveita-
mento	da	água	da	chuva	atenderá	24.540	pessoas	de	79	municípios	do	Oeste	
catarinense. serão instaladas as cisternas na abrangência das secretarias de 
desenvolvimento regional de Chapecó, sdr de dionísio Cerqueira, de ita-
piranga, Maravilha, Palmitos, quilombo, são lourenço do oeste, são Miguel 
do	Oeste,	Seara	e	Xanxerê.	A	ação	da	Secretaria	de	Estado	da	Assistência	
Social,	Trabalho	e	Habitação	compõe	o	plano	de	Erradicação	da	Extrema	
Pobreza	em	Santa	Catarina.	Investimento:	R$	12,3	milhões.	Em	andamento.	
(santa Catarina, 2015). 

Já	a	segunda	ação	visa	beneficiar	1.632	famílias	rurais	que	trabalham	
nas atividades de suinocultura e avicultura. as estruturas se destinam 
à	 coleta,	 armazenagem	 e	 utilização	 da	 água	 nos	 estabelecimentos	 ru-
rais.	Os	produtores	terão	que	ter	obrigatoriamente	um	projeto	técnico,	
e receberão assistência técnica através da ePagri e outras estruturas 
da	ATER	 pública.	O	 objetivo	 principal	 é	 o	 aproveitamento	 da	 água	 da	
chuva, para ser utilizada no consumo e higiene humano e animal. ao 
todo, serão fornecidas cisternas com capacidades individuais de 500.000 
litros.	O	produtor	que	tiver	interesse	deverá	encaminhar	o	pedido	junto	
à	EPAGRI.	A	execução	do	programa	será	de	forma	regionalizada,	via	Se-
cretarias de estado do desenvolvimento regional (sdr), principalmente 
para	regiões	de	maior	incidência	de	estiagens,	tais	como	região	oeste	e	
extremo	oeste.	O	prazo	para	pagar	é	de	cinco	anos,	em	parcelas	anuais,	
sendo que o produtor pode optar por realizar o pagamento à vista. o va-
lor	total	do	investimento	ultrapassa	os	R$	47	milhões	e	os	recursos	serão	
disponibilizados pelo Banco nacional de desenvolvimento econômico e 
Social	(BNDES).	O	custo	de	cada	unidade	está	estimado	em	R$	28,9	mil.	
(santa Catarina, 2015).

3.3.6.	Programa	Santa	Catarina	Rural	(SC	Rural)

desde 2010 o Programa santa Catarina rural (sC rural), uma iniciativa 
do estado que recebe apoio do Banco Mundial, tem seu foco no desen-
volvimento	 do	meio	 rural.	O	 objetivo	 geral	 do	 Programa	 é	 aumentar	 a	
competitividade	das	organizações	dos	agricultores	familiares	em	Santa	Ca-
tarina	e,	portanto,	diversos	convênios	foram	firmados	com	as	secretarias	
de	Estado.	A	Diretoria	de	Recursos	Hídricos	da	SDS	executa	o	Convênio	
no	 22110/2010-4	para	 fortalecer	 a	política	estadual	de	 recursos	hídricos	
pela	 implantação	 dos	mecanismos	 de	 controle	 dos	 usos	 das	 águas	 e	 da	
gestão	nas	bacias	hidrográficas	do	estado.	As	atividades	 incluem	o	aper-
feiçoamento	 do	 Sistema	 Estadual	 de	 Informações,	 o	 Cadastramento	 de	
Usuários	de	Recursos	Hídricos,	o	Mapeamento	Hidrogeológico	do	Estado,	
o Fortalecimento dos Comitês de Bacia, os Planos estratégicos de Bacias 
Hidrográficas	e	a	Implementação	de	Estudos	Estratégicos	e	Emergenciais	
em	Apoio	aos	Planos	de	Bacias	Hidrográficas	do	estado	de	Santa	Catarina.	
O	prazo	para	finalização	do	programa	é	2016.

Estudos	 sobre	 a	 temática	 da	 gestão	 de	 risco	 apontam	 ainda	 que	mais	
políticas,	além	das	citadas	na	Lei	12608/12,	e	outros	instrumentos	locais	de	
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planejamento	também	podem	ser	identificados	como	interferentes	à	prote-
ção	e	defesa	civil.	Cartagena	(2015)	lista	as	seguintes	políticas	e	ações:
•	Política	Nacional	de	Educação	Ambiental
•	Política	Nacional	de	Habitação
•	Política	Nacional	de	Desenvolvimento	Regional
•	Política	Nacional	de	Mudanças	Climáticas
•	Política	Nacional	de	Resíduos	Sólidos
•	Estatuto	da	Cidade
•	Política	Nacional	de	Saúde	Ambiental
•	Plano	Diretor
•	Lei	de	Uso	e	Ocupação	do	Solo
•	Plano	Municipal	de	Redução	de	Riscos
•	Plano	de	Saneamento	Básico

3.4. Principais atores

3.4.1.	Principais	instituições	públicas	e	órgãos	de	Proteção	e	Defesa	Civil

O	Sistema	Nacional	de	Proteção	e	Defesa	Civil	(SINPDEC),	definido	pela	
Lei	12.608/12,	prevê	dois	grupos	de	atores	em	sua	constituição.	De	um	lado	
estão os “órgãos e entidades da administração pública federal, dos estados, 
do distrito Federal e dos Municípios” e de outro as “entidades públicas e 
privadas	de	atuação	significativa	na	área	de	proteção	e	defesa	civil”	(BRASIL,	
2012).	O	artigo	11	da	mesma	lei	12.608/12	estipula	quais	os	órgãos	respon-
sáveis	pela	gerência	do	SINPEDC:	

i — órgão consultivo: ConPdeC;
II	—	órgão	central,	definido	em	ato	do	Poder	Executivo	federal,	com	
a	finalidade	de	coordenar	o	sistema;
iii — os órgãos regionais estaduais e municipais de proteção e defesa 
civil; e
iv — órgãos setoriais dos 3 (três) âmbitos de governo.
Parágrafo	único.	Poderão	participar	do	SINPDEC	as	organizações	co-
munitárias	de	caráter	voluntário	ou	outras	entidades	com	atuação	sig-
nificativa	nas	ações	locais	de	proteção	e	defesa	civil.	(BRASIL,	2012).

O	documento	define	ainda	o	que	são	e	descreve	as	atribuições	para	cada	
um desses órgãos. 

i. Órgão consultivo

Constitui-se pelo Conselho nacional de Proteção e defesa Civil como 
órgão colegiado integrante do Ministério da integração nacional, tendo por 
finalidade:	

I	—	Auxiliar	na	formulação,	implementação	e	execução	do	Plano	Na-
cional de Proteção e defesa Civil;
II	—	Propor	normas	para	implementação	e	execução	da	PNPDEC;
III	—	Expedir	procedimentos	para	 implementação,	execução	e	mo-
nitoramento da PnPdeC, observado o disposto nesta lei e em seu 
regulamento;
iv — Propor procedimentos para atendimento a crianças, adolescen-
tes,	gestantes,	idosos	e	pessoas	com	deficiência	em	situação	de	desas-
tre,	observada	a	legislação	aplicável;	e
V	—	Acompanhar	o	cumprimento	das	disposições	legais	e	regulamen-
tares de proteção e defesa civil. (Brasil, 2012).

Segundo	a	página	oficial	na	internet	do	Ministério	da	Integração	Nacional,	
a atual composição do conselho inclui os seguintes órgãos e entidades:
•		Ministério	da	Integração	Nacional;
•		Casa	Civil	da	Presidência	da	República;
•		Gabinete	de	Segurança	Institucional	da	Presidência	da	República;
•		Ministério	da	Defesa;
•		Ministério	do	Planejamento,	Orçamento	e	Gestão;
•		Ministério	das	Cidades;
•		Ministério	do	Desenvolvimento	Social	e	Combate	à	Fome;
•		Ministério	da	Saúde;
•		Secretaria	de	Relações	Institucionais	da	Presidência	da	República;
•		Dois	representantes	dos	Estados	e	Distrito	Federal,	integrantes	de	ór-

gãos estaduais de proteção e defesa civil;
•		Três	representantes	dos	Municípios,	integrantes	de	órgãos	municipais	

de proteção e defesa civil;
•		Três	representantes	da	sociedade	civil;
•		Dois	representantes	das	comunidades	atingidas	por	desastres.

A	mesma	página	informa	que	a	última	reunião	do	SINPDEC	ocorreu	em	
novembro de 2013, mas entre os presentes nominados na ata de reunião 
não	há	representantes	da	sociedade	civil	ou	de	comunidades	atingidas	por	
desastres (Brasil, 2013). 
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ii. Órgão central

a secretaria nacional de Proteção e defesa Civil, parte da estrutura do 
Ministério da integração nacional, é o órgão central do sinPdeC e respon-
sável	por	coordenar	as	ações	de	proteção	e	defesa	civil	em	todo	o	território	
nacional.	 Seu	organograma,	definido	pelo	Decreto	8161/2013	está	 repre-
sentado na Figura 18.

Figura 18. Organograma da Secretaria Nacional de Proteção  
e Defesa Civil

Fonte: Brasil, 2015.

iii. Órgãos regionais estaduais e municipais proteção e defesa civil

o sinPdeC não estabelece hierarquia entre os órgãos federal, estaduais 
e municipais de proteção e defesa civil. Por isso cada unidade federativa e 
cada	município	tem	autonomia	para	definir	se	terá	um	órgão	de	defesa	civil	
e	de	que	maneira	 ele	 estará	 inserido	na	 administração	pública	 local.	Não	
existem	dados	oficinais	 sobre	como	os	municípios	organizam	seus	órgãos	

de defesa civil, mas sabe-se que, principalmente em decorrência da maioria 
dos municípios brasileiros ser de pequeno porte, muitos não possuem uma 
estrutura fortalecida de defesa civil, ou sequer a possuem. 

no caso do estado de santa Catarina, o órgão de proteção e defesa civil 
está	organizado	em	uma	Secretaria	de	Estado	desde	2011.	O	organograma	
da	Secretaria	está	representado	na	Figura	19,	anterior.	

Figura 19. Organograma da Secretaria de Estado de Defesa Civil de SC

Fonte: santa Catarina, 2015.
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iv. Órgãos setoriais dos três âmbitos de governo

Não	há	informação	oficial	de	quais	sejam	e	como	atuam	os	órgãos	setoriais	
dentro	do	Sistema	Nacional	de	Proteção	e	Defesa	Civil.	Essa	ausência	de	defini-
ção pode ser considerada como decorrência, mais uma vez, da falta de regula-
mentação	da	Lei	12.608/12.	Igualmente,	o	não	estabelecimento	legal	ou	orienta-
tivo	para	a	atuação	de	forma	setorial,	contribui	para	a	dificuldade	de	articulação	
entre as diferentes esferas da administração pública e seus entes federados. 
Nesse	sentido,	percebe-se	que	ainda	há	a	necessidade	de	estabelecer	de	

forma clara e precisa as diretrizes de atuação para que os diversos atores 
correlatos à proteção e defesa civil possam atuam com respaldo às suas 
ações	e	de	 forma	padronizada.	 Sem	que	o	SINPDEC	esteja	 fortalecido	o	
avanço	nas	ações	de	gestão	de	desastres	pode	estar	comprometido.	

as diretrizes estabelecidas pelo governo federal que dizem respeito à par-
ticipação	social,	por	exemplo,	parecem	estar	bem	longe	de	serem	atingidas	
na	área	de	proteção	e	defesa	civil.	Isso	se	verifica	pela	ausência	de	presença	
paritária	entre	sociedade	civil,	entidades	públicas	e	privadas	no	Conselho	Na-
cional, e pela própria ausência de informação de composição do Conselho 
Estadual	de	Santa	Catarina	em	sua	página	oficial	na	internet.	Fica	claro	que,	
entre	os	dois	grupos	de	atores	definidos	pela	Lei	12.608/12	apenas	aqueles	
que	representam	as	“entidades	públicas	e	privadas	de	atuação	significativa	na	
área	de	proteção	e	defesa	civil”	são,	de	fato,	atuantes	no	processo.	

3.4.2.	Instituições	públicas	e	órgãos	colegiados	de	Recursos	Hídricos

A	PNRH	considerou	que	a	área	física	de	uma	bacia	pode	ultrapassar	os	
limites políticos municipais, estaduais e federais e, portanto, adotou carac-
terísticas	de	descentralização	de	poderes	para	a	esfera	da	bacia	hidrográfica	
local. Parte do poder legislativo foi compartilhado com os Comitês de Bacia 
Hidrográfica	e	com	os	Conselhos	Nacional	ou	Estaduais	de	Recursos	Hídri-
cos.	Assim,	a	definição	do	Sistema	Nacional	de	Gerenciamento	de	Recursos	
Hídricos	descreve	as	funções	das	instituições	de	recursos	hídricos,	de	âm-
bito	federal,	estadual	e/ou	local,	no	nível	da	bacia	hidrográfica	(Figura	20).

em 2000, a criação da agência nacional de águas (ana) teve como ob-
jetivo	a	implementação	da	Política	Nacional,	seguindo	a	tendência	de	desen-
volvimento	sustentável	que	ocorrera	na	década	anterior	nos	países	desen-
volvidos (tuCCi, 2000). 

Algumas	das	atribuições	da	ANA	relacionam-se	à	 supervisão,	controle	e	
avaliação	das	ações	realizadas	por	meio	da	Política	Nacional	de	Recursos	Hí-
dricos; ao estímulo e apoio de iniciativas para a criação dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas;	à	implementação	da	cobrança	pelo	uso	dos	recursos	hídricos	
sob	domínio	federal,	juntamente	com	os	CBH,	entre	outras	(BRASIL,	2000).

Figura 20. Matriz Institucional do Sistema Nacional  
de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Fonte: ana, 2011b.

Em	Santa	Catarina,	a	Lei	Estadual	6.739/1985	criou	o	Conselho	Estadual	
de gerenciamento de recursos hídricos. anos mais tarde, a lei estadual 
9.022/1993	instituiu	o	Sistema	Estadual	de	Gerenciamento	de	Recursos	Hí-
dricos	e	a	Lei	9.748/1994	criou	a	Política	de	Recursos	Hídricos	do	Estado.	
estas três leis estaduais foram promulgadas anteriormente à Política nacio-
nal	de	1997,	assim,	algumas	adequações	nas	 legislações	estaduais	 foram	e	
continuam	sendo	necessárias	para	que	haja	um	alinhamento	legal.	

a Política nacional de recursos hídricos instituiu que a função de se-
cretaria	executiva	deve	ser	realizada	pela	Agência	de	Água	que	tem	caráter	
executivo	 com	personalidade	 jurídica	 e	 está	 vinculada	 a	 um	Comitê	 para	
oferecer	suporte	técnico,	administrativo	e	financeiro	(como	a	concretização	
dos	estudos	 técnicos,	a	organização	financeira,	 a	gestão	documental	e	do	
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banco	de	dados	e	o	próprio	planejamento	de	suas	atividades).	Um	comitê	
de	bacia	não	possui	personalidade	jurídica	própria	e	demanda	a	existência	da	
agência de água. 

A	Lei	9.022/1993	foi	alterada	pela	Lei	Estadual	15.249/2010	para	inclusão	
dos Comitês de Bacia e das agências de água. ainda assim, os Comitês de 
Bacia continuam não sendo parte do Conselho estadual que, segundo a lei 
estadual, é constituído por dez entidades governamentais e dez da socieda-
de	civil.	Os	comitês	pleiteiam	a	participação	no	CERH,	a	exemplo	do	que	
acontece	em	estados	como	Paraná,	Amazonas,	Distrito	Federal,	Mato	Gros-
so do sul, rio de Janeiro, rio grande do sul, entre outros. 

Atualmente,	a	instituição	estadual	responsável	pelas	atividades	de	gestão	
dos recursos hídricos é a secretaria de estado do desenvolvimento econô-
mico	Sustentável	(SDS).	Ao	considerar	a	matriz	 institucional	do	SINGREH	
(Figura	20),	a	SDS	acumula	as	funções	de	formulação	de	políticas	governa-
mentais, própria das secretarias de estado, e de apoio aos colegiados, que 
seriam	responsabilidade	do	órgão	gestor.	Segundo	Antunes	(2008,	p.	63):	

[...]	a	criação	de	um	órgão	gestor	de	recursos	hídricos	em	Santa	Cata-
rina,	tornaria	a	gestão	mais	eficaz,	pois	o	mesmo	estaria	exclusivamen-
te	trabalhando	com	as	questões	hídricas,	 isto	torna	o	processo	mais	
ágil,	pois	dá	à	 instituição	mais	 autonomia	e	consequentemente	uma	
estrutura	administrativa	eficiente,	que	é	o	que	não	temos	atualmente	
no estado de santa Catarina.

Os	Comitês	de	Bacias	Hidrográficas	representam	órgãos	colegiados	de	
descentralização	das	tomadas	de	decisões	na	gestão	dos	recursos	hídricos,	
onde	existe	representação	dos	usuários	de	recursos	hídricos,	da	sociedade	
civil	organizada,	do	governo	municipal,	estadual	e	federal.	A	área	de	atuação	
é	a	 totalidade	de	uma	dada	bacia	hidrográfica	podendo	se	estender	a	um	
grupo de bacias e sub-bacias contíguas (Brasil, 1997).

As	principais	funções	dos	CBHs	são	deliberativas,	propositivas	e	consultivas	
(quadro 111) realizadas por meio de debate e articulação entre seus repre-
sentantes.	Dentre	as	suas	atribuições,	destacam-se	a	de	arbitrar	os	conflitos	
da bacia, aprovar e implementar o plano de recursos hídricos, estabelecer os 
mecanismos	de	cobrança	pelo	uso	da	água	e	os	critérios	de	rateio	das	obras	
(BRASIL,	1997).	Os	Comitês	de	Bacia	definem,	portanto,	as	diretrizes	de	ges-
tão	dos	recursos	hídricos	em	sua	área	de	abrangência	(ANA,	2011c).

quadro 111. Atribuições dos comitês de bacia hidrográfica

Deliberativas

1. Arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos 
pelo uso da água.

2. Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
e consequentemente:

•	 Metas de racionalização de uso, aumento da 
quantidade e melhoria da qualidade;

•	 Prioridades para outorga de direito de uso de 
recursos hídricos;

•	 Diretrizes e critérios gerais para cobrança; e
•	 Condições de operação de reservatórios, visan-

do a garantir os usos múltiplos.
3. Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recur-

sos hídricos.
4. Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das 

obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.

Propositivas

5. Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimen-
to de suas metas.

6. Indicar a Agência de Água para aprovação do Conselho de 
Recursos Hídricos competente.

7. Propor os usos não outorgáveis ou de pouca expressão ao 
Conselho de Recursos Hídricos competente.

8. Escolher a alternativa para enquadramento dos corpos 
d’água e encaminhá-la aos conselhos de recursos hídricos 
competentes.

9. Sugerir os valores a serem cobrados pelo uso da água.
10. Propor aos conselhos de recursos hídricos a criação de 

áreas de restrição de uso, com vista à proteção dos recur-
sos hídricos.

11. Propor aos conselhos de recursos hídricos as prioridades 
para aplicação de recursos oriundos da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos do setor elétrico na bacia.

Consultivas
12. Promover o debate das questões relacionadas a recursos 

hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes.

Fonte: elaboração própria com dados de ana, 2011c.

ao considerar os instrumentos de gestão de recursos hídricos no Brasil, 
os Comitês de Bacia apresentam um papel imprescindível na concretização 
da	Política	Nacional.	Além	de	aprovarem	o	Plano	de	Recursos	Hídricos	junta-
mente com o Cerh, os representantes de um Comitê discutem e escolhem 
a	alternativa	de	enquadramento	dos	corpos	d’água	em	sua	Bacia	de	atuação	
que é, então, aprovada pelo Conselho de recursos hídricos (Brasil, 1997). 
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São	eles	que	definem	os	critérios	para	a	outorga	da	água,	as	prioridades	de	
uso	da	água,	as	metas	de	racionalização	e	a	criação	de	áreas	sujeitas	à	restrição	
de	uso.	Também	propõem	os	valores	adotados	para	a	cobrança	pelo	uso	dos	
recursos	hídricos	e	deliberam	sobre	a	destinação	específica	para	os	recursos	
arrecadados	(ANA,	2011c).	Por	fim,	o	sistema	de	 informações	de	recursos	
hídricos	serve	ao	comitê	no	controle	e	compilação	das	informações	que	são	
base	para	a	tomada	de	decisões	relacionadas	aos	demais	instrumentos.

Os	Comitês	de	Bacia	 podem	possuir	 dentro	de	 sua	 estrutura	hierár-
quica	básica	a	plenária,	uma	diretoria,	as	câmaras	técnicas,	os	grupos	de	
trabalho	e	a	secretaria	executiva.	A	plenária	é	constituída	por	todos	os	re-
presentantes de um Comitê que elegem a composição de sua diretoria. as 
câmaras	técnicas	são	consultivas	e	apoiam	as	discussões	e	decisões	da	ple-
nária	por	meio	do	aprofundamento	em	temas	de	interesse.	Já	os	grupos	de	
trabalho	são	criados	com	um	objetivo	específico	que	envolva	a	análise	de	
temas	que	subsidiem	decisões	do	colegiado.	A	secretaria	executiva	repre-
senta a estrutura de apoio operacional dos Comitês, mas que atualmente 
têm	algumas	questões	relacionadas	ao	seu	estabelecimento	no	estado	de	
santa Catarina.

No	Oeste	Catarinense	existem	quatro	comitês	atuantes	em	suas	respec-
tivas	bacias	hidrográficas,	abrangendo	a	Bacia	do	Rio	das	Antas,	do	Rio	Cha-
pecó	e	Rio	Irani,	do	Rio	Jacutinga	e	do	Rio	do	Peixe.	É	importante	ressaltar	
que a Bacia do rio Peperi-guaçu e do rio uruguai, por cruzarem frontei-
ras entre estados e, portanto, serem de domínio federal, podem constituir 
comitês	 sujeitos	 ao	Ministério	do	Meio	Ambiente	e	 apoio	 institucional	da	
agência nacional de águas. aqui serão abordadas algumas características 
dos	órgãos	colegiados	estaduais	cujo	perfil,	participação	e	atuação	variam	de	
acordo com a localidade e os representantes eleitos. 

i.	Comitê	do	Rio	das	Antas	de	Bacias	Contíguas,	criado	pelo	Decreto	653	
de	03/09/2003

A	área	de	atuação	compreende	a	Bacia	do	Rio	das	Antas	e	Bacias	Contí-
guas. abrange toda a microrregião de são Miguel do oeste e a parte oeste da 
microrregião de Chapecó. o Comitê não possui câmaras técnicas, mas tem 
propostas para a criação de uma câmara de educação ambiental. o Plano de 
Bacia	não	está	instituído	e,	para	tanto,	o	grupo	aguarda	o	apoio	da	SDS.

ii.	Comitê	dos	Rios	Chapecó	e	Irani,	criado	pelo	Decreto	3.498	de	08/09/2010

o Comitê atua na Bacia do rio Chapecó e do rio irani, que inclui a parte 
leste da microrregião de Chapecó (Bacia do rio das antas), toda a microrregião 
de	Xanxerê,	parte	de	dois	municípios	(Água	Doce	e	Vargem	Bonita)	localizados	
a noroeste da microrregião de Joaçaba e a parte norte da microrregião de Con-
córdia.	Há	no	Comitê	uma	câmara	técnica	temporária	para	trabalhar	as	áreas	de	
proteção permanente (aPPs) e um grupo de apoio multidisciplinar, no entanto, 
atualmente	não	existem	câmaras	técnicas	permanentes.	Em	2009,	com	apoio	
da	SDS	e	execução	da	MPB	Engenharia,	foi	produzido	um	plano	estratégico	de	
gestão para a Bacia do rio Chapecó e do rio irani (santa Catarina, 2009a). 
Conforme	o	documento,	o	objetivo	foi	propor	medidas	para	reverter	ou	evitar	
conflitos	identificados	nos	balanços	hídricos	entre	as	demandas	dos	usuários	e	as	
ofertas	disponibilizadas	pela	natureza	e,	assim,	auxiliar	no	desenvolvimento	de	
uma base de conhecimentos e estratégias do Comitê.

iii.	Comitê	do	Rio	Jacutinga,	criado	pelo	Decreto	652	de	03/09/2003

atua na Bacia do rio Jacutinga que abrange a parte central da microrre-
gião de Concórdia e três municípios (vargem Bonita, Catanduvas e Jabo-
rã) da microrregião de Joaçaba. o Comitê possui uma Câmara técnica de 
acompanhamento	 das	 ações	 do	 Projeto	 Santa	Catarina	 Rural/Microbacias	
3, mas segundo o relatório de avaliação dos comitês, faltaram documentos 
para avaliar a regularidade legal. durante as entrevistas, o Comitê seria o 
único	das	cinco	microrregiões	a	ter	um	Plano	de	Bacia,	no	entanto,	os	do-
cumentos	apresentados	—	que	foram	produzidos	com	apoio	da	SDS	e	exe-
cução da MPB engenharia (santa Catarina, 2009b) — constituem um 
plano estratégico. É importante ressaltar a diferença entre os planos porque 
o estratégico do Comitê seria um passo inicial para a construção dos Planos 
de	Bacia,	por	sua	mais	amplo	e	com	exigências	legalmente	descritas.

iv.	Comitê	do	Rio	do	Peixe	—	Decreto	2.772	de	09/08/2001

O	Comitê	do	Rio	do	Peixe	abrange	a	parte	sul	da	microrregião	de	Concórdia	
e a parte central da microrregião de Joaçaba. segundo o relatório de avaliação 
dos comitês, em 2014 o órgão colegiado possuía três Câmaras técnicas, sendo a 
primeira de educação ambiental em Caçador, a segunda de qualidade de água 
em videira e a terceira de águas subterrâneas e Captação de águas Pluviais em 
Joaçaba.	Há	previsão	de	modificação	na	composição	dos	representantes.
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CApíTuLO vI

diagnÓstiCo PartiCiPativo

Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas
Débora Ferreira
Lisangela Albino
Mario Leone Kabilio
Sarah Marcela Chinchilla Cartagena

o diagnóstico participativo refere-se às atividades de campo realizadas 
com	o	objetivo	de	complementar	e	validar	as	 informações	de	diagnóstico	
coletadas em fontes documentais. trata-se de importante parte do traba-
lho por que: a) ao mesmo tempo em que valoriza o conhecimento liga-
do	à	realidade	local	(comunidades,	instituições	e	técnicos);	b)	permite	uma	
aproximação	entre	os	pesquisadores	e	a	realidade	da	pesquisa,	facilitando	a	
compreensão	das	relações	entre	problemáticas	e	soluções	atreladas	à	estia-
gem;	c)	e,	ainda,	ajuda	a	criar	um	clima	propício	à	indispensável	cooperação	
multilateral,	entre	o	institucional	e	o	comunitário,	o	público	e	o	privado,	o	
estadual e o municipal. 

no item 1 estão descritos em detalhes os métodos da pesquisa. num pri-
meiro momento de atividades in loco,	designada	por	“Entrevistas,	reuniões	
e	visitas”,	a	equipe	de	pesquisa	deslocou-se	a	cada	uma	das	microrregiões,	
realizou	reuniões	e/ou	entrevistou	pessoas	previamente	contatadas	e	visitou	
o	que	pode	designar-se	de	boas	práticas	e	práticas	a	evitar	(tudo	de	acordo	
de acordo com agendamento prévio realizado pelos Coordenadores re-
gionais de Proteção e defesa Civil). em um segundo momento, designado 
de	“Oficinas”,	e	sempre	por	microrregiões,	realizaram-se	encontros	de	um	
dia,	a	fim	de	caracterizar	o	problema	e	sugerir	soluções,	para	os	quais	foram	
convidados	 representantes	 de	 várias	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 e	 de	
diversos	setores	com	implicações	diretas	na	questão	da	estiagem.	

nos itens 2 e 3 analisam-se os resultados do diagnóstico participativo, ou 
seja,	a	opinião	dos	participantes	da	oficina	sobre	a	natureza	do	fenômeno;	as	
suas	causas;	as	políticas	e	ações	já	empreendidas	ou	em	curso;	e	as	soluções	
equacionadas.

Mesmo com um questionamento tão pouco individualizante, tornou-se 
difícil	 realizar	a	análise	das	respostas,	porque	 tudo	se	relaciona	com	tudo	
e	nada	está	isolado.	Isso	se	constitui	como	uma	das	provas	mais	claras	do	
caráter	sistêmico	e	complexo	da	estiagem,	que	se	manifesta	densamente	in-
terligado, interdependente, recorrente e circular dos debates. efetivamen-
te, muito do que é relacionado como causas da estiagem ou da severidade 
de seus impactos, aparece mencionado nas políticas públicas, programas, 
projetos	 e/ou	 ações	 já	 implantadas	 ou	 em	 curso	 e	 nas	 próprias	 soluções	
propostas. 

aquilo que parecia ser causa vira efeito e o que aparentemente é efeito 
vira	causa.	O	que	parecia	uma	boa	solução,	se	erradamente	planejada,	tecni-
camente desadequada ou mal implementada, vira não apenas uma causa de 
agravamento	do	problema,	mas	um	obstáculo	para	a	correta	reimplantação	
de solução semelhante.

1. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS

1.1. Entrevistas, reuniões e visitas

As	reuniões	e	visitas	foram	realizadas	entre	os	dias	13	e	17	de	abril	de	
2015,	coordenadas	às	cinco	microrregiões	do	Oeste	Catarinense	e	organi-
zadas com intermediação dos Coordenadores regionais de Proteção e de-
fesa	Civil.	Os	objetivos	específicos	foram	o	de:	a)	identificar	boas	práticas	e	
problemas	críticos;	e	b)	recolher	dados	e	opiniões	de	instituições,	grupos	e	
responsáveis	sobre	o	impacto	da	estiagem	na	economia	local.	

Como	já	se	referiu,	foi	discutido	com	os	coordenadores	regionais	quais	
os	principais	públicos-alvo	e	de	interesse	do	projeto,	com	o	pedido	de	que	
identificassem	outros	atores	relevantes	tanto	em	situações	críticas	como	em	
boas	práticas,	entre	eles:	
•		Produtores	locais	e	instituições	de	representação	de	produtores	e	tra-

balhadores rurais.
•		Agentes	públicos,	agências	de	regulação	e	prestadoras	de	serviços	pú-

blicos.
•		Comitês	de	Bacia	e	Associações	de	Municípios.
•		Iniciativa	privada	e,	em	especial,	empresas	agropecuárias	que	proces-

sam a produção local.
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•		Cooperativas	e	outras	organizações	associativas	de	produção	e	comer-
cialização. 

As	visitas	e	reuniões	foram	agendadas	nos	municípios	sede	das	micror-
regiões	ou	em	municípios	vizinhos,	e	a	troca	de	informações	foi	gravada	em	
áudio	sempre	que	havia	permissão	dos	participantes.	O	Quadro	112	sinteti-
za	os	municípios,	instituições	e	grupos	visitados.

quadro 112. Visitas e reuniões do diagnóstico participativo

Data Instituição / Grupo Município/localidade

13/04/15

Embrapa Concórdia
EPAGRI Concórdia

Comitê de Bacia — Jacutinga Concórdia
Associação de Municípios — AMAUC Concórdia

Associação Catarinense Criadores de Suínos Concórdia
Produtores locais Ipumirim
Produtores locais Lindóia do Sul

14/04/15

Sindicato dos trabalhadores rurais São Miguel do Oeste
CASAN São Miguel do Oeste

Comitê de Bacia — Rio das Antas São Miguel do Oeste
Produtores locais Vista Alta
Produtores locais Bandeirante
Produtores locais Bela Vista das Flores

15/04/15

Aurora Alimentos Chapecó
Secretaria da Agricultura Chapecó

Sindicato dos trabalhadores rurais Chapecó
EPAGRI Chapecó

Associação de Municípios — AMOSC Chapecó
Comitê de Bacia — Chapecó Chapecó

Produtores locais Chapecó
Brasil Foods — BR Foods Chapecó

16/04/15

CASAN Xanxerê
Secretaria de Agricultura Xanxerê

Corpo de Bombeiros Xanxerê
Cooperativa Agroindustrial Xanxerê

EPAGRI Xanxerê
Colegiado de Defesa Civil — Xanxerê Xanxerê

Colegiado de Defesa Civil São Lourenço do Oeste
Produtores locais Bom Sucesso

17/04/15

Associação de Municípios — AMMOC Joaçaba
EPAGRI Joaçaba

Comitê de Bacia — Rio do Peixe Joaçaba
UNOESC Joaçaba

Defesa Civil Municipal Água Doce
Secretaria de Agricultura Água Doce

Fonte: elaboração própria.

Visita de campo a uma suinocultura com fonte Caxambu e 
cisterna associada

Foto:	Mário	Freitas

a pesquisa seguiu um roteiro de questionamento semiestruturado que in-
cluiu	a	intenção	de	identificar	as	percepções	dos	participantes	relativamente:	
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a)  às causas da ocorrência de estiagem e causas da amplitude de seus 
impactos na rotina local; 

b)	às	políticas	públicas	existentes	e	ações	realizadas	e/ou	em	curso;	
c)		ao	que	fazer	para	prevenir	e	criar	resiliência	comunitária	frente	à	estia-
gem,	incluindo	ações	de	resposta	e	medidas	de	adaptação	existentes;	

d)  a outros aspectos considerados relevantes a propósito da estiagem, 
seus impactos e formas de lidar com ela.

1.2. Oficinas

As	oficinas	foram	realizadas	entre	os	dias	21	e	27	de	maio	de	2015,	co-
ordenadas	às	cinco	microrregiões	do	Oeste	Catarinense,	nos	municípios	de	
Joaçaba,	Concórdia,	São	Miguel	do	Oeste,	Chapecó	e	Xanxerê.	

O	objetivo	geral	das	oficinas	foi	aprofundar	o	diagnóstico	documental,	
considerando	o	conhecimento	comunitário	e	dos	principais	grupos	afeta-
dos, e auscultar comunidades e principais atores sobre como promover a 
resiliência.

Os	objetivos	específicos	foram	os	de:	a)	identificar	e	caracterizar	as	prin-
cipais	causas	dos	impactos	da	estiagem;	b)	identificar	e	caracterizar	políticas	
e	ações	em	curso;	c)	recolher	opiniões	acerca	das	melhores	formas	de	pro-
mover	a	resiliência	comunitária.	

O	Quadro	113	sintetiza	quais	as	instituições	e	grupos	que	participaram	
das	oficinas,	alguns	dos	quais	com	mais	de	um	representante.

quadro 113. Participantes das oficinas do diagnóstico participativo

Data e local Instituição / Grupo Município

21/05/2015
Joaçaba

Associação de Municípios — AMMOC Joaçaba
Defesa Civil Municipal Joaçaba
Prefeitura Municipal Joaçaba

FATMA Joaçaba
Prefeitura Municipal Lacerdópolis

Defesa Civil Municipal Treze Tílias
Defesa Civil Municipal Capinzal

22/05/2015
Concórdia

Embrapa Concórdia
Defesa Civil Municipal Concórdia

Associação de Municípios — AMAUC Concórdia
Prefeitura Municipal Concórdia

Secretaria de Desenvolvimento Regional Concórdia
Prefeitura Municipal Alto Bela Vista
Prefeitura Municipal Arabutã
Prefeitura Municipal Ipira

Defesa Civil Municipal Itá
Prefeitura Municipal Lindóia do Sul

EPAGRI Paial
Prefeitura Municipal Paial

Defesa Civil Municipal Peritiba
Prefeitura Municipal Peritiba
Corpo de Bombeiros Piratuba
Prefeitura Municipal Piratuba

Associação de Municípios — AMAUC Seara
Defesa Civil Municipal Xavantina

25/05/2015
São Miguel 
do Oeste

Sem lista de presença São Miguel do Oeste

26/05/2015

Chapecó

EPAGRI Chapecó
Secretaria da Agricultura Chapecó

Prefeitura Municipal Chapecó
Defesa Civil Municipal Chapecó
Prefeitura Municipal Coronel Freitas
Prefeitura Municipal Quilombo
Prefeitura Municipal Planalto Alegre
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27/05/2015

Xanxerê

EPAGRI Xanxerê
Secretaria de Desenvolvimento Regional Xanxerê

Prefeitura Municipal Abelardo Luz
Prefeitura Municipal Galvão
Prefeitura Municipal Jupiá
Prefeitura Municipal São Domingos

Defesa Civil Municipal Passos Maia
Não informado Faxinal
Não informado Marema
Não informado Ouro Verde
Não informado Xaxim

Fonte: elaboração própria.

do ponto de vista metodológico, foi adota a estratégia de resolução de 
problemas.	O	desenho	geral	das	oficinas	foi	inspirado	na	publicação	boliviana	
denominada	“Como	identificar	un	problema	y	elaborar	una	propuesta:	Guía	
1	/	Unidade	de	Ação	Política”,	publicada	em	La	Paz	pelo	CIPCA,	em	2009.	

a partir dessa base conceitual, criou-se uma dinâmica que metodologica-
mente foi dividida em cinco etapas, descritas na sequência. 

1.1.1. abertura e pronunciamento 

A	primeira	etapa	visava	apresentar	a	iniciativa	do	projeto	como	um	todo,	
sob a lógica de redução de risco de desastres e integração de políticas, sendo 
realizada por representante da sdC.

Abertura em São Miguel de Oeste com o secretário da SDC 

Foto: Patrícia taeko Kaetsu

Abertura em São Miguel de Oeste com o diretor  
de Prevenção da SDC

Foto: Patrícia taeko Kaetsu
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1.1.2.	Orientações	gerais	

O	objetivo	da	segunda	etapa	era	de	natureza	metodológica,	em	que	se	
deveria elucidar aos participantes sobre a proposta e a forma de trabalho, 
orientando como seriam as atividades do dia. essa parte deveria ser condu-
zida pela equipe de pesquisadores da udesC. 

1.1.3. trabalho de grupos

na terceira etapa os participantes deveriam ser divididos a partir de di-
ferentes	critérios,	com	o	objetivo	de	envolvê-los	de	 forma	prática	com	o	
problema	real	da	estiagem	no	oeste.	O	problema	foi	assim	definido:	

“Em vários/muitos municípios da nossa microrregião há ocor-
rência de estiagem em alguns anos, nos afetando em diversos 
aspectos e chegando a constituir-se como um desastre. Mas 
quais são, realmente, as causas de tais desastres? E o que po-
deremos fazer para não sermos (ou sermos muito menos) afe-
tados por eles?”

Trabalho de grupo na oficina em Xanxerê 

Foto: Patrícia taeko Kaetsu

o roteiro de resolução do problema em grupos foi estruturado pela equi-
pe	do	projeto,	a	partir	três	passos:	a)	realizando	o	diagnóstico;	b)	elaboran-
do propostas de resolução; c) buscando a melhor solução. Cada grupo devia 
eleger	um	moderador	para	organizar	o	debate	e	um	porta-voz,	para	expor	
a	opinião	do	grupo	na	sessão	plenária	final.

Trabalho de grupo na oficina em Joaçaba

Foto: Patrícia taeko Kaetsu

Para guiar a elaboração do diagnóstico os grupos deveriam seguia, no 
mínimo, os seguintes aspectos para debate:
•		Importância do problema para a região e seus habitantes: quem 
é	afetado?	Como	é	afetado?	Quanto	é	afetado?	Qual	o	impacto	global?

•		Antecedentes e causas:	Quando	começou?	Quais	achamos	serem	as	
causas?	O	que	já	foi	feito	para	tentar	resolver?

•		O que dizem as autoridades e a comunidade científica sobre o 
problema:	O	que	dizem	várias	autoridades	—	municipais	e	estaduais?	
O	que	diz	a	comunidade	científica?	Entendemos	o	que	é	dito?	O	que	
nós	achamos	do	que	eles	dizem?	Que	dúvidas	temos?

•		Existência de políticas públicas e ações em curso:	Existem	políti-
cas	públicas	que	ajudam	a	resolver	o	problema?	Se	sim,	quais?	Como	
melhorá-las?	Que	ações	podem	ser	implantadas	como	base	nessas	po-
líticas?
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Trabalho de grupo na oficina em Concórdia

Foto: Patrícia taeko Kaetsu

após a realização do diagnóstico, os grupos deveriam envolver-se no de-
bate	para	identificar	e	discutir	quais	as	soluções	possíveis,	identificando	seus	
resultados e formas de implantação.

Finalmente, ainda em grupo, os participantes deveriam realizar uma ava-
liação	das	sugestões,	considerando	critérios	como:	quantidade	de	afetados	
beneficiados;	eficácia	na	resolução	do	problema;	custo	global	estimado;	faci-
lidade na implantação da solução; tempo de implantação; possível oposição 
de	pessoas/instituições;	contribuição	para	o	reforço	da	coesão	social.

Trabalho de grupo na oficina em São Miguel de Oeste

Foto: Patrícia taeko Kaetsu

1.1.4.	Plenária	final	e	encerramento

na quarta e última etapa, cada grupo, por meio de seu representante, de-
veria apresentar os resultados do trabalho, para em seguida um pesquisador 
da	UDESC	fazer	considerações	sobre	as	discussões	dos	grupos	e	os	dados	
de	pesquisa	documental,	procurando	assim	estabelecer	relações	entre	o	co-
nhecimento	empírico	e	o	científico.	Ao	final	havia	um	tempo	para	discussão	
entre os presentes. 

Sessão plenária em São Miguel de Oeste

Foto: Patrícia taeko Kaetsu

A	partir	da	metodologia	definida,	cada	oficina	teve	sua	própria	dinâmica.	
As	maiores	variações,	contudo,	centraram-se	no	trabalho	de	grupos.

assim, de acordo com a quantidade de participantes em cada microrre-
gião, foram organizados mais ou menos grupos de trabalho, com uma ou 
outra composição, Cada grupo escolheu um participante para moderar os 
debates,	além	de	um	membro	da	equipe	do	projeto	para	auxiliar	na	relatoria.	

em geral, os três momentos inicialmente previstos, acabaram reduzindo-
-se a dois: um primeiro momento de diagnóstico do problema da estiagem 
(em especial, dimensão do problema, causas do evento em si, impactos de-
masiados,	políticas	públicas	e	ações	existentes)	e	um	segundo	de	propostas	
de	soluções.	Assim,	salvo	algumas	exceções,	por	falta	de	tempo	ou	por	ava-
liar	que	todas	as	soluções	eram	importantes	e	complementares,	os	grupos	
não	realizaram	a	avaliação	das	soluções	propostas.	
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Em	geral,	 a	 identificação	das	possíveis	 soluções	 indicadas	pelos	partici-
pantes conduziram ao preenchimento de um quadro com as propostas de 
solução,	os	resultados	esperados	e	ações	para	concretizar	tais	soluções.	A	
síntese	das	opiniões	foi	apresentada,	algumas	vezes	pelo	moderador,	outras	
pelos porta-vozes eleitos pelos grupos.

1.1.5. tratamento dos dados

Os	dados	e	 informações	coletados	 foram	tratados	pelos	pesquisadores	
ao	final	do	trabalho	de	campo,	por	meio	de	transcrição	dos	áudios,	seleção	
de	conteúdo	relevante	e	categorização	emergente	de	problemáticas	e	so-
luções.	Após	a	análise	 foi	possível	elaborar	uma	sistematização	dos	dados	
recolhidos	segundo	uma	sequência	similar	para	ambas	situações:	reuniões	e	
visitas	por	um	lado,	e	oficinas	por	outro.	Essa	sistematização	considerou	o	
ponto de vista dos públicos diretamente envolvidos com a questão. destaca-
-se que embora tenha havido algumas divergências quanto a uma ou outra 
perspectiva,	tais	divergências	foram	pontuais,	verificando-se	uma	expressiva	
e,	muitas	vezes,	total,	unanimidade	nos	pontos	de	vista	expressos.

2. DIAGNÓSTICO RELATIVO À ESTIAGEM E SEUS IMPACTOS

Estão	incluídas	neste	item	as	análises	das	respostas	relativas	ao	diagnósti-
co	do	problema	de	estiagem,	ou	seja,	opiniões	expressas	nas	falas,	conver-
sas	e	debates	relativos	à	caraterização	da	estiagem	climática,	suas	causas	e	
impactos,	às	causas	da	amplitude	desses	impactos	e	às	políticas	e	ações	já	
empreendidas ou em curso e sua efetividade.

2.1. Dimensão e caraterização do problema

2.1.1.	A	estiagem	climática	associada	à	diminuição	crítica	de	chuva

Em	termos	de	caraterização	da	estiagem	climática,	em	si,	os	participantes	
referem à falta ou diminuição crítica de chuva, em certos períodos do ano. 
Muitos relacionam essa falta com fenômenos mais globais, como o enos, 
por	exemplo.	

a estiagem é de ordem natural, com maior abrangência na microrre-
gião.	Eventos	como	o	El	Niño	e	o	La	Niña	têm	influência	as	questões	

das	águas	da	Amazônia	também,	ou	seja,	são	de	uma	ordem	um	pouco	
maior	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

Hoje	a	gente	sente	mais.	Antigamente	chovia	e	a	água	 infiltrava,	hoje	
em	dia	dá	uma	chuva	forte	alaga	tudo.	Chove	mais	em	menor	espaço	
de	tempo.	Acho	que	não	é	mais	a	mesma	distribuição	(Oficina	Joaçaba).
A	 estiagem	 está	 relacionada	 com	questões	 climáticas	 incontroláveis	
(Oficina	Joaçaba).

2.1.2.	Caráter	recorrente	e	cíclico	

a estiagem é reconhecida como um fenômeno recorrente e cíclico na re-
gião,	sendo	lembrada	desde	a	década	de	1940,	com	menções	aos	anos	1960	e	
1968.	A	mais	forte	mencionada	foi	em	2002,	sendo	que	as	últimas	ocorreram	
em 2012 na região de Chapecó e em 2014 na região de são Miguel do oeste.

Em	2014	tivemos	23	dias	de	estiagem	e	decretamos	[...]	situação	de	
emergência (reunião Comitê de Bacia rio das antas).

a ideia de que as estiagens mais críticas tem, em geral, um período de 
incidência coincidente com os meses mais quentes, aparece em muitas falas.

São	períodos	mais	quentes,	período	do	verão,	que	o	problema	fica	
maior porque pega as culturas anuais, é mais calor e aumenta a de-
manda	para	o	tratamento	de	animais	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

Mas, ao mesmo tempo, também aparece a ideia de que para haver estia-
gem basta não chover.

Para	ter	estiagem	é	só	não	chover.	Existem	períodos	específicos	com	
falta	de	chuva.	Aqui,	se	fica	30	dias	sem	chover,	o	problema	já	é	grande	
(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

2.1.3. Custos elevados 

Apesar	de	serem	muito	varáveis,	dependendo	da	severidade	do	evento,	
do	momento	de	sua	ocorrência,	da	amplitude	e	natureza	dos	bens	expostos	
etc. as estiagens têm sempre custos elevados. 

Nas	estiagens	de	2007	e	2009	puxaram	água	com	centenas	de	carre-
tas. eram mais de 300 viagens por dia, percorrendo 28 km até o rio 
Uruguai	para	um	consumo	de	10.000	litros	de	água	por	dia.	Custo	de	
r$ 1,5 milhão nos 10 dias (reunião BrF — Brasil Foods, Chapecó).
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2.1.4.	Maior	impacto	sobre	área	rural	e	agropecuária	

Em	termos	de	análise	de	seu	impacto,	a	generalidade	dos	participantes	
considera que, mesmo com diferentes graus de intensidade e de maneira 
indireta, todos os setores da sociedade são afetados pela estiagem. 

Contudo,	existe	também	o	entendimento	sobre	o	fato	dos	impactos	serem	
maiores	e	mais	diretos	na	agropecuária.	Para	alguns,	a	produção	de	grãos	é	a	
mais	atingida.	Em	qualquer	caso,	a	área	rural	é,	em	geral,	referida	como	sendo	
aquela em que os impactos da estiagem se fazem sentir com intensidade cres-
cente,	em	decorrência	do	aumento	da	produção	pecuária	e	agrícola.

A	agricultura	é	atingida	num	nível	geral,	envolvendo	a	pecuária	[pro-
dução	leiteira]	e	a	produção	avícola,	que	são	as	grandes	atividades	da	
região	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

Em	nosso	município	85%	é	à	base	da	agricultura	e	produção	de	grãos,	
eles	 foram	os	mais	 afetados.	A	 agroindústria	 pode	puxar	 água,	 tem	
como conseguir, mas a agricultura quase ninguém tem irrigação. então 
quem	mais	sofre	são	os	produtores	de	grão	 (Oficina	São	Miguel	do	
oeste).

os principais impactos da estiagem estão relacionados à dessedenta-
ção animal e produção de milho (reunião ePagri, Concórdia).

Principal atingido é o agricultor, depois a cadeia produtiva, economia e 
por	último	o	acesso	à	água	com	qualidade.	Não	existe	pessoa	que	não	
seja	atingida	pela	estiagem	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

Para-se	tudo.	A	prioridade	é	a	água.	Não	se	arruma	uma	estrada	não	
se faz nada desses serviços (visita a produtor local, são Miguel do 
oeste).

2.1.5.	Impactos	sobre	área	urbana	e	consumo	humano

apesar de, na maioria dos casos, a estiagem afetar mais o meio rural e, 
principalmente, a produção agrícola e a dessedentação animal, muitos parti-
cipantes	assinalam	a	existência	de	problemas	de	água	na	área	urbana	e	para	
abastecimento humano. assim, algumas cidades chegam a atingir o limite de 
sua capacidade de abastecimento em períodos mais secos.

Afeta	diretamente	quantidade	e	qualidade	de	água	para	consumo	hu-
mano. Joaçaba atingiu o limite para abastecimento urbano em 2009 
(Oficina	Joaçaba).

Em	Seara	o	problema	é	seríssimo.	Pensam	em	buscar	água	de	Itá	(Ofi-
cina Concórdia).
Planalto	Alegre	[está]	com	criticidade	na	disponibilidade	hídrica	e	bus-
ca fontes cada vez mais distantes (reunião aMosC, Chapecó).

a cidade de são Miguel do oeste formou-se em decorrência da falta 
de	água	na	cidade	de	Bandeirante,	há	60	anos	(Reunião	Sindicado	dos	
trabalhadores rurais).

houve ainda quem assinalasse que, dependendo da localidade, mesmo 
em	períodos	sem	estiagem,	existem	problemas	de	falta	de	água	para	abas-
tecimento urbano.

Chapecó	tem	problema	de	 falta	de	água	 [na	área	urbana]	em	plena	
chuvarada porque não tem preparo técnico da rede de distribuição da 
Casan. Problemas que acontecem todo ano (reunião sindicado de 
agricultores, Chapecó).

A	mesma	ideia	 foi	realçada	com	o	exemplo	da	abertura	de	poços	para	
dessedentação	animal	e	abastecimento	urbano	como	alternativas	exploradas	
para	suprir	falta	de	água.

Houve	o	cadastro	de	mais	de	300	poços	apenas	em	Concórdia	 [...]	
para abastecimento humano e animal. Conclusão: é a migração da bus-
ca	de	água	das	fontes	para	água	subterrânea	principalmente	para	con-
sumo	humano,	como	por	exemplo,	associação	de	água	do	distrito	de	
Tamanduá	onde	200	famílias	dependem	de	água	subterrânea	(Reunião	
Comitê de Bacia Jacutinga).

2.2. Causas da estiagem e da magnitude de seus impactos

Embora	em	termos	de	caraterização	da	estiagem	climática,	em	si,	os	par-
ticipantes tenham referido a falta ou diminuição crítica de chuva, em certos 
períodos	do	ano,	essa	falta	de	precipitação	é	considerada	como	secundária	
diante de outros fatores, adiante mencionados, que seriam os verdadeiros 
responsáveis	pela	estiagem	e	seus	impactos.
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2.2.1.	Falta	de	planejamento	e	má	gestão	da	água	como	causa	principal	de	
estiagem e de seus impactos

apesar da relação estabelecida entre menor precipitação e estiagem, a 
maior parte dos participantes considera que não se pode falar em falta de 
água	na	região,	nem	considerar	que	essa	seja	a	verdadeira	causa	da	decreta-
ção de estiagem.

Apesar	das	 frequentes	decretações	de	estiagem,	não	 falta	 [água]	na	
região e na bacia. dados dos últimos 32 anos, a média de precipitação 
anual é de 130 mm, menor em agosto, mas mesmo assim muito bom 
(reunião embrapa, Concórdia).

de forma igualmente generalizada, os participantes consideram que o 
problema da estiagem é, essencialmente, um problema de falta de plane-
jamento,	má	 gestão	 da	 água,	 deficiente	 gestão	 dos	 recursos	 hídricos.	 Ao	
contrário	 das	 dinâmicas	 climático-meteorológicas,	 planejamento	 e	 gestão	
podem	ser	alterados,	o	que	pode	refletir	nas	ações	de	prevenção	de	estia-
gens	e	a	promoção	da	resiliência	comunitária.

O	problema	de	estiagem,	aqui,	é	mais	por	uma	falta	de	planejamento	
e	gestão	da	água	do	que	propriamente	da	falta	de	água,	da	quantidade	
de	água	precipitada	e	disponível	na	região	(Oficina	Concórdia).

Região	de	contrastes	[...]	Como	falar	sobre	estiagem	ao	lado	do	Rio	
Uruguai?	É	necessário	ir	além	da	educação	ambiental.	Como	trabalhar	
nesse	contexto?	É	preciso	cuidado	com	os	processos	de	altos	e	bai-
xos,	favorecendo	os	processos	continuados	(Reunião	Comitê	de	Bacia	
Jacutinga, Concórdia).

Na	região	várias	situações	com	relação	à	precipitação	indicam	que	não	
há	falta	de	água	[...]	A	estiagem	ocorre	por	causa	da	ausência	do	con-
trole	do	uso	da	água	que	resulta	em	retirada	superior	à	capacidade	dos	
mananciais	(Oficina	Joaçaba).

O	problema	não	é	 a	 falta	de	 água,	 chove	e	 chove	muito	na	 região.	
O	problema	é	a	gestão	da	água	(Reunião	Associação	Catarinense	de	
Criadores de suínos, Concórdia).

No	interior	tem	muita	água	disponível,	mas	não	tem	o	devido	trata-
mento.	A	melhor	maneira	 de	 se	 aproveitar	 água	 no	 interior	 são	 as	

fontes	superficiais,	a	gente	sempre	trabalhou	com	isso	na	agricultura	
(Oficina	Chapecó).

Quando	está	 faltando	 água	 todo	mundo	 se	mexe.	Choveu,	 no	dia	
seguinte	 ‘Ah,	não...	está	resolvido	o	problema’.	Dois	meses	depois	
de novo o mesmo problema (visita a produtor local, são Miguel do 
oeste).

o grande problema nosso é a capacidade de armazenamento para 
enfrentar	os	períodos	de	estiagem	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

2.2.2.	Dificuldades	relacionadas	com	Comitês	de	Bacia	e	Planos	de	Bacia

em direta relação com os problemas de gestão, foram mencionadas as 
dificuldades	relacionadas	com	o	funcionamento,	em	geral,	dos	comitês	de	
bacia. 

o comitê não consegue transmitir credibilidade. apesar da função do 
comitê	não	ser	executiva,	mas	deliberativa,	 falta	o	envolvimento	de	
todas as entidades (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

Na	 participação	 do	 comitê,	 quem	mais	 participa	 são	 as	 instituições	
vinculadas	ao	estado.	A	comunidade	não	participa	das	reuniões	do	co-
mitê,	pois	não	há	ações	efetivas	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Jacutinga,	
Concórdia).

Não	há	avanço	na	execução	de	projetos,	pois	nunca	 são	aprovados	
(Reunião	Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

A	burocracia	dificulta	a	captação	de	recursos	para	o	comitê	(Reunião	
Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

Mais	especificamente	aos	Planos	de	Bacia,	e	em	decorrência	das	dificul-
dades no funcionamento dos comitês, foi mencionada a situação de inércia 
em que os mesmos se encontram, particularmente agravados pelo governo 
de santa Catarina ainda não possuir seu próprio Plano de recursos hídricos.

o estado, por sua vez, não tem plano de recursos hídricos e trabalha 
sem a anuência dos comitês. além disso, percebem-se muitas con-
tradições	do	governo	de	Santa	Catarina	entre	decisões	de	projetos	
isolados	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).	
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houve uma licitação em âmbito de estado, mas nessa licitação que-
riam	contratar	uma	empresa	que	fizesse	o	plano	[de	bacia],	com	de-
terminados critérios. estes critérios foram levados até o comitê para 
que fossem avaliados e validados, porém o Comitê discordou. nesta 
oportunidade	a	universidade	[UNOESC]	se	ofereceu	para	elaborar	os	
planos em todos os comitês da região, principalmente o do rio do 
Peixe,	 usando	 a	 estrutura	 da	 universidade	—	final	 de	 2013	—	mas	
alegaram	que	 a	 universidade	 faz	parte	do	 comitê	 e	 não	 seria	 viável	
(Reunião	Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

Para	além	disso,	e	em	decorrência	dos	aspectos	já	citados,	foi	destacada	
a	dificuldade	que	os	Comitês	de	Bacia	possuem	para	implantar	o	cadastro	e	
a	outorga	da	água,	o	que	fragiliza	o	processo	de	controle	do	uso	e	da	quali-
dade	da	água.	

a falta de implantação dos instrumentos é o que barra a melhor gestão 
da	água	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

Falta apoio da administração pública, que não fornece suporte técni-
co para instrumentos de outorga (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, 
Concórdia).

o cadastro é outro problema. de uma população de 400.000 tem-
-se	apenas	4.000	cadastros	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	
Joaçaba).

As	reuniões	com	os	Comitês	de	Bacia	evidenciaram,	por	um	lado,	suas	
potencialidades e motivação de seus membros para realizar uma boa ges-
tão	dos	recursos	hídricos	e,	por	outro,	as	dificuldades	com	que	se	defron-
tam para realizar sua missão. estes órgãos podem ter um papel decisivo — 
como,	aliás,	a	lei	aponta	—	não	só	na	gestão	dos	recursos	hídricos	como	na	
superação do problema da estiagem.

2.2.3.	Falta	de	articulação	de	políticas	e	instituições

outro problema de natureza político-administrativa apresentado trata-
-se	da	dificuldade	de	conduzir	ações	de	forma	planejada	e	articulada	entre	
todos os órgãos relacionados à gestão dos recursos hídricos e promoção de 
resiliência face à estiagem, como a assistência social, proteção e defesa civil, 
planejamento	urbano,	entre	outros.	

Falta	articulação	das	mais	variadas	instituições	que	trabalham	em	um	mes-
mo	plano	e	não	estão	integradas.	Na	região	várias	situações	com	relação	
à	precipitação	indicam	que	não	há	falta	de	água,	mas	as	ações	do	estado	
vêm na contramão deste processo, com medidas para implementar po-
ços	artesianos	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).
Falta conversa entre os órgãos públicos, Casan, prefeituras, defesa 
civil. não pode chegar ao período para acontecer algum problema, 
temos que chegar antes do problema (reunião Comitê de Bacia rio 
das antas, são Miguel do oeste).

2.2.4.	Concentração	e	expansão	da	agroindústria	

outra causa bastante citada e, quase unanimemente aceita, é o aumento 
da	 atividade	 agropecuária	 e	 da	 agroindústria	 e	 consequente	 agravamento	
do	cenário	de	 risco.	A	quantidade	de	animais	por	propriedade	aumentou	
consideravelmente nas últimas décadas e a tendência é continuar a aumen-
tar.	Inevitavelmente,	isso	tem	consequências	porque,	por	um	lado,	há	muito	
mais	atividades	demandando	cada	vez	mais	água	e,	como	tal,	podendo	cau-
sar	desiquilíbrio	hídrico;	e,	por	outro,	passam	a	cada	vez	mais	a	existir	bens	
e	atividades	expostas	às	consequências	da	estiagem.

A	estiagem	está	diretamente	relacionada	ao	aumento	de	produção	de	
suínos e aves (reunião associação Catarinense de Criadores de suí-
nos, Concórdia).

[A	posição	da	agroindústria	com	o	produtor]:	ou	você	aumenta	a	pro-
dução	ou	está	 fora	do	sistema.	Além	disso,	orienta	a	perfuração	de	
poços	e	raramente	aceita	a	captação	de	água	da	chuva.	É	possível	re-
gular	isso	ou	não?	Qual	o	papel	do	governo?	(Reunião	Comitê	de	Bacia	
Jacutinga, Concórdia).

Estiagem	tem	afetado	apenas	algumas	atividades	por	algumas	razões:	
concentração de suínos e aves no oeste que aumentou muito a de-
manda	de	água.	Exemplo,	um	produtor	tinha	cinco	matrizes,	uma	nas-
cente, oK. Mas passou para 30, 50 ou 100 matrizes. em 10 dias sem 
chuva	a	propriedade	já	está	entrando	em	colapso	do	ponto	de	vista	de	
água	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Jacutinga,	Concórdia).	

No	seminário	da	Embrapa	apresentaram	estudos	que	o	gado	de	leite	
usa	mais	água	que	a	suinocultura,	mais	para	lavar	do	que	para	produzir.	
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A	produção	de	leite	está	cada	vez	maior	na	região	(Reunião	Comitê	de	
Bacia Jacutinga, Concórdia).

Grande	concentração	de	gado	leiteiro,	90%	de	atividade	leiteira	na	re-
gião (reunião sindicato dos trabalhadores rurais, são Miguel do oeste).
o que faz sentir mais é esse aumento de suínos, aves e gado leiteiro, 
diminuição	das	áreas	verdes,	 rios	e	nascente	sem	proteção	 (Oficina	
Concórdia).

Aumento	 do	 consumo	 pela	 alta	 concentração	 de	 animais	 (Oficinas	
Chapecó	e	Xanxerê).

Aumento	 excessivo	 do	 consumo	 de	 água	 devido	 à	 criação	 agrope-
cuária	desde	o	setor	produtivo	até	a	agroindústria	de	processamento	
(Oficina	Joaçaba).	

Em	alguns	casos	foram,	especificamente,	referidos	aspectos	não	só	relacio-
nados	com	o	aumento	da	atividade	pecuária	em	si,	mas	também	com	altera-
ções	nos	modos	de	produção,	exigências	legais,	genética	de	animais	e	grãos	
etc. 

O	consumo	[de	água]	aumentou	muito	por	causa	do	modo	de	produ-
ção,	mais	exigências	de	atendimento	e	limpeza	(Reunião	Secretaria	de	
agricultura e defesa Civil, água doce). 

atendemos aos critérios do Ministério da agricultura. antes era pos-
sível	utilizar	17	litros	por	ave,	hoje	o	ministério	obriga	a	30	litros	por	
ave (reunião aurora alimentos, Chapecó).

O	abatedouro	 é	 parte	 da	 planta	 que	mais	 gasta	 água:	 34	 litros	 por	
frango,	atendendo	às	determinações	do	Ministério	da	Agricultura	para	
o	mercado	externo	(Reunião	BRF	—	Brasil	Foods,	Chapecó).

Um	chiqueiro	com	300	porcos	consome	10	mil	litros	de	água	por	dia	
(reunião sindicado dos trabalhadores rurais, Chapecó).

Hoje	a	genética	influencia	muito,	perdeu-se	variedades	crioulas.	Aves	
e	suínos	ficam	horas	sem	beber	e	já	dá	problema,	perda	de	peso	(Reu-
nião Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia). 

2.2.5.	Deficiência	no	planejamento	de	novos	empreendimentos	
agropecuários,	com	sobrecargas	para	particulares	e	estado

Para	além	da	concentração	e	expansão	da	agroindústria,	as	condições	em	
que o adensamento territorial ocorre não são, muitas vezes, as mais adequa-
das,	devido	à	falta	de	planejamento.	Ao	mesmo	tempo,	vários	participantes	
referem que a carga, normalmente, cai mais sobre os pequenos e médios 
produtores do que sobre as grandes empresas.

Os	novos	empreendimentos,	sejam	de	expansão	urbana	ou	rural,	não	
consideram	a	disponibilidade	de	 água	ou	não	a	quantificam	 (Oficina	
Concórdia).

A	agroindústria	não	faz	o	planejamento	de	consumo	de	água	para	o	
integrado, o poço é mais um erro (reunião Colegiado de defesa Civil, 
Xanxerê).	

A	agroindústria	queria	aumento	de	15%	na	produção,	mas	não	se	pre-
ocupam	com	água	e	dejetos.	Esse	é	problema	do	agricultor	(Reunião	
Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

água tem, tem reservatórios, logística. o problema é que implemen-
tam	grandes	projetos	de	suínos,	aves,	gado	de	leite	mas	em	momento	
nenhum	a	gente	consegue	barrar	porque	tem	interesses	do	proprietá-
rio	da	integradora.	Aí	quando	dá	problema	a	prefeitura	tem	que	ajudar	
a	resolver	(Oficina	Concórdia).

as empresas cobram que os produtores façam ampliação da sua in-
fraestrutura. ampliação para produção de matéria-prima. o sistema 
de produção é todo das empresas, mas a responsabilidade pelo uso e 
pelos	resíduos	é	do	produtor.	O	produtor	está	indo	embora	(Oficina	
Concórdia).

As	agroindústrias	exigem	uma	estrutura	dos	produtores,	mas	os	reser-
vatórios	de	água	da	chuva	não	fazem	parte	dessa	exigência	(Reunião	
Comitê de Bacia rio das antas, são Miguel do oeste).

Suínos,	aves	e	gado	de	leite,	tanto	para	dejetos	quanto	para	consumo	
de	água,	é	muita	coisa	para	um	espaço	pequeno.	Sobra	para	as	prefei-
turas	(Oficina	Concórdia).
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Falta	de	planejamento	nas	atividades	do	agronegócio	(Oficina	em	Cha-
pecó).

esse fenômeno sempre aconteceu, mas uma das causas que se perce-
be é o crescimento da população. não só humana, mas também ani-
mal. a quantidade de animais por propriedade aumentou bastante, e a 
tendência	é	aumentar	mais.	A	diminuição	ou	a	falta	de	água	acarreta	o	
problema	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

2.2.6.	Desmatamento,	mata	ciliar	destruída	e	drenagem	de	banhados	

Durante	as	pesquisas	de	campo,	apontou-se	também	como	problemática	
da estiagem o desmatamento, que foi muito intenso na região e contribuiu 
para	acelerar	o	escoamento	das	águas	superficiais	e	diminuir	sua	retenção	no	
solo	e	nos	cursos	d’água.	

Escoamento	cada	vez	mais	rápido	de	água,	há	15	anos	dava	enxurrada	
e	demorava	24	horas	para	encher	e	dois	dias	para	escoar	toda	a	água.	
Hoje	dentro	de	uma	hora	o	rio	já	está	cheio	e	em	5	horas	já	escoou	
tudo,	a	água	não	é	retida,	vai	embora	muito	rápido,	não	fica	no	solo,	
só	passa,	falta	vegetação	(Oficina	Xanxerê).

Os	rios	estão	com	menos	água	por	conta	do	assoreamento.	Seria	ne-
cessário	fazer	uma	limpeza	a	cada	2	km	(Reunião	Colegiado	da	Defesa	
Civil	Xanxerê).

a seca acontece até onde tem mato, é cíclica. sempre acontece. Com 
desmatamento	 diminui	 água	 nos	 rios,	 umidade	 no	 entorno.	 Antiga-
mente	90	dias	pra	sentir,	hoje	em	10	dias	sente	(Oficina	Concórdia).

Pouca	mata	ciliar	junto	aos	cursos	d’água	(Oficina	Joaçaba).

Vários	participantes,	para	além	da	degradação	da	mata	ciliar	ao	longo	do	
curso dos rios, referiram-se à degradação e falta de proteção das nascentes.

Áreas	 de	 nascentes	 pouco	 preservadas.	 Há	 plantio	 de	 eucaliptos	 e	
pinus,	 por	 exemplo,	 por	 parte	 de	 proprietários	 de	 terras	 ao	 redor	
(Oficina	Joaçaba).

Programa	de	proteção	de	fontes	existe	[...]	mas	algumas	fontes	estão	
contaminadas	pela	presença	dejetos	de	animais	(Oficina	Chapecó).

a referência à drenagem de banhados e açudes, incentivada pelo progra-
ma ProvarZeas foi criticada e considerada como um grande erro, parti-
cularmente	pelos	participantes	das	microrregiões	de	São	Miguel	de	Oeste	e	
Xanxerê.

Durante	muitos	anos	o	principal	objetivo	das	atividades	econômicas	
foi o aumento da produção com resultados imediatos. durante esse 
processo	 foram	eliminados	os	banhados	e	 as	 áreas	de	preservação.	
Quem	tinha	uma	várzea	ou	área	inundada	em	sua	propriedade	queria	
drenar	para	produzir	mais	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

2.2.7.	Desiquilíbrios	no	uso	da	terra	e	práticas	agrícolas	inadequadas

As	caraterísticas	de	uso	da	terra,	com	largas	regiões	desmatadas	e	ex-
tensas	áreas	destinadas	a	atividades	agrícolas	e	pecuárias	cria	um	cenário	
que contribui para a ocorrência de estiagem e, particularmente, para a 
amplitude	de	seus	impactos,	uma	vez	que	diminuem	a	retenção	de	água	
nos solos.

O	problema	está	na	monocultura,	modelo	atual	de	agricultura	(Oficina	
Xanxerê).

Produção de milho, concentração de culturas, mais insumos. di-
minuição	de	práticas	de	conservação	do	solo,	a	terra	vem	deixan-
do	de	ser	maior	caixa	d’água	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Jacutinga,	
Concórdia).

as grandes propriedades que possuem plantação de batata acabam 
ocasionando	o	assoreamento	dos	rios.	Os	proprietários,	porém,	não	
são da localidade, e não se preocupam com o futuro (reunião secre-
taria de agricultura, água doce).

O	solo,	mesmo	que	tenha	bastante	cobertura,	na	nossa	região	ele	já	
não	absorve	tanta	água	quanto	antigamente	(Oficina	Joaçaba).

Compactação	do	solo	por	bois,	máquinas,	urbanização.	Não	tem	infil-
tração,	por	isso	rio	sobe	rápido	(Oficina	Concórdia).

Desconhecimento	por	parte	de	agricultores	no	manejo	das	culturas	e	
solo,	como	para	executar	plantio	direto	(Oficina	Joaçaba).
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A	soja	convencional	era	bem	mais	resistente	à	estiagem,	hoje	é	culti-
vada	a	soja	transgênica	que	precisa	de	água	em	abundância	para	com-
pletar	a	produção	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

A	silvicultura	(reflorestamento	com	pinus	e	eucalipto),	caracterizada	pelo	
cultivo	de	árvores	exóticas	com	elevado	consumo	de	água,	também	foi	cita-
da como uma das causas da estiagem. 

O	consumo	de	pinus	e	eucalipto	é	de	80	 litros	por	dia,	por	árvore.	
Se	fizermos	um	cálculo	podemos	perceber	que	o	reflorestamento	de	
eucalipto	gasta	mais	água	que	a	produção	de	suíno	(Oficina	Joaçaba).

Além	do	considerável	consumo	de	água,	alguns	cultivos	de	pinus	e	euca-
lipto encontram-se em locais com presença de nascentes e são plantados 
onde	deveria	existir	a	mata	ciliar.

Existência	de	árvores	exóticas	com	elevado	consumo	de	água	em	lugar	
das	matas	ciliares,	reflorestamento	com	eucalipto	e	pinus,	por	exem-
plo	(Oficina	Joaçaba).

2.2.8.	Conflitos	de	uso	

A	utilização	de	água	em	propriedades	rurais,	no	 início	da	 formação	de	
cursos	d’água,	também	foi	apontada	como	um	fator	prejudicial	ao	abasteci-
mento	de	água,	e	que	pode	ter	impacto	em	momentos	de	estiagem.

Utilização	de	água	em	propriedades	já	no	início	da	formação	de	cur-
sos	d’água	prejudicando	o	potencial	dos	mananciais	a	jusante	(Oficina	
Joaçaba).

As	maiores	propriedades	do	município	estão	onde	tem	mais	água,	na	
parte	alta.	A	concentração	da	população	e	de	pequenos	proprietários	
está	onde	falta	água	(Reunião	Secretaria	de	Agricultura,	Água	Doce).

diminuição da vazão por diferentes usos durante o curso do rio. o 
morador	mais	em	cima	usava	para	irrigação	e	drenava	toda	a	água	do	
mais	abaixo	do	curso	d’água	e	usava	para	a	dessedentação	dos	animais.	
A	irrigação	é	licenciada	pelos	órgãos	responsáveis,	mas	não	tem	ou-
torga (reunião Comitê de Bacia rio das antas, são Miguel do oeste).

Tem	conflitos	com	mineradoras.	Planaterra,	Basalto	e	Ferticel.	(Reu-
nião sindicado dos trabalhadores rurais, Chapecó).

Eventuais	conflitos	com	demandas	não	consuntivas,	como	barragens,	fo-
ram também referidos por alguns participantes.

Já	houve	momentos	de	conflito	[durante	a	estiagem]	onde	a	captação	
de	água	foi	prejudicada	por	uma	PCH.	A	PCH	represou,	abaixou	o	ní-
vel	para	gerar	energia	e	as	bombas	não	conseguiram	mais	captar	água	
para o sistema de distribuição. 

Barragens	que	influenciam	no	ecossistema	(Oficina	Xanxerê).

Instalação	excessiva	de	reservatórios	para	usinas	hidrelétricas	(Oficina	
Joaçaba).

Barragem no rio Queimados, Concórdia

Foto: Mario Kabilio

2.2.9.	Desperdício	e	problemas	de	uso	da	água	

a falta de conhecimento, associada a uma componente cultural e falta de 
educação	sobre	a	importância	da	água	foi	referida	como	também	estando	na	
base da crise que aumenta os impactos da estiagem.

A	gente	gasta	muita	água.	Lavar	calçada	com	água	potável	em	outros	
países,	inadmissível.	Não	se	tem	consciência,	utilidade	e	uso	(Oficina	
Concórdia).

Não	tem	cultura	de	uso	da	água.	Não	sabemos	usar	a	água	[...]	urbano	
e	rural	(Oficina	Concórdia).
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Alguns	agricultores	ainda	se	planejam	para	o	ano,	considerando	que	as	
chuvas dos 12 primeiros dias de cada ano representam as chuvas de 
cada um dos meses (reunião sindicado dos trabalhadores rurais, são 
Miguel do oeste).

a estiagem é sempre de responsabilidade dos órgãos públicos, nun-
ca	do	proprietário.	Se	falta	água	na	minha	propriedade,	a	culpa	é	do	
governo municipal. o produtor rural não entende a importância de 
seguir	políticas	preventivas.	[...]	Desta	maneira,	o	grupo	entende	que	
deve haver uma divisão de responsabilidades, pois isso é um problema 
de	todos	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

Propriedades em que as famílias não têm acesso à internet nem à 
programação	local	de	televisão	dificultando	inteirar-se	da	previsão	do	
tempo	(Oficina	Joaçaba).

Questões	culturais	que	resultam	na	ausência	de	medidas	preventivas	
(Oficina	Joaçaba).

nas falas, apareceu ainda o problema da falta de capacidade de arma-
zenamento	de	água	como	medida	preventiva.	Seja	em	cisternas,	açudes	ou	
outros	tipos	de	reservatórios,	há	a	necessidade	de,	durante	os	períodos	chu-
vosos,	armazenar	água	para	a	sua	utilização	nos	períodos	de	menor	disponi-
bilidade hídrica.

o produtor rural não entende a importância de seguir políticas pre-
ventivas	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

2.2.10.	Deficiências	de	abastecimento	de	água	em	áreas	rurais	em	contra-
ponto	à	área	urbana

outro aspecto destacado diversas vezes pelos participantes refere-se à 
diferença	de	atendimento	no	abastecimento	de	água	entre	as	áreas	urbanas	
e	rurais.	O	relato	é	de	que	a	área	rural,	diferente	da	urbana,	não	possui	um	
sistema	de	distribuição	de	água	e	alguns	produtores	queixam-se	das	diferen-
ças	de	serviços	públicos	destinados	a	áreas	urbanas	e	rurais.

[na	área	rural]	as	fontes	são	superficiais.	O	tratamento	de	rios	na	nossa	
região	existe	só	para	área	urbana,	área	rural	não	tem	tratamento	de	
água	de	rio	para	ser	utilizada.	O	agricultor	tem	é	que	rezar	para	que	
chova (reunião sindicato dos agricultores, Chapecó).

A	questão	urbana	se	resolve	mais	fácil,	pois	tem	gente	com	mais	influên-
cia,	é	onde	está	o	padre,	o	juiz.	Queria	falar	então	do	meio	rural.	Exis-
tem municípios mais bem servidos, abastecidos, e outros mais inibidos 
no	abastecimento.	Deveríamos	motivar	e	escrever	projetos	para	dar	
mais	visão	ao	abastecimento	comunitário	rural.	Se	fala	em	permanência	
do	homem	no	campo,	mas	não	dão	condições.	A	água	é	fundamental	
(reunião sindicato dos Produtores rurais, são Miguel do oeste).

quando acontece uma estiagem e ela vem em uma região, claro que 
vai	atingir	tudo,	mas	quando	vejo	as	propriedades	pequenas	pedindo	
ajuda,	são	aquelas	que	não	têm	nem	pequenas	quantidades	de	água	
básica	para	pequenas	 atividades	e	para	o	próprio	 consumo	 (Oficina	
Xanxerê).

em algumas pequenas comunidades que se formam ao longo dos muni-
cípios,	onde	não	se	tem	um	sistema	de	abastecimento	de	água,	a	peque-
na	estiagem	já	repercute,	tendo	o	poder	executivo	que	fazer	o	abaste-
cimento	individual	dessas	comunidades	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

2.2.11.	Contaminação	das	águas	superficiais	e	subterrâneas

As	visitas	e	reuniões	de	campo	puderam	elucidar	que	quando	se	fala	em	
estiagem	e	problemas	de	oferta	de	água	devem-se	incluir	também	os	aspec-
tos	relacionados	à	qualidade	da	água	como	parte	do	processo	de	gestão	de	
risco e promoção da resiliência aos efeitos da estiagem. Produtores, gesto-
res públicos e demais participantes da pesquisa de campo relataram que tan-
to	a	água	superficial	quanta	a	subterrânea	tem	problemas	de	contaminação	
(alumínio, ferro e coliformes), devido principalmente ao esterco e aos poços 
abertos que não possuem manutenção adequada. 

Os	rios	estão	contaminados	com	nitrato	e	fósforo.	Eles	preferem	[a	
água]	do	poço,	água	mais	barata.	Se	ficar	cara	um	dia,	aí	vai	se	preocu-
par em proteger a nascente (reunião embrapa, Concórdia).

em alguns casos, mesmo nos locais que utilizam fontes modelo Ca-
xambu,	 os	 resultados	 de	 análises	 de	 água	mostram	problemas	 com	
turbidez e contaminação microbiológica (reunião ePagri, Chapecó).

Foram	analisadas	as	amostras	de	3	coletas	em	6	fontes	de	11	municí-
pios.	As	águas	subterrâneas	frias	possuem	menos	contaminação,	mas	
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excesso	de	minerais.	Na	própria	EPAGRI,	 a	 fonte	Caxambu	 local	 já	
não	 oferece	 água	 com	qualidade	 de	 potabilidade	 (Reunião	 EPAGRI,	
Chapecó). 

O	agricultor	não	bebe	água	da	nascente	porque	está	contaminada	com	
veneno que é muito usado na região (reunião Comitê de Bacia Jacu-
tinga, Concórdia).

O	rio	 Famoso	que	 nasce	 em	uma	 área	 industrial	 de	 São	Miguel	 do	
Oeste	fica	contaminado	por	metais	pesados	e	chega	nas	lavouras	com	
uma colocação diferente (reunião Comitê de Bacia rio das antas, são 
Miguel do oeste).

Análises	da	 água	de	poços	 também	apontam	para	problemas	de	pota-
bilidade	 e	 constituem-se	 como	 alertas	 relativos	 às	 práticas	 de	 abertura	 e	
monitoramento de poços.

Fizemos	um	exame	com	as	águas	do	poço.	De	seis,	apenas	dois	teve	
água	potável,	a	gente	tinha	que	tratar	essa	água.	A	gente	está	vendo	
que	o	poço	não	é	a	solução.	A	água	de	alguns	poços	vem	excesso	de	
alguns minerais que estava acumulado no rio, e isso não é bom pra 
população, isso vamos ver daqui dois, três anos (reunião sindicato dos 
Produtores rurais, são Miguel do oeste). 

Uma	análise	biológica	realizada	em	poços	comunitários	apontou	que	
até	60%	apresentam	níveis	de	coliformes	totais	e,	em	alguns	casos,	
coliformes	 fecais	 acima	 do	 máximo	 permitido	 (Reunião	 Embrapa,	
Concórdia).

Dificuldades	com	a	qualidade	da	água	superficial	e	estímulo	à	busca	de	
águas	subterrâneas	ampliou	a	estiagem	no	oeste,	pois	os	recursos	hí-
dricos	estão	disponíveis,	mas	sem	condições	de	uso	(Reunião	Comitê	
de Bacia Jacutinga, Concórdia).

A	água	é	quente,	com	cheiro	de	suíno	(Reunião	Sindicato	dos	Produ-
tores rurais, são Miguel do oeste).

em um município com criação grande de suínos, um problema é a 
contaminação	das	fontes,	fizemos	umas	coletas	em	poços	artesianos	
e	 fontes	mais	superficiais.	Usam	também	para	consumo	humano	no	

interior.	Mais	de	90%	estão	contaminadas	com	coliformes	fecais.	(Ofi-
cina Chapecó).

No	contexto	do	problema	da	qualidade	da	água	foi	referida,	ainda,	a	con-
tribuição	das	falhas	no	sistema	de	esgotamento	sanitário.

Não	há	estações	de	tratamento	de	efluentes	no	município	de	Xanxerê	
e	grande	parte	dos	municípios	vizinhos.	A	construção	está	em	anda-
mento	na	zona	rural	(Reunião	Colegiado	da	Defesa	Civil,	Xanxerê).	

A	região	possui	aproximadamente	6%	dos	efluentes	tratados	(Reunião	
Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

2.2.12.	Falhas	na	legislação	ambiental	e	dificuldade	de	fiscalização	

os processos de gestão, prevenção e resiliência, passam também pelo 
atendimento	às	leis	ambientais	e,	principalmente,	à	sua	fiscalização.	Os	relatos,	
entretanto,	apontam	para	uma	grande	dificuldade	com	relação	a	esse	aspecto.

Falta	de	cumprimento	da	legislação	(Oficina	Chapecó).

Dificuldade	no	cumprimento	de	leis	ambientais	(Reunião	Sindicato	dos	
Produtores rurais, são Miguel do oeste).

A	FATMA	não	dá	conta	de	fiscalizar	tudo,	então	o	município	está	fa-
zendo uma parceria para assumir essa tarefa (reunião secretaria de 
agricultura, água doce).

Falta	de	fiscalização	ambiental	(Oficina	Xanxerê).

2.3. Políticas públicas, programas e ações realizadas ou em curso

as referências a políticas públicas realizadas durante o diagnóstico de 
campo	não	seguiram,	necessariamente,	uma	lógica	hierárquica	formal.	Pro-
vavelmente esse aspecto é decorrente, em parte, pela falta de familiaridade 
dos participantes da pesquisa com o tema de políticas públicas, e também 
pela	escassa	articulação	entre	órgãos	de	governo	executores.	Assim	sendo,	
as mesmas são apresentadas conforme os dados colhidos em campo, sem 
que	haja	uma	relação	exata	entre	políticas	mais	amplas	e	programas	e	ações	
nelas inseridos. 

C
a

PÍ
t

u
lo

 v
i

225



Além	disso,	destaca-se	que,	em	geral,	as	políticas,	programas	e	ações	para	
a minimização dos impactos da estiagem foram mencionados como mais 
presentes no meio rural do que no meio urbano. 

Políticas	 públicas	 existem	e	 não	 são	 poucas,	 são	mais	 presentes	 no	
meio	rural	do	que	urbano	(Oficina	Concórdia).

2.3.1.	Políticas,	programas,	projetos	e	ações	citados

Durante	as	visitas,	reuniões	e	oficinas	os	participantes	da	pesquisa	referiram-
-se	a	diversas	soluções	postas	em	prática	como	políticas	públicas	ou	ações	vincu-
ladas de diferentes maneiras. algumas foram referidas repetidas vezes e com in-
formações	complementares,	outras	apenas	citadas,	sem	informação	detalhada.	

Microbacias: Foi citado durante a reunião de Colegiado de defesa Civil 
de	Xanxerê	e	reunião	com	Comitê	de	Bacia	Jacutinga,	em	Concórdia.	Ape-
sar	do	programa	 já	 ter	sido	encerrado,	sua	 importância	e	seus	resultados	
positivos foram bastante ressaltados. 

Banco da Terra: Foi citado durante a reunião com a secretaria de agri-
cultura	e	Defesa	Civil,	Água	Doce.	Trata-se	de	um	projeto	de	financiamento	
para	 trabalhadores	 rurais,	 relatado	 como	 um	 dos	melhores	 projetos	 que	
Santa	Catarina	já	teve.

Termo de Ajuste de Conduta do Ministério Público: Citado em con-
tatos na microrregião de Concórdia, refere-se à iniciativa de suinocultores 
da	região	e	demais	instituições	interessadas	que	se	uniram	para	cumprir	com	
o	Termo	de	Ajustamento	de	Conduta	(TAC).	Trata-se	de	uma	boa	experi-
ência de governança coletiva que durou 10 anos. um dos resultados foi a 
formalização	da	instrução	normativa	sobre	a	água	na	suinocultura.	

Projeto Água no Campo: Foi citado durante reunião com ePagri em 
são Miguel do oeste e refere-se à implantação de reservação na suinocultu-
ra e avicultura de sistemas de produção integrados. 

Programa Água Boa: Foi citado durante a reunião com ePagri em 
Chapecó, sendo descrito como uma parceria do Consórcio iberê (aMosC), 
da sadia e da hidrelétrica Foz do Chapecó para proteção de nascentes e 
recuperação	de	mata	ciliar	em	regiões	de	conflito.	Foram	recuperados	106	
ha	até	2014,	quando	o	projeto	foi	encerrado.	

Projeto Gestar (2004): Foi citado em reunião com o Comitê de Bacia 
na cidade de Chapecó, constituindo-se como um piloto para construção de 
cisternas	de	baixo	custo,	a	partir	de	uma	parceria	com	o	MMA,	FAO	e	Apaco.	

Foram	ainda	referidos	as	seguintes	políticas,	programas,	projetos	e	ações	
sem,	entretanto,	detalhamento	de	informações.	
•		Programa	de	Fortalecimento	da	Agricultura	Familiar	(PRONAF).
•		Programa	Mais	Alimentos.
•		Programa	Santa	Catarina	Rural	(SC	Rural).
•		Programa	Juro	Zero	da	SDS.
•		Primeira	Água	ou	Programa	Cisternas	(governo	federal,	MDS).
•		Programa	de	Pagamento	por	Serviços	Ambientais	(PSA).
•		Projeto	de	preservação	de	fontes	Caxambu	(EPAGRI).
•		Projeto	de	estações	ecológicas	(Xanxerê).
•		Diversas	ações	de	incentivo	e	apoio	à	abertura	de	poços	e	outras	infra-

estruturas hídricas.
•		Ações	de	disponibilização	de	caminhões-pipa.

2.3.2.	Concentração	de	políticas,	programas,	projetos	e	ações	de	resposta	

Percebeu-se	que	a	maior	parte	das	políticas	públicas	e	ações	estão	orien-
tadas em uma lógica de resposta, de compensação de impactos, reativa e de 
diminuição	pontual	dos	problemas.	São	poucas	as	ações	preventivas	que,	de	
fato, antecipam-se ao evento. 

Existem	políticas	públicas	ou	ações	em	curso,	mas	que	somente	visam	
diminuir	o	impacto.	Não	existe	nenhum	programa	que	vise	anteceder	
o evento. a gente recebe sempre após o evento uma disposição de 
caixa	d’água	ou	cisternas,	para	diminuir	o	impacto	(Oficina	São	Miguel	
do oeste).

2.3.3.	Falta	de	eficácia	das	políticas,	programas,	projetos	e	ações	

Apesar	de	variados	programas,	projetos	e	ações	que	estão	sendo	imple-
mentados	na	região,	os	participantes	os	consideram,	por	várias	razões,	pou-
co	eficazes.	Uma	das	razões	para	essa	falta	de	eficácia	reside	na	inexistência	
de	cultura	para	investir	em	prevenção	no	que	se	refere	à	água	e,	especifica-
mente, em certos procedimentos como a instalação de cisternas, ao que se 
juntam	problemas	econômicos	e	dificuldade	de	fazer	uma	correta	avaliação	
das melhores alternativas.
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Políticas	 públicas	 existem	e	 não	 são	 poucas,	 são	mais	 presentes	 no	
meio rural do que urbano. a maioria não adere a essas políticas, por-
que	a	principal	é	o	credito	rural,	mas	não	há	cultura	de	financiar	inves-
timentos	para	solucionar	os	problemas	da	água	(Oficina	Concórdia).

as comunidades rurais ainda não veem isso como importante, não 
têm essa visão em investir em cisternas. em 2012 íamos abastecer o 
interior	e	a	água	tinha	que	ser	colocada	em	um	açude	seco,	pois	não	
tinham	estrutura	de	caixa	de	água	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Rio	das	
antas).

As	 cisternas	possuem	um	custo	 considerável,	 agricultores	preferem	
investir	em	outros	tipos	de	insumos	para	a	produção	[...]	é	mais	barato	
fazer	um	poço	e	dividir	entre	vários	produtores	do	que	construir	uma	
cisterna (reunião ePagri, Joaçaba).

no município de guatambu, apenas seis produtores aderiram ao pro-
grama de cisternas para aves e suínos, de 40 disponíveis, principal-
mente	porque	os	proprietários	não	percebem	um	retorno	econômico	
imediato. Por isso a necessidade de mais incentivos diretos aos agricul-
tores (reunião ePagri, Chapecó).

Há	produtores	que	não	investem	em	cisternas	por	ser	cômodo	rece-
ber	água	da	prefeitura	em	situações	de	emergência	(Oficina	Joaçaba).

O	agricultor	é	uma	questão	cultural.	‘Eu	sou	o	dono	da	propriedade,	
eu	paguei	por	ela,	essas	árvores	são	minhas,	a	água	é	minha.	Por	que	
não	posso	 fazer	um	poço?’	A	água	é	mais	barata,	 a	barragem	custa	
caro, não tem maquinas, e a prefeitura não vem fazer. (reunião Comi-
tê de Bacia Concórdia)

Outra	condicionante	de	eficácia	das	políticas	públicas	está	 relacionada,	
segundo	os	participantes,	com	a	sua	exagerada	burocratização.

Políticas públicas altamente burocratizadas, os agricultores acabam 
não	cumprindo	as	exigências	burocráticas	ou	desistindo	em	decor-
rência disso. Falta conscientização com relação a essas políticas, por 
exemplo,	um	dos	programas	mais	recentes,	a	exemplo	do	desper-
dício	 de	 recursos	 públicos,	 foi	 o	 programa	Primeira	Água	 (Oficina	
Concórdia).

Foram também levantados problemas em relação a políticas e programas 
criados nos âmbitos estadual ou federal sem considerar as características 
locais.	Assim,	acabam	por	existir	mais	investimentos	particulares	do	que	pú-
blicos. 

Políticas	públicas	sérias	e	eficazes,	visando	diminuir	o	impacto	da	es-
tiagem,	pois	acabar	com	ela	não	seria	possível.	Ações	entre	todas	as	
esferas,	federal,	estadual	e	municipal.	A	gente	entende	que	não	existe	
uma conversa entre todos os poderes. as cisternas vêm do governo 
federal para os municípios, mas em nenhum momento o governo con-
versou com os municípios para saber qual material deveria ser utiliza-
do	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

outros aspectos a considerar estão relacionados com o sistema político, 
a cultura política e as dinâmicas político-eleitorais.

Os	projetos	de	longo	prazo,	que	deveriam	ser	implantados	para	resolver	
a	situação,	são	atrapalhados	pelas	administrações	que	mudam	de	quatro	em	
quatro anos. não se pensa em 20 anos. 

a questão da falta de quadro técnico capacitado que apoie a implantação 
das	políticas	e	ações,	em	especial	as	destinadas	ao	produtor	rural,	também	
foi mencionada.

Falta	 de	 técnicos	 para	 fazer	 acompanhamento,	 fazer	 inventário	 das	
propriedades,	para	ver	se	realmente	dá	para	fazer	cisterna	nas	pro-
priedades,	proteção	de	fontes	ou	reflorestamento	das	áreas	dos	rios.	
Cada propriedade tem sua peculiaridade, às vezes uma ação em uma 
propriedade	 não	 é	 tão	 eficiente	 em	 outra	 propriedade,	 uma	 vez	 a	
ePagri tinha mais técnicos nos municípios para o monitoramento dos 
programas	e	verificação	de	quais	ações	poderiam	ser	mais	eficazes	em	
cada	município	e	em	cada	propriedade	(Oficina	Concórdia).

Construímos uma cisterna, mas tivemos problemas com a qualidade 
da	água,	por	conta	de	matéria	orgânica	na	lagoa.	Foi	um	investimento	
de	mais	ou	menos	6	anos	jogado	fora.	A	gente	se	sente	impotente	para	
fazer isso sozinho (reunião aurora alimentos, Chapecó).

Há	ainda	o	relato	de	que	as	políticas	não	focam	em	prevenção,	estando	
destinadas	apenas	a	ações	imediatas	de	resposta.	Além	disso,	nos	depoi-
mentos	tanto	gestores	públicos	como	produtores	queixam-se	do	momen-

C
a

PÍ
t

u
lo

 v
i

227



to de resposta, em que a única alternativa geralmente é o abastecimen-
to	com	caminhões	pipa	pela	prefeitura.	Em	função	do	grande	volume	de	
trabalho e distância a percorrer, os demais serviços municipais chegam a 
ficar	comprometidos.	Faltam	caminhões	e	o	custo	do	transporte	de	água	é	
elevado, não sendo possível atender toda a demanda durante período de 
estiagem.

Em	períodos	de	estiagem	a	prefeitura	leva	água	à	população	rural	em	
caminhões.	Há	três	anos	ocorreu	a	última	grande	estiagem	que	impac-
tou a propriedade durante cerca de seis meses, período em que com 
frequência	quase	diária	era	abastecida	desta	maneira.	(Visita	a	produ-
tor local, Bela vista das Flores, são Miguel do oeste).

Geralmente,	com	10	a	12	dias	sem	chuva	alguns	produtores	já	pedem	
caminhão	de	água.	(Reunião	Secretaria	de	Agricultura,	Água	Doce).

Situação	em	Piratuba.	Qualidade	água	importante,	não	tem	caminhão	
suficiente,	ou	prioriza	água	potável	ou	pros	animais.	Municípios	não	
estão	 preparados	 para	 solucionar	 rapidamente	 a	 estiagem	 (Oficina	
Concórdia).

Os	municípios	até	vão	fazer	esse	trabalho	[de	contratar	carros-pipa],	
mas é tudo limitado. É dada preferência para criadores de suínos e bo-
vinos para não perderem os animais. se for só pra consumo humano 
é raro as fontes secarem, mas diminuem bastante, daí a plantação é 
perdida.	Aí	vai	depender	do	seguro,	do	governo	intervir	[para	atenuar	
a	perda].	(Reunião	Sindicato	dos	Agricultores,	Chapecó).

2.3.4. Problemas com as cisternas do Ministério do desenvolvimento 
social (Mds)

Pelo relato dos participantes do diagnóstico de campo, percebeu-se que 
há	programas	que	apresentaram	problemas	sérios	de	ordem	técnica	e	ao	
invés	de	colaborarem,	tornaram-se	um	transtorno.	Um	exemplo	repetida-
mente lembrado foi o Programa Cisternas do Mds, operacionalizado no 
estado pela assistência social, que embora especialmente dedicado ao se-
miárido,	foi	alargado	a	Santa	Catarina.	Segundo	os	entrevistados,	o	padrão	
de	construção	das	cisternas	estava	adaptado	às	condições	climáticas	do	nor-
deste.	Parte	das	cisternas	que	foi	entregue	não	suportou	o	volume	de	água	
e rompeu, e outra parte sequer chegou a ser construída. 

As	cisternas	do	projeto	da	Assistência	Social	apresentam	muitos	pro-
blemas. teve uma licitação ruim que levou a uma construção ruim 
(Visita	a	produtor	local,	Xanxerê).	

Cisterna sem uso instalada em propriedade rural

Foto: Patrícia taeko Kaetsu

o modelo do nordeste não funcionou, via Ministério da assistência 
social, iniciou em 2014 e foi interrompido (reunião secretaria de agri-
cultura Chapecó).

Eu	fiz	pedido	de	uma	cisterna,	 a	questão	 técnica	pecou	muito,	nin-
guém veio auditar a propriedade, desnível etc. no contrato consta 
calhas de latão de sei metros. Fizeram cerca em volta do biodigestor, 
coisa	linda,	mas	em	quatro	meses	caiu.	Em	dois	anos	vai	cair,	o	gás	que	
forma no chiqueiro corrói tudo. em casa aguenta, mas no chiqueiro 
não. no Programa da Cisterna, kit pronto sem adaptação para pro-
priedade	(Oficina	Concórdia).

em campo foi possível observar as cisternas rompidas e algumas com 
parede de espessura de apenas dois centímetros, que sequer suportaram o 
primeiro	uso.	Hoje	essas	cisternas	tornaram-se	local	de	acúmulo	de	água	e	
vetor de doenças. 
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Cisterna com parede estourada pela força d’água

Foto: Patrícia taeko Kaetsu

O	técnico	determinou	que	água	recolhida	em	cisterna	em	aviário	não	
pôde ser utilizada para dessedentação dos pintos mais novos devido 
ao	material	das	telhas	[amianto]	provocar	doença.	O	investimento	de	
cerca de 150 mil reais foi em vão. Certas coisas ainda não estão claras 
e causam receio nos produtores em investir em alternativas (visita a 
produtor local, Bela vista das Flores, são Miguel do oeste).

Os	relatos	registram	também	alguns	programas	em	andamento	cujos	cri-
térios não atendem à realidade local, e acabam impossibilitando o acesso da 
maior parte dos produtores. 

a regional atende 15 municípios, que foi atendida com 400 cisternas 
do programa do governo de santa Catarina. o custo de cada cisterna 
é de 28 mil reais, destinadas a avicultores e suinocultores. 15 produto-
res	já	estão	cadastrados.	Porém,	a	produção	da	região	está	concentra-
da	em	milho	e	leite,	90%.	(Reunião	EPAGRI,	Concórdia).

2.3.5. Compreensão equivocada do poço como solução 

Grande	parte	dos	participantes	assinalou	a	intensificação	da	abertura	de	
poços como uma opção, em geral, equivocada para o problema da estiagem.

A	situação	atual	de	exploração	de	recursos	hídricos	reflete	programas	do	
passado	que	incentivavam	a	perfuração	de	poços	e	que	trouxe	efeitos	con-
trários	aos	desejados	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

as políticas do estado estão na contramão da constatação de que o 
problema	 é	 de	 gestão	 diante	 dos	 1.800	mm	de	 chuva	 por	 ano	 [...]	
exemplo	[...]	política	de	perfuração	de	poço	(Reunião	Comitê	de	Bacia	
Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

interesses políticos, é bonito inaugurar poços. Políticos de Floripa para 
inaugurar (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

A	agroindústria	não	vê	com	bons	olhos	águas	superficiais,	preferem	
poço (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

Existe	um	grande	problema	relacionado	à	perfuração	de	poços	arte-
sianos	sem	o	controle	do	uso	da	água	(Oficina	Joaçaba).

Antes	necessitava	30	dias	para	perfurar	um	poço,	hoje	em	apenas	três	
dias. se espalhou pelo estado, empresas perceberam essa oportunida-
de (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

Além	disso,	há	relatos	de	falta	de	fiscalização	na	perfuração	dos	poços.
Falta	fiscalização	na	perfuração	de	poços	artesianos.	Perfuraram	10,	12	
famílias	próximas.	Não	sabem	qual	distância	mínima,	fazem	ilegalmen-
te	(Oficina	Concórdia).

2.3.6.	Boas	práticas	em	curso

as cisternas que a ePagri, no âmbito do sC rural, vem implantando 
seguem um modelo bem mais adequado à situação catarinense e do oeste, 
mesmo	que	em	alguns	casos	haja	problemas	quando	em	solos	pouco	pro-
fundos.	Embora	tenha	uma	tipologia	de	base	que	faz	a	recolha	de	água	dos	
tetos	de	aviários	e	pocilgas,	há	variações,	como	por	exemplo,	em	Bela	Vista	
das Flores, são Miguel do oeste.

A	cisterna	construída	coletará	água	de	 fonte,	e	não	de	telhado.	 Isso	
porque	o	projeto	sai	menos	custoso	e	a	vertente	a	que	tem	acesso	
não	seca	na	estiagem,	apenas	não	é	suficiente	para	suprir	a	demanda	
nos	períodos	de	crise	[...]	Lona	PAD	008	tem	garantia	de	cinco	anos	e	
vida	útil	de	aproximadamente	dez,	utilizada	para	cobertura	do	reser-
vatório. a lona inferior não precisa ser substituída por estar à sombra 
e	coberta	de	água.	(Visita	a	produtor	local,	Bela	Vista	das	Flores,	São	
Miguel do oeste).
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Cisterna em Bela Vista das Flores, São Miguel do Oeste

Foto: Mario Kabilio

Cisterna em Bela Vista das Flores, São Miguel do Oeste

Foto: Mario Kabilio

O	telhado	de	aviário	é	o	mais	complicado	para	captação	para	cisterna	
devido	à	alta	produção	de	poeira	quando	não	está	chovendo,	sujando	
bastante	as	primeiras	águas	da	chuva.	[...]	[Mas]	a	Sadia	realizou	estu-
do	sobre	a	qualidade	da	água	de	cisternas	e	chegou	à	conclusão	que	
quando realizados corretamente os procedimentos pelo produtor, 
descarte	da	primeira	água	da	chuva,	por	exemplo,	a	mesma	apresenta	
qualidade	superior	às	águas	superficiais.	

Há	ainda	outras	opões	de	cisternas.
Capta	água	do	telhado,	15	mil	litros.	Nos	30	anos	pedi	água	pra	pre-
feitura	 apenas	duas	 vezes	porque	 rachou	 a	 cisterna,	 trovoadas.	 [...]	
[Manutenção:]	limpeza	duas	vezes	por	ano	e	quando	começa	a	chover	
tiro	a	canaleta	para	lavar	poeira.	A	água	da	cisterna	vai	para	o	banhei-
ro,	pode	beber,	não	apodrece,	meus	filhos	sempre	beberam	(Visita	a	
produtor local, vista alta, são Miguel do oeste).

Cisterna em Vista Alta, São Miguel do Oeste (muro inferior 
sem pintura)

Foto: Mario Kabilio

Detalhe interno da cisterna em Vista Alta, São Miguel do Oeste

Foto: Mario Kabilio
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Cisterna em Lindóia do Sul, Concórdia

Foto: guilherme linheira

Cisterna implantada na BRF, Chapecó

Foto: Mario Kabilio

As	 indústrias	 pecuárias	 informaram	 que	 também	 realizam	 reserva	 de	
água,	sem	o	quê	não	lhes	seria	impossível	operar	em	períodos	de	estiagem.

Fazemos captação da superfície de 11.500 m3 por dia (visita BrF, Cha-
pecó).

2.3.7.	Poços	e	a	importância	do	planejamento	

Alguns	entrevistados	afirmam	que,	seja	pela	 localização	geográfica,	seja	
pela	degradação	da	qualidade	da	água	próxima,	certas	regiões	se	veem	com-
pelidas	a	pensar	na	abertura	de	poços,	mesmo	em	área	urbana.	Por	isso,	o	
costume,	em	certas	zonas	urbanas	de	edificações	novas,	e	mesmo	em	mui-
tas residências, é de terem seu próprio poço artesiano. 

População	urbana	está	furando	poços	para	não	depender	do	poder	públi-
co.	As	construtoras	já	pedem	autorização	no	projeto	dos	prédios	(Reunião	
sindicato dos Produtores rurais, são Miguel do oeste).

Poço	artesiano	é	uma	solução,	mas	deveria	ser	feito	uma	análise	antes	de	
serem	furados.	Mas	o	Guarani	eu	acho	que	deveria	ser	proibido.	A	água	do	
Guarani	é	uma	água	de	má	qualidade,	com	temperatura	alta	e	PH	também.	
Tem	que	ser	tratada	pra	ser	utilizada	pelos	animais	(Oficina	Joaçaba).

3. SOLUÇÕES PROPOSTAS

De	maneira	semelhante	às	percepções	sobre	causas	e	ações	aplicadas	
ou	em	andamento,	as	soluções	identificados	pelos	participantes	da	pesqui-
sa foram organizadas em tópicos, criados por categorização emergente 
dos	 assuntos	mais	mencionados.	Muitas	 vezes	 as	 soluções	 interligam-se	
com	lógicas	de	otimização	de	políticas	e	ações	já	em	curso	ou	com	lógicas	
de alteração de aspectos associados às causas dos impactos da estiagem. 
A	matriz	de	 inter-relação	complexa	entre	os	diversos	 fatores	 implicados	
na	problemática	da	estiagem	ilustra,	a	reiterar	a	análise	documental,	que	o	
problema só pode ser devidamente analisado em uma perspectiva sistêmi-
ca	de	complexidade.	

3.1. Gestão eficiente e participativa dos recursos hídricos 

3.1.1. valorizar a articulação institucional

Muitas pessoas mencionaram a importância de uma gestão integrada e a 
articulação entre diferentes órgãos e esferas de governo, bem como a atua-
ção	conjunta	com	a	iniciativa	privada.	

essencial o envolvimento das agroindústrias e ministério público. 
Muitas	vezes	as	agroindústrias	 fogem	do	problema	tanto	de	dejetos	
quanto	da	água.	Teria	que	envolver	essas	para	conseguir	um	resultado	
melhor	(Oficina	Concórdia).

Importância	das	articulações	entre	SDS,	EPAGRI	e	Defesa	Civil	(Reu-
nião	Comitê	de	Bacia	do	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).
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Trabalho	conjunto	da	assembleia	legislativa	estadual,	Fehidro	e	comi-
tês	de	bacia	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

reconhecimento da defesa Civil e seu relacionamento com as admi-
nistrações	 municipais	 (Reunião	 Sindicado	 dos	 Trabalhadores	 Rurais,	
são Miguel do oeste).

Consórcio	de	municípios	para	o	meio	 ambiente,	pró	 água,	 parceria	
com ePagri. a associação dos municípios tem um importante papel 
de orientação aos prefeitos (reunião aMosC, Chapecó).

3.1.2. valorizar a participação

a questão da importância da participação foi, também, um aspecto bas-
tante realçado.

necessidade do sentimento de pertencimento para obter o apoio dos 
produtores	nas	questões	relativas	à	estiagem	e	consumo	consciente	da	
água.	[...]	Para	mudar	é	preciso	que	seja	um	projeto	pensado	a	partir	
do ponto de vista do agricultor (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, 
Concórdia).

escutar os agricultores, eles têm as respostas dos problemas. não 
adianta	levar	soluções	prontas,	não	fazem	parte	do	projeto.	Exemplos	
das cisternas, biodigestores etc. (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, 
Concórdia).

3.1.3. valorizar os Comitês de Bacia

Grande	parte	dos	representantes	dos	Comitês	relata	a	dificuldade	de	
trabalho,	 de	 recursos	 e	 de	 reconhecimento.	 Entre	 as	 soluções	 conside-
radas	 para	 a	 adaptação	 e	 resiliência	 à	 estiagem	 está	 a	 condução	 de	 um	
trabalho	sistematizado	e	bem	planejado	que,	por	exemplo,	estipule	regras	
para	o	controle	e	uso	consciente	da	água,	e	que	garanta	a	proteção	da	água	
superficial.

deveria ser estudado o fundo estadual de recursos hídricos, para dar 
subsidio	aos	projetos.	A	não	existência	de	uma	estabilidade	financeira	
e administrativa nos comitês (reunião Comitê Bacia do rio da antas, 
são Miguel do oeste).

o Comitê é formado por representantes de 11 órgãos de governo, 22 
usuários	e	22	sociedade	civil,	totalizando	55	entidades.	Atuação	de	11	
anos (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

o ponto principal a ser trabalhado é a política de gestão do uso da 
água,	incluindo	com	ênfase	a	atuação	dos	Comitês	de	Bacias	(Reunião	
associação Catarinense de Criadores de suínos, Concórdia).

Questão	dos	recursos	hídricos	de	maneira	geral:	afluentes	principais	
do	rio	do	peixe,	já	foram	feitas	várias	proposições	aos	municípios	para	
propor	as	intervenções.	Um	piloto	no	rio	do	Tigre	[diagnóstico]	para	
se estabelecer o que pode ser feito para a melhoria da qualidade e 
quantidade	de	água,	mas	na	prática	há	uma	paralisia,	pois	os	municípios	
não	têm	equipe	técnica	na	área	adequada	(Reunião	Comitê	de	Bacia	
do	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

em direta relação com os Comitês de Bacia e sua ação, as falas destaca-
ram	a	importância	dos	Planos	de	Bacias	e	falhas	dos	que	já	existem	e	que	
devem ser corrigidas.

Plano de bacia desde 2009, 2010 com o Microbacias 2 em Chapecó e 
Timbó.	Plano	com	50	ações	a	serem	implementadas	como	qualidade	
da	água,	água	subterrânea,	educação	ambiental,	instrumentos	de	ges-
tão.	O	comitê	está	buscando	atuar	de	acordo	com	o	plano,	seguindo	
à	risca	o	que	propõe	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Jacutinga,	Concórdia).

o governo do estado poderia trabalhar forte com o cadastro e depois 
implementar	o	plano	de	bacia,	trabalhar	por	partes	[...]	Não	querem	
fazer um plano de bacia correto, adequado, e sim um plano sem mui-
tas	fases	e	informações.	Seria	necessário	um	milhão,	dois	milhões	de	
reais	para	fazer	um	plano	adequado,	mas	querem	gastar	500	ou	600	
mil	reais	no	máximo	em	um	plano	de	bacia,	com	dados	secundários,	
terceirizando tarefas e solicitando que o comitê entregue dados e faça 
a	mobilização	(Reunião	Comitê	de	Bacia	do	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

A	elaboração	do	Plano	de	Bacia	só	será	efetiva	quando	delegarem	para	
os próprios comitês o trabalho e a gestão em operacionalizar o plano 
junto	com	as	forças	vivas	das	comunidades	onde	estão	inseridos,	desta	
maneira desenvolver um trabalho real, com dados concretos (reunião 
Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).
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outra questão relacionada, e também muito referida, foi a necessidade 
de	implantação	do	cadastro	de	usuários	da	água	e	respectivo	sistema	de	
outorga.

O	cadastro	de	usuários	de	água	seria	o	pontapé	inicial	para	a	imple-
mentação de dados e para saber efetivamente qual a demanda que a 
bacia	possui.	Quando	o	plano	for	elaborado	terá	recurso	para	o	cadas-
tro	(Reunião	Comitê	de	Bacia	do	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

Conhecer a disponibilidade hídrica do estado, promovendo a outorga 
de	uso	de	acordo	com	a	capacidade,	buscando	o	consumo	da	água	em	
conformidade	com	a	capacidade	dos	mananciais	(Oficina	Joaçaba).

Problema seríssimo no Plano para avançar na aplicação dos instrumen-
tos	principalmente	outorga	da	água	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Jacutin-
ga, Concórdia).

A	falta	de	cadastro	de	usuários	de	água	é	o	maior	exemplo	da	 falta	
de	conexão	entre	as	instituições.	O	número	de	cadastros	é	irrisório.	
a falta de dados é o principal problema e o cadastro daria uma base 
(Reunião	Comitê	de	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).	

o próprio comitê foi a campo e fez o diagnóstico de poços, dados 
confiáveis.	Demanda	de	atualizar	essa	informação	e	o	balanço	hídrico,	
mas	podem	afirmar	com	segurança	que	possuem	os	mais	importantes	
cadastrados.	Sendo	que	22%	utilizam	águas	subterrâneas,	o	restante	
superficial	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Jacutinga,	Concórdia).

Também	 seria	 necessário	 realizar	 campanhas	 para	 a	 mobilização	 e	
conscientização	para	o	preenchimento	do	cadastro	de	usuário	de	água.	
Tinham	500	usuários	cadastrados,	depois	de	campanha	de	mobiliza-
ção,	oficinas	e	cobrança	do	Banco	do	Brasil	para	liberar	financiamento	
do	crédito	rural	pulou	para	7.700	[março	2015].	É	o	segundo	comitê	
com	mais	cadastros	de	usuários	(Reunião	Embrapa,	Concórdia).

3.2. Armazenagem de água

O	armazenamento	de	água	é	uma	das	mais	 importantes	e	mais	citadas	
soluções	nas	atividades	de	campo	em	todas	as	microrregiões.

3.2.1. investir em construção de cisternas

A	construção	de	cisternas	é	vista	como	um	das	mais	importantes	ações	a	
empreender.

Utilização	da	água	da	chuva,	mais	focado	na	questão	rural	como	forma	
de	aumentar	a	disponibilidade	de	água	para	suprir	a	demanda	e	tam-
bém envolveria as cisternas e pequenos reservatórios em forma de 
açudes	e	pequenas	barragens	(Oficina	Concórdia).

Reservatório	de	água	resolveria	90%	casos	 falta	d’água.	Minha	pro-
priedade	é	extremamente	pobre	em	água.	600	porcos	e	30,	40	vacas.	
Se	não	tivesse	reservatório	estaria	sem	água	há	30	dias	já,	mas	como	
tem	açude,	reservatório,	não	faltou	até	agora	(Oficina	Concórdia).

não tem outra alternativa a não ser a cisterna. ele gasta uma vez, 
faz	manutenção	e	[a	água]	pode	até	ser	boa	para	consumo	humano	
(reunião associação Catarinense de Criadores de suínos, Concórdia).

Caixa	 d’água	de	20	mil	 litros,	 uma	 família	 aguenta	 15,	 20	dias,	mas	
depende	da	família	(Oficina	Concórdia).

3.2.2.	Integrar	ações

em alguns casos, a referência à construção de cisterna, como proposta 
de solução face à estiagem era referida em reforço e em apoio a cisternas 
já	construídas,	elogiando	sua	eficácia	e	sucesso,	e	a	possibilidade	de	inter-
-relação	com	medidas	já	adotadas.

Instalou	uma	cisterna	aproveitando	900	metros	de	calha	do	aviário.	
Possui	4	aviários	e	a	cisterna	alimenta	2	deles.	São	540	mil	 litros	de	
água	em	uma	estrutura	de	8	x	30m,	com	profundidade	de	3,5	metros	
(Visita	a	produtor	local,	linha	Bom	Sucesso,	Xanxerê).

Esta	água	emergencial	vem	em	caixa	de	5.000	litros	e,	na	propriedade	
é	suficiente	para	manter	os	porcos	cerca	de	dois	dias	com	os	leitões	
ainda pequenos, e apenas um dia quando grandes (visita a produtor 
local, Bela vista das Flores, são Miguel do oeste).

Além	disso,	houve	também	sugestões	para	inclusão	da	construção	de	cis-
terna	em	pacotes	de	financiamento.	
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Seria	importante	incluir	o	custo	de	construção	da	cisterna	já	no	finan-
ciamento,	obrigando	assim	o	produtor	a	ter	uma.	(Oficina	Xanxerê).	

3.2.3.	Realizar	planejamento	e	adequação	de	opções

A	necessidade	de	ajustar	o	tipo	de	cisternas	à	região	e	às	necessidades	foi	
sempre lembrada. 

Adequação	do	projeto	de	cisternas	de	acordo	com	as	características	do	
município	e	a	necessidade	de	água	da	propriedade	(Oficina	Chapecó).

3.3. Qualificação ambiental e proteção das redes hídricas

Correspondendo	à	identificação	da	degradação	ambiental	como	uma	das	
causas	de	intensificação	da	estiagem	e	de	seus	impactos,	a	maior	parte	dos	
participantes	listou	várias	medidas	que	deveriam	ser	adotadas.

3.3.1. Proteger nascentes, fontes e mata ciliar

a necessidade de proteger fontes, nascentes e a mata ciliar foi repetida-
mente	mencionada	para	garantir	uma	rede	hídrica	eficiente.

Percebemos a importância de trabalhar com foco na bacia e proteger 
os	mananciais	e	nascentes	como	o	modelo	caxambu,	mas	nos	senti-
mos impotentes para fazermos isso sozinhos (aurora alimentos).

Fonte modelo caxambu, Xanxerê

Foto: Patrícia taeko Kaetsu

Todos	 os	municípios	 estão	 trabalhando	 proteção	 de	 fontes	 (Oficina	
Concórdia).

Propriedades que desenvolveram tecnologia para proteger nascentes 
e	captar	e	 reter	 a	 água	não	 sofrem	 tanto	 com	a	estiagem	 (Reunião	
Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

em alguns casos a proteção de fontes e nascentes combina-se com a 
proteção	das	redes	hídricas	em	geral,	e	a	preservação	da	mata	ciliar	e	reflo-
restamentos, em particular.

Proteção	dos	corpos	d’água.	Preservação	da	mata	cumprindo	a	lei	no	
que	diz	respeito	aos	rios	e	nascentes	(Oficina	Joaçaba).

Distribuição	 e	 armazenamento	 de	 água,	 através	 do	mapeamento	 e	
proteção de nascentes com bom potencial coletivo. É sabido que na 
região	não	se	tem	a	falta	d’água	e	sim	o	mau	gerenciamento	dela	(Ofi-
cina são Miguel do oeste).

Reflorestamento	em	locais	de	nascentes	de	água	(Oficina	Joaçaba).

Agricultura e APPs no rio Chapecó.

Foto: Mario Kabilio

incentivo à manutenção da mata ciliar (reunião ePagri, Concórdia).

Recuperação	de	 fontes,	 nascentes,	 áreas	de	APPs,	 fornecimento	de	
mudas	(Oficina	Xanxerê).	
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a recomposição dos mananciais e da mata ciliar através de um plano, 
programa pra preservar as que ainda restam, e renovar aquelas que 
foram	destruídas.	Reter	mais	as	águas,	ter	uma	área	úmida	que	provo-
cando	uma	regularidade	maior	das	chuvas	durante	o	ano	(Oficina	São	
Miguel do oeste).

3.3.2. incentivar o pagamento por serviços ambientais (Psa)

Independentemente	da	análise	das	vantagens	e	defeitos	do	atual	código	
florestal	e	da	forma	como	se	procedeu	ao	branqueamento	de	algumas	prá-
ticas	 ilegais	anteriores,	o	pagamento	por	serviços	ambientais	está	previsto	
e constitui-se como um dos mais importantes mecanismos de ação positiva 
em prol da qualidade ambiental.

são lourenço tem programa mata nativa, o produtor recebe um real por 
ano para manter a atividade. 29 produtores com 35 hectares com mata 
de	araucária	e	outras	nativas	no	meio,	por	exemplo	(Oficina	Chapecó).

Os	pagamentos	já	estão	na	legislação,	mas	tem	que	fazer	acontecer,	
colocar	em	prática,	assim	ter	mais	preservação	e	resultado,	colocando	
em	prática	 teríamos	mais	 consciência	 e	 daríamos	mais	 valor	 para	 a	
água	(Oficina	Concórdia).

Se	eles	[proprietários	de	imóveis	rurais]	conservarem,	toda	sociedade	
vai	ser	beneficiada	[...]	então	não	é	justo	só	eles	arcarem	com	as	con-
sequências	(Oficina	Joaçaba).

os movimentos sociais do campo apostam nas políticas de pagamento 
por	serviços	ambientais,	desde	que	sejam	atrativas	(Reunião	Comitê	
de	Bacia	do	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).	

3.4. Conscientização e educação ambiental

3.4.1. Promover conscientização 

Por diversas vezes a importância da conscientização foi salientada, tanto para 
atores	específicos	como	para	todos	os	setores	e	comunidades	de	forma	geral.

Cultura de conscientização que nem prevenção de incêndio: treina-
mento,	fechar	torneiras	por	quatro	dias	[...]	Criar	uma	cultura	de	uso	

da	água,	reaproveitamento	principalmente	área	urbana.	Quando	tem	
esbanja,	não	sabe	cuidar	(Oficina	Concórdia).

O	programa	de	televisão	e	rádio	é	muito	importante,	então	uma	das	solu-
ções	é	usar	a	mídia	para	divulgar	porque	devemos	preservar,	despertar	a	
consciência	dos	agricultores,	da	população	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

Mudança	de	cultura	através	da	criação	de	valores	ambientais	(Oficina	
são Miguel do oeste).

Câmara	técnica	da	vigilância	sanitária	[...]	uma	rodada	em	todos	mu-
nicípios,	levar	para	as	prefeituras	visão	integrada	da	gestão	da	água	na	
bacia,	responsável	pelo	uso	do	solo	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Jacutin-
ga, Concórdia).

Reuniões	de	capacitações	de	todos	envolvidos	e	atingidos	pela	estia-
gem	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

No	caso	dos	agricultores	foi	destacado	que	há	uma	mudança	em	curso	
e que essa mudança pode ser incrementada a propósito da efetivação do 
cadastro rural.

Consciência	do	agricultor	está	mudando	e	estão	sendo	 incentivados	
a	preservar	o	meio	ambiente,	nascentes.	Está	sendo	realizado	o	CAR	
[cadastro	 ambiental	 rural],	 cerca	 de	 10	 por	 dia.	 (Reunião	 Sindicato	
agricultores, Chapecó).

3.4.2. valorizar a educação ambiental 

o tema da importância da educação ambiental foi tratado tanto para os es-
paços formais e ambientes escolares como também para espaços não escolares. 

educação ambiental desde a pré-escola. resultado esperado de pes-
soas conscientes, sensíveis e orientadas em relação ao problema dos 
recursos	hídricos	(Oficina	Joaçaba).

realizar conscientização em escolas porque os mais novos são mais 
fáceis	de	convencer	que	os	mais	velhos	(Oficina	Chapecó).

Mudanças	de	hábitos	e	educação.	As	pessoas	têm	que	entender	e	sa-
ber qual parte cabe a elas para se trabalhar a questão da estiagem. tra-
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zer	todos	os	envolvidos	pra	dentro	do	debate	e	das	ações,	em	relação	
à	estiagem.	É	necessário	envolver	a	comunidade,	os	pais,	os	professo-
res	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

Construção de valores, construção de consciência. que valor tem 
uma	árvore,	que	valor	tem	reciclar	o	lixo.	A	educação	ambiental	tem	
que	estar	presente	em	todos	os	ambientes,	em	todos	os	projetos	(Ofi-
cina são Miguel do oeste).

3.5. Alteração no manejo e práticas agrícolas

A	abordagem	deste	tópico	foi	muito	ampla.	Houve	desde	sugestões	pon-
tuais	de	manejo	até	debate	sobre	a	necessidade	de	mudar	o	modelo	agrícola.

3.5.1.	Implantar	ações	específicas	de	alteração	de	práticas	agrícolas

Ações	 para	 a	 conservação	 do	 solo.	 A	 região	 localiza-se	 sobre	 uma	
massa	rochosa	próxima	à	superfície.	Quando	não	há	medidas	de	con-
servação,	há	 a	 inviabilização	da	produção	agrícola	e	da	 retenção	de	
água	(Reunião	Comitê	de	Bacia	Jacutinga,	Concórdia).

Ações	 para	 conservação	 do	 solo.	O	 solo	 é	 um	 bem	 finito,	 recurso	
natural	não	renovável.	É	necessária	a	interface	com	os	programas	que	
oferecem implementos agrícolas (reunião Comitê de Bacia do rio da 
antas, são Miguel do oeste).

Melhoria	da	conservação	do	solo	para	aumentar	a	absorção	de	água	e	
a	renda	do	produtor	(Oficina	Chapecó).

Questão	da	permeabilidade	do	solo.	Tem	taxa	de	ocupação	e	tem	taxa	
também	de	permeabilidade,	deve-se	exigir	uma	taxa	de	permeabilida-
de nos planos diretores, são ideias simples que faltam incorporar no 
dia	a	dia	(Oficina	São	Miguel	do	Oeste).

Para	 esse	 grande	 reservatório	 que	 é	 o	 solo.	 Armazenar	mais	 água.	
Pode	haver	várias	ações	nesse	sentido	como	aumento	de	depósitos	
de	água,	pequenas	barragens,	práticas	físicas	de	conservação	de	solo,	
a	parte	de	estradas.	Tipo	captação	da	água	escoada	ao	redor	das	mes-

mas,	melhoria	nas	práticas	vegetativas,	melhoria	da	quantidade	e	dis-
posição	de	matas	ciliares	(Oficina	Concórdia).

Alternativa	ao	modelo	atual	de	agricultura.	Diversificar	a	produção	na	
propriedade	(Oficina	Xanxerê).

3.6. Promoção da qualidade da água

Reconhecendo	que	 a	 promoção	 da	 qualidade	 da	 água	 é	 um	dos	 eixos	
fundamentais	do	enfrentamento	ao	problema	da	estiagem,	várias	sugestões	
foram feitas com essa intenção.

3.6.1.	Melhorar	o	esgotamento	sanitário

A	importância	de	promover	e	qualificar	o	saneamento	básico	foi	 forte-
mente destacada pelos participantes. 

Saneamento	 no	 perímetro	 urbano.	Xaxim	 é	 exemplo	 de	município	
que	já	iniciou	obras	(Colegiado	de	Xanxerê).	

o serviço intermunicipal de água e esgoto (siMae) é uma autarquia 
que	atua	em	Joaçaba,	Herval	d’Oeste	e	Luzerna.	Atualmente,	apro-
ximadamente	80%	dos	efluentes	de	Joaçaba	são	tratados.	Adicional-
mente,	existe	o	projeto	em	parceria	com	a	o	Projeto	com	a	Fundação	
Nacional	de	Saúde	(FUNASA)	para	expansão	da	rede	(Reunião	Comi-
tê	Bacia	Rio	do	Peixe,	Joaçaba).

Tratamento	de	esgoto	das	 áreas	urbanas.	Obrigatoriedade	de	 insta-
lação	 de	 fossas	 sépticas	 onde	 não	 há	 sistema	de	 tratamento.	Cum-
primento	da	Lei	que	proíbe	a	canalização	de	esgoto	na	rede	fluvial	e	
vinculação	com	o	alvará	de	construção	(Oficina	Chapecó).

3.6.2.	Garantir	o	tratamento	da	água

A	importância	do	adequado	processo	de	coleta	e	tratamento	da	água	foi	
realçada,	sendo	citados	alguns	bons	exemplos.

Necessidade	de	tratamento	para	corrigir	o	padrão	de	qualidade	da	água.	
Estão	sendo	 instaladas	estações	de	 tratamento	de	água,	por	 iniciativa	
das comunidades (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).
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Ipumirim	é	exemplo	de	coleta	e	tratamento	de	água,	com	patente	de	
filtro	(Reunião	com	Defesa	Civil	Municipal).

as indústrias também se deram conta da necessidade de preocupar-se com 
o	controle	de	qualidade	da	água.	

A	planta	possui	 laboratórios	de	 análise	 sensorial	 e	 físico	química.	O	
efluente	passa	por	uma	 lagoa	de	estabilização,	flotadores	e	cloração	
até chegar ao rio (visita BrF, Chapecó).

A	importância	da	preservação	da	qualidade	da	água	subterrânea	também	foi	
referida. 

As	principais	soluções	estão	relacionadas	a	cuidados	com	poços,	re-
gras,	controle	e	uso	consciente;	e	proteção	da	água	superficial	(Reu-
nião ePagri, Joaçaba).

Cabe maior controle nessa perfuração de poços e que estes propor-
cionem	maior	disponibilidade	e	qualidade	de	água.	Para	isso	acontecer	
se	coloca	a	outorga	da	água.	(Oficina	Concórdia).

3.7. Águas superficial e subterrânea

3.7.1.	Privilegiar	o	uso	água	superficial

Os	participantes	mencionaram	a	 importância	em	privilegiar	o	uso	da	água	
superficial	e	realizar	um	cuidadoso	acompanhamento	do	recurso	correspon-
dente	à	água	subterrânea.

Temos	que	inverter	o	processo,	primeiro	a	utilização	da	água	superfi-
cial	da	chuva	e	por	último	a	questão	do	poço	profundo	(Oficina	Con-
córdia).

A	característica	geológica	da	região	influencia	na	fissura	e	perfuração	
de poços (reunião com defesa Civil Municipal).

A	gestão	da	água	subterrânea	não	apenas	a	perfuração	de	poço	é	uma	
saída	necessária	e	estratégica	para	minimizar	os	efeitos	da	estiagem,	
mas cabe maior controle nessa perfuração de poços e que estes pro-
porcionem	maior	disponibilidade	e	qualidade	de	água.	Para	isso	acon-
tecer	se	coloca	a	outorga	da	água	(Oficina	Concórdia).

É	necessária	fiscalização.	Foi	realizada	a	operação	Fundo	do	Poço	para	
a investigação dos perfuradores de poços e os processos licitatórios 
municipais (reunião aMMoC, Joaçaba).

3.8. Planejamento, legislação e fiscalização

Questões	como	a	necessidade	de	planejar	as	ações	de	defesa	civil	para	
os	efeitos	da	estiagem,	e	promover	uma	adequada	legislação	e	fiscalização	
foram devidamente relatadas nos trabalhos de campo. 

3.8.1.	Planejar

Para muitos participantes, os órgãos municipais de defesa civil ainda pre-
cisam	desenvolver-se	e	profissionalizar-se	para	conseguir	dar	conta	do	pro-
blema da estiagem de forma adequada. 

A	defesa	civil	não	tem	estrutura	para	apoio	a	situações	de	falta	de	água	
que	não	seja	para	consumo	humano.	As	principais	ações	em	situações	
de	estiagem	estão	relacionadas	à	potabilização	da	água	e	fornecimen-
to	de	caminhões	de	bombeiro	para	consumo	humano.	(Reunião	com	
defesa Civil Municipal).

se você perguntar para o agricultor o que ele faz em relação à seca ele 
vai	ficar	pensativo	porque	não	tem	o	que	se	faça.	É	perda	na	certa	[...]	
Inclusive	o	sindicato	entrou	com	uma	ação	na	justiça	[em	2002]	que	foi	
ganha	contra	o	estado	porque	[...],	por	exemplo,	Guatambu	e	Cordi-
lheira alta não deram entrada nos processos de acordo com os pra-
zos estabelecidos e então os agricultores não tiveram acesso ao crédito 
emergencial	na	época.	Mas	argumentou-se	na	justiça	que	se	foi	decreta-
do	estado	de	emergência	em	Chapecó,	será	que	em	Guatambu	também	
não	teve	estiagem?	(Reunião	Sindicato	dos	Agricultores,	Chapecó).

os pequenos produtores perdem a produção quando ocorre estia-
gem, mas o município não consegue decretar eCP ou se por conta 
dos pequenos produtores. (reunião secretaria de agricultura, água 
doce).

Falta de comunicação entre a defesa civil e a administração municipal. 
(reunião sindicato dos Produtores rurais, Chapecó).
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ao atingir as agroindústrias, a estiagem passa a ser um problema priva-
do. ainda assim, é demandado o apoio da defesa Civil. (reunião com 
defesa Civil Municipal).

Beneficio	de	uma	comunidade	em	relação	a	outra	no	auxilio	pós	desas-
tre, falta de clareza nas políticas públicas municipais. (reunião sindica-
to dos Produtores rurais, são Miguel do oeste).

Em	Paial,	há	quatro	anos	que	fazem	planejamento	de	água,	cisternas	
e	poços.	O	cálculo	é	feito	por	lote	e	necessidade	suíno.	Por	exemplo,	
aviário	um	milhão	de	litros	(Oficina	Concórdia).

Responsabilizar	 agroindústrias	 pelo	 planejamento	 atividades	 futura	
(Oficina	Concórdia).

Ampliação	da	atividade	econômica	somente	com	garantia	de	água	dis-
ponível	(Oficina	Xanxerê).

3.8.2. atualizar a legislação

a instrução normativa 11 regula a atividade suína, com foco em re-
dução	do	consumo	de	água	na	pocilga.	É	possível	que	a	agroindústria	
acabe	impondo	esse	tipo	de	condições	aos	seus	integrados	(Reunião	
associação Catarinense de Criadores de suínos, Concórdia).

Manifesta	 proposição	 de	 simplificação	 dos	 processos	 de	 licencia-
mento e manutenção do quadro (reduzido) de técnicos da Fat-
MA	que,	 segundo	ele,	 seriam	suficientes	para	a	fiscalização	neste	
novo	modelo.	Implementação	prevista	para	o	próximo	ano	(Oficina	
Joaçaba).

3.8.3. Fiscalizar

Prover os órgãos de controle (FatMa, iBaMa, Polícia ambiental) de 
número	adequado	de	técnicos	que	possibilite	controle	e	fiscalização	
do	uso	da	água	 tanto	em	atividades	 industriais	como	de	geração	de	
energia hidrelétrica. resultado esperado: garantir o cumprimento e 
eficácia	da	legislação	(Oficina	Joaçaba).

Controle	e	fiscalização	de	atividades	potencialmente	poluidoras	de	ris-
co	e	desmatamento	(Oficina	Joaçaba).

Cumprimento	da	legislação	já	existente	(Oficina	Concórdia).

3.9. Tecnologias para uso eficiente da água

3.9.1. investir em tecnologia 

Outras	soluções	estariam	associadas	ao	reuso,	mas	ainda	há	dificulda-
des de tecnologia e custo (reunião BrF, Concórdia).

Reuso	da	água	em	condomínios,	indústrias	e	afins	através	de	legislação	
específica	que	contemple	inclusive	incentivo	àquele	que	poupar.	Resul-
tado esperado: diminuição do consumo e melhor aproveitamento do 
recurso.	(Oficina	de	Xanxerê).

3.10. Importância de sistemas de informação, monitoramento  
e pesquisa

3.10.1. implantar sistemas de informação e do monitoramento

Por	fim,	os	participantes	realçaram	a	importância	de	reforçar	ações	não	
estruturais e estruturais associadas ao monitoramento, que possam servir 
de base a alertas. 

Conhecer	 regime	de	chuvas	e	 ventos	 através	de	estudos	 climáticos	
(Oficina	Joaçaba).

aprimorar o sistema de previsão meteorológica. radares meteoroló-
gicos,	acesso	à	informação	(Oficina	Xanxerê).

Utilização	de	dados	de	satélite	para	análise	climatológica,	quando	a	in-
formação	disponível	não	é	confiável	ou	quando	é	inexistente	(Reunião	
Comitê Bacia rio das antas, são Miguel do oeste).

Cruzamento	 de	 dados.	 A	 integração	 dos	 dados	 é	 um	 desafio.	 Para	
avaliar	as	condições	dos	recursos	hídricos,	é	necessários	cruzar	dados	
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sobre	as	águas	superficiais,	subterrâneas,	uso	da	terra	(Reunião	Comi-
tê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

sistema de aviso de enchentes, muito recorrente na cidade. rio quei-
mados no meio da cidade, talvez fosse o caso de um sistema de avisos 
para estiagem (reunião Comitê de Bacia Jacutinga, Concórdia).

Criação	de	uma	rede	integrada	de	pesquisa	e	de	informações,	organi-
zada	de	forma	que	as	informações	sejam	continuas	e	de	fácil	acesso.	
Com	programas	permanentes.	 Saber	onde	esta	 a	 água	 (Oficina	São	
Miguel do oeste).
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CApíTuLO vII

análise sistêMiCa CoMPlexa  
da estiageM e ContriBuiçÕes Para  
o PlaneJaMento de intervençÕes 

Mário Jorge Cardoso Coelho Freitas
Patrícia Taeko Kaetsu

1. ANÁLISE SISTÊMICA 

Como se tornou claro, tanto a partir tanto do diagnóstico documental 
como do trabalho de campo participativo, o problema de como lidar com 
a	estiagem	é,	antes	do	mais,	um	problema	de	gestão	da	água,	um	problema	
de	como	proceder	a	um	adequado	planejamento	de	seu	uso,	em	contex-
tos	de	maior	e	menor	abundância.	Os	problemas	de	planejamento	(público)	
são, por sua natureza, problemas sistêmicos (Kaetsu, 2015). apesar disso, 
a maior parte das abordagens relativas à gestão da estiagem e gestão dos 
recursos hídricos, continua ignorando essa consideração e baseando-se em 
análises	lineares	e	reducionistas	para	adotar	soluções	fragmentadas,	avulsas,	
ou	não	integradas	num	efetivo	planejamento	sistêmico.	

Considera-se	que	a	abordagem	analítica	linear	não	é	suficiente	para	ex-
plicar	os	fenômenos	complexos	influenciados	pelo	contexto	e	pelas	inter-
-relações	entre	os	fatores	(BARCELLOS;	ANDRADE;	NÓBREGA	FILHO,	
2005).	As	interações	presentes	na	gestão	dos	recursos	hídricos	e	nas	ocor-
rências	de	estiagem	geram	um	cenário	problemático	de	crescente	comple-
xidade.

Esta	é	uma	dos	principais	diferenças	e	mais	valias	deste	projeto	e	deste	
relatório:	romper,	definitiva	e	inequivocamente,	com	esse	tipo	de	aborda-
gem e tornar claro que só se pode abordar o problema da estiagem numa 
lógica	sistêmica	e	de	pensamento	complexo.	

Lieber	(s/d)	citando	a	definição	de	abordagem	sistémica	de	K.	Boulding	
(1956)	refere	que	a

[...]	abordagem	sistêmica	é	antes	de	mais	nada,	‘uma	maneira	de	pensar’,	
assumindo	com	isso	as	suas	implicações.	Sua	pretensão	é	compreender	
o	mundo	empírico	sob	uma	‘estrutura	teórica	sistêmica’,	agindo	em	con-
formidade com esses pressupostos e com essa compreensão particular. 
Consequentemente,	relacionam-se	mutuamente	a	filosofia	de	sistemas	(a	
forma	de	pensar),	a	análise	de	sistemas	(o	método	ou	técnica	de	análise)	e	
a	gerência	de	sistemas	(o	estilo	de	ação).	(LIEBER,	s/d,	p.8).

Para	que	se	possa	compreender	a	análise	sistêmica	realizada	para	a	estia-
gem	é	preciso	começar	por	clarificar,	mesmo	que	brevemente,	alguns	con-
ceitos base e pressupostos acerca dos sistemas e seu funcionamento geral. 

1.1. Sistemas e análise sistémica

Há	tipos	muito	diferentes	de	sistemas.	“Num	extremo,	são	tão	grandes	
como	o	próprio	universo,	enquanto	no	outro	extremo	são	tão	pequenos,	
como	 um	 átomo”	 (SIMONOVIĆ,	 2009,	 p.	 65).	Como	o	 autor	 realça,	 os	
sistemas começaram por ser sistemas naturais, até ao aparecimento do ho-
mem	na	Terra	e,	consequentemente,	dos	sistemas	artificias	por	ele	construí-
dos	(Simonović,	2009).	O	mesmo	autor	fala	da	existência	de	alguns	pares	de	
tipos de sistemas que importa tomar como referência:
•	Naturais	versus	feitos	pelo	homem;
•	Físicos	versus	conceituais;
•	Estáticos	e	dinâmicos;
•	Abertos	e	fechados.

A	tais	dicotomias	deve-se	juntar,	no	mínimo,	a	dicotomia	vivo	e	não	vivo	
(dentro dos sistemas naturais), sendo possível ainda estabelecer outras. 

Conforme Meadows (2008), um sistema “não é somente uma velha cole-
ção	de	coisas”	um	sistema	“é	um	conjunto	inter-relacionado	de	elementos,	
coerentemente organizados” (MeadoWs, 2008, p.11) para alcançar uma 
função	ou	propósito.	Simonović	(2009),	em	seu	significado	mais	geral,	define	
sistema como

conjunto	de	vários	elementos	estruturais	e	não	estruturais	que	estão	
conectados	e	organizados	de	 forma	a	atingir	um	objetivo	específico	
através da distribuição e controlo de recursos materiais, energia e in-
formação	(SIMONOVIĆ,	2009,	p.	67).
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Assim,	num	sistema,	há	sempre	que	considerar	“elementos,	interco-
nexões	e	uma	função	ou	propósito”	(SIMONOVIĆ,	2009,	p.11).	Ainda,	
segundo	a	mesma	autora,	“muitas	interconexões	no	sistema	operam	por	
fluxo	de	informação.	A	informação	mantém	a	coesão	do	sistema	e	joga	
um	grande	papel	 na	determinação	de	 como	ele	opera”	 (SIMONOVIĆ,	
2009, p. 14).
É	importante	recordar	que	embora	o	que	se	disse	seja,	em	geral,	apli-

cável	a	todos	os	sistemas,	existem	várias	diferenças	conforme	se	considere	
sistemas físico-naturais, sistemas físico-tecnológicos, sistemas biológicos, 
sistemas humanos-sociais ou sistemas mistos. assim, “a palavra função é 
geralmente usada para sistemas não-humanos, a palavra propósito para os 
humanos” (MeadoWs, 2008, p. 15). Contudo tal diferenciação não é abso-
luta, principalmente porque certos sistemas são mistos.
Além	disso,	para	compreender	o	funcionamento	básico	dos	sistemas	duas	

noções	devem	ser,	à	partida,	introduzidas:	a)	a	noção	de	estoque;	b)	a	noção	
de	fluxo.

o estoque “é a base de qualquer sistema. estoques são os elementos do 
sistema que podemos ver, sentir, contar ou medir em qualquer momento” 
(MeadoWs, 2008, p. 17). assim, segundo a mesma autora, “um estoque 
de	um	sistema	é	exatamente	aquilo	que	a	designação	sugere:	um	armaze-
namento, uma quantidade, uma acumulação de material ou informação que 
foi	construída	ao	longo	do	tempo”	(MEADOWS,	2008,	p.17-18).	Os	fluxos	
são	as	ações,	todo	o	tipo	de	ações	que	influenciam	e	fazem	alterar	o	esto-
que.	Assim,	pode	afirmar-se	que	“os	estoques	são	uma	memória	da	histó-
ria	da	mudança	de	fluxos	dentro	do	 sistema”	 (MEADOWS,	2008,	p.	 18).	
Num	sistema	aberto,	há	fluxos	de	entrada	e	fluxos	de	saída.	“Geralmente,	
os	estoques	variam	devagar,	enquanto	os	fluxos	de	entrada	e	saída	mudam	
rapidamente. Por isso, os estoques funcionam como defasadores, amorte-
cedores	ou	absorsores	de	choque”	(MEADOWS,	2008,	p.	23).	Ou	seja,	os	
estoques	fazem	com	que	os	fluxos	de	entrada	e	saída	sejam	temporalmente	
independentes e, como tal, temporalmente fora de balanço direto entre os 
dois (MeadoWs, 2008).

A	generalidade	dos	sistemas	com	algum	grau	de	complexidade	estabe-
lecem retroação. o sistema de retroação11 “tem uma estrutura em ciclo 
fechado que traz os resultados da ação passada de novo para o sistema, para 
controlar	 a	 ação	 futura”	 (SIMONOVIĆ,	 2009,	 p.	 93).	Um	ciclo	 causal	 de	
retroação	é	uma	cadeia	de	conexões	causais	desencadeadas	pela	variação	
(aumento	ou	diminuição)	de	uma	certa	variável	que,	por	sua	vez,	influencia	
de	forma	causal	outra(s)	variável(eis),	acabando	por	retroagir	na	variável	que	
desencadeou	o	processo.	Simonović	acentua	“que	ciclo	causal	de	retroação	
é um percurso fechado que liga, em sequência, a decisão que controla a 
ação, o nível (estado ou condição) do sistema e informação sobre o nível do 
sistema”	(SIMONOVIĆ,	2009,	p.	95).

os autores citados assinalam que a retroação pode ser: a) negativa, re-
troação de equilíbrio12 (ciclos de estabilização13) quando fazem variar o fator 
inicial	no	sentido	oposto	ao	que	ele	tinha	variado	(+	e	-	ou	-	e	+),	contribui	
para a manutenção do equilíbrio, mas também, resistência do sistema à mu-
dança; b) positiva, retroação de reforço14 (ciclos de fuga15) se provoca que 
o	fator	inicial	varie	no	mesmo	sentido	que	ele	tinha	variado	(+	e	+	ou	-	e	-)	
que,	em	última	instância,	pode	acabar	por	levar	à	ruptura	e/ou	emergência	
de nova lógica, e negativa que faz variar.

em geral, a informação incluída num ciclo de retroação (mesmo ciclos 
não	físicos)	só	afeta	o	comportamento	futuro	do	sistema,	já	que	os	sinais	
não	são	suficientemente	rápidos	para	desencadear	efeitos	imediatos,	em-
bora	existam	retroações	biológicas,	por	exemplo,	de	ação	muito	rápida.	
Trata-se	de	um	exemplo	de	um	fenômeno	frequente	na	dinâmica	sistêmi-
ca, o atraso16.

11 do inglês feedback loop.
12 do inglês balancingfeedback loop.
13 do inglês stabilizing loops.
14 do inglês reinforcing feedback loop.
15 do inglês runway loops.
16 do inglês delays.

C
a

PÍ
t

u
lo

 v
ii

241



1.2. Análises sistêmicas e complexidade

uma vez que os elementos de um sistema nunca são completamente 
“individualizados”, mas sempre “elementos relacionados” tem-se a consi-
deração	de	complexidade.	Como	tal,	deve-se	falar	não	de	“constituição”	do	
sistema,	mas	sim	de	“relações	de	constituição”	do	sistema;	em	decorrência	
disto,	as	relações	ou	interconexões	são,	em	verdade,	“relações	de	relações”;	
e, pelo menos no que se refere aos sistemas sociais, mas, possivelmente, 
também,	nos	sistemas	físico	naturais,	haveria	que	falar	de	relações	de	condi-
cionamento	superior,	as	“relações	de	ordem”	(FREITAS	et	al,	2009).

Para,	além	disso,	a	própria	noção	de	informação	deve	ser	revista,	já	que	
ela frequentemente inclui uma ideia determinista de que certa informação 
condiciona a ocorrência de determinada alteração e determinada respos-
ta, o que não acontece, necessariamente. a informação deve ser mais vista 
como uma perturbação que, interagindo com os elementos relacionais, 
acaba	provocando	que	o	sistema	selecione	uma	resposta	de	entre	várias	
possíveis;	se	está,	pois,	perante	uma	dinâmica	seletiva	e	não	uma	dinâmica	
informativa.

trata-se daquilo que Capra (2002, p. 92) designa por “ampliação da hipó-
tese sistêmica”, que ocorre no âmbito das hipóteses e modelos formulados 
pela	chamada	Teoria	de	Complexidade	ou	Pensamento	Complexo	e	se	con-
cretiza na compreensão das lógicas do padrão em rede e do funcionamento 
em	rede.	Existem	muitas	propostas	 e	 tentativas	de	definição	do	que	 seja	
complexidade	que,	não	cabe	aqui,	rever	de	forma	detalhada.	Parte-se	assim	
de uma formulação bem geral, mas, por isso mesmo, largamente consensual. 

[...]	a	complexidade	é,	antes	do	mais,	uma	qualidade,	um	estado,	um	
padrão	de	organização	que	está	presente	no	universo	como	um	todo	
e	que,	em	alguns	de	seus	componentes	[...]	atinge	níveis	do	que	pode-
mos	considerar	hipercomplexo	(MORIN,	2005).

[...]	Mas	a	complexidade	tem,	também,	outra	dimensão,	que	podemos	
designar como mais epistemológica: é um certo tipo de qualidade, es-
tado	ou,	mais	exatamente,	um	padrão	de	organização	caraterístico	do	
processo de cognição (conhecer, saber) da vida, como um todo e seus 
diversos	componentes	(FREITAS,	2009,	p.	126-127).

esta ampliação e aprofundamento de hipótese sistêmica corresponde, 
efetivamente,	a	crítica	que	certos	autores	sistêmicos	já	vinham	fazendo	aos	
entendimentos mais mecânicos sobre funcionamento de sistemas, próprios 
de	área	tecnológicas	muito	especializadas,	e	onde	é	possível	considerar	sis-
temas	 físicos	 com	 fronteiras	muito	bem	definidas,	 elementos	 e	 conexões	
delimitados	e	propósitos	muito	específicos.	Os	sistemas	passam	a	ser	vistos	
como	redes,	ou	seja,	como	complexos	não	lineares	de	organização	que	in-
cluem, entre outros aspectos:
•		Constantes	 interações	 entre	 seus	 elementos	 que,	 por	 isso	 mesmo,	

nunca podem ser vistos como elementos isolados, mas sim como “ele-
mentos em relação”;

•		As	 interações	 são	 desplotadas	 por	 diferenças	 (já	 que	 só	 a	 diferença	
tem	significado	para	a	rede)	e	ocorrem	segundo	um	ou	vários	padrões	
organizativos; 

•		Certas	relações	são	reforçadas	e	acabam	definindo	nós,	ou	seja,	con-
junto	de	elementos	concatenados	que,	em	geral,	correspondem	a	sub-
sistemas;

•		As	relações	causais	são,	em	geral,	multicausais	e	potencialmente	inver-
tidas,	ou	seja,	o	efeito	pode	virar	causa	e	a	causa	pode	virar	efeito;

•		Tais	relações	definem	ciclos	de	retroalimentação	em	que	a	variação	de	
um fator determina a variação de outro(s) que acaba(m) retroagindo 
no fator que inicialmente variou;

•		A	retroalimentação	pode	ser	positiva	(ciclos	de	estabilização)	quando	
fazem	variar	o	fator	inicial	no	mesmo	sentido	que	ele	tinha	variado	(+	
e	+	ou	-	e	-)	e	que,	em	última	instância,	pode	acabar	por	levar	à	rup-
tura	e/ou	emergência	de	nova	lógica,	e	negativa	(ciclos	de	fuga)	que	faz	
variar	o	fator	inicial	no	sentido	oposto	ao	que	ele	tinha	variado	(+	e	-	
ou	-	e	+)	e	contribui	para	a	manutenção	do	equilíbrio,	como	também,	
resistência do sistema à mudança;

•		Sistemática	possibilidade	de	ocorrência	de	emergências	 (surgimentos	
espontâneos,	ou	seja,	novas	dinâmicas	anteriormente	não	previsíveis);

•		Um	todo	que	necessariamente	resulta	do	funcionamento	de	cada	parte	
e	suas	interações,	o	que	não	impede,	mas	antes	reforça	a	influência	que	
cada	parte	recebe	do	todo	e	que	dele	é,	de	alguma	forma,	um	reflexo	
(princípio	holográfico).

17	Trata-se	aqui	de	sistemas	complexos	sociais,	mas	pode-se	adotar	como	exemplo	de	sistema	complexo	físico-químico,	por	exemplo,	o	tornado.
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Os	 sistemas	 complexos17	 são	 caracterizados	 por	 situações	 dinâmicas	
nas quais os problemas mudam ao interagir com outros problemas. Por 
isso,	 é	 difícil	 formular	 os	 problemas	 sistêmicos,	 já	 que	 eles	 apresentam	
características de interdependência e multi-causalidades contínuas, circu-
lares. Certos aspectos, vistos como causas, viram efeitos e vice versa. os 
sintomas	são	confundidos	com	o	problema	e	as	soluções	produzem	con-
sequências	que	podem	gerar	outros	problemas.	Como	não	há	definição	
do	 problema,	 as	 soluções	 também	 não	 são	 claras.	 O	 entendimento	 do	
problema	evolui	conforme	as	resoluções	acontecem.	Ao	mesmo	tempo,	
não	há	solução	falsa	ou	verdadeira,	mas	soluções	melhores	ou	piores	que	
normalmente	são	limitadas	por	prazos,	recursos	e	outras	razões,	mas	não	
por	uma	resposta	definitiva.	As	soluções	normalmente	demandam	o	envol-
vimento	de	diversas	organizações	públicas,	privadas,	não	governamentais	
e indivíduos, e adicionalmente, uma mudança comportamental dos envol-
vidos e cidadãos em geral. 

Cada problema sistêmico é único por isso não é possível determinar clas-
ses	de	problemas	e	soluções.	

1.3. Análise sistémica da estiagem

1.3.1. aspectos gerais

no esquema da Figura 21 representa-se, esquematicamente, a estru-
tura	de	análise	sistêmica	simplificada	relativa	ao	problema	da	estiagem.	A	
complexidade	começa	no	fato	de	que	é	preciso	considerar	que	embora	
muitas	 vezes	 coincidam,	há	duas	dimensões	distintas	do	 fenômeno	es-
tiagem.	Uma	é	a	estiagem	como	fenômeno	climático,	outra	é	a	estiagem	
como desastre. 

Figura 21. Representação esquemática simbólica do sistema 
“Prevenção e resiliência face à estiagem”

Fonte: elaboração própria.

Para	que	a	“estiagem	como	fenômeno	climático”	transforme-se	em	“es-
tiagem	como	desastre”	é	necessário	que	certa	quantidade	de	prejuízos	acon-
teçam.	Assim,	pode	haver	“estiagem	climática”	(definida	nos	termos	formais	
legalmente	previstos)	na	mesorregião	ou	em	uma	ou	duas	microrregiões	e	
só haver desastre de estiagem em alguns municípios; pode, também, acon-
tecer	(e	aconteceu)	de	haver	microrregiões	ou	municípios	experimentando	
“estiagem como desastre” sem que se tenha atingido o nível (que a Proteção 
e defesa Civil nacional estabelece para considerar que houve estiagem) de 
baixa	de	pluviosidade	em	época	de	chuva.
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o que determina, realmente, se acontece ou não desastre de estiagem é 
o	grau	de	afeção	dos	valores	sociais	e	econômicos	expostos,	aos	quais	está	
associado	um	conjunto	de	vulnerabilidades.	Entre	elas	situam-se,	por	exem-
plo:	a	elevada	e	constante	dependência	de	água	durante	todo	o	ano	para	a	
criação de aves, suínos e gado bovino; a elevada densidade de animais por 
microrregião e por propriedade rural; a falta de infraestruturas de armaze-
namento	de	água;	a	elevada	dependência	de	pluviosidade,	particularmente	
em certas épocas do ano, para a cultura de grãos; a utilização de espécies 
agrícolas	 geneticamente	modificadas	que	necessitam	de	mais	 água	que	 as	
nativas;	a	existência	de	água	superficial	poluída;	a	exaustão	do	solo	por	más	
práticas	agrícolas	etc.	

O	 sistema	 que	 está	 sendo	 aqui	 considerando	 é	 um	 sistema	misto,	 al-
tamente	 complexo,	 que	 integra	 subsistemas	de	diferentes	 tipos	 (sistemas	
físico-naturais, sistemas físico-tecnológicos, sistemas biológicos e sistemas 
sociais). entre tais subsistemas incluem-se: a) os que estão relacionados com 
as condicionantes físico-naturais geológicos, geomorfológicos, pedológicos, 
climáticos,	hídricos	que	regulam	a	disponibilidade	hídrica;	b)	os	que	estão	
relacionados	com	as	atividades	humanas,	as	opções	de	desenvolvimento	e	
dinâmicas	socioeconômicas	que	geram	demanda	de	água	e	as	concepções	
que	as	suportam;	c)	os	que	 integram	políticas,	programas	e	ações	que	de	
alguma forma se relacionam com o problema. É, também, um sistema inten-
cional,	ou	seja,	é	um	sistema	de	gestão/redução	de	risco.

Embora	vários	estoques	possam	ser	considerados	o	mais	 importante	e	
central	estoque	do	sistema	é	a	quantidade	de	água	de	qualidade	acessível,	a	
cada momento, para as demandas da comunidade. 

Dentro	 do	 entendimento	 da	 estiagem	 como	 uma	 subproblemática	 da	
gestão	da	água	e	esta	como	um	desafio	sistêmico,	não	poderá	esquecer-se	
que	os	sistemas	de	recursos	hídricos	apresentam	características	específicas	
relacionadas	ao	tempo	e	às	interações	existentes	(FORRESTER,	1990	apud	
SIMONOVIĆ,	2009):

•		Causas e efeitos estão frequentemente separados em tempo e 
espaço.	Um	exemplo	seria	o	caso	de	um	agente	poluidor	despejado	
em	uma	área	próxima	à	nascente	de	um	rio	que	traz	consequências	em	

direção	a	jusante	e	ao	longo	da	bacia,	no	curto,	médio	e	longo	prazo.	
•		Certa soluções que melhoram a situação em um curto prazo 

muitas vezes criam problemas maiores em longo prazo. Como 
no incentivo dado pelo governo para a perfuração de poços que, atual-
mente, produz consequências relacionadas ao controle do número de 
poços	perfurados,	exposição	dos	aquíferos	à	contaminação	nos	pontos	
de	perfuração,	esgotamento	de	alguns	lençóis	freáticos,	entre	outros.

•		Os subsistemas e partes do sistema interagem segundo ciclos 
causais múltiplos e não lineares o que, por vezes, resulta em com-
portamentos	contra-intuitivos.	A	 louvável	proteção	das	nascentes	as-
sociada a formas de armazenagem intensa, embora cumprindo papel 
positivo,	por	um	lado,	podem	causar	para	alguns	proprietários	drástica	
diminuição	da	vazão	das	 linhas	de	água	 junto	à	nascente	e	afetar	ou-
tros	produtores.	Outro	exemplo	é	o	de	que	onde	a	produção	pecuária	
impulsiona o crescimento populacional, a redução dessa atratividade 
pela	falta	d’água	ou	pela	poluição	dos	mananciais,	entre	outros	efeitos	
aparentemente	negativos,	 causa	 a	 redução	das	 taxas	de	 aumento	da	
população e move o sistema ao equilíbrio. 

•		O tempo de atraso ou espera18 entre a causa e a consequência 
faz	com	que	os	gestores	tendam	a	reduzir	seus	objetivos	para	acomo-
dar-se	a	uma	situação,	que	algumas	vezes	era	inicialmente	inaceitável.	
Um	exemplo	é	a	escolha	das	classes	de	qualidade	de	água	que,	de	acor-
do com o uso e o estado de degradação do manancial, são adaptadas 
pelos gestores que optam por alternativas de qualidade relativas ao 
uso.	Assim,	metas	de	níveis	de	qualidade	da	água	menos	exigentes	são	
adotadas	visto	que	o	esforço,	custo	e	tempo	exigidos	para	atingir	os	
níveis	ideais	inviabilizam,	muitas	vezes,	as	soluções.

os princípios que norteiam o processo de gestão sistêmica de recursos 
hídricos	e	a	 tomada	de	decisões	 incluem	a	visão	sistêmica,	as	parcerias,	a	
ciência	e	dados,	a	incerteza,	o	espaço,	e	a	eficiência	econômica	(Simonović,	
2009).	A	análise	da	gestão	de	recursos	hídricos,	segundo	uma	visão	sistêmi-
ca, considera os sistemas físicos e sistemas humanos, ao passo que as parce-
rias	representam	a	utilização	conjunta	de	várias	disciplinas	do	conhecimento	
que	provêm	dados	científicos	confiáveis.	

18 em inglês, utiliza-se o termo delay,	também	traduzido	como	“atraso”,	mas	que	efetivamente	indica	um	tempo	de	espera	existente	entre	a	causa	e	a	consequência.
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A	incerteza	deriva	das	alterações	causadas	pelos	diferentes	objetivos	e	va-
lores	vinculados	ao	uso	da	água	e	da	terra	relacionada.	Esses	valores	incluem	
tanto	os	aspectos	produtivos	da	água,	quando	o	seu	valor	para	lazer	e	turismo.	
O	espaço	ou	território	envolve	o	sistema	da	bacia	hidrográfica	na	íntegra	e	é	
onde ocorre o processamento da energia e dos materiais no ecossistema. Por 
fim,	a	eficiência	econômica	busca	o	maior	valor	para	o	uso	da	água	via	medidas	
físicas, socioeconômicas e de gestão. são os diversos aspectos estudados nes-
sa	pesquisa,	que	oferecem	uma	visão	da	problemática	sistêmica	e	esclarecem	
que	as	resoluções	são	contínuas,	conforme	as	interações	ocorrem,	uma	vez	
que	não	há	solução	definitiva	para	a	questão	da	estiagem.

1.3.2.	Inter-relações	entre	os	fatores	da	estiagem

Uma	das	formas	usadas	para	compreender	as	inter-relações	entre	as	cau-
salidades sistêmicas e, neste caso, entre os fatores da estiagem consiste na 
representação das estruturas causais por meio de diagramas. os diagramas 
apresentam	flechas	que,	quando	em	loops,	representam	as	relações	causais	
circulares e a realimentação. os diagramas de ciclos causais19 são técnicas 
qualitativas da dinâmica de sistemas de representação das estrutura causais 
dos	sistemas.	A	figura	22	exemplifica	essas	convenções.

Figura 22. Convenções dos Diagramas de Loops Causais

Fonte: elaboração própria.

Nota:	Na	convenção	da	Dinâmica	de	Sistemas	o	sinal	(+)	pode	ser	subs-
tituído por (s) do inglês Same e (-) por (o) do inglês Oposite. referem-se 
às	relações	entre	as	variáveis.	Portanto,	os	sinais	positivos	e	negativos	pró-
ximos	a	variável	B	não	indicam	a	aumento	ou	diminuição	e,	muito	menos,	
soma	ou	subtração,	mas	que	o	efeito	produzido	pela	variável	A	é	semelhante	
ou	oposto	ao	que	ela	experimentou.

a representação da estrutura do sistema em diagramas permite conhecer 
os	seus	padrões	típicos	de	comportamento	ao	longo	do	tempo	e	reconhecê-
-los	em	situações	do	mundo	real.	Há	uma	estrutura	visual	que	facilita	a	co-
municação e a interação sobre as diferentes formas de ver uma situação, ao 
mesmo tempo em que possibilita o aprofundamento de sua compreensão. 
Finalmente, a representação em diagramas também permite ilustrar as im-
plicações	das	intervenções.

inicialmente, serão apresentadas algumas estruturas que se repetem em 
vários	sistemas,	aqui	pautadas	nos	padrões	de	comportamento	da	estiagem	
no oeste Catarinense. essas estruturas comuns, também chamadas de ar-
quétipos,	 visam	 facilitar	 o	 entendimento	 de	 uma	 situação	 e	 identificar	 os	
ciclos de reforço e equilíbrio em outras circunstâncias distintas. os arquéti-
pos de sistema podem ser considerados “estruturas genéricas” ou “histórias 
clássicas	dos	sistemas”	e,	a	partir	do	momento	em	que	há	a	compreensão	de	
suas lógicas, torna-se possível reconhecê-los no dia a dia.

o primeiro arquétipo chama-se “limites do Crescimento” e mostra um 
esforço que, incialmente, produz um desempenho positivo. no entanto, ao 
longo	do	tempo	tal	esforço	encontra	restrições	que	reduzem	o	desempe-
nho, independentemente da força que é aplicada. no caso da estiagem em 
santa Catarina (Figura 23), a produção de aves, suínos e gado inicialmente 
geram um loop de reforço por aumentarem a renda e o crescimento econô-
mico	de	determinada	região.	Ao	longo	do	tempo,	a	produção	pecuária	tam-
bém	aumenta	a	demanda	por	água	e	reduz	a	água	disponível	que	diminui	a	
produção, constituindo um loop de equilíbrio. a condição limitadora é, neste 
exemplo,	representada	pela	recarga	e	recuperação	hídrica.	Esse	arquétipo	
demonstra como o reforço positivo que leva ao crescimento da produção 
também dispara a limitação dos recursos naturais — quanto maior um, mais 
rápida	será	a	restrição.	Possíveis	intervenções	nesse	arquétipo	estão	na	an-

19 Cdl, do inglês Causal Loops Diagrams.

C
a

PÍ
t

u
lo

 v
ii

245



tecipação aos limites, no controle do crescimento, na redução do processo 
limitado, entre outros.

Figura 23. A produção e o uso da água no oeste

Fonte: elaboração própria.

o segundo arquétipo encontrado no oeste Catarinense chama-se “tra-
gédia dos Comuns” e representa as diversas partes que utilizam um bem 
comum, mas que não observam os efeitos negativos que o uso produz nesse 
bem,	ocasionando	a	sua	exaustão	e	a	consequente	quebra	das	atividades.	

O	conceito	da	Tragédia	dos	Comuns	existe	desde	a	antiga	Grécia	e	indica	
situações	de	exploração	excessiva	de	um	bem	comum.	No	Oeste	Catari-
nense,	a	ocorrência	de	sobre-exploração	da	água	acontece	na	pecuária.	A	
representação em diagrama causal da Figura 24 demonstra o arquétipo no 
tipo	de	produção	pecuária,	no	caso,	utilizou-se	um	exemplo	relacionado	à	
suinocultura e bovinocultura, mas que também se aplicaria à produção de 
aves	e	quaisquer	outras	formas	produtivas	que	disputassem	o	uso	da	água.	A	
produção e a renda de cada tipo de produção constituem loops de reforço, 
uma vez que, quando um aumenta o outro também aumenta. no entanto, 
conforme	o	exemplo,	com	o	passar	do	tempo	e	com	o	aumento	da	produ-
ção	de	porcos	e	gado	 incentivados	pela	 renda,	 a	produção	 total	pecuária	
esgota	 a	 quantidade	de	 água	 disponível	 para	 produção,	 ocasionando	 uma	
redução	da	renda	e,	consequentemente	da	produção	pecuária.	

“A	 essência	 da	 tragédia	 dramática	 não	 é	 infelicidade.	 Ela	 reside	 na	 so-
lenidade	 do	 funcionamento	 implacável	 das	 coisas”	 (WHITEHEAD,	 1948).	
Várias	pessoas	disfrutam	das	vantagens	individuais	sobre	um	bem	comum,	

que leva ao seu declínio e consequentemente a todos os indivíduos que dele 
usufruíam.	As	intervenções	neste	arquétipo	tratam	sobre	a	gestão	clara	do	
recurso	(incluindo	regulação)	e	a	conscientização	sobre	o	significado	maior	
do bem comum.

Figura 24. Utilização de água pelas diferentes atividades

Fonte: elaboração própria.

outro arquétipo relacionado à estiagem no oeste Catarinense é co-
nhecido	como	“Soluções	que	Falham”.	O	arquétipo	é	 representado	por	
soluções	que	são	rapidamente	implementadas	para	resolver	algum	sinto-
ma	de	um	problema	urgente.	No	entanto,	a	resposta	rápida	gera	conse-
quências	 inesperadas	que	 agravam	o	 sintoma	 já	 existente.	Os	exemplos	
demonstram	 duas	 situações	 ligadas	 à	 perfuração	 de	 poços	 para	 sanar	 a	
questão	de	falta	d’água.	Em	princípio,	constituem	loops de equilíbrio, uma 
vez	que	a	solução	rápida	efetivamente	reduz	os	sintomas.	No	entanto,	no	
primeiro	exemplo	encontrado	em	São	Miguel	do	Oeste	(figura	25),	vários	
poços foram perfurados, mas, com o passar do tempo, pelo aumento no 
número	de	poços	existentes	e	a	quantidade	de	água	extraída	houve	o	es-
gotamento	da	água	disponível	em	alguns	lençóis	freáticos.	Poços	secaram	
e novos poços são, muitas vezes, perfurados em vão gerando dispêndios 
sem benefícios.
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Figura 25. Perfuração de poços em São Miguel do Oeste

Fonte: elaboração própria.

Adicionalmente,	as	perfurações	representam	pontos	potenciais	de	entra-
da	de	agentes	contaminantes	e,	no	segundo	exemplo	visto	em	Concórdia	
(Figura	26),	ocasionaram	a	contaminação	da	água	subterrânea.	Esta	contami-
nação	impossibilita	a	utilização	da	água	subterrânea	para	resolver	a	carência	
por	água.	Em	ambos	os	casos,	a	solução	rápida	para	melhorar	um	sintoma	
trouxe	consequências	que	criaram	loops de reforço e agravaram a questão 
de	gestão	da	água.	Intervenções	que	aumentem	a	consciência	sobre	as	con-
sequências inesperadas, que tenham o foco no problema (e não no sintoma) 
e que administrem ou minimizem as consequências de longo prazo são pos-
sibilidades de abordagem para esse arquétipo. 

o arquétipo seguinte, chamado “transferência do Fardo”, representa 
um sintoma de problema que pode receber tanto uma resolução paliativa e 
quanto uma fundamental. o tratamento paliativo de curto prazo, no entan-
to, produz efeitos colaterais que afetam a solução fundamental, tornando 
esta	uma	medida	não	atrativa.	No	oeste,	a	falta	de	água	para	a	dessedenta-
ção	de	animais	apresenta,	entre	outras,	duas	soluções	principais.	

A	primeira	é	a	distribuição	de	água	via	caminhões	pipa	e	a	segunda	consis-
te	na	implantação	de	medidas	individuais	para	o	armazenamento	de	água.	A	
distribuição	de	água	reduz	o	sintoma	do	problema	e,	em	decorrência	da	gra-
tuidade	e	da	facilidade,	produz	um	efeito	colateral	de	dependência	da	ajuda	
pública.	Tanto	a	diminuição	da	falta	d’água	(sintoma)	quanto	a	dependência	

de	 ajuda	 (efeito	 colateral)	 colaboram	para	 diminuir	 a	 vontade	de	 empre-
ender	a	medida	fundamental	de	investimento	no	armazenamento	de	água.	
a Figura 27 representa os loops causais de equilíbrio criados por ambas as 
soluções,	a	paliativa	e	a	fundamental,	para	resolver	o	problema	de	disponi-
bilidade	de	água	para	os	animais.	O	efeito	colateral	de	dependência	da	ajuda	
pública forma um loop de reforço que “vicia” o sistema. 

Figura	26.	Contaminação de água em Concórdia

Fonte: elaboração própria.

Neste	exemplo,	existem	outros	fatores	que	representam	consequências	
inesperadas	ou	efeitos	colaterais.	O	custo	relativamente	baixo	da	distribui-
ção	de	água,	se	comparado	ao	investimento	necessário	para	programas	de	
armazenamento;	a	notoriedade	das	ações	de	socorro;	o	interesse	político	na	
dependência	popular	por	ajuda,	entre	outros,	são	fatores	que	perenizam	a	
prática	assistencial.	Ainda	assim,	são	ações	que	desviam	a	atenção	do	proble-
ma	e	da	solução	fundamental.	Ao	longo	do	tempo,	há	crescente	necessidade	
de	soluções	paliativas	enquanto	o	nível	de	soluções	 fundamentais	diminui.	
Possíveis	intervenções	estão	relacionadas	ao	entendimento	do	valor	das	so-
luções	essenciais	e	do	tempo	necessário	para	que	elas	produzam	resultados.	
As	soluções	rápidas	devem	servir	apenas	para	aguardar	esse	tempo.	
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Figura 27. Atendimento emergencial de distribuição de água.

Fonte: elaboração própria.

Um	último	exemplo	de	arquétipo	relacionado	à	estiagem	no	Oeste	cha-
ma-se	“Desvio	dos	Objetivos”.	Uma	lacuna	entre	uma	situação	desejada	e	
uma	situação	existente	gera	metas	de	desempenho	para	que	a	situação	atual	
aproxime-se	da	esperada.	Ao	mesmo	tempo,	ocorre	a	pressão	para	que	as	
metas	sejam	ajustadas	e	as	aspirações	reduzidas.	A	redução	das	metas	leva	à	
redução	das	ações	para	melhoria	e	ocasiona,	como	consequência,	o	declínio	
gradual no desempenho geral do sistema. Por outro lado, quando as metas 
são alcançadas, a pressão contribui para o aumento das metas e a superação 
do sistema. 

no caso dos recursos hídricos (Figura 28), idealmente, a classe de en-
quadramento	dos	corpos	d’água,	que	representa	a	sua	qualidade,	deve	ser	
compatível	com	os	 seus	usos	preponderantes	mais	exigentes.	Quando	há	
uma	grande	diferença	entre	o	nível	de	qualidade	disponível	e	o	mais	exigen-
te,	os	esforços	e	custos	para	tratamento	e	recuperação	dos	corpos	d’água	
também são mais elevados, o que leva à pressão para a escolha de uma clas-
se	de	enquadramento	menos	exigente,	isto	é,	para	a	redução	dos	níveis	de	
qualidade	desejados.	

a deliberação e decisão sobre as classes competem aos Comitês e seus 
respetivos	Conselhos	e,	a	partir	da	decisão,	são	definidas	as	metas	de	enqua-
dramento.	Como	intervenção,	é	necessário	manter	a	visão	do	que	é	ideal	

para a melhoria de desempenho de um sistema — e não na redução dos 
padrões.

Figura 28. Qualidade da água superficial disponível

Fonte: elaboração própria.

Os	exemplos	apresentados	evidenciam	alguns	dos	padrões	de	comporta-
mento do sistema da estiagem no oeste Catarinense. ao apresentar esses 
padrões	pelos	seus	arquétipos,	o	objetivo	é	esclarecer	as	estruturas	de	equi-
líbrio	e	 reforço	circulares	existentes	em	diversos	 sistemas	com	 temáticas	
distintas	a	fim	facilitar	o	olhar	sistêmico.	Uma	análise	sistêmica	da	estiagem,	
no	entanto,	exige	o	vínculo	com	a	gestão	de	recursos	hídricos.

a gestão sistêmica de recursos hídricos consiste em um “processo inte-
rativo	de	 integração	da	tomada	das	decisões	relacionadas	aos	usos	e	mo-
dificações	da	água	e	terras	relacionadas	dentro	de	uma	região	geográfica”	
(SIMONOVIĆ,	2009,	p.	50).	A	definição	dessa	 região	geográfica,	no	caso	
brasileiro,	é	 legalmente	definido	como	os	 limites	das	bacias	hidrográficas.	
ainda que isso apoie a inclusão de aspectos ambientais, não necessariamente 
inclui o desenvolvimento humano.

Além	 disso,	 a	 análise	 dos	 fatores	 do	 sistema	 da	 estiagem	 em	 Santa	
Catarina, além da gestão de recursos hídricos, deve considerar também 
outros sistemas e seus respectivos limites administrativos, econômicos, 
sociais, políticos, territoriais, entre outros. a representação de um siste-
ma tende à incorporação ilimitada de fatores inter-relacionados, assim, 
os limites do diagrama foram dados pela relação com os principais pon-

es
t

ia
g

eM
 n

o
 o

es
t

e 
C

at
a

ri
n

en
se

: d
ia

g
n

Ó
st

iC
o

 e
 r

es
il

iê
n

C
ia

 —
 r

el
at

Ó
ri

o
 t

ÉC
n

iC
o

248



tos	da	estiagem,	conforme	apontado	nas	oficinas	e	reuniões	em	campo	
da etapa diagnóstico.

2. REFLEXÃO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES

Em	um	sistema,	sua	função/objetivo	dita	o	padrão	das	interações	e	é	
determinante para o seu comportamento. ele aponta para o comporta-
mento	problemático	e	facilita	a	identificação	dos	pontos	de	alavancagem	
nos quais o menor esforço traz os maiores benefícios. nesse sentido, 
primeiramente	analisou-se	o	padrão	das	interações	que	representa	a	es-
trutura do sistema e a série de mudanças que constituem o seu com-
portamento.	 Em	 seguida,	 a	 identificação	 da	 função	 ou	 do	 objetivo	 do	
sistema relacionado à estiagem facilitou a compreensão dos pontos de 
alavancagem. Finalmente, uma avaliação dos fatores em cada uma das 
microrregiões	 apoiou	a	 reflexão	 sobre	 as	possiblidades	de	 intervenção	
focadas	em	cada	área	geográfica.

2.1. Identificação de pontos de alavancagem

o sistema relacionado à estiagem é representado pelas atividades 
humanas	 e	 pelas	 questões	 físico-naturais.	 Ele	 engloba	 a	 preocupação	
e o cuidado do homem com a natureza, as atividades econômicas que 
dependem dos recursos naturais e todos os impactos e consequências 
gerais.	 Tudo	 isso	 envolve	 variáveis,	 causas	 e	 consequências	 existentes	
em torno do fenômeno estiagem. assim, a necessidade de compreender 
a	 problemática	 implicitamente	 envolve	 entender	 as	 principais	 relações	
causais entre os fatores. além disso, climatologicamente, a precipitação, 
a	 temperatura	 e	 a	 consequente	 evaporação	 em	 excesso,	 entre	 outros	
fatores,	provocam	a	 seca	e,	portanto,	 a	não	 retenção	de	 água	no	 solo	
também tem um papel relevante entre as causas. ao mesmo tempo, con-
sidera-se que a estiagem ocorre apenas quando esses fatores impactam 
na população, em forma de perdas socioeconômicas. assim, a estiagem 
assume	claramente	o	papel	de	sintoma	causado	por	uma	conjunção	de	
variáveis.	Ela	por	si	só	não	representa	o	problema,	mas	sim	o	comporta-
mento	problemático	do	sistema.

A	representação	da	estiagem	e	do	conjunto	de	fatores	relacionados	em	
diagramas	requer	a	definição	de	limites	do	sistema.	Assim,	dois	diagramas	
foram	 construídos	 para	 representar	 percepções	 distintas	 sobre	 o	 fenô-
meno da estiagem. o primeiro diagrama chamado “diagrama Participa-
tivo”	demonstra	as	principais	variáveis	mencionadas	durante	as	reuniões	
e	oficinas	realizadas	entre	maio	e	junho	de	2015	nas	cinco	microrregiões.	
o segundo “diagrama da Pesquisa” representa os principais fatores resul-
tantes	da	coleta	de	dados	secundários	efetivada	pelo	grupo	de	pesquisa	da	
udesC. 

o diagrama participativo (Figura 29) demonstra as principais causas e so-
luções	para	a	estiagem	conforme	descrito	pelos	participantes	das	reuniões	
e	oficinas.	

Figura 29. Diagrama participativo 

Fonte: elaboração própria.

O	diagrama	com	a	análise	dos	dados	secundários	foi	construído	a	partir	
de	dados	apresentados	neste	relatório.	O	Quadro	114	representa	as	variá-
veis	consideradas	dentro	de	cada	área	da	pesquisa.	
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quadro 114. Correspondência entre as variáveis pesquisadas

Variável Área da pesquisa
População Aspectos Demográficos

Demanda hídrica urbana Aspectos Demográficos
Demanda hídrica rural Aspectos Demográficos

Renda per capita Atividades Econômicas
Atratividade socioeconômica da região Atividades Econômicas

Produção agroindustrial Atividades Econômicas
Produção de aves e suínos Atividades Econômicas

Produção de bovinos Atividades Econômicas
Produção agrícola Atividades Econômicas

Dejetos bioquímicos Recursos hídricos e Atividades Econômicas
Umidade disponível Climatologia

Temperatura Climatologia
Pluviosidade Climatologia

Áreas alagadas Geologia, Geomorfologia e Pedologia
Capacidade de retenção de água pelo solo Geologia, Geomorfologia e Pedologia
Investimentos em infraestrutura de arma-

zenamento
Infraestrutura Hídrica ou Fontes de Abas-

tecimento de Água
Reservas superficiais naturais Recursos Hídricos

Reservas subterrâneas naturais Recursos Hídricos
Qualidade da água Recursos Hídricos

Índice de criticidade Recursos Hídricos
Disponibilidade Recursos Hídricos

Demanda Recursos Hídricos
Construção de sistemas de armazenamento Uso da terra

Áreas agrícolas e pecuárias Uso da terra
Área construída Uso da terra

Fonte: elaboração própria.

O	resultado	dessa	análise	apresentado	na	Figura	30,	da	mesma	forma	
que o diagrama participativo, parte da disponibilidade e da demanda hí-
drica para vincular os principais fatores que contribuem para a estiagem. 
As	variáveis	socioeconômicas	que	incluem	a	produção,	tanto	agropecuária	
quanto	 industrial,	vinculam-se	aos	aspectos	demográficos,	 isto	é,	um	au-
mento nas atividades econômicas aumenta a atratividade de determinada 

região e consequentemente o crescimento populacional. da mesma for-
ma,	uma	redução	produtiva	e	econômica	apresentará	tendências	de	êxodo	
populacional	para	regiões	economicamente	mais	atrativas.	Essa	dinâmica	
socioeconômica produz efeitos na demanda hídrica, especialmente no que 
diz	respeito	ao	uso	da	água	que,	nos	casos	de	crescimento	populacional	e	
aumento	de	produção,	apresenta	uma	exploração	excessiva	e	consequen-
te falta.

Figura 30. Diagrama da pesquisa

Fonte: elaboração própria.

Essas	variáveis	 socioeconômicas	e	as	 atividades	 instaladas	em	determi-
nado	território	produzem	e	efeitos	no	uso	da	terra.	As	áreas	construídas,	
tanto na zona urbana quanto rural, e outras formas de ocupação do espaço 
para pastagens e produção, interferem inversamente na capacidade de ab-
sorção	do	solo	e	no	escoamento	da	água.	As	áreas	construídas	aumentam	as	
áreas	impermeabilizadas	que	reduzem	a	penetração	da	água	na	terra.	Con-
sequentemente,	há	uma	redução	na	umidade	disponível	no	solo	que,	aliados	
à	pluviosidade	e	temperatura,	alteram	o	fluxo	de	reserva	de	água	superficial	
e	subterrânea.	Ainda	que	água	consista	em	um	bem	renovável,	o	seu	fluxo	
de	renovação	limitado	e	quando	existem	saídas	maiores	que	as	entradas,	há	
a redução na disponibilidade hídrica.
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Figura 31. Diagrama do estoque de água

Fonte: elaboração própria.

De	maneira	geral,	ambos	os	diagramas	explicitam	que	o	objetivo,	propó-
sito, função do sistema “Prevenção e resiliência face à estiagem” é a promo-
ção	do	equilíbrio	dinâmico	do	estoque	de	água	de	qualidade	disponível	para	
a comunidade e suas atividades ao longo de todo o ano. a Figura 31 con-
solida essa informação. tal propósito pode, em termos gerais e em parte, 
ser medido pelo Índice de Criticidade hídrica, associado à disponibilidade 
específica	de	recursos	hídricos	(m3/habitante.ano).	

os Índices de Criticidade de recursos hídricos (iCrh), associados à 
disponibilidade	específica	de	recursos	hídricos	(m3/habitante.ano)	em	
uma	determinada	 região	ou	bacia	hidrográfica	 [...]	 refletem	os	pro-
blemas de gestão de recursos hídricos que podem ocorrer onde a 
demanda começa a ser maior do que a oferta (hesPanhol, 2008, 
p. 131).

sendo um indicador compacto muito importante, ele não é, contudo, su-
ficiente.	E	não	é	suficiente	porque	sendo	anual	não	assegura	a	disponibilida-
de	continuada	ao	longo	do	ano	e	em	certas	épocas	específicas.	De	qualquer	
forma o propósito do sistema implica intervir na gestão do equilíbrio entre 

a disponibilidade e a demanda hídrica ao longo de todo o ano e, consequen-
temente, em todos os fatores e ciclos causais que afetam uma e outra, em 
suas	respetivas	variações	espaciotemporais.	 Isto	é,	a	gestão	dos	fluxos	hí-
dricos	que	incluem	as	saídas	e	entradas,	com	suas	respectivas	qualificações.	
os pontos de alavancagem, portanto, localizam-se nos fatores diretamente 
ligados	ao	fluxo	hídrico	e,	idealmente,	devem	concentrar	as	ações/interven-
ções	para	a	mudança	do	comportamento	de	um	sistema.	Essa	proposta	é	
feita	com	detalhe	no	item	de	diretrizes	e	ações.

Cada	problema	sistêmico	é	único	e	evolutivo,	pelo	que	as	soluções	su-
geridas	são	um	quadro	de	referência	que	terá	que	ser	especificado	em	nível	
mesorregional, microrregional e, até, se possível, municipal.

o Índice de Criticidade, que resulta do balanço anual entre a disponi-
bilidade e a demanda hídrica, mostra que o oeste Catarinense apresenta 
índices	normais,	com	exceção	das	bacias	hidrográficas	do	rio	Irani	e	do	rio	
do	Peixe	que	evidenciam	índices	preocupantes,	de	acordo	com	a	variação	
da vazão. Climatologicamente, a maior recorrência de episódios de meses 
secos	nas	microrregiões	do	oeste	ocorreu	em	São	Miguel	do	Oeste,	seguido	
por	Joaçaba,	Concórdia,	Xanxerê	e	Chapecó.	Em	termos	socioeconômicos,	
as	microrregiões	de	Chapecó,	e	Joaçaba	apresentam	as	maiores	populações	
(rural e urbana) e ocupam, respectivamente, a 3a e 2a posição em rebanho 
de	suínos.	Assim,	é	necessário	considerar,	em	cada	localidade,	quais	os	prin-
cipais fatores que interferem nas entradas e saídas dos recursos hídricos e 
em quais deles a gestão pode atuar.

2.2. Conclusões

A	partir	do	estudo	e	cruzamento	de	dados	e	informações	obtidas	tan-
to no diagnóstico documental como de campo, e ainda baseando-se na 
análise	 sistêmica	 aqui	 realizada,	 é	possível	 resumir	 algumas	 conclusões	
a	 que	 o	 estudo	 chegou.	 A	 organização	 dessas	 conclusões	 em	 subitens	
permite uma visão mais clara no quadro, sem perder de vista que as 
soluções	a	serem	postas	em	prática,	ao	considerar	estes	apontamentos,	
devem	também	considerar	que	políticas	públicas	exigem	articulação	de	
diferentes setores públicos e participação direta da sociedade civil para 
validação do processo.
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2.2.1.	Estiagem	não	deriva	de	falta	de	água

a primeira grande conclusão é que a estiagem no oeste, e particu-
larmente seus impactos, não derivam de uma caraterística falta de 
água. apesar das estiagens, as chuvas são, em geral, bem distribuídas nas 
quatro	estações	do	ano	em	decorrência	da	dinâmica	dos	sistemas	atmosfé-
ricos produtores de chuvas, que apresentam características peculiares, mas 
sem estação seca. a mesorregião oeste é a região que tem maior volume 
pluviométrico	de	Santa	Catarina.	As	condições	de	tempo	instável	que,	sazo-
nalmente,	ali	ocorrem	são	resultantes	de	complexos	sistemas	atmosféricos	
regionais,	influenciados	pela	TSM	e	respetivas	anomalias	(El	Niño	e	La	Niña),	
fase da odP, frentes frias, bloqueios atmosféricos etc. apesar disso, não foi 
possível	identificar	relações	estatisticamente	significativas	da	estiagem	com	
la ninã ou a odP.

Acontecem,	efetivamente,	anomalias	de	precipitação,	ou	seja,	momen-
tos do ano em que, por vezes, chove menos que o normal (estiagens como 
fenômeno	climático	ou	meses/quinzenas	 secos).	Mas	os	 impactos	de	 tal	
realidade	—	 verificado	 pelas	 decretações	 de	 estiagem	 como	 desastre	 e	
prejuízos	a	ela	associados	—	resultam	mais	de	certas	opções	de	desenvol-
vimento	e	seu	pequeno	ou	inexistente	planejamento	sistêmico,	da	inade-
quada	gestão	da	água,	da	falta	de	estruturas	hídricas	no	meio	rural,	de	más	
práticas	agrícolas,	de	poluição	de	cursos	de	água	etc.,	do	que	efetiva	falta	
de	água.

o cruzamento realizado neste trabalho entre estiagem como fenômeno 
climático	e	meses	secos,	por	um	lado,	e	estiagem	como	desastre,	por	outro,	
tornou muito claro que:

a)  entre 1979 e 1985 domina um padrão de estiagem climática sem 
decretação de desastre	 já	que	ocorreram	estiagens	climáticas	em	
todas	 ou	 algumas	 das	 microrregiões,	 em	 quatro	 anos	 (1979,	 1981,	
1982, 1984 e 1985). Contudo, em nenhum destes anos, houve decre-
tação	de	desastre	de	estiagem	(a	primeira	decretação	surge	em	janeiro	
de	1986,	mas	com	toda	a	certeza,	por	efeito	da	estiagem	climática	de	
dezembro de 1985).

b)  o período de 1985 e 1994 é como que de uma transição de um pa-
drão	de	estiagem	climática	sem	decretação	de	desastre	ao	padrão	de	
estiagem	climática	com	decretação	de	desastre:	Efetivamente,	tem-se	
a	primeira	decretação	de	desastre	por	estiagem	em	1986	(em	decor-

rência	do	acontecido	entre	no	final	de	1985)	e	em	1991	volta	a	haver	
associação	entre	estiagem	climática	e	decretação	de	desastre.	Con-
tudo,	nesses	nove	anos,	há	estiagem	sem	que	ocorra	decretação	de	
desastre por estiagem em quatro deles.

c)		Entre	1995	e	2005	passa-se	do	padrão	de	estiagem	climática	com	de-
cretação de desastre ao padrão decretação de desastre sem estiagem 
climática.	Assim,	por	um	lado,	em	1985,	1988,	1988-99,	2002,	2003	e	
2005	mantém-se	um	padrão	em	que	as	estiagens	climáticas	de	forma	
simultânea (mesmo mês) ou diferida (mês seguinte se fazem acompa-
nhar	de	decretações	de	desastre	por	estiagem).	Por	outro	 lado,	nos	
mesmos	ou	em	outros	anos	há	decretações	de	desastre	por	estiagem	
sem	que	tenha	havido	estiagem	climática	(1995,	1997,	1999,	2001-02	
e	2003)	ou	mês	seco	(1995,	2001-02	e	2003)	ou	ainda	situações	(2004)	
de	forte	desproporcionalidade	(muitas	mais	decretações	que	estiagens	
climáticas).

d)		No	período	dos	últimos	oito	anos	(2006	a	2013)	apesar	de	uma	ou	ou-
tra	situação	de	vinculação	(2011	e	2012)	ocorre	a	afirmação	do	padrão	
de	desvinculação	entre	estiagem	climática	e	decretações	de	desastre	
por	estiagem.	Tal	significa	que	níveis	menores	de	queda	pluviométrica	
e	seu	caráter	cumulativo	são	suficientes	para	gerar	estiagem.	As	estia-
gens	são	decretadas	em	vários	meses	do	ano,	definindo-se	um	cenário	
de	pré-seca	que,	contudo,	ocorre	sem	mesmo	se	verificar	baixas	de	
pluviosidade	demasiado	drásticas.	Essa	relação	é	bastante	despropor-
cional	em	favor	da	decretação.	Isso	significa	que	ocorrem	decretações	
de	estiagem	em	regiões	em	que	não	houve	estiagem	climática	e/ou	as	
decretações	prolongam-se	por	meses	em	que	não	existem	estiagens	
climáticas	ou,	mesmo,	mês	seco.	Tal	tendência	já	vinha	do	final	do	pe-
ríodo anterior e, mais concretamente, em dezembro de 2005 com 
ligações	para	janeiro	de	2006.

Tais	dados	definem	um	padrão	que	apoia	a	hipótese,	largamente	corro-
borada, também pelos participantes no trabalho de campo, de que as de-
cretações de estiagem como desastre estão mais relacionadas com 
dinâmicas de transformação do meio natural e socioeconômico, com 
as opções de desenvolvimento e a má gestão da água do que com a 
estiagem como fenômeno climático ou mesmo com os meses secos 
ocorridos. 
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2.2.2.	Intervenções	na	natureza	sem	planejamento

Em	segundo	lugar	pode-se	concluir	que	um	dos	aspectos	que	mais	está	
relacionado tanto com um agravamento da diminuição de pluviosidade em 
certas	épocas	do	ano	—	citado	por	vários	autores	—	como	com	o	aumen-
to dos impactos de épocas de menor pluviosidade trata-se da profunda 
alteração do quadro natural existente	sem	devido	planejamento.	As-
sim,	o	elevado	desmatamento	praticado,	associado	a	profundas	alterações	
de	intensidade	de	uso	da	terra	para	atividades	agrícolas	e	pecuárias	produ-
ziram	pesadas	alterações	sistêmicas	com	implicações	no	estoque	de	água	
disponível na região.

2.2.3. elevada degradação das redes hídricas

ao mesmo tempo, vem ocorrendo uma elevada degradação das re-
des hídricas, com alteração e poluição de nascentes, destruição de mata 
ciliar,	 desrespeito	 face	 à	 legislação	 sobre	APPs,	 retificação	 de	 alguns	 cur-
sos	de	água,	canalização	de	outros,	impermeabilização	de	solos,	drenagem	
de	banhados,	brejos	e	açudes	e	consequente	alteração	de	certo	quadro	de	
equilíbrio.	Embora	apresentem	boas	disponibilidades	hídricas	anuais,	a	análi-
se	do	Índice	de	Criticidade	Hídrica	já	se	revela	preocupante	no	que	se	refere	
às bacias do Jacutinga e irani. a possibilidade de o consumo humano, em 
certas	regiões,	ser	atingido	começa	a	ser	real.	

observa-se que o acesso e uso de águas subterrâneas aumentou 
drasticamente, incluindo a abertura de uma enorme quantidade de poços 
sem	adequado	planejamento	e	monitoramento.	Com	quase	5.000	poços	le-
galizados o oeste deve possuir, no mínimo, dez vezes mais de poços clandes-
tinos, sem monitoramento e, como tal, constituindo-se em um enorme risco 
ambiental.	Ou	seja,	é	provável	que	na	região	existam	50.00	a	60.000	poços	
clandestinos de que se não conhece nem a localização, nem a qualidade téc-
nica.	Alguns	podem,	inclusive,	terem	sido	abandonados	por	falta	de	água	e	
sofrer riscos de contaminação.

2.2.4.	Concentração	de	atividade	pecuária

Outro	aspecto	que	está	relacionado	com	a	ocorrência	da	estiagem	como	
desastre, e impactos a ela associados, é a elevada concentração de ativi-
dade pecuária, criação de suínos, aves e bovinos. o padrão de organização 

do setor constitui-se de algumas poucas grandes empresas que possuem 
uma vasta rede de produtores integrados e, assim, espalham pelo território 
uma	rede	com	nós	de	elevada	demanda	hídrica,	cujo	consumo	de	água	das	
chamadas propriedades integradas realiza-se todos os dias, durante o dia 
todo.	Significa	que	as	demandas	de	água	para	a	atividade	agropecuária	não	
só são enormes, como são contínuas e multiplicadas. tal padrão é altamente 
afetado pela falta ou diminuição da pluviosidade de durante um período não 
muito	extenso.

2.2.5.	Problemas	de	retenção	de	água	nos	solos

As	práticas	 agrícolas	 adotadas	 têm	conduzindo	 a	 um	empobrecimento	
da	capacidade	de	retenção	de	água	nos	solos.	Este	é	um	aspecto	essencial	
da	dinâmica	entre	disponibilidades	e	demandas	hídricas,	e	que	mais	reflexos	
diretos	pode	ter	nos	impactos	em	termos	agropecuários.

2.2.6.	Planejamento	inadequado,	sem	visão	sistêmica

a falta de planejamento adequado, e a não adoção de uma análise 
sistêmica, agravam o problema. no que se refere, particularmente, aos 
recursos	hídricos	a	situação	é	preocupante	já	que	o	estado	ainda	não	possui	
Plano	Estadual	de	Gestão	de	Recursos	Hídricos,	está	muito	atrasado	na	im-
plantação de Comitês de Bacia e na elaboração de Planos de Bacia. sem isso 
se	torna	impossível	proceder	a	uma	equilibrada	gestão	da	água.	O	cadastra-
mento	de	usuários,	onde	existe,	é	ainda	deficiente.	A	outorga	não	se	efetiva	
em	condições	de	mínima	efetividade,	com	particular	relevância	para	a	outor-
ga	de	poços.	Os	comitês	de	bacia	existentes	têm	poucas	condições	de	fun-
cionamento	em	função	do	pouco	apoio	e	do	pouco	acesso	a	financiamentos	
que otimizem recursos humanos e técnicos, e potencializem estudos.

Além	disso,	a	não	existência	de	avaliação	sistemática	de	qualidade	da	água	
coloca santa Catarina no patamar dos estados brasileiros mais atrasados no 
que	se	refere	a	tal	componente	e	não	é	compatível	com	o	perfil	de	qualidade	
que o estado pretende adotar.

2.2.7. Privilégio a medidas paliativas

Fica	claro	que	entre	as	intervenções	realizadas	em	relação	à	estiagem	está	
o privilégio dado a medidas paliativas e/ou a efeitos potencialmente 
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adversos,	a	exemplo	da	generalização	da	ideia	(e	da	prática)	de	que	a	aber-
tura de poços resolve o problema da estiagem, mas ao invés de resolver 
piora	a	situação.	Por	outro	lado,	a	implantação	de	políticas	públicas,	proje-
tos	e	ações	com	natureza	fragmentada	e,	por	vezes,	totalmente	inadequada	
(como ocorreu com as cisternas da secretaria de assistência social) não só 
não	ajuda	a	resolver	o	problema	como	antes	o	agrava,	gerando	desconfian-
ças da população relativamente aos meios preventivos.

2.3. Cenários

Apesar	de	algumas	diferenças	entre	abordagens,	existe	um	grande	con-
senso	sobre	o	conceito	de	cenário	e	as	metodologias	de	elaboração	(Buar-
que,	2003).	O	autor	revê	as	definições	de	cenário	avançadas	por	alguns	dos	
mais	destacados	nomes	da	área,	e	assinala	essa	larga	concordância.	

Segundo	Godet	(1985),	cenários	são	configurações	de	imagens	de	fu-
turo	condicionadas	e	fundamentadas	em	jogos	coerentes	de	hipóte-
ses	sobre	os	prováveis	comportamentos	das	variáveis	determinantes	
do	objeto	de	planejamento.	Michael	Porter	(1989)	define	cenários	de	
forma	similar,	ou	seja,	como	uma	“visão	internamente	consistente	da	
realidade	 futura,	 baseada	 em	 um	 conjunto	 de	 suposições	 plausíveis	
sobre	as	incertezas	importantes	que	podem	influenciar	o	objeto”.	Se-
melhante	é	o	entendimento	de	Van	Der	Heijden	(1996),	para	quem	
cenários	constituem	um	conjunto	de	futuros	razoavelmente	plausíveis,	
mas estruturalmente diferentes, concebidos por meio de um processo 
de	reflexão	mais	causal	que	probabilístico,	usado	como	meio	para	a	re-
flexão	e	a	formulação	de	estratégias	para	atuar	nos	modelos	de	futuros	
(Buarque, 2003, p. 22).

sendo uma tendência recente no Brasil começou sendo utilizada por 
empresas, órgãos públicos e organização não governamentais. em geral, 
pode	afirmar-se	que	os	cenários	referem-se	ao	futuro	possível	e/ou	dese-
jável	de	um	sistema	e	seu	contexto	e	do	caminho	que	liga	esse	futuro	com	
a	situação	inicial	do	estudo.	Na	caracterização	dos	cenários	há,	no	mínimo,	
dois	grandes	grupos:	“cenário	desejado	ou	normativo”	e	“cenário	explora-
tório”.	O	primeiro	grupo	é	definido	como	aquele	que	“deve	aproximar-se	
das	aspirações	do	decisor	em	relação	ao	futuro,	refletindo	a	melhor	pre-
visão	possível”.	(BUARQUE,	2003,	p.	22-23).	Já	os	cenários	exploratórios	
possuem

[...]	um	conteúdo	essencialmente	técnico,	decorrem	de	um	tratamen-
to	racional	das	probabilidades	e	procuram	intencionalmente	excluir	as	
vontades	e	os	desejos	dos	 formuladores	no	desenho	e	na	descrição	
dos	futuros.	(...).	O	cenário	desejado,	por	seu	turno,	deve	aproximar-
-se	das	aspirações	do	decisor	em	relação	ao	futuro,	refletindo	a	me-
lhor previsão possível. (Buarque, 2003, p. 22-23).

Ainda	segundo	Buarque	(2003)	os	cenários	exploratórios	podem	ser	de	
dois	tipos:	a)	cenários	extrapolativos	(futuro	livre	de	surpresas	e	alterações	
canônicas), que reproduzem no futuro comportamentos dominantes no 
passado;	b)	cenários	alternativos,	que	exploram	os	 fatores	de	mudança	e,	
por	isso	mesmo,	podem	levar	a	situações	muito	diferentes	das	do	passado	
e do presente. 

Para	fins	deste	estudo	serão	utilizados	três	tipos	de	cenários:	a)	cenário	
de	referência;	b)	cenário	alternativo,	desejável;	c)	cenário	alternativo	de	va-
riação canônica. a Figura 32 ilustra a relação e diferença entre os citados 
cenários	para,	em	seguida,	serem	detalhados.

Figura 32. Inter-relação de cenários

Fonte:	Macroplan,	1996,	citado	por	Buarque	(2003).
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2.3.1.	Cenário	de	referência	

Neste	cenário	não	há	qualquer	impulso	à	mudança	de	forma	planejada	ou	
sistêmica,	e	as	decisões	são	apenas	reativas.	

Dançando	conforme	a	música...	deixa	tocar	

apesar da forte unanimidade e coesão dos resultados obtidos no estudo e da conse-
quente	absoluta	necessidade	de	articular	políticas	públicas	e	promover	ações	planejadas	
e	integradas	em	uma	lógica	sistêmica	de	complexidade,	tem	um	cenário	em	que	não	
é	possível	mobilizar	suficiente	vontade	política;	e/ou	há	resistências	muito	fortes	que	
não	são	viáveis	de	serem	contornadas;	e/ou	o	atraso	entre	este	relatório	e	as	ações	que	
deverão ser tomadas é muito grande. 

Neste	caso	ignora-se	o	caráter	sistêmico	complexo	do	problema	da	estiagem,	a	profun-
da	relação	entre	estiagem	e	opções	de	desenvolvimento	e	entre	estiagem	e	gestão	da	
água.	Além	disso,	a	participação	social	e	envolvimento	comunitário	não	são	devidamen-
te considerados.

Este	é,	portanto,	o	tipo	de	cenário	em	que	tudo	se	mantém	mais	ou	menos	como	está,	
e	em	que	as	ações	—	como	as	que	evoluem	no	momento	—	poderão	continuar	ou	não	
ocorrendo,	sempre	com	caráter	algo	casuístico	e	desintegrado,	algumas	envolvidas	em	
ciclos causais de equilíbrio e outras em ciclos causais de ruptura. Muito rapidamente, 
sob variados pontos de vista, poderão surgir rupturas de natureza diversa, inclusive no 
abastecimento	humano.	Assistir-se-á	a	maior	degradação	das	redes	hídricas	e	do	solo,	
com	diminuição	capacidade	de	retenção	de	água.	As	reservas	subterrâneas	poderão	ser	
seriamente	afetadas.	Devido	aos	efeitos	de	arquétipos	como	os	já	descritos	e	à	manu-
tenção	e/ou	agravamento	dos	fatores	que	atualmente	ameaçam	o	equilíbrio	do	estoque	
de	água	disponível	a	situação	irá	progressivamente	agravar-se.	Não	haverá	desenvolvi-
mento de resiliência. 

Os	prejuízos	com	a	estiagem	agravar-se-ão	e	a	resposta	dada	será	cada	vez	mais	exten-
sa,	cara	e	ineficaz.

 

2.3.2.	Cenário	extrapolativo	de	variações	canônicas

Neste	cenário	os	impulsos	à	mudança	são	fragmentados	e	desarticulados,	
favorecendo	casos	de	ações	contraditórias,	desperdício	de	recursos	e	solu-
ções	desencontradas.
 
Vários	solos...	cada	um	toca	uma	música	

reconhecendo o valor do estudo e a importância de fazer algo que possa diminuir os 
riscos de estiagem e reforçar os mecanismos para enfrentar sua ocorrência, a maior 
parte	dos	atores	(instituições	e	responsáveis)	compromete-se	a	tomar	medias,	em	seus	
âmbitos.	Contundo,	por	falta	de	vontade	política	ou	outras	razões,	não	se	dispõem	se-
quer	a	estabelecer	políticas	e	ações	em	conjunto,	devidamente	planejadas	e	executadas	
também	de	forma	articulada.	O	caráter	sistêmico	complexo	do	problema	da	estiagem	
não	é	levado	em	devida	conta,	nem	o	são	as	profundas	relações	entre	estiagem	e	op-
ções	de	desenvolvimento	e	entre	estiagem	e	gestão	da	água.	A	participação	social	e	
envolvimento	comunitário	não	são	devidamente	valorizados.	As	políticas	e	ações	são	
planejadas,	quando	muito,	de	forma	fragmentada.

Neste	cenário,	continuarão	ocorrendo	ações	já	em	curso	e	outras	novas	serão	implan-
tadas.	Tais	medidas	poderão	ajudar	a	definir	ciclos	causais	parciais	de	equilíbrio,	mas	por	
vezes, também, de ruptura. à primeira vista, e em curto prazo, poderão emergir me-
lhorias.	Com	o	passar	do	tempo,	porém,	a	não	articulação	de	políticas,	a	coexistência	
de	variadas	agendas,	as	conflitualidades	surgidas	etc.,	acabarão	determinando	situações	
em	que	os	efeitos	de	arquétipos	como	os	já	descritos	e	outros	levarão	a	efeitos	de	per-
turbação	do	sistema.	A	situação	irá	progressivamente	agravar-se	acabando	por	ameaçar	
o	equilíbrio	do	estoque	de	água	disponível.	Não	serão	atingidos	significativos	patamares	
de	resiliência	comunitária.	

Os	prejuízos	com	a	estiagem	podem,	inicialmente,	reduzir-se,	mas	acabarão	por	se	
agravar.	A	ação	continuará	mais	centrada	na	resposta	que,	cada	vez	mais,	será	extensa,	
cara	e	ineficaz.
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2.3.3.Cenário	alternativo	desejável

Neste	cenário	os	impulsos	à	mudança	estão	articulados	e	os	atores	en-
volvidos	trabalham	de	forma	planejada	e	conjunta,	todos	com	mesmo	foco	
e	objetivo.	

Sinfonia... afinados em uma trilha comum 
Devido à forte unanimidade e coesão dos resultados obtidos no estudo e da consequen-
te e absoluta necessidade de articular políticas públicas e promover ações planejadas e 
integradas, dentro de lógica sistêmica de complexidade, é possível mobilizar suficiente 
vontade política para inverter velhas lógicas e proceder ao planejamento integrado e 
ação articulada, em termos de políticas públicas. Os diversos atores (institucionais e indi-
viduais) conseguem, com sucesso, formas de regulares de conceber, promover, monitorar 
e aperfeiçoar políticas, projetos, programas e ações. O caráter sistêmico complexo do 
problema da estiagem é levado em devida conta, assim como a profunda relação entre 
estiagem e opções de desenvolvimento e a relação entre estiagem e gestão da água. A 
participação social e envolvimento comunitário são devidamente valorizados. As políticas 
e ações são planejadas e monitoradas de forma integrada.

Neste cenário, essencialmente a médio e longo prazo, a situação experimentará signi-
ficativa melhoria. Com base em um sistemático acompanhamento de políticas e ações 
consegue-se, progressivamente, deslocar o eixo da atenção para a prevenção e não 
para a resposta. Com todos os atores devidamente alertados e cooperantes, será pos-
sível eliminar ou diminuir significativamente os efeitos dos arquétipos sistêmicos. Os 
impactos da estiagem irão diminuindo devido à implantação e aumento de projetos 
de prevenção e mitigação. O estoque de água de qualidade disponível manter-se-á em 
equilíbrio ou aumentará. A resiliência comunitária será significativamente promovida.

2.4. Diretrizes e ações

O	escopo	 do	 Projeto	 “Estiagem	 no	Oeste	Catarinense:	Diagnóstico	 e	
resiliência” visou diagnosticar a estiagem no oeste de santa Catarina para a 
proposição	de	diretrizes	e	ações	que	sirvam	de	apoio	às	ações	da	Secretaria	
estadual de defesa Civil. o diagnóstico englobou a compilação de dados 
secundários	obtidos	de	instituições	federais,	estaduais	e	municipais;	a	coleta	
de	dados	em	campo	por	meio	de	reuniões	e	oficinas	com	os	atores	locais;	
o	 processamento	 e	 a	 análise	 dessas	 informações.	 Já	 as	 diretrizes	 e	 ações	
abarcaram	tanto	algumas	soluções	já	existentes	e	bem	sucedidas,	quanto	a	
proposição	de	novas	resoluções	para	as	questões	relacionadas	à	estiagem	e	à	
gestão	sistêmica.	Nesse	sentido,	as	diretrizes	e	ações	sugeridas	situam-se	no	

âmbito	do	cenário	“Sinfonia...	afinados	em	uma	trilha	comum”,	como	única	
situação possível para trabalhar de forma sistêmica.

Quando	se	trata	do	planejamento	da	Secretaria	de	Estado	de	Defesa	
Civil,	 um	 ponto	 fundamental	 encontra-se	 na	 visão	 sistêmica	 das	 ações	
que serão implementadas. uma vez que a sdC representa uma institui-
ção conectada ao Ministério da integração, essa visão sistêmica oferece 
subsídios	para	inter-relacionar	as	diversas	políticas	já	existentes	que	ver-
sam sobre o ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, 
meio ambiente, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, 
entre	outros.	Da	mesma	forma,	ao	pensar	o	planejamento	das	ações	de	
Proteção e defesa Civil no nível estadual, é imprescindível considerar to-
dos	os	eventos	e	ações	existentes	no	estado	e	que	ultrapassam	os	limites	
dos eventos de estiagem. idealmente, os apontamentos deste relatório 
devem servir ao à Política e ao Plano estadual de Proteção e defesa Civil, 
conforme previsto na Política nacional e seguindo a amplitude da visão 
sistêmica.

um ponto de convergência entre as duas políticas nacionais, de Proteção 
e defesa Civil e de recursos hídricos, consiste na relevância do mapeamen-
to	e	da	gestão	por	bacias	hidrográficas.	Ainda	que	as	águas	superficiais	de	
uma	bacia	não	necessariamente	coincidam	com	as	água	subterrâneas	ou	lito-
râneas,	a	gestão	por	limites	hidrográficos	destaca	as	questões	ambientais	e	a	
característica	da	água	como	um	recurso	natural	compartilhado.	Falta	às	ins-
tituições	essa	prática	de	gerir	as	bacias	hidrográficas	decorrente	da	própria	
estrutura	político-administrativa	dos	órgãos	públicos.	No	entanto,	projetos	
e	ações	públicas,	a	exemplos	de	obras	de	saneamento	básico	e	geração	de	
energia que, no passado, foram realizados no nível local, atualmente deman-
dam	que	os	estudos	de	impacto	sejam	expandidos	à	área	da	bacia.	

As	diretrizes	e	ações	da	SEDC	devem	seguir,	mas	não	se	limitar,	a	essa	
tendência de gestão por bacia ainda que considerar o território da bacia 
seja	 imprescindível	 para	 englobar	os	 fatores	 ambientais,	 as	 variáveis	 so-
cioeconômicas	se	estendem	muito	além	dos	limites	físicos.	O	desafio	dos	
projetos	em	uma	bacia	hidrográfica	encontra-se,	assim,	na	coleta	e	cruza-
mento	de	dados	e	as	relações	com	as	 informações	construídas	sob	uma	
base	territorial	diferente.	Um	esforço	inter	e	intrainstitucional	necessário	
para	sobrepor	as	dificuldades	existentes	é	a	criação	de	um	sistema	de	in-
formações	unificado.
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Para	que	haja	 interface	entre	os	sistemas	de	 informações,	há	o	pré-re-
quisito da articulação interinstitucional. esta articulação demanda um en-
tendimento	 claro	 das	 hierarquias	 e	 funções	 dos	órgãos	 públicos	 a	 fim	de	
correlacionar	estruturas	afins.	Assim,	dentro	da	SEDC,	um	diagnóstico	com-
plementar	e	relevante	para	este	relatório	incide	na	própria	estrutura	existen-
te.	Um	primeiro	passo	é	o	mapeamento	ramificado	dos	representantes	dos	
órgãos	de	Proteção	e	Defesa	Civil	nos	municípios,	suas	respectivas	funções	
principais	e	conhecimento/contribuição	nas	questões	de	gestão	de	risco.
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