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1. Introdução 
 
 A Bacia do Rio Araranguá, Estado de Santa Catarina, compreende os municípios 
de Timbé do Sul,  Morro Grande,  Nova Veneza,  Siderópolis,  Meleiro,  Forquilhinha,  
Maracajá, a quase totalidade de Turvo e de Criciúma, a maior parte de Jacinto Machado 
e Araranguá e parte de Içara. São municípios principalmente agrícolas, alguns deles 
mineiros e dois deles com atividade turística, apresentando problemas de vários tipos e 
ordens. Os problemas mais graves são as enchentes e a contaminação das águas pela 
atividade mineira. Entretanto, existem outros que são a contaminação das águas por 
dejetos de pocilgas e por ausência de tratamento de esgotos, os relacionados à obtenção 
de água potável e de materiais de construção civil, a manutenção de estradas e pontes. 
Os problemas com o tratamento de esgotos ocorrem em toda a área mas são acentuados 
nas ocupações sobre os depósitos arenosos, no leste da mesma, principalmente os 
holocênicos que correspondem dentro desta bacia à  parte leste dos municípios de 
Araranguá e Içara. 
 
 
2. Localização 
 
 Esta bacia de drenagem situa-se entre a borda do planalto sul-brasileiro e o 
Oceano Atlântico e entre os paralelos 28o26’ e 29o04’ LS como limites extremos. 
 
 
3. Metodologia 
 
 Os trabalhos na área objetivando o mapeamento geológico e geomorfológico 
permitiram a delimitação dos depósitos de leques aluviais que testemunham a 
paleohidrologia da área. Os trabalhos com os canais atuais mostram que os processos 
geradores dos leques continuam atualmente. Os relatos das enchentes pela população e 
o registro de sucessivas catástrofes ao longo do sopé da Serra Geral permitem 
demonstrar as áreas de risco. 
  
 Os mesmos trabalhos de mapeamento possibilitaram determinar os depósitos 
arenosos, e a análise dos dados levantados evidencia as condições a que estão 
predispostas as populações que os ocupam. As áreas ribeirinhas relativas aos depósitos 
de paleolagunas, paleoestuários e paleolacustres também estão incluídas nesta análise. 
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 Em resumo, o trabalho de muitos anos nesta bacia fluvial permitiu a observação, 
o exame, os questionamentos junto à população e a reflexão sobre os processos que ali 
ocorrem. 
 
 
4.  A Serra Geral e os depósitos de leques aluviais 
 
 A Serra Geral é uma parte de um grande escarpamento que ocorre 
subparalelamente à costa leste brasileira, do Estado do Rio Grande do Sul ao do Espírito 
Santo. Ela é a borda do Planalto Sul Brasileiro que está sustentado pelas rochas 
sedimentares e ígneas da Bacia do Paraná. 
 As rochas ígneas são basaltos e diabásios. Os basaltos se sucedem verticalmente 
em vários corpos correspondentes a sucessivos derrames que ocorreram no Mesozóico. 
Chegam a alcançar na área a espessura de 800m e pertencem à Formação Serra Geral. 
Eles situam-se sobre o arenito eólico da Formação Botucatu. 
 Os basaltos apresentam uma série de juntas ou fraturas tanto verticais como 
horizontais, relacionadas ao resfriamento da lava. Os planos entre os vários corpos de 
basalto bem como os gerados pelo resfriamento na época da cristalização do magma,  
facilitam grandemente a alteração supérgena. 
 A borda do planalto apresentando desníveis de 800 a 1.100m, na bacia estudada, 
apresenta em muitos trechos declividades de 43o a 45o ou 80% a 100%. A parte superior 
da mesma é vertical em muitos trechos. 
 Nesta escarpa a vegetação se fixa, freqüentemente com suas raízes penetrando as 
fraturas da rocha. 
 Na base desta escarpa, mudando abruptamente a forte declividade, estão 
depósitos de leques aluviais que se espraiam para leste, das altitudes de 200m até cerca 
de 10m, com declividades menores que 1o em geral. 
 Estes depósitos tem como embasamento rochas sedimentares do Grupo Passa 
Dois e o Arenito Botucatu. Mesmo podendo ter  estas rochas como fontes dos 
sedimentos, a quase totalidade dos depósitos é constituída por fragmentos de basalto. 
 Os leques aluviais têm como fácies mais importante a de rudáceos, havendo uma 
fácies de sedimentos areno-silto-argilosos que não é predominante. Os corpos de 
rudáceos são principalmente clasto-suportados o que evidencia serem depósitos fluviais 
de canais. 
 A superfície abrangida por estes depósitos na área da Bacia do Rio Araranguá é 
de cerca de 900 km2. Como são principalmente depósitos de canais fluviais eles 
evidenciam o grande deslocamento ou migração lateral dos canais, ocupando ao longo 
do tempo, toda esta ampla superfície. Os mesmos processos são vigentes atualmente o 
que demonstra a posição de risco da população lá situada. 
 Os canais entrelaçados (braided) é o padrão dos rios, típico das áreas de leques. 
Com exceção dos canais na escarpa e do canal principal da bacia, nos trechos onde tem 
as toponímias de Itoupava e Araranguá, todos os demais podem mudar de curso após 
uma cheia. 
 Os processos que operaram e operam na área mostram que hidrologicamente 
toda a superfície dos leques aluviais são áreas de risco. A   escarpa e o sopé entre 200m 
e 80m de altitude são as de risco maior. 
 Tanto os grandes eventos, isto é, os mais raros, quanto os eventos comuns de 
cheias menores são perigosos e causam danos. Freqüentemente as pontes são 
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carregadas, a população fica ilhada e em muitos rios ou trechos de rios o poder público 
prefere cimentar uma faixa transversal do canal para facilitar a passagem de carros e 
pedestres, a construir pontes. Onde estas são indispensáveis muitos modelos tem sido 
implantados. A maioria é perdida nas cheias comuns que ocorrem todos os anos. 
 As cheias comuns, muitas vezes, são acompanhadas de condições atmosféricas 
de tempo limpo, sem nuvens, na área dos leques, porém, com chuvas na escarpa da 
“serra”. Estas cheias inundam violentamente os canais e extravasam, tenham eles 
margens de 0,50m ou de 3-4m. 
 Tem-se verificado mortes de agricultores no campo e de mulheres lavando roupa 
nos rios, com cheias deste tipo. 
 Estas cheias também tem importância geomorfológica pois elas podem carrear 
tal carga de seixos que bloqueia o canal obrigando o rio a se desviar, usando um canal 
que estava sem água, ou, construindo outro. O canal anterior pode apresentar-se seco 
durante meses ou anos e pode voltar a ser usado pela corrente. Ele apresentará água em 
períodos de chuvas, ou de cheias que ultrapassem a barra de seixos que impediam o seu 
livre curso. 
 Por outro lado, há necessidade de serem melhor entendidas  as relações e 
conseqüências das tempestades atmosféricas e tempestades hidrológicas na área, 
levando-se em consideração o tipo de terreno - grandes extensões de depósitos rudáceos 
e de arenitos, além das turfeiras - e o seu papel na oferta de água para os processos 
atmosféricos. A escarpa ou frente montanhosa resfria o vapor de maneira relativamente 
lenta e a precipitação é prolongada mas raramente pesada. Uma tempestade necessita de 
uma ascensão de grandes quantidades de ar em convergência acompanhado de uma 
grande oferta de vapor. A convergência parece ser o mecanismo que melhor explica a 
rápida condensação deste vapor. 
 Os eventos catastróficos maiores não são tão raros na área pois aconteceu em 
março de 74, em dezembro de 95 e a população faz referência a cheias que produziram 
mudanças de canais fluviais, inclusive de trechos dos maiores rios, há 50-60 anos. Nesta 
época a ocupação do sopé da escarpa era pequena e a população bem menor. 
 Esses eventos com pesadas chuvas sobre as escarpas são acompanhados por 
escorregamentos da rocha alterada ou em alteração, cujo material vai entrar na dinâmica 
dos canais ampliados, em largura e/ou em número, causando grandes danos. 
 
 
5. Os depósitos arenosos 
 
 Estes depósitos arenosos, pleistocênicos e holocênicos, praiais e eólicos, estão 
sendo ocupados tanto por agricultores e suas atividades, com habitat disperso, como por 
concentrações urbanas. 
 Estes depósitos são constituídos por areias dominantemente finas e portanto, 
com alta permeabilidade. 
 Deles se busca obter água e neles são dispostos esgotos. 
 Os depósitos paleo-praiais de maior altitude têm tido a preferência para o 
estabelecimento de núcleos urbanos como os de Araranguá, Maracajá, Sombrio, Santa 
Rosa do Sul e São João do Sul. 
 Seus aqüíferos não têm sido suficientes para suprir esta população e muitos deles 
têm buscado água subterrânea profunda. 
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 Os problemas maiores de água e esgoto estão situados nas áreas dos depósitos 
holocênicos, onde estão estabelecidas vilas balneárias como Arroio do Silva, Morro dos 
Conventos, Praia da Caçamba e vilas de pescadores como Barra Velha e Ilhas. 
 A contaminação das águas tem sido verificada pelo controle sobre os hotéis e a 
eutrofisação das praias. Os esgotos saturam estas areias e há emissão para as praias 
onde se observa a proliferação de algas verdes. 
 Cada comunidade deveria ter sua própria estação de tratamento de efluentes 
domiciliares e comerciais, sendo a água para consumo, obtida a partir da Serra Geral em 
área mantida como parque, principalmente onde aflora o Arenito Botucatu. 
 Outros problemas que este setor enfrenta são: a mineração de areias eólicas, 
restando grandes cavas cheias de água; o problema de manutenção de estradas mesmo 
as carroçáveis, devido às condições altamente friáveis dos terrenos em períodos secos e, 
o nível freático alto em períodos de chuvas. 
 
 
6. As áreas dos depósitos de paleolagunas, paleoestuários e paleolacustres 
 
 Estes depósitos apresentam topo plano e com altitudes abaixo de 5m, na sua 
maioria.  São portanto inundáveis, como aqueles ao longo do baixo curso do Rio 
Araranguá. Nestes tipos de depósitos situa-se a localidade de Barranca, na margem 
esquerda do Rio Araranguá e ao norte da cidade homônima, e grande parte do vale do 
Rio dos Porcos, o afluente da margem esquerda no extremo leste da bacia. 
 A construção da rodovia inter-praias deverá levar em conta a situação destes 
depósitos uma vez que exigirão pontes ou elevados de extensão considerável para que 
esta rodovia não fique freqüentemente coberta pelas cheias. 
 Áreas com pelitos têm sido mineradas para a extração de argilas para cerâmica e 
estes depósitos rebaixados aumentando as possibilidades de enchentes. 
 
 
7. A poluição mineira 
 
 A área desta bacia tem sido prospectada para carvão, mais intensamente no norte 
e no leste, e este material tem sido minerado nos municípios de Siderópolis, 
Forquilhinha e Criciúma. Esta mineração tem afetado tanto os aqüíferos subterrâneos 
quanto muitos cursos de água. O Rio Mãe Luzia com seu afluente o Rio Sangão estão 
fortemente poluídos com resíduos de carvão e trazem esta poluição para o Rio 
Araranguá, entrando neste a montante da cidade homônima. 
 A poluição e acidificação das águas têm impedido a vida aquática e o uso das 
mesmas pela população. 
 Os rios Araranguá e Mãe Luzia apresentam regime estuarino com a cunha salina 
subindo bem a montante de sua confluência. Esta situação permitia à população 
ribeirinha pescar peixes de água salgada, nestes trechos de ambos. Hoje ela não oferece 
mais este alimento, devido à referida poluição. Por outro lado, tanto as águas ácidas 
como as águas salgadas prejudicam o uso destes rios para a irrigação, nestes trechos. A 
cunha salina traz prejuízo bem menor uma vez  que o agricultor pode colocar as bombas 
de forma a não sugar a água salgada. 
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