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RESUMO --- Este trabalho busca apresentar o desafio para o abastecimento público em situações 
de estiagem em municípios abastecidos por mananciais localizados em pequenas bacias 
hidrográficas. A urbanização das bacias hidrográficas desses mananciais tem provocado a 
degradação da qualidade das suas águas. Chama-se a atenção para a necessidade de elaboração de 
uma política adequada de uso do solo. A demanda estimada para o abastecimento público do 
município de São Bento do Sul é confrontada com valores reais. Também são estimadas demandas 
para a dessedentação de animais. A disponibilidade hídrica é calculada através de método de 
regionalização hidrológica. Os resultados obtidos para a disponibilidade hídrica e demandas são 
confrontados. 

ABSTRACT--- This paper intends to present the challenge about the public supply in dryness 
situation by municipality supplied by sources located in small watershed. The urbanization of the 
hydrographic basins of those sources has brought a degradation in the quality of its waters. Calls 
attention to the need for the elaboration of an adequate policy of soil’s use. The water demand 
estimated for the municipality public supply for São Bento do Sul is confrontated with real values. 
Also were estimated water demands for animal supplies. The water availability is calculated by 
hydrologic regionalization method. The results obtained of water availability  and demands were 
confrontated. 
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1 INTRODUÇÃO 

À medida que as cidades crescem, a demanda por recursos hídricos também aumenta e 

consequentemente maior é o potencial de conflitos entre os diversos usos. As taxas de crescimento 

das demandas de recursos hídricos, de maneira geral, são superiores às taxas de crescimento 

populacional, podendo ocorrer demandas concentradas em determinadas regiões, principalmente 

nos grandes aglomerados urbanos. Atualmente, verifica-se que muitas cidades, principalmente as de 

maior população, têm enfrentado problemas para atender as suas demandas. Em muitos casos, o 

problema é a falta do recurso água, problema que se agrava em épocas de estiagem, em outros é a  

baixa qualidade que restringe o uso. 

Além do crescimento das demandas por recursos hídricos, em algumas regiões têm-se 

verificado a ocorrência de eventos hidrológicos críticos, cuja frequência e intensidade preocupa 

órgãos como a defesa civil e os responsáveis pelo abastecimento público. O estado de Santa 

Catarina, por exemplo, nos últimos anos tem sofrido com uma série de eventos críticos, eventos 

estes que variam desde a ocorrência de trombas d’água e do Furacão Catarina atingindo 

principalmente o litoral catarinense, assim como a ocorrência de inundações e deslizamentos 

desencadeados na maior parte das vezes por intensas precipitações (como a que ocorreu no final do 

ano de 2008 no vale do Itajaí, litoral centro e sul catarinense, provocando  uma das maiores 

catástrofes já registradas no estado). Não se pode esquecer que outras regiões do estado de Santa 

Catarina, principalmente o Oeste, mas também o Planalto, têm sofrido por diversos anos 

consecutivos com as secas, ocasionadas por severas estiagens, provocando elevadas perdas na 

agricultura e comprometendo o abastecimento público de inúmeras cidades. De acordo com dados 

da defesa civil do estado de Santa Catarina, no ano de 2006, o número de municípios catarinenses 

que decretaram situação de emergência por causa da estiagem foi de 195. Neste ano de 2009, até 

meados do mês de maio, foram 125 municípios que decretaram situação de emergência em Santa 

Catarina por causa da estiagem. 

A ocorrrência de estiagens freqüentes e intensas em algumas regiões e chuvas intensas em 

outras, muito preocupam a sociedade catarinense, e principalmente, os órgãos encarregados pelo 

abastecimento público nos diversos municípios do estado. Em diversas regiões a água deixará de ser 

abundante, necessitando ser gerida com a participação da comunidade, de forma mais econômica e 

racional. Para se garantir o acesso à água de qualidade necessária aos diversos usos, além da 

participação individual de cada cidadão é necessário um eficiente sistema de gestão de recursos 

hídricos. A obtenção de dados e organização de informações relativas às disponibilidades e 

demandas hídricas são de fundamental importância para que se possa fazer um gerenciamento 

adequado.  



3 
 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

O município de São Bento do Sul, localizado no Planalto Norte Catarinense, já enfrentou 

alguns problemas de abastecimento, sendo que em épocas de estiagem este problema se tornou 

acentuado, tendo ocorrido inclusive situações de racionamento de água para se garantir o consumo 

humano. Diante dos cenários que vêem se delineando e da preocupação, principalmente com o 

atendimento dos usos prioritários, desenvolveu-se um estudo para a avaliação dos usos prioritários 

de recursos hídricos no município de São Bento do Sul, o qual será abordado no presente artigo. 

Na seção 2, o artigo apresenta a caracterização da área de estudo, que abrange as bacias dos 

mananciais de captação para o abastecimento público do município considerado.  Na seção 3 é 

apresentada a metodologia de desenvolvimento do trabalho. Na seção 4 são apresentados os 

resultados obtidos e alguns comentários sobre os mesmos.  Na seção 5 são apresentadas as 

considerações finais. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

As duas bacias de captação que atualmente são responsáveis pelo abastecimento público de 

São Bento do Sul apresentam-se ambas distribuídas nos territórios dos municípios de São Bento do 

Sul e Campo Alegre. Os dois municípios localizam-se no Planalto Norte Catarinense. De acordo 

com os dados do IBGE, o município de São Bento do Sul, possui uma área territorial de 496 km², 

uma altitude de 838 metros e possui uma população de 72.548 habitantes (contagem da população - 

2007). Nas regiões mais altas do município, as altitudes podem alcançar os 1.110 metros. O clima é 

temperado, com temperatura média anual de 18°C. Já o município de Campo Alegre, de acordo 

com os dados do IBGE, possui uma área de 506 km² e localiza-se a uma altitude de 870 metros em 

relação ao nível do mar, apresentando uma população de 11.391 habitantes (contagem da população 

- 2007). Em algumas regiões do município, ocorrem picos, cuja altitude pode alcançar os 1.500 

metros. Apresenta clima subtropical temperado, com temperatura média anual de 19°C. 

A região localiza-se numa área de transição entre a Floresta Ombrófila Densa (nas 

proximidades das bordas da serra do mar), e a Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucárias - 

nas partes mais altas do planalto sedimentar).  

 

2.1    Bacia do Rio Negrinho 

A Bacia do Rio Negrinho localiza-se entre as coordenadas 26°09’ e 26°16’ de latitude Sul e 

49°17’ e 49°27’ de longitude Oeste e possui uma área de aproximadamente 59,67 km².  Tanto o 

município de São Bento do Sul, quanto o município de Campo Alegre possuem área territorial 

dentro da referida bacia, porém, a maior parte da bacia, encontra-se no território do município de 
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São Bento do Sul. O Rio Negrinho é o mais antigo dentre os atuais mananciais utilizados para o 

abastecimento público do município de São Bento do Sul, sendo que a captação do SAMAE 

(Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), neste manancial, está localizada no Bairro 

Centenário. O relevo apresenta-se ondulado, com altitudes variando desde cerca de 1.080 metros 

nas regiões mais altas, em seu limite leste, no município de Campo Alegre, até cerca de 800 metros 

em seu limite oeste, próximo à divisa do município de São Bento do Sul com o estado do Paraná. A 

região onde se localiza a captação de água do SAMAE no Rio Negrinho, encontra-se numa altitude 

de aproximadamente 830 metros.  

A área da bacia de contribuição para a captação do SAMAE no Rio Negrinho é de 

aproximadamente 17,61 km². Devido ao processo de urbanização ocorrido na bacia de contribuição, 

principalmente próximo à captação, atualmente, este manancial é utilizado complementarmente, 

quando o manancial do Rio Vermelho não consegue suprir toda a vazão demandada para o 

abastecimento público. Nas áreas mais altas da bacia, situadas no quadrante leste, as altitudes 

oscilam em torno dos 1.000 metros (podendo chegar até os 1.080 metros), e a paisagem apresenta-

se fragmentada formando uma espécie de mosaico onde predominam os campos com pastagens 

associados a florestas.  

Pode-se obsevar também, algumas pequenas áreas com reflorestamento de pinus. A 

quantidade de edificações nesta área é bastante baixa, sendo que além das florestas e capoeiras a 

atividade pecuária é a predominante, associada a algumas lavouras como o milho, porém, em menor 

quantidade. A Figura 1 mostra fotografias da região.  

 

Figura 1 – Paisagens características das regiões altas da bacia do Rio Negrinho (município de Campo Alegre). 

Pode-se observar que algumas regiões da bacia que se encontram localizadas dentro dos 

limites do município de Campo Alegre ainda estão relativamente preservadas, contedo uma parcela 

significativa de vegetação nativa. Pode-se observar também, algumas regiões de campos com 

pastagens, lavouras e reflorestamentos. Ao nos deslocarmos de montante para jusante, adentrando 
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nos limites do município de São Bento do Sul, também pode-se perceber que existe uma 

significativa parcela de vegetação nativa cobrindo o terreno, porém, na região próxima à captação 

verifica-se a existência de áreas urbanizadas (parte do Bairro Brasília e Bairro Centenário) e 

redução da vegetação, inclusive da mata ciliar. 

A ausência de vegetação ciliar em proporção adequada, além de não proteger  os cursos 

d’água dos sedimentos transportados pela água da chuva, acaba fragilizando a própria estrutura das 

margens, causando em alguns casos, o desmoronamento das mesmas. A jusante da captação,  pode-

se visualizar diversos locais com ausência de mata ciliar e desmoronamento das margens do curso 

d’água. A Figura 2 mostra fotografias do Rio Negrinho à jusante da captação do SAMAE e um 

afluente, a montante da captação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Rio Negrinho à jusante da captação e um afluente, a montante da captação do SAMAE. 

 

No entorno da captação e a jusante da mesma, a bacia do Rio Negrinho apresenta um grau 

de urbanização mais acentuado, embora possa-se visualizar regiões com mata nativa, 

reflorestamentos e também campos com pastagens e lavouras. Devido à expansão da cidade de São 

Bento do Sul, a região próxima à captação do SAMAE no Rio Negrinho, sofreu urbanização, o que 

acaba comprometendo a qualidade da água que é captada.  

 

2.2    Bacia do Rio Vermelho 

A Bacia do Rio Vermelho se localiza entre as coordenadas   26°12’ e 26°21’ de latitude Sul e 

49°11’ e 49°21’ de longitude Oeste e possui uma área de aproximadamente 72,11 km².  Tanto o 

município de São Bento do Sul, quanto o município de Campo Alegre possuem área territorial 

dentro da referida bacia. A parte da bacia do Rio Vermelho inserida no município de São Bento do 

Sul encontra-se em Área de Preservação Ambiental (APA do Rio Vermelho), criada pela Lei 

Municipal N° 246, de 14 de agosto de 1998. Da mesma forma, parte da bacia do Rio Vermelho 
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inserida no município de Campo Alegre, também encontra-se em Área de Preservação Ambiental 

(APA do Alto Rio Turvo), criada e regulamentada pelas Leis Municipais N° 2.347, de 18 de agosto 

de 1998 e Lei N° 2.955 de 21 de dezembro de 2004 . 

O relevo nesta região, apresenta-se montanhoso, sendo que as altitudes variam desde cerca 

de 1.170 metros nas regiões mais altas, em seus limites norte-leste, no município de Campo Alegre, 

até cerca de 350 metros na direção sul, próximo à divisa dos municípios de São Bento do Sul e 

Corupá. As áreas próximas à divisa com o município de Corupá, apresentam-se extremamente 

acidentadas e com declividades bastante elevadas. A região onde se localiza a captação de água do 

SAMAE no Rio Vermelho, encontra-se numa altitude de aproximadamente 850 metros. O Rio 

Vermelho está sendo utilizado como o principal manancial para abastecimento público de São 

Bento do Sul, sendo que a inauguração da obra de captação e adução ocorreu em dezembro de 2004 

e desde então, as águas do Rio Negrinho são utilizadas para abastecimento público apenas em caso 

de extrema necessidade. A captação do SAMAE no Rio Vermelho está localizada no Bairro Rio 

Vermelho e a área da bacia de contribuição para a captação do SAMAE é de aproximadamente 

54,20 km². As áreas mais altas da bacia, situam-se no quadrante norte-leste, sendo que as altitudes 

oscilam em torno dos 1.100 metros e a paisagem apresenta-se com a predominância da cobertura 

vegetal, destacando-se as florestas nativas nas regiões mais elevadas e também uma presença 

acentuada de reflorestamentos, principalmente de pinus. Também pode ser destacada a pesença de 

faixas com pastagens e lavouras sendo estas menos frequentes. Na área da bacia contida no 

município de Campo Alegre são raras as edificações. Em algumas  regiões pode-se constatar 

também a atividade pecuária.  As ondulações nas regiões mais elevadas, fornecem um aspecto 

especial à paisagem, propiciando um visual agradável e reconfortante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Florestas e pastagens refletem um clima de tranquilidade nas regiões mais elevadas. 
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Ao percorrer-se regiões intermediárias da bacia, no quadrante norte-oeste, verifica-se um 

aumento da concentração de edificações, e associada à ocupação antrópica, verifica-se uma 

alteração no uso e ocupação do solo, com o aumento de áreas construídas e atividades como a 

pecuária e reflorestamentos. 

 

Figura 4 – Atividade pecuária e reflorestamentos na bacia do Rio vermelho. 

 

No que diz respeito à ocupação antrópica, pode-se destacar dois pontos com maior 

concentração: a localidade de Rio Vermelho Povoado (a qual encontra-se inserida na área de 

contribuição para a bacia de captação de água do SAMAE no Rio Vermelho), e a localidade de Rio 

Vermelho Estação, que apesar de se encontrar dentro dos limites da bacia do Rio Vermelho,  

localiza-se  fora da área de contribuição para a bacia de captação de água do SAMAE. Nesta região, 

principalmente próximo à captação, verifica-se uma utilização intensa do solo para reflorestamento, 

com o plantio, principalmente da espécie pinus. Na região mais ao Sul da bacia, próximo à divisa 

dos municípios de São Bento do Sul com Corupá, o relevo torna-se bastante acidentado, sendo que 

as altitudes variam bruscamente desde valores próximos a 800 metros para valores inferiores a 350 

metros.  

Em São Bento do Sul, o sistema de abastecimento público de água é gerenciado pelo SAMAE 

(Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto). Apesar da população do município não ser tão 

elevada (atualmente não atinge os 75.000 habitantes), em épocas de estiagem já começa a 

apresentar algumas dificuldades no que diz respeito ao abastecimento público de água, como 

ocorreu em maio de 2006, durante uma severa estiagem, quando foi necessário o racionamento de 

água. Existem registros de racionamento também em anos anteriores, como  por exemplo, no ano de 

2003. A questão que se coloca em discussão é a seguinte: Os atuais mananciais superficiais que 

abastecem a cidade de São Bento do Sul têm disponibilidade suficiente para atendimento das 

demandas prioritárias em situações de estiagem?  
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A Figura 5 mostra a localização da área de estudo dentro dos referidos municípios, bem 

como as áreas de contribuição para as captações destinadas ao abastecimento público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Áreas de contribuição das bacias de captação para abastecimento de São Bento do Sul. 

 

O aumento das demandas por recursos hídricos bem como, em muitas situações, a redução de 

sua disponibilidade, tem gerado sérias preocupações junto à sociedade. A falta de planejamento no 

que diz respeito aos recursos hídricos gerou experiências negativas, principalmente em grandes 

centros urbanos, onde a população sofre com os efeitos negativos da urbanização sobre regiões de 

mananciais de abastecimento público, comprometendo a qualidade da água e aumentando os custos 

com o seu tratamento.  

A legislação que trata da do uso do solo urbano no Brasil, não tem conseguido preservar 

satisfatoriamente o meio ambiente das ações antrópicas negativas. O adensamento urbano não 

planejado é um dos fatores que mais contribui para a redução da qualidade de vida nas cidades, 

impactando negativamente a biodiversidade. A ocupação urbana economicamente viável, 

socialmente justa e com a preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, em favor 

do desenvolvimento sustentável, favorece toda a sociedade (KAUFFMANN et al., 2003). 

Para se garantir o suprimento de água em quantidade e qualidade necessárias, as bacias 

hidrográficas de mananciais destinados ao abastecimento público, necessitam de regras específicas 

de ocupação. No caso de mananciais contidos em Unidades de Conservação (como é o caso das 
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APAs), as regras específicas devem fazer parte do Plano de Manejo previsto no Artigo 27 da Lei N° 

9.985/2000.  Embora a APA do Rio Vermelho tenha sido criada no dia 14 de agosto de 1998 e a Lei 

N° 9.985/2000 estabelece prazo de 05 (cinco) anos para a elaboração do Plano de Manejo da 

Unidade de Conservação a partir da data da sua criação, muitas Unidades de Conservação criadas 

há mais de cinco anos ainda não possuem seus Planos de Manejo. 

 

3 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho 

abrangeram o levantamento de dados e informações que possibilitassem uma descrição das bacias 

dos atuais mananciais de abastecimento superficiais de São Bento do Sul, o levantamento de dados 

e informações que possibilitassem estimar as demandas para usos prioritários e na medida do 

possível confrontá-las com dados reais, bem como obter informações sobre as disponibilidades 

hídricas dos mananciais de abastecimento em situações de estiagem. Para uma melhor compreensão 

e entendimento na realização deste trabalho, fez-se necessário diversas visitas a campo motivadas 

por diversas finalidades: desde o reconhecimento de campo com a obtenção de informações para a 

sua caracterização bem como a comprovação e verificação de informações obtidas, buscando-se 

também conhecer melhor as características naturais e a realidade local.  

 

3.1    Caracterização da área de estudo e dos mananciais de abastecimento 

Para a caracterização da área de estudo, realizou-se a busca de dados e informações, incluindo 

também, saídas a campo e análise de imagens de alta resolução. Procurou-se descrever as principais 

características da área de estudo, buscando-se ilustrar e enfatizar detalhes importantes.  

 

3.2     Estimativas das demandas hídricas 

Para se proceder a estimativa das demandas para o abastecimento humano e a dessedentação 

de animais, fez-se inicialmente o levantamento de dados do IBGE, relativos à população e efetivo 

do rebanho dos municípios pertencentes à área de estudo.   

 

3.2.1 Demanda para o abastecimento da população urbana 

A demanda para o abastecimento da população urbana, para o ano de 2007, foi estimada com 

base no coeficiente de captação de água em áreas urbanas brasileiras.  Inicialmente, fez-se o 

levantamento dos dados da contagem da população do IBGE, realizada no ano de 2007.  

Considerando-se a faixa populacional municipal para cada data, e considerando-se também para o 
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ano de 2007, o mesmo percentual entre a população urbana e rural observados no censo de 2000, 

pode-se obter as estimativas das demandas para o abastecimento humano, urbano e rural, em cada 

data considerada.  

     Para as estimativas da demanda da população urbana, foram utilizadas informações  sobre 

o coeficiente de captação de água em áreas urbanas brasileiras1 do SNIS (Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento), disponibilizadas pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada).  A Tabela 1 apresenta os valores para o coeficiente de captação de acordo com a faixa 

populacional. 

Tabela 1 – Coeficiente de captação de água em áreas urbanas brasileiras. 
Faixa populacional nacional Coeficiente de captação (L/hab.dia) 

0 – 10.000 218 
10.001 – 100.000 218 
100.001 – 500.000 285 
> 500.000 295 

      

       Fonte: Sugai (2003, p.290). 
 
 

Multiplicando-se a população urbana do município pelo respectivo coeficiente de captação, 

obteve-se as demandas diárias da população urbana do município. 

 

3.2.2 Demanda para o abastecimento da população rural 

As estimativas das demandas da população rural foram feitas adotando-se um consumo per 

capita de 60 L/hab.dia.  Em seguida, foram determinadas as demandas diárias para a população 

rural, a partir do produto do consumo per capita pela respectiva população rural. 

 

3.2.3 Demanda para a dessedentação de animais 

Pesquisou-se, junto ao IBGE, dados referentes aos efetivos dos rebanhos municipais para 

diversas datas, especialmente, para o ano de 2007.  Foram considerados os consumos de água 

correspondentes aos grupos animais de bovinos, bubalinos, eqüídeos, ovinos, suínos, caprinos e 

aves.  A Tabela 2 traz informações  sobre o consumo per capita de água por grupo animal.  

Como os dados do IBGE referentes ao rebanho bovino são totais, adotou-se o consumo por 

cabeça de 60 L/dia para este grupo.  

Com base nos dados obtidos, elaborou-se gráficos que possibilitam a análise e evolução 

temporal dos mesmos, possibilitando uma visualização mais ampla das variáveis em estudo. 

 

                                                 
1 O coeficiente de captação refere-se ao volume diário captado, incluindo, portanto, as perdas do sistema. 



11 
 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

 

Tabela 2 – Consumo per capita de água por grupo animal 
Grupo animal Consumo diário por cabeça (L/dia) 

Bovinos de corte 50 
Gado leiteiro confinado 70 
Bubalinos 60 
Eqüídeos  40 
Ovinos 7 
Suínos  20 
Caprinos 7 
Aves 0,36 

         

    Fonte: Sugai (2003, p.291). 
 
 
 
 

3.3     Obtenção das disponibilidades hídricas 

Para a obtenção da vazão de estiagem Q7,10, foi utilizado o modelo de regionalização de 

vazões do CEHPAR.   

 

3.3.1  Determinação da vazão Q7,10  do Rio Negrinho em São Bento do Sul (no ponto de captação 

do SAMAE)   

Para a determinação da vazão Q7,10 no ponto de captação do Rio Negrinho, condiderou-se uma 

precipitação média anual, na área de contribuição, mmP 675.1= (mapa de isoietas do modelo), um 

coeficiente de escoamento médio anual 356,0=μ  (Bacia 65-A), e expoente da curva de depleção 

1)(0208,0 −= diaα  (Bacia 65-A). Utilizando-se as equações do modelo e considerando-se a área da 

bacia de contribuição para a captação do SAMAE no Rio Negrinho, que é de 17,61 km² chegou-se 

ao valor da vazão Q7,10 no ponto de captação. 

 

3.3.2  Determinação da vazão Q7,10 do Rio Vermelho em São Bento do Sul (no ponto de captação 

do SAMAE)   

Para a determinação da vazão Q7,10 no ponto de captação do Rio Vermelho, condiderando-se 

uma precipitação média anual, na área de contribuição, mmP 825.1= (mapa de isoietas do modelo), 

um coeficiente de escoamento médio anual 590,0=μ  (Bacia 82-B), e expoente da curva de 

depleção 1)(0356,0 −= diaα  (Bacia 82-B).  Utilizando-se as equações do modelo e considerando-se 

que a área de contribuição para a captação do SAMAE no Rio Vermelho é de 54,20 km², chegou-se 

ao valor da vazão Q7,10 no referido ponto de captação. 
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4       RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1    Caracterização e estimativas das demandas para os usos prioritários 

No que diz respeito ao uso dos recursos hídricos, o consumo humano, por ser prioritário, 

figura entre os usos mais nobres.  

“Por ser prioritário, o abastecimento humano requer que se faça reserva de água em todos os 

mananciais para esta finalidade, observando-se criteriosamente as características de qualidade e 

quantidade aceitáveis para atender às crescentes necessidades da comunidade” (FERNANDEZ; 

GARRIDO, 2002, p.136). 

Outro uso prioritário da água é a dessedentação de animais, em que o consumo per capita 

varia bastante com o grupo animal considerado, podendo variar desde valores inferiores a 1 litro por 

dia no caso de aves, até valores superiores a 60 litros por dia no caso de bovinos e bubalinos.   
 

4.1.1 Demanda para o abastecimento humano 

Ao analisarmos o comportamento do crescimento populacional no município de São Bento do 

Sul desde o ano de 1970, pode-se perceber que o aumento populacional foi rápido e intenso, com 

uma característica particular: a concentração populacional na área urbana. A Tabela 3 mostra os 

dados populacionais do município para o período de 1970 a 2007. 

Tabela 3 – População de São Bento do Sul – 1970 a 2007 
Ano População Total População Urbana População Rural 
1970 16.656 9.454 7.202 
1980 35.206 31.594 3.612 
1991 50.328 45.103 5.225 
1996 57.098 49.572 7.526 
2000 65.437 61.826 3.611 
2007 72.548 ... ... 

         Fonte: IBGE 
 
 

Considerando-se a faixa populacional do município para cada data, e considerando-se também 

para o ano de 2007, o mesmo percentual entre a população urbana e rural observados no censo de 

2000, pode-se obter as estimativas das demandas para o abastecimento humano em cada data 

considerada.  A Tabela 1 apresentada na seção 3, mostra os valores para o coeficiente de captação 

de acordo com a faixa populacional. As estimativas das demandas para o abastecimento da 

população rural foram feitas adotando-se um consumo per capita de 60 L/hab.dia, conforme 

apresentado na seção 3. A Tabela 4 mostra as demandas estimadas para o abastecimento humano no 

período considerado, e na Figura 6 pode-se visualizar sua evolução. 
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Tabela 4 – Demandas estimadas para o abastecimento humano - São Bento do Sul – 1970 a 2007 
Ano Demanda Total 

(L/s) 
Demanda População 

Urbana (L/s) 
Demanda População 

Rural (L/s) 
1970 28,86 23,86 5,00 

1980 82,23 79,72 2,51 

1991 117,43 113,80 3,63 

1996 130,31 125,08 5,23 

2000 158,50 156,00 2,50 

2007 175,73 172,95 2,78 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Evolução das demandas estimadas para o abastecimento humano - São Bento do Sul – 1970 a 2007. 
 

 

Da análise das demandas estimadas para o abastecimento humano, no ano de 2007, para o 

município de São Bento do Sul, verifica-se que mais de 98% da demanda total corresponde à 

população urbana. O que se verifica na prática, quando percorre-se a área rural de São Bento do 

Sul, é que grande parte dos moradores também possuem ligações e fazem uso da água do SAMAE. 

Comparando-se os valores das demandas totais para o abastecimento humano de São Bento do 

Sul, estimadas para o ano de 2007, com dados reais do referido ano (obtidos do SAMAE), verifica-

se uma pequena diferença. O valor estimado da demanda para o abastecimento humano para o ano 

de 2007 ficou em 175,73 L/s e a média dos valores mensais obtidos do SAMAE para o ano de 2007 

ficou em 152,27 L/s, sendo que o máximo valor mensal (real) para o ano de 2007 ficou em 160,46 

L/s. Considerando os anos de 2006, 2007 e 2008 (correspondente a um período de 36 meses), a 

média dos valores mensais da demanda para o abastecimento humano, obtidos do SAMAE, foi de 

149,62 L/s. 
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4.1.2 Demanda para a dessedentação de animais 

Para as estimativas das demandas para a dessedentação de animais foram utilizadas 

informações do IBGE, referentes aos efetivos dos rebanhos municipais, e os consumos per capita 

de acordo com o grupo de rebanho considerado, conforme descrito na seção 3. A Tabela 5 mostra as 

demandas estimadas para a dessedentação de animais para diversas datas consideradas.   

Tabela 5 – Demandas estimadas para a dessedentação de animais (1970 a 2007) 
Ano Demanda (L/s)  

São Bento do Sul  
Demanda (L/s) 
Campo Alegre 

1974 6,33 10,51 
1980 6,19 9,70 
1991 9,01 11,50 
1996 7,29 12,37 
2000 8,47 14,14 
2007 9,97 14,24 

 

Para as estimativas das demandas para a dessedentação de animais foram considerados os 

consumos de água correspondentes aos grupos animais de bovinos, bubalinos, eqüídeos, ovinos, 

suínos, caprinos e aves.  A Tabela 2, apresentada na seção 3 traz informações  sobre o consumo per 

capita de água por grupo animal.  

A Figura 7 mostra o efetivo do rebanho para os municípios de São Bento do Sul e Campo 

Alegre e a Figura 8 a evolução das demandas para a dessedentação de animais no período de 1974 a 

2007. 

 

Figura 7 – Efetivo do rebanho de animais em São Bento do Sul e Campo Alegre. 
Fonte:  Dados municipais do IBGE. 
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Figura 8 – Evolução das demandas para a dessedentação de animais em São Bento do Sul e Campo Alegre. 
 

Analisando o gráfico que mostra a evolução do efetivo do rebanho (Figura 7), pode-se 

observar que, de acordo com os dados do IBGE, houve um incremento significativo no número de 

cabeças do ano de 2000 para o ano de 2007, porém a demanda (Figura 8), não cresceu na mesma 

proporção. Tal constatação se deve ao fato de que o incremento no número de cabeças do ano de 

2000 para 2007 ocorreu para as aves, que apresentam menor demanda per capita, enquanto que 

grupos como o dos suínos, que apresentam maior demanda per capita, sofreu redução no número de 

cabeças durante este período. 

 

4.2 Avaliação da disponibilidade hídrica em situações de estiagem e verificação de 

atendimento dos usos prioritários 

Utilizando-se o modelo de regionalização de vazões do CEHPAR, obteve-se a vazão de 

estiagem Q7,10, nos pontos de captação do SAMAE. Para o ponto de captação do Rio Negrinho, 

considerando-se a área da bacia de contribuição para a captação do SAMAE no referido manancial, 

que é de 17,61 km² chegou-se ao valor da vazão Q7,10 no ponto de captação de 76,23 L/s. No caso 

do Rio Vermelho, considerando-se que a área de contribuição para a captação é de 54,20 km², 

chegou-se ao valor da vazão Q7,10 no referido ponto de captação de 50,05 L/s. 

Considerando as captações do SAMAE no Rio Negrinho e no Rio Vermelho, em situação de 

estiagem, chegou-se que a soma das vazões Q7,10 dos dois mananciais é de 126,28 L/s. Este valor é 

inferior aos 152,27 L/s, que representa a média dos valores das vazões mensais demandadas 

(tratadas) obtidas do SAMAE de São Bento do Sul para o ano de 2007. Esta soma (126,28 L/s) 
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também é menor que as demandas estimadas para o abastecimento humano do referido município 

(175,73 L/s). Há que se ressaltar também que, se considerarmos as demandas estimadas para a 

dessedentação de animais para o ano de 2007 para os municípios de São Bento do Sul e Campo 

Alegre, e distribuirmos esta demanda considerando o critério de proporcionalidade de áreas, ter-se-

ía dentro das áreas de contribuição para as captações do SAMAE uma demanda de 1,69 L/s para a 

dessedentação de animais. Há que se ressaltar ainda que o SAMAE possui dois poços semi-

artesianos, cuja soma das vazões oscila em torno de 5,5 L/s. A água destes poços recebe cloro e 

flúor antes de ser distribuída. 

Após estas considerações, pode-se constatar que, considerando-se a média dos valores das 

vazões mensais demandadas (tratadas) obtidas do SAMAE, mesmo com a utilização da água dos 

dois mananciais superficiais e dos dois poços, em situação de estiagem, pode-se observar um déficit 

hídrico de aproximadamente 22,2 L/s. Na realidade, o cenário pode ser muito mais crítico se 

considerarmos que as águas do Rio Negrinho tiveram sua qualidade sensivelmente reduzida devido 

ao processo de urbanização que ocorreu no entorno da captação e cogita-se inclusive em desativar a 

captação no referido manancial. Não bastasse esta situação desfavorável frente à estiagem (situação 

vivenciada pelos São Bentenses também durante a estiagem de 2006), o manancial do Rio 

Vermelho que encontra-se inserido em uma Área de Preservação Ambiental (que ainda carece de 

regras específicas de ocupação), apresenta-se em muitos trechos sem vegetação ciliar, o que pode 

colocar em risco não somente a qualidade da água, mas também favorecer o assoreamento da 

pequena represa de onde é captada a água para o abastecimento, reduzindo ainda mais o volume de 

acumulação, que já é reduzido. Na Figura 9 pode-se observar seu estado de assoreamento e a 

redução do nível d’água ocorrido durante uma breve estiagem no mês de abril de 2009. 

 

Figura 9 – Represa do Rio Vermelho - Principal fonte de captação para abastecimento de São Bento do Sul. 

 

Há que se falar ainda, na necessidade de manutenção de uma vazão ecológica que assegure 

não somente a sobrevivência das espécies aquáticas, como por exempo os peixes, mas também o 

meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e futuras gerações, direito assegurado 

pela Constituição Federal Brasileira de 1988. 
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Figura 10 – Represa do Rio Vermelho – No detalhe, tubulação para mantenção de uma vazão mínima no rio. 

 

5       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de urbanização promove a redução da área permeável da bacia, diminuindo a 

infiltração e aumentando o escoamento superficial durante o período chuvoso, assim como, reduz o 

armazenamento de água no solo, necessário para a manutenção de vazões mínimas no período seco 

(BEATO et al., 2003). 

Para Ribeiro e Machado (2006), a expansão urbana e o crescimento demográfico, além de 

influenciarem significativamente sobre as demandas hídricas, aumentando-as, podem fazer com que 

áreas de mananciais sejam ocupadas além da sua capacidade de suporte refletindo em modelos de 

uso do solo incompatíveis com sua função de abastecimento público. A água é o elemento que sofre 

de forma mais direta os impactos motivados pelo crescimento demográfico e/ou econômico. 

A expansão desordenada das cidades, sem a infra-estrutura adequada tem comprometido a 

renovação e a qualidade dos recursos hídricos. O aumento da taxa de impermeabilização do solo, a 

ocupação das várzeas, supressão da vegetação ciliar, bem como o lançamento de efluentes nos 

corpos d’água sem o devido tratamento, têm comprometido a quantidade e a qualidade do recurso 

água. Atualmente, têm-se enfatizado cada vez mais a necessidade de se valorizar os recursos 

naturais e promover sua utilização sustentável e racional. Alertas de organismos internacionais, 

associados às problemáticas locais despertam as pessoas para a reflexão e mudanças de atitude no 

sentido de se promover a conservação e o uso racional do bem comum água. O aumento das 

demandas ocasionado pelo crescimento populacional e pelo uso mais intensivo da água nas 

atividades humanas, muitas vezes sem os cuidados necessários, passou a gerar uma série de efeitos 

inconvenientes que contribuem para a sua escassez. Diante deste cenário, não é fácil para os órgãos 

públicos responsáveis pelo abastecimento de água, garantir este recurso tão indispensável em 

quantidade e qualidade desejadas. Muitas vezes, a população mais desavisada só toma consciência 

do devido valor do recurso água, quando o mesmo começa a se tornar escasso. Por isso, é 
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necessário que toda a sociedade se engaje num processo de gestão participativa deste recurso, 

promovendo seu uso racional e tomando providências no sentido de se garantir que as futuras 

gerações também tenham seu direito de acesso garantido. E para que isto efetivamente ocorra, é 

necessário que a sociedade passe a olhar o meio ambiente de uma forma diferente, e que esteja 

ciente do quanto depende do seu equilíbrio. A garantia da disponibilidade de água em quantidade e 

qualidade para o abastecimento humano envolve também projetos de educação ambiental 

associados a projetos de preservação.  
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