24 de Novembro

Dia do Rio

Dia do Rio
A data foi instituída no estado de Santa Catarina
por meio da Lei n° 13.748/2006. Atualmente,
segundo a Lei n° 17.335/2017, a data será
orientada para a realização de eventos a ela
alusivos, com a finalidade de fiscalizar a
qualidade da água, apresentando e assegurando
soluções para a preservação e conservação dos
processos ecológicos essenciais à sadia
qualidade de vida, em meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Desde o começo das civilizações, os rios tiveram
papel fundamental para a formação de
comunidades, cidades e para a sobrevivência dos
homens. Deles se tirava água para consumo, se
aproveitava das cheias para realizar os plantios, e
também utilizava-se do seu movimento para
descartar águas contaminadas por urina, fezes e
lixo proveniente das atividades humanas.
Os rios têm uma capacidade de se regenerar,
porém tal capacidade é limitada, e com a evolução
da humanidade e da tecnologia, e o crescimento
das cidades, a quantidade de poluentes que são
destinadas aos rios têm ultrapassado tal
capacidade, tornando-os cada vez mais poluídos.
Hoje, os rios também são procurados para
atividades de lazer como banho e esportes
aquáticos. Além disso, são usados para produção
de energia elétrica, usinas hidrelétricas principal
matriz energética do Brasil.

Rios de Araquari
Três rios percorrem o município de Araquari: o
Rio Parati, que nasce no município, o Rio Piraí e
o Rio Itapocu. O Parati e o Piraí tem extensão
aproximada de 20 km, já o Rio Itapocu tem
aproximadamente 40 km de extensão.

Análises de qualidade das águas
da Barra do Itapocu
A qualidade da água da Lagoa da Cruz e do Rio
Itapocu, corpos de água localizados no bairro
Barra do Itapocu, do Município de Araquari
foram analisadas.
As análises foram realizadas nos dias 24/01/2020
(Acquaplant Química do Brasil Ltda), 09/11/2020
(Umwelt) e 26/05/2021 (Laboprime). Foram
analisados 08 pontos de coleta, sendo 04 no Rio
Itapocu e 04 na Lagoa da Cruz.
Os corpos de água do bairro foram analisados
pelos padrões de cursos hídricos doces de classe
2, conforme Resolução Conama 357/2005, os
quais quando respeitam os padrões de
qualidade estipulados, podem ser destinados:
a) ao abastecimento para consumo humano,
após tratamento convencional;
b) à proteção das comunidades aquáticas;
c) à recreação de contato primário, tais como
natação, esqui aquático e mergulho, conforme
Resolução CONAMA n° 274/2000, a qual trata
dos padrões de balneabilidade;
d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e
de parques, jardins, campos de esporte e lazer,
com os quais o público possa vir a ter contato
direto; e
e) à aquicultura e à atividade de pesca.

Análises de qualidade das águas
da Barra do Itapocu
A maioria dos parâmetros de qualidade da água
atenderam aos padrões estabelecidos pela
legislação. Contudo, é importante salientar que
tais resultados não atestam a balneabilidade
(segurança dos banhistas) do local, visto que
para tal seria necessário realizar análises
complementares.
Os resultados atestam apenas que o Rio Itapocu
e a Lagoa da Cruz se encontram com qualidade
bastante próxima das exigidas para os usos
estipulados para águas de Classe 2. É importante
observar que os resultados das análises sofreram
interferência
das
condições
de
marés
astronômicas, ou seja, devido a proximidade
com o mar a qualidade dessas águas se altera a
depender do período em que são coletadas para
realização das análises.
Para Balneabilidade, foi analisada a qualidade
das águas do Mar da Praia da Barra do Itapocu
entre 07/12/2020 à 04/01/2021 e obteve-se
resultados de qualidade de água própria para
contato
primário
(banho)
na
categoria
Excelente.
A FUNDEMA pretende continuar realizando
análises de qualidade dos cursos de água do
Bairro Barra do Itapocu.
*marés astronômicas - Movimento
mudanças das fases da lua.

dos

mares

devido

às

Preservação
Somos totalmente dependentes da água para
nossa sobrevivência. Por isso, precisamos estar
conscientes das atitudes que podemos tomar
para preservar sua quantidade e sua qualidade.
Os rios sofrem cada vez mais com a evolução da
sociedade, pela poluição de suas águas com
urina e fezes, pela poluição industrial, por
descarte incorreto de lixo, impermeabilização do
solo e pelo desmatamento de suas margens.
É preciso ter consciência sobre a origem da
água que usamos para beber, que usamos para
tomar banho, que limpar nossas ruas, regar
nossos jardins, proporcionar o crescimento do
nosso alimento, que permite a produção de
energia hidrelétrica, dentre outras atividades
humanas que são dependentes desse recurso.

Matas ciliares
Preservação e Recuperação
A Mata Ciliar é protegida pelo Código Florestal.
Segundo essa lei, a área de proteção das margens
dos rios, varia de acordo com a sua largura.
Essas áreas exercem papel
fundamental na proteção
dos
rios,
funcionando
como uma esponja.

Sua importância:
Evita o ressecamento
do solo;
Protege os rios da
entrada e transporte
de resíduos sólidos;
Evita a erosão (desbarrancamento) do solo
das margens do rio, além de evitar seu
assoreamento;
Preserva a flora e a fauna que habitam essas
áreas,
contribuindo
para
evitar
o
desaparecimento de espécies;
Protege populações e imóveis de enchentes
e alagamentos, e reduz a ocorrência desses
fenômenos;
Contribui para
infiltração da
água no solo.

Nossa água
A água consumida por nós seres humanos é
proveniente de rios ou de águas subterrâneas.
Tais águas geralmente precisam ser tratadas
antes do consumo, pois, conforme já
apresentado, nossos rios, por passarem por
áreas rurais e urbanas, carregam poluição
proveniente das nossas atividades.
Consumir água contaminada pode causar
muitas doenças, como a cólera, teníase,
esquistossomose, febre entre outras.

Quando nossas residências não são atendidas
pelo sistema público deve-se providenciar
sistemas
de
tratamento
adequados,
principalmente para a água que será consumida
e/ou usada no preparo de alimentos. Assim
como o tratamento do esgoto, verificando o
distanciamento adequado entre os dois
sistemas para evitar que a água seja
contaminada.

Nossa água
É de responsabilidade de cada cidadão realizar a
ligação ao sistema de tratamento de esgoto
público, e quando o mesmo não existe realizar a
construção e instalação de um sistema de
tratamento de esgotos adequado.
Tais atitudes contribuem para manutenção da
qualidade ambiental, mas não só isso, também
para a manutenção da qualidade de vida das
pessoas que vivem nas proximidades, e da
própria família que produz os efluentes.

Considerando que os cursos de água superficiais
e subterrâneos estão interligados, o tratamento
adequado dos efluentes sanitários interfere na
saúde dos banhistas e moradores.
Até mesmo o meio rural pode causar
interferências negativas nos rios que por ele
passam. Os agrotóxicos e fertilizantes podem
interferir negativamente na qualidade das águas
e dos seres que vivem e dependem dela.

Para refletir
É importante sempre lembrar que tudo está
conectado. As águas dos rios chegam ao mar,
evaporam e com a chuva voltam ao chão,
abastecendo rios, lagos e os lençóis freáticos.
Por isso é tão importante cuidar das águas
próximas às nossas casas.

Para Agir
Caso sua residência não seja atendida pelo
sistema público de coleta de esgotos, é sua
obrigação realizar a instalação e manutenção
adequada de um sistema de tratamento
individual de esgotos.
Elaboramos uma cartilha para orientar os
cidadãos que precisam realizar essa
adequação.
Clique aqui e confira!
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