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RESUMO 
 

 

A busca por capital a qualquer preço, leva atividades como agricultura extensiva, e 

pecuária a utilizar o máximo de suas áreas disponíveis, áreas de preservação permanente, 

muitas vezes não são respeitadas e os recursos hídricos são degradados por atividades 

diversas. O Rio Inhandava é a principal fonte de abastecimento público para a área urbana 

de Sananduva-RS,  é fonte de dessedentação de animais e também utilizado como área de 

lazer e recreação pela população do entorno. O objetivo do trabalho foi caracterizar 

ambientalmente a microbacia do Rio Inhandava e realizar o enquadramento pontual do 

principal rio da região, dando suporte para possíveis ações em gestão ambiental. A 

metodologia de avaliação baseou-se em coleta e análise de dados, sócio econômicos, do 

meio físico (água e solo) e meio biótico (flora). As coletas de água foram feitas em 16 

pontos locados estrategicamente em locais como antes e após áreas urbanas, locais com 

mata ciliar preservada e com ausência da mesma. Utilizou-se o cálculo do IQA e a 

comparação com a resolução CONAMA 357/05. Os dados sócios econômicos demonstram 

uma região baseada em serviços, seguindo de agropecuária e indústrias, também 

apresentam o êxodo rural que vem ocorrendo após a década de 80.  A qualidade de água 

avaliada pelo IQA apresenta uma qualidade geral classificada como “boa”, porém, 

avaliando conforme a resolução vigente existem parâmetros acima do recomendado, 

destacando-se fósforo e coliformes fecais. A classificação de solo apresentou diversas 

classes nos três compartimentos do Rio Inhandava, também foi possível visualizar 

conflitos com os usos e as classes de solo,  muitas atividades estão locadas em solo que não 

possui aptidão para tais usos. A necessidade de uma gestão ambiental é visível mediante 

esses resultados de caracterização ambiental. 

 

Palavras-chaves: Rio Inhandava. Qualidade de água. Gestão ambiental. 
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ABSTRACT  
 

 

The capital search at any price, lead activities such extensive agriculture, and livestock to 

use the maximum of available areas, permanent preservation areas are often not respected 

and water resources are degraded by various activities. Inhandava River is the main source 

of public water supply for Sananduva-RS urban area, is a source of livestock watering and 

also used as recreation area for the surrounding population. The objective of this study was 

to characterize environmentally the watershed of the Inhandava River, and to do the River 

framework, supporting possible action in environmental management. The methodology 

was based on data collection and analysis, socio economic, physical (water and soil) and 

biotic environment. The water samples were taken at 16 points strategically in places such 

as leased before and after urban areas, riparian areas with preserved and without riparian 

areas. We used the WQI calculation, and comparison with CONAMA Resolution 357/05. 

The socio-economic data show a region based in services, followed by agriculture and 

industry, also have the rural exodus that has occurred after the 80's. The water quality 

measured by WQI presents an overall quality classified as “good”, but the resolution 

evaluating existing parameters are above the recommended, especially phosphorus and 

fecal coliform. The soil classification presented several classes in the three compartments 

of the Inhandava River, it was also possible to view conflicts with the customs and the soil 

classes, many activities are located in soil that has no aptitude for such uses. The need for 

an environmental management is seen by these results for environmental characterization. 

 

Key-word: Inhandava River. Water Quality. Environmental Management. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

O processo de evolução e progresso da humanidade trouxe vantagens e 

desvantagens, com a degradação do ambiente natural principalmente após a revolução 

industrial. Uma das desvantagens é a busca por capital a qualquer preço, com a degradação 

dos recursos naturais e o surgimento de inúmeros problemas, que afetam negativamente a 

qualidade de vida da população e o próprio desenvolvimento econômico. Um dos 

principais problemas é a qualidade dos recursos hídricos que atendem as necessidades da 

população. Apesar de ser um dos países com maior disponibilidade hídrica, no Brasil 

existem algumas regiões onde há carência de oferta de água potável para a população 

causada pela contaminação destes recursos. O estado do Rio Grande do Sul é um dos 

estados onde existe água em abundancia, mas devido às técnicas inadequadas de uso do 

solo, lançamento de efluentes sem tratamento adequado e não conservação da mata ciliar, a 

qualidade das águas dos rios vem sofrendo constante degradação. Neste contexto enfatiza-

se a importância dos recursos hídricos localizado na região norte do Estado do Rio Grande 

do Sul, especialmente o Rio Inhandava que é a principal fonte de abastecimento urbano da 

cidade de Sananduva, sendo utilizado para recreação e lazer pela população do entorno ao 

longo de toda a sua extensão. Segundo relatórios da Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado do Rio Grande do Sul, as maiores cargas poluidoras na bacia onde se encontra o rio 

provem de efluentes domésticos e suinocultura. Outro dado importante é que 45 % da água 

utilizada na bacia é gasto com abastecimento público. Desta forma, pretende-se realizar a 

caracterização ambiental na microbacia do Rio Inhandava, visando um planejamento da 

utilização dos recursos naturais da área. 

A Lei 9.433/97 em seu Art. 7º define os planos de gestão de bacias como "Planos 

de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação 

de seus programas e projetos". Essa definição implica em seletividade e simultaneidade. 

Ao estabelecer um horizonte de longo prazo impõe-se a seleção do que é hoje prioritário e 

que deve estar presente em vários lugares no futuro. O Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos (SNGRH) instituiu ferramentas para gerenciamento e proteção dos 

recursos hídricos no Brasil. A outorga, fiscalização e cobrança pelo uso da água são alguns 

dos instrumentos de gestão e a Resolução 357/2005 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) definiu a classificação dos recursos hídricos baseado no uso 

preponderante, definindo limites para lançamento de efluentes e valores de qualidade de 
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acordo com cada classificação. Nos casos em que ainda não houve classificação, os rios 

são enquadrados como Classe 2, o que é o caso do Rio Inhandava, que é o objeto de estudo 

desta pesquisa. Os rios são muitas vezes contaminados por efluentes industriais e 

sanitários, agrotóxicos, sedimentos provenientes de erosão e outras fontes de poluição. Os 

principais parâmetros que se encontram alterados são fósforo, nitratos, oxigênio dissolvido, 

coliformes fecais e sólidos suspensos totais (MARCHESAN et. al., 2009; CUNHA et. al. 

2004; BRITO et. al., 2009). A alteração na qualidade de água de um rio pode causar 

problemas econômicos como aumento nos custos de tratamento das águas para consumo 

humano e nos gastos com saúde pública. Os problemas ambientais associados são 

alterações na vida aquática, degradação dos recursos hídricos e contaminações em todos os 

níveis da cadeia trófica.  Os problemas sociais são consequências da contaminação dos 

recursos hídricos como problemas de saúde pública e maior demanda de recursos 

financeiros que poderiam ser usados em outras áreas. O rio Inhandava abastece a cidade de 

Sananduva-RS e existem vários lugares que são utilizados como lazer pelos moradores da 

região. A caracterização ambiental da microbacia do Rio Inhandava, servirá de base para 

futuras ações de gerenciamento desse recurso hídrico fornecendo informações relevantes 

sobre o meio físico, biológico e sócio econômico, dados estes que futuramente poderão ser 

utilizados para um plano de bacias. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar ambientalmente a microbacia do Rio Inhandava e realizar o 

enquadramento pontual do principal rio da região, dando suporte para possíveis ações em 

gestão ambiental. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar geograficamente a micro bacia do Rio Inhandava. 

b) Caracterizar os meios físico, biótico e sócio econômico da microbacia do 

Rio Inhandava.  

c) Caracterizar o corpo hídrico da região, com base em dados de qualidade de 

água, comparando os resultados com a Resolução CONAMA 357/05. 

 



14 
 

 

3 DESENVOLVIMENTO 
 

3.1 Revisão Bibliográfica 

 

3.1.1 Panorama geral da Água no Brasil 

 
A humanidade encontra-se frente a um grande desafio, representado pelo 

agravamento dos problemas sociais e ambientais. O modelo de desenvolvimento adotado 

mundialmente, alicerçado apenas no crescimento econômico e na lógica de mercado, como 

um dos fatores e que tem produzido graves consequências e interferido significativamente 

na qualidade de vida das pessoas (LUCION, 2006).  

Em relação a esta questão, o conceito de sustentabilidade desenvolvido pela 

Comissão Brundtland (1987), que definiu o desenvolvimento sustentável como aquele 

“que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazer suas próprias necessidades” é um marco referencial para a análise de 

questões ambientais. Mesmo que este conceito tenha sido elaborado no início dos debates 

sobre a fragilidade do meio ambiente e a questão ambiental, voltado inicialmente para a 

questão de matriz energética e a limitação do uso dos combustíveis fósseis como solução 

para os problemas ambientais, ainda é uma premissa verdadeira. 

O Planeta Terra possui cerca de 70,8 % de sua superfície coberta com água. Dessa 

porção apenas 2,2 % são águas doces e 0,3 % estão disponíveis para o consumo humano. O 

Brasil possui cerca de 60 % da bacia amazônica em seu território, que escoa 1/5 do volume 

de água doce do mundo, sendo um diferencial comparando com outros países, dando ao 

país uma responsabilidade de gestão destes recursos. No Brasil além de existir uma imensa 

quantidade de água também existe um desequilíbrio na distribuição, a bacia amazônica 

possui 80 % da água do país, mas abastece apenas 5 % da população (ANA, 2007).  

A distribuição das águas bem como sua disponibilidade é tão importante quanto à 

qualidade das águas. Um fator que altera a disponibilidade das águas são as anomalias 

causadas pelos fatores climáticos. O Caderno Conjuntura dos recursos Hídricos no Brasil – 

Informe 2011, trás em sua edição o registro das anomalias de precipitação dos anos de 

2009 e 2010.  Com relação a analise dos desvios anuais e semestrais, pode-se afirmar que 

ambas as abordagens revelam a ocorrência de desvios positivos, ou seja, as precipitações 

foram superiores as medias históricas, no ano hidrológico 2009-2010, especialmente no 

Sul do pais e em grande parte das Regiões Hidrográficas Atlântico Sul, Uruguai, Paraná, 
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Atlântico Sudeste e Paraguai. No entanto, o extremo Norte do país, incluindo parte das 

Regiões Hidrográficas Amazônica, Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, 

Atlântico Nordeste Oriental e Parnaíba, apresentou anomalias negativas, ou seja, áreas 

onde a precipitação foi abaixo da média histórica. Com respeito a análise trimestral, o 

período de junho a agosto de 2010 foi extremamente seco no país. Destacam-se os 

registros de desvios negativos em grande parte das Regiões Hidrográficas do Paraguai e 

Paraná, incluindo boa parte do estado de Mato Grosso do Sul, e o interior de São Paulo e 

do Paraná. Já a análise do último trimestre de 2010 (out./dez.) mostra desvios negativos 

nas Regiões Hidrográficas do Paraná e do Atlântico Sul, além de boa parte da Região 

Hidrográfica Amazônica (Mato Grosso e Amazonas). Vale destacar também, no último 

trimestre do ano de 2010, os desvios positivos registrados nas Regiões Hidrográficas 

Atlântico Nordeste Oriental, parte do Parnaíba e do São Francisco. (ANA, 2011).   

A Figura 1 permite apreciar as anomalias de chuva anual, semestral e trimestral no 

ano hidrológico 2009-2010, bem como do último trimestre de 2010.  
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Fonte: ANA (2011) 
Figura 1: Anomalias de chuva anual, semestral e trimestral no ano hidrológico 

2009-2010 e no último trimestre de 2010 
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A disponibilidade hídrica bem como as vazões médias e de estiagem no país encontra-se 

apresentados na Tabela 1. A disponibilidade hídrica equivale à vazão com permanência de 

95% (Q95) e, no caso da presença de reservatórios, à vazão regularizada acrescida do 

incremental de Q95. A Bacia Amazônica ainda compreende uma área de 2,2 milhões de 

km² em território estrangeiro, a qual contribui com adicionais 86.321m3/s em termos de 

vazão média. A Bacia do Rio Uruguai ainda compreende adicionais de 37 mil km² em 

território estrangeiro, a qual contribui com 878 m3/s em termos de vazão média. A Bacia 

do Rio Paraguai compreende adicionais 118 mil km² em território estrangeiro e 595 m3/s 

em termos de vazão média. A microbacia do Rio Inhandava encontra-se na região 

hidrográfica do Uruguai.   

 

Tabela 1: Disponibilidade Hídrica e Vazões das Regiões Hidrográficas do Brasil. 

Região hidrográfica Vazão média (m3/s) Disponibilidade hídrica (m3/s) 

Amazônia 132.145 73.748 

Tocantins-Araguaia 13.799 5.447 

Atlântico Nordeste Ocidental 2.608 320 

Parnaíba 767 379 

Atlântico Nordeste Oriental 774 91 

São Francisco 2.846 1.886 

Atlântico Leste 1.484 305 

Atlântico Sudeste 3.162 1.109 

Atlântico Sul 4.055 647 

Paraná 11.414 5.792 

Uruguai 4.103 565 

Paraguai 2.359 782 

Brasil 179.516 91.071 

Adaptado de (ANA, 2011).  

 

A análise espacial da disponibilidade hídrica superficial no território brasileiro 

revela que, apesar do Brasil possuir grande oferta de água em termos globais, existe uma 

distribuição desigual dos recursos hídricos.  

Com relação à qualidade dos recursos hídricos no Brasil, a qualidade da água em 

sua grande maioria dos pontos monitorados é definida como boa conforme avaliação do 
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índice de qualidade de água, percebe-se que a variação não é significativa entre os anos 

conforme Figura 2 (ANA, 2011).  

 

Fonte: ANA  (2011). 

Figura 2: Distribuição percentual de IQA no Brasil, 2008 e 2009. 
 

 

3.1.2 Recursos hídricos no Rio Grande do Sul 

 

O estado do Rio Grande do Sul é dividido em âmbito estadual em três grandes 

regiões hidrográficas, Região Hidrográfica do Guaíba que está localizada no centro-leste e 

abrange cerca de 30 % da área do estado; Região hidrográfica das bacias litorâneas, com 

área de aproximadamente 20 % do território gaúcho e Região hidrográfica do Uruguai, 

compreendida nas regiões norte, noroeste e oeste do estado, com aproximadamente 45 % 

da área do estado, (Figura 3) (RIO GRANDE DO SUL, 2008).  

A qualidade da água na região é alterada principalmente pelo lançamento de 

esgotos, processos erosivos que causa o assoreamento dos recursos fluviais, contaminação 

por agrotóxicos, problemas com mineração e dejetos suínos (BRASIL, 2005). 
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Fonte: RIO GRANDE DO SUL (2008) 

Figura 3: Região hidrográfica do Uruguai 

 

A qualidade das águas do Rio Grande do Sul é acompanhada através de um 

programa de Monitoramento Ambiental apresenta informações sobre a qualidade da 

água, a partir de levantamentos e medições realizados pela FEPAM. Estas 

informações, além de direcionar  ações de licenciamento ambiental, têm também a 

finalidade de informar a qualidade atual dos recursos hídricos (FEPAM, 2011). A 

Figura 4 apresenta os resultados de monitoramento na região hidrográfica do 

Uruguai.   
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Fonte : FEPAM ( 2011) 

Figura 4: IQA da Rede de Monitoramento da Qualidade da Água Superficial.  

 

Os resultados de qualidade de água são no geral ótimos ou bons, ocorrem algumas 

variações devido ao manejo de solo, as características fisiográficas de cada bacia e com os 

índices de pluviosidade observados na região, no período de monitoramento. 

 

3.1.3 Bacia Hidrográfica do Apuâe-Inhandava 

 

A bacia do Apuâe-Inhandava localiza-se na região norte-nordeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, compreendendo 52 municípios com área total de drenagem de 14599,12 

km² e abrangendo a província geomorfológica do Planalto Meridional. Essa bacia possui 

como principais corpos hídricos o Rio Apuâe, Rio Inhandava (Forquilha), e Arroio Poatã 

(Figura 5) (RIO GRANDE DO SUL, 2008). 
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Fonte: RIO GRANDE DO SUL (2008) 

Figura 5: Bacia Hidrográfica do Apuâe-Inhandava 

 

Segundo estudo de BRASIL (2005), a bacia hidrográfica do Apuaê-Inhandava não 

se encontra em áreas críticas de poluição (Figura 6) e, por isso, não possui nenhum 

monitoramento com relação à qualidade da água.  

O monitoramento é um dos pilares de qualquer processo de gerenciamento, 

assegurando o acompanhamento das pressões antrópicas, do estado da água e ambientes 

aquáticos e das respostas ou resultados do sistema de gestão em termos decisões e ações 

efetivas no controle dos recursos hídricos (MAGALHÃES, 2010). 
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Fonte: BRASIL (2005) 

Figura 6: Áreas críticas de poluição na região hidrográfica Uruguai. 

 

3.1.4 Fatores que alteram a qualidade da água e seus efeitos 

 

O rio é um sistema complexo que serve como escoadouro das áreas de drenagem, 

que são as bacias hidrográficas. A complexidade desse ambiente se da devido a diversos 

usos do solo, diferentes geologias, tamanho e formas das bacias e condições climáticas 

(TOLEDO e NICOLELLA, 2002). 

A caracterização dos recursos hídricos quanto a sua qualidade é definida com base 

em diversos parâmetros, os quais representam as suas características físicas, químicas e 

biológicas. A poluição da água altera esses parâmetros, modificando as características da 

biota, inutilizando a água sem tratamento prévio entre outros prejuízos econômicos, 

ambientais e sociais (BILICH e LACERDA, 2005). 

As regiões urbanas deixaram de crescer em seu centro e expandiram-se na periferia, 

onde se encontram os recursos hídricos. Os rios que cruzam estas regiões urbanizadas estão 

com a qualidade de água em desconformidade com as legislações, necessitando de 

recuperação e gestão. Muitos se transformaram apenas em canais de drenagem, utilizados 

para transporte e afastamento dos efluentes e resíduos urbanos (TUCCI, 2008). A 

qualidade da água dos rios nem sempre é a ideal, os principais agentes dessa poluição são 

os efluentes domésticos, industriais, de atividades intensivas de criação animal e de 

atividades extensivas da agricultura (ANA, 2007). Na bacia hidrográfica Apuaê-Inhandava 
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destaca-se o consumo hídrico para abastecimento doméstico (45%) em relação a outros 

usos. A principal fonte de Demanda Bioquímica de Oxigênio na Bacia Apuaê-Inhandava é 

a suinocultura, devido principalmente a má disposição dos resíduos gerados por essa 

atividade, sendo um dos parâmetros de qualidade de água mais valorizados (SEMA, 2008). 

As fontes de poluição que alteram a qualidade dos rios são inúmeras, as mais 

difíceis de controlar são as difusas. A maioria dos rios estudados por diversos autores 

mostram que as fontes de poluição principais são: efluentes domésticos e industriais, 

processos erosivos que causa o assoreamento dos recursos fluviais, contaminação por 

agrotóxicos, problemas com mineração, dejetos suínos e deposições atmosféricas 

(BRASIL, 2005; STRIEDER et. al., 2006; OUYANG, 2005). 

A presença de metais pesados em fertilizantes e calcários em muitos casos excedem 

os níveis de metais presentes nos solos em quais os mesmos são aplicados . A presença 

significativa de alguns metais como Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em fertilizantes e calcários 

demonstram que esses produtos são fontes em potencial de contaminação de solos 

agricultáveis, que meio de erosão lixiviação/percolação alcançam os recursos hídricos 

(SINGH E STEINNES, 1994). Assim como os fertilizantes e calcário, o uso de 

agroquímicos na agricultura também é uma fonte de contaminação dos recursos hídricos. 

Dentre os agroquímicos a atrazina, tem um uso intensivo em muitas culturas (e.g. milho), e 

sua alta mobilidade em solos fazem que esse seja facilmente detectados em águas de 

superfície e subterrâneas (CEREJEIRA et al., 2003). Os risco a saúde humana do contato 

com metais pesados já são bem conhecidos (JÄRUP, 2003), com respeito a atrazina 

existem apontamentos para problemas oncológicos com a exposição a longo prazo 

(GAMMON et al., 2005). Dessa forma a avaliação desses parâmetros é de vital 

importância dentro do contexto do estudo, principalmente no que diz respeito à qualidade 

da água. 

A situação das florestas fluviais no estado do Rio Grande do Sul é precária, pois 

encontra-se em quase sua totalidade alteradas pelas atividades humanas. Atualmente, a 

recuperação de áreas de mata ciliar é reconhecida como uma das mais importantes e 

necessárias ferramentas para preservação dos recursos hídricos (BARBOSA, 1989; 

RIBEIRO, 1998; RODRIGUES E LEITÃO, 2000; CURCIO, 2006). Neste sentido, WWF 

(2003) aponta as florestas como aliadas estratégicas para manter e regularizar o suprimento 

de água das cidades. Ações que visam a manutenção e recomposição da vegetação original 

marginal aos cursos d’água adquirem caráter emergencial quando se trata das bacias 

hidrográficas A agricultura além de ser outra atividade que elimina a mata ciliar se 
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manejada de forma errada, é uma atividade extremamente poluidora devido a uso de 

grandes quantidades de fertilizantes, mal uso de dejetos como fertilizantes, uso de produtos 

fitossanitários e mau uso do solo o que causa erosão de sedimentos para a água, sendo esta 

uma fonte de poluição difusa e por isso mais difícil de ser controlada. (PRIMEL et 

al.,2005; FREITAS et. al., 2008). 

A principal importância da mata ciliar é o papel de barreira física que ela exerce 

junto ao rio, regulando os processos de troca entre os ecossistemas terrestres e aquáticos e 

desenvolvendo condições propícias à infiltração. Outra atividade importante que a mata 

ciliar realiza é a ciclagem geoquímica de nutrientes e a interação direta com o ambiente 

aquático (RODRIGUES; LEITÃO FILHO, 2004). Brito et al, (2009), comprova que a 

contaminação por sedimentos na água do rio está diretamente ligada a preservação da mata 

ciliar e que mudança substancial na granulometria do sedimento encontrado no rio em um 

mesmo ponto de coleta ocorre onde a mata ciliar esta degradada. 

O solo é um fator importante na qualidade da água, por ser parâmetro de definição 

de espécies de mata ciliares, sendo que algumas espécies tem maior poder de proteção dos 

recursos hídricos do que outras (CURCIO et al, 2006). Outro fator importante que condiz 

ao solo é sua resistência física a processos erosivos, dependendo da profundidade, textura, 

presença de gradiente textural A/B, drenagem natural, presença de lençol freático, presença 

de lençol suspenso e fatores morfológicos (FEPAM, 1999).  

A contaminação dos corpos hídricos, sobretudo com esgoto sanitário e dejetos 

animais, aumenta muito o risco de transmissão de doenças, ainda mais quando esses locais 

são utilizados pela população para a prática de recreação, que exige a ocorrência de um 

contato primário com a água. 

Corpos d'água contaminados por esgoto doméstico ao atingirem as águas das praias 

podem expor os banhistas a bactérias, vírus e protozoários. Crianças e idosos, ou pessoas 

com baixa resistência, são as mais suscetíveis a desenvolver doenças ou infecções após 

terem nadado em águas contaminadas.  

O contato primário, ou direto, impõe condições mais restritivas à qualidade da 

água, devido ao risco oferecido à saúde humana pela exposição direta e prolongada a  

organismos patogênicos, metais pesados e óleos e graxas (BENETTI & BIDONE,  2001). 

As doenças relacionadas ao banho, em geral, não são graves. A doença mais 

comum associada à água poluída por esgoto é a gastroenterite. Ela ocorre numa grande 

variedade de formas e pode apresentar um ou mais dos seguintes sintomas: enjoo, vômitos, 

dores de estômago, diarreia, dor de cabeça e febre. Outras doenças menos graves incluem 
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infecções de olhos, ouvidos, nariz e garganta. Em locais muito contaminados os banhistas 

podem estar expostos a doenças mais graves, como disenteria, hepatite A, cólera e febre 

tifoide. (CETESB, 2011.)  

 

 

3.1.5 Formas de avaliação da Qualidade da Água 

 

A importância do monitoramento das redes hidrográficas se dá pela rápida 

identificação das alterações ambientais dos ecossistemas aquáticos, tais como: 

identificação imediata nas modificações das propriedades físicas e químicas da água; 

detecção precisa da variável modificada e determinação das concentrações alteradas 

fazendo assim com que as fontes de poluição sejam facilmente identificadas 

(FUZINATTO, 2009).  

O índice de qualidade da água (IQA) foi elaborado em 1970 pelo National 

Sanitation Foundation (NSF), dos Estados Unidos, baseado em uma pesquisa com 

especialistas de qualidade de águas. Cada especialista indicou os parâmetros a serem 

avaliados, o peso relativo dos mesmos e a condição com que se apresentam cada parâmetro 

(BRASIL, 2005).  O Conselho Canadense de Ministros de Meio Ambiente criou um índice 

de qualidade de água semelhante ao IQA usado no Brasil, com finalidade de facilitar o 

entendimento da qualidade da água em um único valor, sendo facilmente interpretado em 

todas as classes da sociedade (ROSEMOND et al, 2009). O IQA é utilizado em vários 

outros países, cada um com suas peculiaridades, alguns utilizam índices biológicos e outros 

baseados em procedimentos estatísticos, mas o mais usado é o desenvolvido pela NSF 

(RIO GRANDE DO SUL, 2005). O IQA apresenta desvantagens quanto à análise de dados 

devido ao fato de não analisar parâmetros isoladamente e somente o conjunto destes, além 

de ser facilmente aplicado, sendo bastante didático e não ambíguo, ou seja, não exagera na 

severidade do problema da poluição das águas, sendo adequado para mensurar a qualidade 

da água com referência a todas as normas estabelecidas. O IQA é empregado nas mais 

diferentes formas como uma metodologia integradora, por  converter várias informações 

em um único resultado numérico (ALMEIDA; SCHWARZBOLD, 2003), representa o 

nível de qualidade de água e elimina  tendências individuais de pesquisadores. O uso de 

IQA é uma tentativa que todo programa de  monitoramento de águas superficiais prevê 

como forma de acompanhar, através de informações resumidas, a possível deterioração dos 

recursos  hídricos ao longo da bacia  hidrográfica ou ao longo do tempo . No 
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desenvolvimento de um IQA é imprescindível a minimização do chamado efeito eclipse, o 

qual ao agregar inúmeras variáveis em um único número pode produzir uma atenuação 

negativa de uma das variáveis frente às demais consideradas para este cálculo (SIMÕES et 

al, 2007). 

O IQA é uma ferramenta interessante para analisar a qualidade dos recursos 

hídricos, porém pode mascarar alguns dados (efeito eclipse), por isso é importante à 

análise pela Resolução CONAMA 357/2005. A Resolução CONAMA dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. A Resolução divide as 

águas doces conforme seus usos em: 

a)  Classe especial: ao abastecimento para consumo humano, a preservação do 

equilíbrio natural das comunidades aquáticas, a preservação dos ambientes 

aquáticos em unidades de conservação de proteção integral.  

b) Classe I: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento, proteção das 

comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, a irrigação de hortaliças.    

c) Classe II: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento, proteção das 

comunidades aquáticas, a recreação de contato primário, a irrigação, a aquicultura e 

a atividade de pesca.  

d) Classe III: ao abastecimento para consumo humano, após tratamento, a irrigação de 

culturas arbóreas, a pesca amadora, a recreação de contato secundário, a 

dessedentação de animais.  

e) Classe IV: a navegação, a harmonia paisagística.  

 

3.1.6 Principais Legislações sobre gestão dos Recursos Hídricos 

 

Em relação a preservação do Meio Ambiente, e com isso a preservação dos 

Recursos Hídricos, a carta magna, que em seu artigo 225, impõe ao poder público e à 

coletividade o dever de preservar e proteger o meio ambiente para as presentes e as futuras 

gerações. A divisão das águas nacionais encontra-se entre as que integram o domínio da 

União e as que pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. As águas de domínio da União 

encontram- se, de acordo com o artigo 20, incisos III e VI, da Constituição Federal, os 

lagos, os rios em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de 

limites com outras nações, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 

como o mar territorial. Encontram-se sob domínio dos estados, analisando o artigo 26, 
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inciso I, da Constituição Federal, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras 

da União.  

É clara a intenção da Legislação Federal de tornar as águas um bem coletivo e não 

de uso particular apenas, mas isso só ficou claro, após a Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 

1997, chamada também de Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH). A Política 

Nacional de Recursos Hídricos é clara e objetiva na definição de diretrizes gerais de ação 

(capítulo III, artigo 3º, incisos I a VI), as quais se referem à integração da gestão das águas 

com a gestão ambiental. A Lei elegeu ainda outros dois fundamentos essenciais a que se 

referem os incisos V e VI do seu artigo 1º: a bacia hidrográfica como unidade territorial 

para implementação da Política de Recursos Hídricos, bem como a determinação legal de 

que sua gestão deve ser descentralizada e contar com a participação de todos – poder 

público, usuários e sociedade civil. Entre os objetivos da Política, encontram-se: assegurar 

a atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos; promover a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; e 

efetivar a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos (PNRH,2006). 

A PNRH possui seis instrumentos de sua política, que são: I - os Planos de 

Recursos Hídricos; II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV - a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos; V - a compensação a municípios; VI - o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos. Os planos de recursos hídricos são o primeiro 

instrumento citado na Política Nacional de Recursos Hídricos e, de acordo com o disposto 

no artigo 6º da referida Lei, são planos que visam a fundamentar e a orientar sua 

implementação e o gerenciamento desses recursos. 

Com relação à atuação da ANA, em 2010 foram aprovadas e publicadas 799 

resoluções. Essas resoluções são em sua grande maioria relacionadas as concessões de 

outorgas de direito de uso de recursos hídricos, as DRDH, fundamentais para a adequada 

aplicação de recursos do governo federal e garantia de manutenção dos usos múltiplos da 

água. 

Outro fator importante de organização e gestão dos recursos hídricos são os 

Comitês de Bacias Hidrográficas.  A Figura 7, apresenta o número e a evolução dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas no país.  
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Fonte: ANA (2011) 

Figura 7:  Evolução da instalação de comitês de bacia hidrográfica no Brasil.  

 

 

3.2 Métodos e materiais 

 

 

3.2.1 Levantamento de dados 

 
A primeira etapa baseou-se no levantamento de dados, revisão bibliográfica sobre a 

região com fins de caracterização da área com saídas a campo. Os dados demográficos 

foram obtidos de 1980 a 2010 e os socieconômicos de 2000 a 2008. Como fonte de 

evidências utiliza-se os bancos de dados das instituições oficiais IBGE, FEE entre outras. 

Alguns dados como clima, solos predominantes, litotipia, estado da mata ciliar foram 

levantados baseando-se em mapas e análises fotográfica. 

 

3.2.2 Análises das águas superfíciais 

 

 

As coletas das amostras foram feitas em seis períodos de amostragem totalizando 

um ano de monitoramento, em 16 pontos de coleta, distribuídos de forma estratégica como 

antes e após as áreas urbanas, lugares com presença da mata ciliar e falta da mesma e ainda 

em lugares usados para recreação. O objetivo de escolher pontos com estas características é 
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avaliar a influência dessas variáveis na qualidade da água do rio e representar assim a 

qualidade de todo o perímetro do rio. Os períodos foram segunda quinzena de dezembro de 

2009 (Amostragem 1), primeira quinzena de março de 2010 (Amostragem 2), primeira 

quinzena de maio de 2010 (Amostragem 3), segunda quinzena de julho de 2010 

(Amostragem 4), segunda quinzena de outubro de 2010 (Amostragem 5) e segunda 

quinzena de dezembro de 2010 (Amostragem 6). A metodologia de coleta e preservação de 

amostra realizou-se conforme NBR 9898/97 que trata Preservação e técnicas de 

amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. Utilizou-se uma planilha pra 

anotações de dados no dia da coleta. Os pontos foram marcados com GPS para utilização 

nos mapas georreferênciados de qualidade de água. A Figura 8 apresenta os 16 pontos de 

coletas onde realizou-se a coleta das amostras nos períodos citados. Realizou-se a medição 

de vazão no ponto 2 de coleta.  

 

 

Figura 8:  Mapa de localização dos pontos de coleta no rio Inhandava. 
 

A Figura 9 apresenta a microbacia do Rio Inhandava delimitada pela forma 
Ottocodificada e os pontos de coleta de água. 
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Figura 9: Mapa de localização dos pontos de coleta no rio Inhandava 
 

A seguir, apresenta-se a Tabela 2 com as coordenadas geográficas dos pontos e uma 

breve descrição dos pontos de coleta com a caracterização dos mesmos. 

 

Tabela 2: Coordenadas geográficas dos pontos de coleta no Rio Inhandava-RS. 

Ponto ID Longitude Latitude 
1 158 -51,3994188 -28,1914137 
2 157 -51,4526527 -28,1888668 
3 159 -51,5010093 -28,1609406 
4 160 -51,5246755 -28,1424544 
5 161 -51,6433833 -28,1817566 
6 162 -51,6343324 -28,0475590 
7 167 -51,6448763 -27,9934335 
8 165 -51,7109516 -27,9589900 
9 164 -51,7348512 -27,9333331 
10 163 -51,7541818 -27,8778018 
11 168 -51,7486111 -27,7125231 
12 170 -51,7538888 -27,7030555 
13 171 -51,7366667 -27,6783333 
14 172 -51,7362888 -27,6736111 
15 173 -51,7266000 -27,6525000 
16 174 -51,7525100 -27,6619700 
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Ponto 1 - Localiza-se a montante da área urbana da cidade de Lagoa Vermelha na ponte 

sobre o arroio Rathiel da estrada que liga os municípios de Lagoa Vermelha e Capão 

Bonito do Sul, sendo o ponto mais próximo da nascente. Existe vegetação no entorno, com 

mata ciliar relativamente preservada. (Figura 10). 

  

Figura 10: Ponto 1 de coleta de água. 
 
Ponto 2 - Localiza-se a na ponte sobre o arroio Rathiel, a montante da cidade de Lagoa 

Vermelha, no local existe a presença de vegetação, mas com uma mata ciliar pouco 

preservada em relação aos outros pontos. Atividades como a pecuária são identificadas nas 

proximidades do ponto (Figura 11). 

 

  

Figura 11: Ponto 2 de coleta de água. 
 

Ponto 3 - No local da coleta existe um barramento de PCH, sendo que este barramento foi 

utilizado antigamente em uma serraria. O entorno do ponto existe uma boa mata ciliar, 

porém a montante do ponto existe áreas de uso extensivo agrícola. A jusante do ponto, 

desenvolvem-se atividades de pecuária e agricultura (Figura 12). 
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Figura 12: Ponto 3 de coleta de água. 
 

Ponto 4 - Local com mata ciliar preservada e uso do solo pela agricultura, local usado 

como lazer para pesca e camping, com algumas quedas da água(Figura 13). 

 

  

Figura 13: Ponto 4 de coleta de água. 
 

Ponto 5 – É um afluente do Rio Inhandava chamado Passinho Fundo – Próximo a RS126, 

existe vegetação no entorno, próximo a uma área de lazer.( Figura 14). 

 

  

Figura 14: Ponto 5 de coleta de água. 
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Ponto 6 - Passo das Mulas. Mata ciliar bastante preservada, local histórico na região, era o 

local de travessia dos tropeiros, existe local uma área de camping e lazer (Figura 15). 

 

  

Figura 15: Ponto 6 de coleta de água. 
 

Ponto 7 – Ponto com mata ciliar preservada em comparação a alguns pontos, uso do solo 

no entorno pela agricultura e pecuária (Figura 16). 

  

Figura 16: Ponto 7 de coleta de água. 
 

Ponto 8 - Ponto com mata ciliar preservada em comparação a alguns pontos, uso do solo 

no entorno pela agricultura e pecuária (Figura 17). 

 

  

Figura 17: Ponto 8 de coleta de água. 
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Ponto 9 - Ponte do Rincão, local de lazer, balneário e pesca, uso do solo pela agricultura e 

pecuária. A mata ciliar está pouco preservada (Figura 18). 

 

  

Figura 18: Ponto 9 de coleta de água. 
 

Ponto 10 -  Ponte que liga o município de Sananduva a Cacique Doble. Pouca mata ciliar, 

local próximo a uma comunidade indígena (Figura 19). 

 

  

Figura 19: Ponto 10 de coleta de água. 
 

Ponto 11 – Município de Paim Filho, camping a montante da área urbana de Paim Filho. 

Pouca mata ciliar. Ponto usado para comparar os efeitos da influência dos efluentes 

sanitários na qualidade da água do rio, uma vez que a jusante deste ponto, ocorre o 

lançamento no rio de esgoto da cidade (Figura 20). 
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Figura 20: Ponto 11 de coleta de água. 
 

Ponto 12 - A jusante da área urbana de Paim Filho, lançamento de efluente doméstico 

próximo ao local, plantações, pecuária e pouca mata ciliar. Local de menor largura de mata 

ciliar de toda extensão do rio (Figura 21). 

 

  

Figura 21: Ponto 12 de coleta de água. 
 

Ponto 13 – Espraiado, local de camping, lazer, pesca e canoagem, mata ciliar pouco 

preservada (Figura 22). 

  

Figura 22: Ponto 13 de coleta de água. 
 



36 
 

 

Ponto 14 - Espraiado Paim Filho camping, lazer, pesca e canoagem, mata ciliar pouco 

preservada (Figura 23). 

  

Figura 23: Ponto 14 de coleta de água. 
 

Ponto 15 – Município de Maximiliano de Almeida- Próximo a usina de geração de energia 

forquilha, local com pecuária, agricultura, mata ciliar parcialmente preservada, (Figura 24). 

  

Figura 24: Ponto 15 de coleta de água. 
 

Ponto 16 - Ponte que liga os municípios de Maximiliano de Almeida a Machadinho, mata 

ciliar preservada, local de camping (Figura 25). 

 

Figura 25: Ponto 16 de coleta de água. 
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As análises físico-químicas foram realizadas no laboratório de Saneamento 

Ambiental e no Laboratório de Controle de Efluentes (LACE), analisando-se nitrato (NO3), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e sólidos suspensos (SS) no LACE e oxigênio 

dissolvido (OD), fósforo total (Pt), potencial hidrogênionico (pH), turbidez (Turb.), 

condutividade elétrica (CE) e cor no Saneamento Ambiental, todos os parâmetros 

analisados pela metodologia APHA (1995). As análises microbiológicas (coliformes 

fecais) foram realizadas pelo laboratório de microbiologia da UPF, conforme metodologia 

APHA (2005). 

Os resultados foram comparados com a resolução CONAMA 357/05 que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. A análise quanto 

à legislação realizou-se da forma em classificar de acordo com o enquadramento do ponto 

e o parâmetro nas classes existentes na legislação. 

A resolução CONAMA 357/05 classifica o uso da água quanto aos seus usos 

preponderantes, mas para fins de comparação nesse estudo foi classificado de acordo com 

a qualidade da água, utilizando as classes definidas na resolução, sendo que a classificação 

se daria de acordo com a pior classe encontrada em algum parâmetro do ponto. 

 

Tabela 3: Parâmetros analisados e seus valores limites na Resolução CONAMA 357/05 

Parâmetro Especial Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

DBO (mg/L O2)  ≤ 3,0 ≤ 5,0 ≤ 10,0 - 

OD (mg/L O2)  ≥ 6,0 ≥ 5,0 ≥ 4,0 ≥ 2,0 

Turbidez (UNT)  ≤ 40 ≤ 100 ≤ 100 - 

pH  6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 

Coliformes Termotolerantes (NMP)  ≤ 200 ≤ 1000 ≤ 2500 - 

Fósforo Total  ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,05 - 

Cor (Hazen)  75 75 - - 

 

O cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA) seguiu a metodologia descrita por 

BRASIL (2005). Para cada parâmetro é definido um peso, conforme apresentado na Tabela 

4. 
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Tabela 4: Pesos utilizados para cálculo de IQA. 

PARÂMETROS PESOS 

Oxigênio dissolvido W = 0,17 

Coliformes fecais W= 0,15 

Potencial Hidrogeniônico W= 0,12 

Demanda Bioquímica de Oxigênio W= 0,10 

Temperatura W= 0,10 

Nitrato W= 0,10 

Fósforo Total W = 0,10 

Turbidez W= 0,08 

Sólidos suspensos totais W= 0,08 

 Fonte: BRASIL, 2005. 

 

O IQA é calculado pelo produtório ponderado da qualidade das águas 

correspondente aos parâmetros acima listados, segundo Equação 1. 

 

 

Em que: 

IQA – Índice de qualidade de água; 

qi – qualidade do parâmetro i obtido através da curva média específica de qualidade, 

conforme ANEXO A;  

wi – peso atribuído ao parâmetro; 

O IQA varia de 0 – 100 e é classificado conforme Quadro 1: 

 

Quadro 1: Valores de IQA e seus respectivos níveis de qualidade 

Nível de qualidade Faixa 

Excelente 90 < IQA ≤ 100 

Bom 70 < IQA ≤ 90 

Médio 50 < IQA ≤ 70 

Ruim 25 < IQA ≤ 50 

Muito Ruim 0 < IQA ≤ 25 

Fonte: BRASIL, 2005. 
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Os resultados de IQA servirão como base para um mapa de qualidade da água do 

Rio Inhandava, efetuando-se a média dos resultados das duas coletas e mapas separados 

por coletas, para verificar a interferência temporal e climatológica. 

 

3.2.3 Levantamento de solos 

 

O levantamento de solos foram realizados nas superfícies de agradação e 

degradação dos meandros do rio. Foram feitos mapeamentos pedossequencias com a 

finalidade de obter-se os solos característicos dos ambientes fluviais do Rio Inhandava. A 

Figura 26 apresenta um exemplo de superfície de agradação e degradação. 

 

 

Fonte: CURCIO (2006) 

Figura 26: Superficies de degradação e agradação de um meandro. 
 

Os compartimentos selecionados para a identificação de solos estão apresentados 

no Quadro 2.  Os compartimentos foram selecionados por diferenças na altitude, que varia 

de 900 metros na cabeceira do Inhandava (Alto Inhandava), 600 metros no Médio e 500 

metros no Baixo Inhandava. 
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Quadro 2: Compartimentos para identificação de solo 

 Compartimento Coordenadas 

  Longitude Latitude 

1 Alto Inhandava -51,5246755 -28,1424544 

2 Médio Inhandava -51,6343324 -28,0475590 

3 Baixo Inhandava -51,7266000 -27,6525000 

 

Foram escolhidos três locais para realizar a identificação de solos. As identificações 

foram baseadas na cor, estrutura, profundidades, e características químicas do solo. As 

análises químicas foram realizadas pela metodologia de Tedesco, 1995 e as análises físicas 

pela metodologia da NBR 7181/1984.  

 

3.2.4 Levantamento de Vegetação 

 

O levantamento botânico foi realizado percorrendo a área de entorno e em cada tipo 

de solo foi realizada amostragem em uma área de 300 m2 identificando pelo nome vulgar, 

científico e família e  contagem dos exemplares arbóreos, bem como análise dos principais 

dados fitossociológicos. Algumas espécies encontradas foram coletadas, dando-se 

preferência para o material em floração, que foi herborizado e depositado nos herbários da 

Embrapa Florestas e Universidade de Passo Fundo. A identificação foi realizada utilizando 

chaves analiticas, bibliografia especializada (LORENZI, 2000, CARVALHO, 2003; 

BRACK; IRGANG, 2006; SOUZA; LORENZI, 2008), comparação com exscicatas. e 

consulta a especialistas. 

 

 

3.3 Resultados e discussões 

 

3.3.1 Levantamentos de dados da região 

 

3.3.1.1 Caracterização da região de estudo 

 
A microbacia compreende os municípios de Lagoa Vermelha, Caseiros, Ibiaça, 

Santo Expedito do Sul,  Sananduva, Cacique Doble, São João da Urtiga, Paim Filho, 

Maximiliano de Almeida, Machadinho, São José do Ouro, Capão bonito e Tupanci do Sul 
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(Figura 28). O rio nasce nos munícipios de Lagoa Vermelha e Caseiros e desagua no rio 

Uruguai. 

A microbacia do Rio Inhandava encontra-se inserido na região norte-nordeste, na 

região hidrográfica Uruguai e pertence à bacia hidrográfica Apuaê-Inhandava. O clima da 

região é classificado por Köppen como Cfa e Cfb. O início da microbacia é classificado 

como Cfb que significa uma região clima temperado húmido com Verão temperado e a 

grande maioria da área de influência do rio é classificado como Cfa que é clima temperado 

húmido com Verão quente. A Figura a seguir apresenta a delimitação dos climas no estado 

do Rio Grande do Sul 

 

 

Fonte: KUINCHTNER; BURIOL, 2001. 

Figura 27: Classificação climática do estado. 
 

O Rio Inhandava serve como fonte de abastecimento público para a cidade de 

Sananduva-RS e é local de lazer em no mínimo oito pontos ao longo do rio. 
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Figura 28: Mapa da microbacia hidrográfica do Rio Inhandava, com seus munícipios. 
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3.3.1.2 Litotipia 

 

A área onde se encontra o rio Inhandava é formada por derrames basálticos 

granulares finos, melanocráticos, contendo horizontes vesiculares espessos preenchidos por 

quartzo (ametista), zeolitas, carbonatos, seladorita, Cu nativo e barita, compreende a maior 

concentração das jazidas de ametistas do estado (BRASIL, 2006). 

 

3.3.1.3 Pedologia 

 

Os solos apresentados no mapa do IBGE, 2002 em uma escala 1 000 000 estão 

descritos a seguir e apresentados na Figura 29: 

a. Ce2 - Cambissolo eutrófico e distrófico Ta e Tb A chernozêmco e moderado 

textura argilosa fase pedregosa com solos litólicos eutróficos A chermozêmico 

textura média e argilosa fase pedregosa substrato basalto relevo forte ondulado e 

montanhoso e terra roxa estruturada eutrófica e distrófica A chermozêmico e 

moderado textura muito argilosa fase pedregosa e não pedregosa relevo forte 

ondulado. 

b. TRe6 - (NITOSSOLOS) Terra roxa Estruturada eutrófica A moderado e 

chermozêmico textura argilosa fase pedregosa e não pedregosa Associação 

complexa de solos litólicos eutróficos A chermozêmico e moderado textura média 

cascalhenta e média fase pedregosa substrato basalto com cambissolo eutrófico TB 

e TA moderado e chermozêmico textura média e argilosa casacalhenta fase 

pedregosa e Brunizem avermelhado textura média/argilosa fase pedregosa relevo 

forte ondulado e ondulado. 

c. LBRa2 - Latossolo Bruno intermediário para latossolo roxo álico A proeminente 

textura argilosa e Latossolo Vermelho Escuro álico textura argilosa relevo suave 

ondulado. 

d. LBRa3 - Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo álico A proeminente 

textura muito argiloso e Terra Bruna Estruturada intermediária para Terra Roxa 

estruturada álica. A proeminente textura muito argilosa relevo suave ondulado e 

ondulado. 

A identificação do solo segundo o IBGE, 2002 por ser numa escala muito grande 

apresenta poucos detalhes. Muitos ambientes fluviais têm suas nascentes constituídas por 

solos ricos em matéria orgânica (Organossolos) e esses não são identificados no mapa de 
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solos do IBGE. Esses tipos de solos, dependendo da forma do rio, acompanham o seu 

curso por grandes extensões (Rauen et al., 1994). Organossolos constituem importante 

fator de regulação hídrica, retendo até 3.000% do seu peso seco em água (Oliveira, 2001), 

atenuando assim os impactos das fortes precipitações e dos períodos de seca sobre o fluxo 

dos rios, servindo como fonte de recarga, além de melhorar a qualidade da água.  

 
Fonte: IBGE, 2002 

Figura 29: Solos da região de abrangência do Rio Inhandava. 
 
 
 

3.3.1.4 Estado da mata ciliar 

 
As imagens aéreas retiradas do Google Earth permitem uma fácil identificação em 

locais com uma mata ciliar bem preservada (Figura 30) e outros locais com a quase 

ausência da mata ciliar (Figura 31).  

A mata ciliar tem um papel fundamental quando se trata de conservação dos 

recursos hídricos e a sua qualidade interfere na qualidade da água do corpo hídrico, além 

de auxiliar na manutenção da integridade dos ecossistemas locais, representando 

importante áreas de preservação de espécies animais e vegetais. As características dos 
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sedimentos transportados por um rio dependem, principalmente, do tipo de material fonte, 

clima e cobertura vegetal da bacia de drenagem, especialmente da mata ciliar 

imediatamente adjacente aos cursos de água (BRITO et al, 2009; BATTILANI et al, 2005). 

A degradação da mata ciliar é devido a que muitas cidades foram formadas às 

margens dos rios, eliminando todo tipo de vegetação ciliar, muitas sofrem hoje com 

constantes inundações, poluição, doenças e modificação da paisagem, efeitos negativos 

desses atos depredatórios, por construção de hidrelétricas, abertura de estradas em regiões 

com topografia acidentada e implantação de culturas agrícolas e de pastagem (FERREIRA 

e DIAS, 2004). 

 

 
Figura 30: Local com mata ciliar conservada. 
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Figura 31: Local com mata ciliar em condições precárias. 

 
A Microbacia do Rio Inhandava está localizada na Região Hidrográfica do Uruguai, 

sub bacia Apuaê Inhandava. Encontra-se em uma região de clima na classificação Köppen 

Cfb (região clima temperado húmido com Verão temperado) e a grande maioria da área de 

influência do rio é classificado como Cfa (clima temperado húmido com Verão quente). O 

rio é relativamente estreito (20-30 metros) e raso no alto Inhandava, no médio Inhandava 

ele tende a se alargar atingindo larguras de até mais de 100 metros, escoando sobre 

corredeiras formadas em lajeado de basalto. No baixo Inhandava a velocidade de fluxo é 

menor ocorrendo estreitamentos variando de 20 a 100 metros, porém, com maior 

profundidade em relação a cabeceira. Foi possível observar pelas análises de imagens de 

satélite, mas, também por verificação in situ, que a vegetação ciliar de toda área do rio 

raramente obedece às dimensões de larguras exigidas pela legislação ambiental brasileira. 

Em vários locais inclusive a mata ciliar é inexistente demandando ações de recomposição. 

 

3.3.2 Levantamento Sócio Econômico 

 
A região historicamente foi ocupada pelo elemento branco a partir dos primeiros 

anos do século XIX. Naquela época tropeiros paulistas que anteriormente utilizavam a 

Estrada de Viamão para conduzir os muares das Missões até a Feira de Sorocaba, em São 

Paulo, descobriram um novo caminho, a estrada do Barracão, junto ao Rio Pelotas na 

divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O novo trajeto, além de 
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encurtar a longa viagem, facilitava a condução dos animais por não possuir rios caudalosos 

de difícil travessia. 

Outro motivo da ocupação foi à disputa entre Portugal e Espanha no que diz 

respeito aos limites do Tratado de Tordesilhas. A existência das localidades de Mato 

Castelhano e Mato Português são provas concretas da influência das duas potências 

europeias nesta região. Para garantir a posse, o Império Português concedia grandes 

extensões de terras chamadas Sesmarias às pessoas dispostas a ocupar o território oferecido 

de forma permanente e definitiva. Uma dessas concessões, denominada Fazenda São João 

do Forquilha, deu origem a Colônia de Sananduva, fundada em 2 de junho de 1902. No 

ano de 1893 quando o Rio Grande vivia convulsionado pela revolução e o capitão 

Gomercindo Saraiva, com suas legiões, veio transpor o rio Uruguai. Desse modo, o 

Capitão Gomercindo estava pondo os pés e abrigando-se na região. Pelas picadas abertas 

pelo Capitão, começaram a chegar os primeiros moradores. A colonização é 

predominantemente italiana encontrando-se também descendentes de poloneses e alemães 

e a projeção religiosa tem muita interferência no desenvolvimento e no espírito sócio 

religioso do povo (SANANDUVA, 2011; IBIAÇA, 2011).  

Os dados demográficos obtidos foram separados em área urbana e rural, alguns 

municípios não existiam nos primeiros dados do levantamento por terem sido emancipados 

posteriormente, como é o caso de Caseiros, Santo Expedito e São João da Urtiga. 

 Verificou-se que os municípios de pequeno porte seguiram a tendência de diminuir 

suas populações rurais a partir da década de 1980 devido ao êxodo rural (Figura 32). 

Quanto a população total (Figura 33), os municípios com população menor do que dez mil 

habitantes diminuíram a partir dos anos 1980. Já alguns municípios maiores como Lagoa 

Vermelha, maior município da área de estudo, seguido do município de Sananduva 

mantiveram praticamente a mesma quantidade de habitantes na análise histórica de 1980 a 

2006.  

 

 



48 
 

 

 
Figura 32: Comportamento da população rural ao longo do tempo 

 

 
Figura 33: Comportamento da população total ao longo do tempo 

 
O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE), calculado pela Fundação 

de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE) é um índice sintético que 

abrange um conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos com o objetivo de 

mensurar o grau de desenvolvimento dos municípios do Estado.  O IDESE resulta da 

agregação de quatro blocos de indicadores: educação, renda, domicílios e saneamento e 

saúde. O índice varia de 0 a 1, quanto mais próximo da unidade, melhor a situação do 

município. O IDESE apresentou uma melhora geral nos anos de 2000 a 2008 destacando-

se Lagoa Vermelha como o melhor município nesse indicador. A base da economia dos 

municípios é caracterizada por serviços, seguindo de agropecuária e indústrias. Nos três 

setores destacam-se os municípios de Lagoa Vermelha e Sananduva, sendo o menor índice 

apresentado pelo município de Tupanci do Sul. 
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Figura 34: Comportamento do IDESE ao longo do tempo 
 
 
3.3.3  Caracterização da qualidade da água 

 

Os dados de precipitação utilizados para o ano de 2009 e 2010 foram do município 

de Passo Fundo-RS, segundo estação meteorológica da Embrapa Trigo (Figura 35), por ser 

dado oficial considerando-se representativo da região. No Quadro 3 encontram-se as 

vazões medidas em um ponto do rio para avaliar a variabilidade no volume do rio e 

relacionar com dados de qualidade de água.  

 

 

Fonte: EMBRAPA  (2010). 
Figura 35: Precipitação no ano de 2009 e 2010 em Passo Fundo – RS.  
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Quadro 3: Vazões no ponto 2 de amostragem de água 

Amostragem Vazão (m³/s) 

1 – Dez/09 8,34 

2 – Mar/10 9,56 

3 – Mai/10 12,80 

4 – Jul/10 12,37 

5 – Out/10 3,25 

6 – Dez/10 1,55 

 

As Tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10 apresentam a qualidade da água nos 16 pontos 

amostrados no Rio Inhandava-RS, nos seis períodos coletados. 

Os parâmetros analisados foram escolhidos de forma a serem representativos para 

descrever a qualidade de água do rio e que possibilitassem a identificação de fontes de 

contaminação ou atividades que estariam prejudicando de alguma forma à qualidade desse 

recurso natural.  

As variações nos resultados se deram sem nenhum comportamento espacial visível 

com raras exceções, isso ocorre devido ao uso da microbacia hidrográfica ser em sua 

grande maioria agrícola e pecuário e serem todas fontes de poluição difusas, onde a 

contaminação pelas atividades depende muito de fatores climáticos, épocas de evoluções 

das culturas como plantio ou colheita ou até mesmo manejo do solo que varia de acordo 

com o produtor. 

 

Tabela 5: Resultado das análises nos pontos de coleta do Rio Inhandava – Amostragem 1. 

Ponto DBO5 

(mg/L) 
S.S. 

(mg/L) 
Cor 
(mg 
Pt/L) 

pH Condutividade 
(Us/cm) 

 

Turbidez 
(UNT) 

OD 
(mg/L) 

Pt 
(mg/L) 

1 2,3 6 8 6,7 54,6 4 6,4 0,139 
2 4,6 6 7 6,5 51,3 3 6,9 0,139 
3 1,6 6 7 6,8 52,3 5 5,7 0,129 
4 4,2 4 7 6,7 57 3 6,9 0,132 
5 3,3 8 5 6,5 57 3 8,1 0,132 
6 3,6 4 6 6,5 57,4 4 7,2 0,132 
7 5,2 4 7 6,4 57 4 6,8 0,143 
8 2,9 4 8 6,2 54,3 5 6,3 0,134 
9 1,5 8 4 7,4 47,1 6 7,6 0,327 
10 2,4 4 4 7,1 86,1 19 7,4 0,115 
11 2,9 8 6 7 92,5 26 7,3 0,119 
12 3,4 16 7 7 88,3 8 5,8 0,119 
13 2,9 12 6 6,9 61,8 5 6,4 0,151 
14 3,4 4 5 6,5 69,5 8 7,2 0,136 
15 2,4 24 8 7,3 62,6 14 8,3 0,144 
16 3,9 4 9 7,2 65,9 17 7,8 0,141 
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Tabela 6: Resultado das análises nos pontos de coleta do Rio Inhandava – Amostragem 2. 

Ponto 
DBO5 

 (mg/L) 
S.S. 

(mg/L) 
Nitrato  
(mg/L) 

Coliforme F. 
(NMP/100 ml) 

Cor 
(mg de Pt/L) 

Condutividade 
(US/cm) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 
OD 

(mg/L) 
Pt 

 (mg/L) 
Temp 
AR °C 

Temp 
H2O °C 

1 1,3 12 ND 790 5 54,8 7 2 7,3 0,267 18 18 

2 1,6 8 ND 460 5 53,4 6,9 2 7,3 0,122 18 18 

3 1,6 12 ND 230 4 64,7 6,7 2 7,27 0,231 22 19 

4 1 4 ND 1100 5 58,5 6,6 2 7,27 0,141 22 20 

5 1,6 4 ND 230 4 69,9 6,75 2 7,45 0,143 21 19 

6 1,9 4 ND 45 4 60,3 6,7 2 7,4 0,129 20 22 

7 1,6 8 ND 78 4 100,8 6,6 2 7,1 0,124 21 22 

8 2,6 4 ND 330 4 55,6 6,6 2 6,7 0,127 22 22 

9 2,6 8 ND 230 4 61,5 6,7 2 7,27 0,129 21 21 

10 4,9 4 ND 330 4 67,1 6,4 2 6,55 0,192 25 23 

11 2,3 4 ND 69 4 106,8 6,65 2 6,7 0,143 21 22 

12 3,3 8 ND 460 3 112,8 6,7 2 6 0,143 22 23 

13 2,9 8 ND 78 4 59,9 6,8 2 6,1 0,149 21 23 

14 2 4 ND 490 3 58,9 6,7 2 6,5 0,149 20 23 

15 2,6 8 ND 78 4 56,6 6,75 2 7,4 0,158 23 24 

16 2,6 4 ND 490 3 64,5 6,8 2 7,65 0,148 21 23 

ND – Não detectável pelo método
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Tabela 7: Resultado das análises nos pontos de coleta do Rio Inhandava – Amostragem 3. 

Ponto 
DBO5 

 (mg/L) 
S.S. 

(mg/L) 
Nitrato  
(mg/L) 

Nitrogênio T. 
(mg/L) 

Coliforme fecal 
(NMP/100 ml) 

Cor 
(mg de Pt/L) 

Condutividade 
(US/cm) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 
OD 

(mg/L) 
Pt. 

(mg/L) 
Temp. 
AR °C 

Temp. 
H2O °C 

1 5,3 4 ND 1,07 200 7 47,3 7,2 59 9 ND 18 18 

2 7,4 4 ND 0,86 1300 6 48,3 7,46 61 8,9 ND 18 18 

3 6,2 4 ND 0,9 490 6 55,2 7,57 61 9,25 ND 22 19 

4 5 8 0,2 0,92 1440 5 58,5 7,5 54 9,25 ND 22 20 

5 3,9 12 0,47 0,96 2400 5 61,8 7,54 48 9,2 ND 21 19 

6 2,9 12 0,18 0,42 490 7 52,4 7,42 58 9,2 ND 20 22 

7 2,7 10 0,18 0,6 1300 8 58,4 7,3 58 9 ND 21 22 

8 2,5 8 0,19 0,75 490 9 53,5 7,38 59 9,1 ND 22 22 

9 2,4 12 0,13 0,53 490 10 55,2 7,35 55 9 ND 21 21 

10 3,9 16 0,31 0,53 2400 9 56,8 7,3 54 8,8 ND 25 23 

11 3,4 8 0,28 0,75 490 7 58,2 7,28 58 9,55 ND 21 22 

12 4,4 20 ND 0,53 700 8 59 7,26 55 8,8 0,05 22 23 

13 4,1 4 0,31 0,64 1300 7 60,2 7,24 57 8,75 0,05 21 23 

14 3,4 8 0,15 0,75 1300 7 59,4 7,23 50 9 ND 20 23 

15 2,9 8 ND 0,86 1300 8 59,8 7,56 49 9,2 ND 23 24 

16 2,5 8 0,31 0,42 490 6 60,8 7,41 44 9 ND 21 23 

ND – Não detectável pelo método 
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Tabela 8: Resultado das análises nos pontos de coleta do Rio Inhandava – Amostragem 4. 

Ponto 
DBO5 

(mg/L) 
S.S. 

(mg/L) 
Nitrogênio T. 

(mg/L) 
Coliforme fecal 
(NMP/100 ml) 

Cor 
(mg de Pt/L) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 
OD 

(mg/L) 
Pt. 

(mg/L) 
 

Temp. 
AR °C 

Temp. 
H2O °C 

1 0,8 4 0,86 230 6 6,5 7,5 10,80 <0,05  13 12 

2 0,8 4 1,07 230 8 7,36 3,5 10,93 <0,05  16 14 

3 1 4 1,71 230 6 7,36 5,5 10,47 <0,05  18 15 

4 0,2 4 1,07 130 7 7,25 6,5 12,13 <0,05  14 12 

5 1 4 0,64 130 5 7,25 9 10,80 0,09  16 15 

6 0,4 4 1,07 490 11 7,32 9 10,47 <0,05  16 15 

7 0,8 4 0,86 230 10 7,15 9,5 10,40 0,1  15 15 

8 1 4 0,75 78 9 6,97 16,5 10,40 <0,05  14 15 

9 1,4 8 0,75 490 10 7,12 13 10,00 0,28  13 15 

10 3,1 16 0,86 490 11 7,03 12 10,20 0,22  10 14 

11 0,6 8 0,86 490 12 6,97 11 10,73 0,22  11 14 

12 2,9 20 0,86 2400 12 6,99 7,5 10,70 0,18  10 15 

13 1,55 12 0,805 1315 12 6,99 8,75 10,15 0,2  10 14 

14 0,2 4 0,75 230 12 6,99 10 9,60 0,22  9 13 

15 1 8 1,71 1300 12 7,22 10,5 10,70 0,29  9 13 

16 0,4 16 1,28 790 14 7,02 7,5 9,05 <0,05  12 13 

ND – Não detectável pelo método 
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Tabela 9: Resultado das análises nos pontos de coleta do Rio Inhandava – Amostragem 5. 

Ponto 
DBO5 

(mg/L) 
S.S. 

(mg/L) 
Nitrogênio T. 

(mg/L) 
Coliforme fecal 
(NMP/100 ml) 

Cor 
(mg de Pt/L) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 
OD 

(mg/L) 
Pt. 

(mg/L) 
 

Temp. 
AR °C 

Temp. 
H2O °C 

1 1,2 20 1,68 170 5 7,1 3 7,60 ND  18 18 

2 2,7 8 5 68 5 7,2 18 8,20 ND  18 18 

3 2,5 8 1,14 9200 7 7,2 9 8,50 ND  18 18 

4 0,4 8 2,21 3500 8 7,2 16 8,30 ND  19 19 

5 1,7 4 2,1 490 6 7,1 8 8,40 ND  18 18 

6 1,3 4 0,71 3500 13,5 6,9 13 8,80 ND  18 18 

7 1,2 8 0,61 130 5,5 7 3 8,10 ND  16 18 

8 0,4 4 0,14 20 4,5 6,9 3 8,40 ND  16 18 

9 1,2 4 0,24 130 5 7 2 8,30 ND  18 18 

10 2,3 4 0,64 20 6 7 5 8,90 ND  19 19 

11 0,96 4 42,9 78 5,5 6,9 3 7,95 ND  19 20 

12 2,7 4 0,86 9200 6,5 7 5 8,70 ND  19 20 

13 1,2 4 0,64 5400 6 6,8 3 8,00 ND  18 19 

14 0,96 8 0,39 220 5,5 7 4 8,20 ND  19 19 

15 1,9 4 0,64 130 5 7 4 8,30 ND  19 19 

16 1,2 12 0,53 840 6 6,9 4 10,00 ND  17 18 

ND – Não detectável pelo método 
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Tabela 10: Resultado das análises nos pontos de coleta do Rio Inhandava – Amostragem 6. 

Ponto 
DBO5 

(mg/L) 
S.S. 

(mg/L) 
Nitrogênio T. 

(mg/L) 
Coliforme fecal 
(NMP/100 ml) 

Cor 
(mg de Pt/L) 

pH 
Turbidez 

(NTU) 
OD 

(mg/L) 
Pt. 

(mg/L) 
 

Temp. 
AR °C 

Temp. 
H2O °C 

1 1,34 7 0,32 490 5 7,2 5 9,20 ND  29 23 

2 0,38 9 0,43 110 4 7,2 6 9,10 ND  25 25 

3 0,38 8 0,32 460 4 7,4 4 9,00 ND  30 23 

4 0,96 8 0,64 330 5 7,3 4 8,00 ND  25 25 

5 1,15 9 0,53 170 5 7,3 5 8,80 ND  21 21 

6 0,96 8 0,32 220 5 7,5 6 9,30 ND  26 28 

7 1,54 7 0,53 220 4 7,2 5 8,50 ND  24 25 

8 1,34 13 0,64 170 8 7,3 6 8,30 ND  27 25 

9 0,96 13 0,43 1700 7 7,3 7 9,70 ND  26 25 

10 4,42 7 0,53 1700 7 7,1 8 7,50 ND  25 25 

11 1,92 9 0,53 45 5 7,2 5 9,30 ND  24 25 

12 3,26 16 0,43 490 6 7,4 8 8,00 ND  24 25 

13 1,92 16 0,64 130 5 7,2 6 7,40 ND  21 25 

14 0,57 13 0,43 130 5 7,2 7 8.80 ND  20 25 

15 1,15 10 0,53 220 5 7,3 6 8,00 ND  23 25 

16 3 11 0,43 210 5 7,4 6 9,00 ND  24 24 

ND – Não detectável pelo método 

 

 

 



 

 

 
As Tabelas acima apresentam todos os resultados quantitativos da qualidade da água 

do Rio Inhandava no período de um ano. Os resultados variam muito em função das 

diferenças climáticas e usuais do solo do entorno bem como atividades desenvolvidas na 

região. Os parâmetros que se encontraram alterados em alguns pontos e algumas amostragens 

em comparação a legislação vigente, são fósforo, coliformes fecais e demanda bioquímica de 

oxigênio. As principais fontes de poluição desse corpo receptor já citadas anteriormente são 

agricultura, pecuária e efluentes urbanos, o que explica em partes a poluição por esses 

parâmetros. O nutriente fósforo encontra-se elevado possivelmente devido a influência das 

atividades agrícolas e urbanas, como ocorre nos casos descritos por TUNDISI (2003) E 

KÖNIG et al. (2008) que constataram a presença em excesso do parâmetro fósforo em 

ambientes fluviais.  

 

A Figura 36 apresenta a comparação entre os seis períodos amostrais para o 

parâmetro DBO.  

 

 
Figura 36: Demanda Bioquímica de Oxigênio nos períodos amostrais 

 
A DBO variou muito em vários pontos e em diversas amostragens, devido aos 

diversos usos ocorrentes nas planícies do rio e variações climatológicas principalmente na 

quantidade pluviométrica. O ponto 11 e o ponto 12 são os pontos usados para comparar a 

qualidade da água antes e após a cidade de Paim Filho, onde o ponto 12 é o ponto a jusante da 

cidade e apresentou uma maior carga de DBO o que demonstra a influência da área urbana no 

corpo receptor. O ponto 10 é um ponto com os piores resultados de DBO de todo o rio 
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provavelmente devido a sua diferença das características de capacidade de reaeração do rio 

pois não possui quedas de água e grandes velocidades como os outros locais, formando assim 

nesse local um ponto de acumulo de resíduos.  

A Figura 37 apresenta a comparação entre os seis períodos amostrais para o parâmetro 

OD.  

 

 
Figura 37: Oxigênio Dissolvido nos períodos amostrais 

 
O parâmetro oxigênio dissolvido apresenta-se maior em algumas coletas do que 

outras, provavelmente devido à cheia do rio onde ocorrem as diluições dos contaminantes e 

uma maior incorporação de oxigênio pelas quedas de água ao longo do período do rio.  

A Figura 38 apresenta a comparação entre os cinco períodos amostrais para o 

parâmetro Coliformes fecais.  

 



58 
 

 

 
Figura 38: Coliformes Fecais nos períodos amostrais 

 
O parâmetro coliforme fecal varia entre os pontos e entre as datas de amostragens. Na 

amostragem 1 não foi analisado o parâmetro coliforme fecal, pois a data de amostragem não 

foi compatível com os horários do laboratório. As variações nas concentrações desse 

parâmetro são decorrentes de muitos fatores onde os mais importantes são o uso do solo na 

região de análise e o regime pluviométrico dos dias anteriores das coletas, onde acabam 

carreando para dentro do rio diversas cargas orgânicas com esses organismos que são de fonte 

geralmente de dejetos humanos e animais.  

Os pontos 11 e 12 demonstram a diferença entre os pontos onde um há o acréscimo de 

carga contaminante por uma fonte pontual que é a cidade de Paim Filho que lança seus 

efluentes urbanos no corpo receptor, percebe-se que no ponto 11 em nenhum momento os 

coliformes fecais ultrapassaram os valores estabelecidos pela resolução vigente e já no ponto 

a montante do lançamento em duas ocasiões isso ocorreu e sempre os valores de concentração 

foram maiores. 

A média das amostragens encontra-se na Tabela 11, onde foi realizada o 

enquadramento pontual de acordo com os resultados de qualidade da água. 
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Tabela 11: Média das análises e classificação conforme resolução. 

Ponto DBO5 

(mg/L) 

Coliforme 
fecal 

(NMP/100 
ml) 

Cor 
(mg de 
Pt/L) 

pH Turbidez 
(NTU) 

OD 
(mg/L) 

Pt. 
(mg/L) 

Classe do 
ponto 

1 2,0 376 6,0 6,9 13,4 8,4 0,08 4 
2 2,9 433,6 5,8 7,1 15,6 8,6 0,05 4 
3 2,1 2122 5,6 7,1 14,4 8,4 0,07 4 
4 1,9 1300 6,1 7,0 14,3 8,6 0,05 3 
5 2,1 684 5,0 7,0 12,5 8,8 0,06 4 
6 1,8 949 7,7 7,0 15,3 8,7 0,05 2 
7 2,1 391,6 6,4 6,9 13,6 8,3 0,06 4 
8 1,7 217,6 7,0 6,8 15,3 8,2 0,05 2 
9 1,6 608 6,6 7,1 14,2 8,6 0,12 4 
10 3,5 988 6,8 6,9 16,7 8,2 0,09 4 
11 2,1 234,4 6,5 7,0 17,5 8,6 0,08 4 
12 3,3 2650 7,0 7,0 14,3 8,0 0,08 4 
13 2,4 1644,6 6,6 6,9 13,6 7,8 0,09 4 
14 1,7 474 6,2 6,9 13,5 8,1 0,08 4 
15 1,9 605,6 7,0 7,1 14,3 8,7 0,10 4 
16 2,2 564 7,1 7,1 13,4 8,8 0,06 4 

 

Os resultados apresentados demonstra que o parâmetro fósforo está alterando a 

classificação pontual da água do Rio Inhandava, é importante salientar, que a classificação 

serve para fins de comparação, pois a resolução CONAMA 357/05 classifica a água de acordo 

com seus usos preponderantes e não pela qualidade da água. 

Os resultados de contaminação por fósforo e coliformes fecais, demonstram a possível 

contaminação por dejetos suínos, dado este já exposto na Figura 6, onde o rio encontra-se 

próximo a áreas críticas pela poluição de suínos, devido à má disposição dos dejetos 

principalmente. O enquadramento do rio baseado na Resolução CONAMA 357/05, para 

efeitos de comparações, apresentaram resultados de parâmetros elevados de Coliformes 

Fecais e Fósforo, demonstrando uma possível poluição por dejetos suínos. A classe para 

maioria dos pontos seria classe 4, o que demonstra a necessidade de preservação do recurso 

hídrico, pois os usos do recurso hídrico atuais são incompatíveis com a qualidade do mesmo. 

Para entender globalmente a qualidade da água do Rio Inhandava foi realizado o 

cálculo do IQA, que descreve a qualidade em todos os pontos em um único valor apresentado 

na Tabela 12 e na Figura 39. A análise do IQA na amostragem 1 não foi realizado devido à 

falta de parâmetros principalmente o coliformes fecais, impossibilitando o cálculo 

comparativo. Os valores de IQA encontram-se todos dentro do limite classificado como 

qualidade de água BOA, conforme descrito no Quadro 1.  
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Tabela 12:Valores de IQA nas seis amostragens. 

Pontos 
IQA 

(Amostragem 2) 
IQA 

(Amostragem 3) 
IQA 

(Amostragem 4) 
IQA 

(Amostragem 5) 
IQA 

(Amostragem 6) 
1 79,64 85,79 83,16 85,68 93,70 
2 80,69 81,69 88,59 83,49 94,96 
3 81,25 84,24 87,94 81,95 96,53 
4 80,65 85,43 89,04 83,62 94,63 
5 82,24 82,92 87,16 84,21 94,43 
6 85,52 84,85 87,40 81,77 96,07 
7 82,35 85,52 85,64 87,15 93,86 
8 77,73 85,48 86,76 90,33 93,17 
9 79,82 87,11 82,10 87,14 93,83 
10 74,50 84,23 80,50 88,77 89,61 
11 80,32 85,18 82,46 66,56 93,05 
12 77,02 84,37 79,37 80,93 92,76 
13 79,36 83,61 80,90 82,49 92,87 
14 78,80 81,52 84,11 85,14 94,21 
15 81,81 85,78 81,66 86,16 94,36 
16 80,58 84,11 83,25 83,82 93,49 
 

 
 

 

Figura 39: Índice de qualidade de água em todos os períodos amostrais 
 

A maioria dos rios estudados encontra-se na faixa de bom a ruim conforme estudos de 

FEPAM, 2001; RODRIGUES et al, 2001; SIMÕES et al, 2007. Isso ocorre pela diluição dos 

contaminantes no rio e devido às amostragens serem maiorias feitas quando o rio está com 

vazões altas, por isso é necessário a continuidade de amostragens e análises por longos 

períodos para se avaliar a qualidade real do rio. O IQA também acaba mascarando algumas 

ocorrências nas análises em relação à legislação do CONAMA. 
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Os valores de IQA do rio Inhandava estão acima da média brasileira conforme descrito 

em Brasil (2005) que demonstrou que 71 % dos rios avaliados possuem IQA bom e o que 

ocorre em alguns casos como na região hidrográfica do Uruguai onde Rodrigues et al, 2001 

trabalhou com 44 pontos de coleta e a grande maioria dos valores de IQA estão na faixa de 

ótimo a bom.  Simões et al, 2007 estudou no rio Parapanema e seus afluentes no estado de 

São Paulo o efeito da piscicultura na qualidade da água pelo método do IQA, com 15 pontos 

de coleta a quase totalidade dos pontos encontram-se na classificação bom.  

O IQA não revelou a degradação do recurso hídrico que se percebe visualmente, 

possivelmente devido ao fluxo de água que acaba carreando o material particulado 

proveniente das áreas do entorno para locais de remanso, onde ocorre a deposição. Ainda as 

variáveis físicas e químicas representam apenas o estado das águas em um local e momento 

determinados e variações significativas entre dois instantes de amostragem são facilmente 

perdidas, deixando de ser consideradas (BUSS et al. 2003). 

A amostragem com melhor índice de qualidade de água foi a última amostragem, que 

foi um período de menor vazão do rio onde provavelmente as cargas orgânicas e inorgânicas 

não foram carreadas para o corpo receptor devido a menor quantidade de chuvas na época.  

 

3.3.4 Caracterização e classificação do solo 

 

Em toda extensão do leito do rio Inhandava, este corre sobre rochas basálticas da 

Formação Serra Geral (Jurássico-Cretáceo). Estas são rochas ígneas extrusivas representantes 

do derrame basáltico da bacia do rio Paraná. O rio percorre um leito formado por vales 

predominantemente aberto, com trechos de estreitamento e fechamento do vale por curtas 

distâncias. O padrão do leito é divagante, sinuoso, mas pouco meandrante, o que caracteriza 

pouca mudança no leito do rio. 

Os solos foram identificados na região conforme Brasil (1973), sendo reclassificados 

por Streck et al. (2008), como sendo formados a partir do intemperismo do basalto, o que 

gerou solos, quando em fase jovem ou média de intemperismo, com altos e médios teores de 

cátions trocáveis de caráter básico. Assim, estes solos são majoritariamente eutróficos sendo, 

portanto, muito usados pelos produtores rurais, principalmente de pequeno e médio porte. A 

agricultura local é caracterizada por áreas de produção pecuária a pasto, com pastagens 

naturalizadas de gramíneas perenes, e às vezes, cultivadas. Como lavouras de plantas anuais 

produtoras de grãos predominam o milho e a soja, no verão, e o trigo e aveias no inverno. 
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Porém, a maior parte das pastagens de inverno, quando em áreas de cultivo no verão é 

formada por azevém espontâneo. 

Os solos foram descritos conforme Santos et al. (2005), as cores são aquelas que 

constam em Munsell (2000) e o levantamento pedológico do presente estudo teve caráter 

expedito Embrapa (1996). 

Os solos identificados próximos às margens do Rio Inhandava refletem os padrões de 

intemperismo das condições geomorfológicas locais, que indicam presença de chapadas em 

ambas as bordas do vale. 

 

3.3.4.1 Solos Superfície de degradação 

 

Os solos das superfícies de degradação ocorrem em relevo que varia de forte-ondulado 

a suave-ondulado, sendo as superfícies intensamente retrabalhadas pelos processos erosivos 

pluviais e fluviais pretéritos e atuais (Christofololetti, 1980; 1981). Assim, predominam nos 

terços superiores e médios das áreas de elevação (antigas chapadas atualmente desfeitas), 

solos com perfil de intemperismo com até 2-3 m de profundidade. São solos da classe dos 

Nitossolos Vermelhos aluminoférricos. Os Latossolos Vermelhos férricos encontram-se 

distantes das áreas do leito do rio Inhandava, nas áreas de pouco retrabalhamento por erosão. 

Na paisagem da área do entorno do rio Inhandava, foram identificados os seguintes 

solos: Nitossolo Vermelho Latossólico distroférrico, Nitossolo Vermelho distroférrico, 

Chernossolo Argilúvico, Gleissolo Háplico, Neossolo Litólico Léptico distrófico, Neossolo 

Flúvico eutrófico Ta e Cambissolo Háplico Tb. 

Os solos desta paisagem são suscetíveis à erosão, devido, principalmente, a pouca 

profundidade, relevo ondulado e/ou textura média cascalhenta. Verificou-se na área, 

principalmente, o uso destes solos com pastagem de inverno e, em menor extensão, com 

lavouras de trigo. 

 

3.3.4.2 Solos das superfícies de agradação 

 

Os solos da superfície de agradação raramente são redox mórficos, ou seja, poucas 

áreas mostram processos de gleização típicos de ambiente redutor (Gleissolo Háplico). As 

margens do rio Inhandava, porém, mostram, ao longo da bacia alta do rio, plataformas de 

acumulação aluvial onde ocorrem Neossolos Flúvicos. Nas margens onde as curvas do rio 
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desgastam as margens, porém, predominam os solos que formam a sequencia desde o topo do 

vale até a calha (Nitossolo Vermelho, Neossolo Litólico, Cambissolo Háplico, Chernossolo 

Argilúvico). 

 

3.3.5 Solos nas diferentes regiões do Rio Inhandava 

 

3.3.5.1 Alto Inhandava 

 

Na Figura 40 esta representada a distribuição das principais classes de solos 

identificadas na região do Alto Inhandava.  

 

 
NV – NITOSSOLO VERMELHO; CX – CAMBISSOLO HAPLICO; RL – NEOSSOLO LITÓLICO; 
RY – NEOSSOLO FLÚVICO; AR – AFLORAMENTO DE ROCHA. 

Figura 40: Distribuição da ocorrência das principais classes de solos identificadas nas 
imediações do ponto de amostragem 4, no Alto Inhandava. 

 

3.3.5.2 Médio Inhandava 

 
Na Figura 41 a 45 esta representada a distribuição das principais classes de solos 

identificadas na região do Médio Inhandava.  
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NV – NITOSSOLO VERMELHO; CX – CAMBISSOLO HAPLICO; RL – NEOSSOLO LITÓLICO; 
MT – CHERNOSSOLO ARGILÚVICO; GX – GLEISSOLO HÁPLICO; 

Figura 41: Distribuição da ocorrência das principais classes de solos identificadas nas 
imediações do ponto de amostragem 6, no Médio Inhandava. 

 

 
NV – NITOSSOLO VERMELHO; CX – CAMBISSOLO HAPLICO; RL – NEOSSOLO LITÓLICO; 
RY – NEOSSOLO FLÚVICO; 

Figura 42: Distribuição da ocorrência das principais classes de solos identificadas nas 
imediações do ponto de amostragem 7, no Médio Inhandava. 
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NV – NITOSSOLO VERMELHO; CX – CAMBISSOLO HAPLICO; RL – NEOSSOLO LITÓLICO; 
GX – GLEISSOLO HÁPLICO; 

Figura 43: Distribuição da ocorrência das principais classes de solos identificadas nas 
imediações do ponto de amostragem 10, no Médio Inhandava. 

 

 
NV – NITOSSOLO VERMELHO; CX – CAMBISSOLO HAPLICO; RL – NEOSSOLO LITÓLICO; 
RY – NEOSSOLO FLÚVICO; 

Figura 44: Distribuição da ocorrência das principais classes de solos identificadas nas 
imediações do ponto de amostragem 12, no Médio Inhandava. 
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NV – NITOSSOLO VERMELHO; CX – CAMBISSOLO HAPLICO; RL – NEOSSOLO LITÓLICO; 
RY – NEOSSOLO FLÚVICO; 

Figura 45: Distribuição da ocorrência das principais classes de solos identificadas nas 
imediações do ponto de amostragem 13, no Médio Inhandava. 

 
 

   

Figura 46: Gleissolo Háplico da área do Médio Inhandava 
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3.3.5.3 Baixo Inhandava 

 
Na Figura 47 esta representada a distribuição das principais classes de solos 

identificadas na região do Baixo Inhandava.  

 
 

 
NV – NITOSSOLO VERMELHO; CX – CAMBISSOLO HÁPLICO; RL – NEOSSOLO LITÓLICO; 

GX – GLEISSSOLO HÁPLICO; RY – NEOSSOLO FLÚVICO; 

Figura 47: Distribuição da ocorrência das principais classes de solos identificadas nas 
imediações do ponto de amostragem 15, no Baixo Inhandava. 

 
 

 
Figura 48: Neossolo Litólico eutrófico e Cambissolo Háplico no Baixo Inhandava 
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A identificação do solo do entorno do Rio Inhandava apresentou várias classes de solo, 

algumas delas sendo rasas, e com características que não condizem com o uso que estão sendo 

atualmente utilizados. Locais que deveriam ser áreas de preservação permanente e estão 

atualmente utilizados com agricultura e pecuárias também existem no entorno do rio.  

Os locais de conflito principalmente com a aptidão das classes de solo e seus usos 

atuais são frequentes, e por isso as práticas de gestão ambiental devem ser utilizadas para 

garantir a qualidade do ambiente do entorno do recurso hídrico. A Figura 49 apresenta os 

conflitos com os solos e os usos do compartimento Baixo Inhandava. 

 

 

 

Figura 49: Exemplo de sequência de distribuição de solo (Baixo Inhandava) 
RL - NEOSSOLO LITÓLICO, CX - CAMBISSOLO HÁPLICO, GX - GLEISSSOLO HÁPLICO, NV - 

NITOSSOLO VERMELHO.   
 

A Superfície de agradação comporta os usos de pastagens e lavouras nas classes de 

solo Nitossolo, por ser um solo, profundo, com características agricultáveis. Porém, o 

gleissolo, já é um solo mais frágil, geralmente é considerado como área úmida e portanto 

uma área de preservação permanente.  

A Superfície de degradação, está sendo utilizada para pastagens, uso esse, que o 

solo não é apto, devido a ser um solo raso, o Neossolo Litólico possui menos de 25 cm de 

profundidade e o Cambissolo menos de 50 cm. O solo é facilmente degradado pela ação 

do pisoteio do gado, o que acaba gerando erosões e consequentemente a poluição do 

recurso hídrico a menos de 20 metros de distância.  

 

3.3.6 Espécies Arbóreas encontradas na mata ciliar do Rio Inhandava 

 
Em função de todos os problemas ambientais, decorrentes de práticas econômicas 

predatórias, que têm marcado a história deste país e que, obviamente, têm implicações para a 

sociedade a médio e longo prazo, diante do desperdício dos recursos naturais e da degradação 

GX 

CX 
NV 

RL 
Pastagem e lavoura 

Pastagem 
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generalizada, com perda de qualidade ambiental e de vida, torna-se cada vez mais urgente o 

planejamento físico-territorial não só com perspectiva econômica-social, mas também 

ambiental. Assim, a preocupação dos planejadores, dos políticos e da sociedade deveria 

ultrapassar os limites dos meros interesses de desenvolvimento econômico e tecnológico, 

visando ao desenvolvimento que leve em conta não só as potencialidades dos recursos 

naturais, mas, sobretudo, as fragilidades dos ambientes naturais perante as diferentes 

inserções do homem na natureza (ROSS, 2009). 

Diversas espécies vegetais foram visualizadas na área, sendo algumas com maior 

ocorrência especialmente as da família Myrtaceae. Percebe-se que os remanescentes florestais 

foram alterados em função de exploração florestal ou por condições climáticas, apresentando 

algumas árvores quebradas e com troncos em decomposição.  

Quanto a regeneração natural é pouca, especialmente porque há a exploração da mata 

com animais (bovinos) e a antropização como áreas de lazer para camping. 

Levando em consideração o aspecto geral das matas amostradas percebe-se a 

necessidade de recomposição destas áreas com reflorestamento de espécies nativas, isolara as 

áreas para acelerar a regeneração natural permitindo a recuperação natural. Este 

reflorestamento deve ser feito com espécies nativas, levando em consideração espécies que de 

ocorrência natural na Mata Atlântica. As espécies identificadas em saída a campo de 

reconhecimento do local estão listadas na Tabela 13. 

 
Tabela 13: Espécies Arbóreas encontradas na mata ciliar do Rio Inhandava, 2010. 

Nome comum Nome científico Família 
Açoita-cavalo Luehea divaricata TILIACEAE 
Angico-vermelho Parapiptadenia rigida FABACEAE 
Araçá-do-mato Myrcianthes gigante MYRTACEAE 
Araticum Rollinia sp ANNONACEAE 
Araucária Araucaria angustifolia ARAUCARIACEAE 
Aroeira-salsa Schinus molle ANACARDIACEAE 
Aroeira-vermelha Schinus terebinthifolius ANACARDIACEAE 
Bracatinga Mimosa scabrella FABACEAE 
Branquilho Sebastiana commersoniana EUPHORBIACEAE 
Bugre Lithraea brasiliensis ANACARDIACEAE 
Cabreúva Miricarpus frondosus FABACEAE 
Camboatá- vermelho Cupania vernalis SAPINDACEAE 
Camboatá-branco Matayba guianensis SAPINDACEAE 
Camboim Myrciaria delicatula MYRTACEAE 
Cancorosa; Espinheira-santa Maytenus ilicifolia CELASTRACEAE 
Canela-guaicá Ocotea puberula LAURACEAE 
Canela pinho Ocotea catharinensis LAURACEAE 
Canela preta Ocotea elegans LAURACEAE 
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Canela-amarela Nectandra lanceolata LAURACEAE 
Canela-preta Nectandra megapotamica LAURACEAE 
Canela-sebo Aiouea saligna LAURACEAE 
Canjerana Cabralea canjerana MELIACEAE 
Capororoca Rapanea sp MYRSINACEAE 
Carne-de-vaca Clethra scabra CLETHRACEAE 
Caroba Jacaranda puberula BIGNONIACEAE 
Carvalho-brasileiro Roupala brasiliensis PROTEACEAE 
Casca-de-anta Drimys brasiliensis WINTERACEAE 
Catiguá Trichilia catigua  MELIACEAE 
Catiguá-de-ervilha Trichilia elegans MELIACEAE 
Cedro Cedrela fissilis MELIACEAE 
Cerejeira Eugenia involucrata MYRTACEAE 
Chá-de-bugre Casearia silvestris SALICACEAE 
Chal-chal; Vacum Allophylus edulis SAPINDACEAE 
Corticeira-da-serra Erythrina falcata FABACEAE 
Erva mate Illex paraguariensis AQUIFOLIÁCEAE 
Farinha-seca Machaerium stipitatum FABACEAE 
Figueira Ficus sp. MORACEAE 
Fumo-bravo Solanum mauritianum SOLANACEAE 
Goiabeira-serrana Acca sellowiana MYRTACEAE 
Grapia Apuleia leiocarpa FABACEAE 
Guabijú Myrcianthes pungens MYRTACEAE 
Guabirobeira Campomanesia sp. MYRTACEAE 
Guajuvira Cordia americana BORAGINACEAE 
Guamirim Gomidesia palustrys MYRTACEAE 
Guatambu Balfourodendron riedelianum RUTACEAE 
Ingá-macaco Inga sessilis FABACEAE 
Jabuticaba Plinia trunciflora MYRTACEAE 
Jerivá Syagrus romanzoffiana ARECACEAE 
Leiteiro Sapium glandulasum EUPHORBIACEAE 
Louro Cordia trichotoma BORAGINACEAE 
Mamica-de-cadela Zanthoxylum sp. RUTACEAE 
Maria preta Diatenopteryx sorbifolia SAPINDACEAE 
Pata-de-vaca Bauhinia forficata FABACEAE 
Pessegueiro-bravo Prumus sellowii ROSACEAE 
Pitangueira Eugenia uniflora MYRTACEAE 
Podocarpo Podocarpus lambertii PODOCARPACEAE 
Quebra-machado Styrax leprosus STYRACACEAE 
Rabo-de-bugio Lonchocarpus sp. FABACEAE 
Sete-capotes Campomanesia guazumaefolia MYRTACEAE 
Sucará; Espinilho Gleditsia amorphoides FABACEAE 
Timbó Ateleia glazeoviana FABACEAE 
Topete de Cardeal Calliandra tweediei FABACEAE 
Umbu Phytolacca dioica PHYTOLACCACEAE 
Uva do Japão Hovenia dulcis RHAMNÁCEAE 
Uvaia Eugenia pyriformis MYRTACEAE 
Vassourão Piptocarpha angustifolia ASTERACEAE 
 



71 
 

 

A vegetação encontrada na mata ciliar do rio é característica do bioma Mata Atlântica 

e da Floresta Ombrófila Mista. A mata atlântica, atualmente muito degradada, restando cerca 

de 7% de sua cobertura florestal original, tem sido, inclusive, identificada como a quinta área 

mais ameaçada e rica em espécies endêmicas do mundo. Na Mata Atlântica existem 1.361 

espécies da fauna brasileira, com 261 espécies de mamíferos, 620 de aves, 200 de répteis e 

280 de anfíbios, sendo que 567 espécies só ocorrem nesse bioma. Possui, ainda, cerca de 20 

mil espécies de plantas vasculares, das quais 8 mil delas também só ocorrem na Mata 

Atlântica (IBAMA, 2009).  

A presença de espécies nobres como canelas, guatambu, canjerana, cedro e grapia 

entre outras, destaca a importância, o valor ecológico e a biodiversidade da região. Se for 

agregado o valor etnobotânico de espécies potencialmente medicinais, como mamica-de-

cadela, pata-de-vaca, erva-mate, chá-de-bugre e cancorosa, por exemplo, já é possível 

considerar esta riqueza com valores extrapolados.  

Na lista de ocorrência às margens do Inhandava ainda constam exemplares de espécies 

de valor ornamental, algumas já disponibilizadas no mercado, como topete-de-cardeal, ou 

exemplares de inestimável beleza natural como corticeira-da-serra, pessegueiro bravo, caroba 

que emprestam atrativos cênicos à paisagem.  

Como se não bastasse, estão presentes, ainda, espécies que enriquecem o folclore e a 

cultura regionais, tombados ou não por lei, como araucárias, podocarpos e umbus.    

A isto tudo podem ser acrescentados muitos exemplares da família Myrtaceae, como 

cerejeiras, pitangueiras, sete-capotes, guamirins, uvaias e outras fiéis representantes do extrato 

médio da Mata Atlântida. 

Uva-do-japão, no entanto, traduz a alteração que chega com invasoras oportunistas e 

agressivas que, não sendo manejadas e controladas, poderão causar sérias preocupações 

futuras para os conservacionistas e a população interessada em preservar sua história e suas 

raízes ambientais.  

 

3.3.6.1 Espécies de epífitas e pteridofitas encontradas na mata ciliar do Rio Inhandava  

 

O levantamento florístico das plantas epifíticas Magnoliophyta, Pteridophyta e 

Pteridophyta de solo, realizado ao longo do leito do Rio Inhandava encontra-se listado na 

Tabela 14. 
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Tabela 14: Espécies de Epífitas Magnoliophyta encontradas na mata ciliar do Rio Inhandava, 

2010. 

Nome Comum Nome Científico  Família  
Bromélia  Aechmea recurvata BROMELIACEAE 
Bromélia Billbergia nutans BROMELIACEAE 
Bromélia  Tillandsia recurvata BROMELIACEAE 
Bromélia  Tillandsia stricta BROMELIACEAE 
Barba-de-pau  Tillandsia  usneoides BROMELIACEAE 
Cactos de arvore Lepismium lineare CACTACEAE 
Cactos de arvore  Lepismium houlletianum  CACTACEAE 
Cactos de arvore Lepismium lumbricóides CACTACEAE 
Cactos de arvore  Lepismium warmingianum  CACTACEAE 
Canambaia  Rhipsalis floccosa  CACTACEAE 
Orquídea  Bulbophyllum regnellii  ORCHIDACEAE 
Orquídea Capanemia micromera  ORCHIDACEAE 
Orquídea Oncidium sp  ORCHIDACEAE 
Orquídea Pleurothallis SP ORCHIDACEAE 
Erva-de-vidro  Peperomia tetraphylla              PIPERACEAE 

 
A presença de plantas epífitas denota ambiente saudável, preservado e com perfeita 

interação entre os diversos componentes bióticos de uma área. Assim, a riqueza de habitantes 

sobre a vegetação arbórea vem confirmar que a flora do entorno do rio Inhandava tem caráter 

de grande valor ecológico.  

   Representantes de Bromeliaceae, Cactaceae, Orchidaceae e Piperaceae, entre as 

epífitas vasculares estão dentro do esperado para a região, bem como para os forófitos onde 

foram encontrados: açoita-cavalos, cedros, ingás, branquilhos, aroeiras, entre outros. 

  
Tabela 15: Espécies de Epífitas Pteridophyta encontradas na mata ciliar do Rio Inhandava, 

2010. 

Nome Comum Nome Científico  Família  
Avencas Adiantum sp   PTERIDACEAE 
Samambaia Campyloneurum austrobrasilianum  POLYPODIACEAE 
Cipó- cabeludo Microgramma squamulosa POLYPODIACEAE 
Samambaia Polypodium decumanu POLYPODIACEAE 
Samambaia Polypodium hirsutissimum POLYPODIACEAE 

 
Procurou-se destacar, de modo especial, a presença de algumas pteridófitas epífitas, 

além dos componentes magnoliófitos desta sinúsia, por se tratarem de um grupo com 

características muito especiais de ocorrência, de reprodução e fisiologia em geral. 

Assim, chama a atenção a quantidade expressiva de representantes especialmente da 

família Polypodiaceae. O grupo contribui com a manutenção do sombreamento sobre a 

vegetação, proteção contra a insolação excessiva evitando a consequente desidratação.  
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Tabela 16: Espécies de Epífitas Pteridophyta de solo encontradas na mata ciliar 

do Rio Inhandava, 2010. 

Nome Comum Nome Científico  Família  
Samambaia Blechnum SP BLECHNACEAE 
Xaxim Alsophilla setosa CYATHEACEAE 

Xaxim  Dicksoniana sellowiana DICKSONIACEAE 
Samambaia Doryopteris pedata  PTERIDACEAE 
 Doryopteris nobilis  PTERIDACEAE 
Samambaia Campyloneurum nitidum POLYPODIACEAE 
Avenca de espiga Anemia phyllitidis SCHIZAEACEAE 

 
 

A região que possui xaxins por si só está demonstrando riqueza de vegetação, 

interação biológica, provavelmente com demais componentes, além da flora, para manter-se 

em harmonia e equilíbrio. Porém, a presença de outros exemplares específicos de seis famílias 

de pteridófitas diversas, estabelece uma ampliação mais visual do que pode ser encontrado em 

análises de outros grupos vegetais ainda não contemplados, como briófitas e fungos, por 

exemplo. 
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4 CONCLUSÃO 
 

A Microbacia do Rio Inhandava está localizada na Região Hidrográfica do Uruguai, 

sub bacia Apuaê Inhandava. Encontra-se em clima classificado pela escala Köppen, como Cfb 

(região clima temperado húmido com Verão temperado) e a grande maioria da área de 

influência do rio é classificado como Cfa (clima temperado húmido com Verão quente). O rio 

pode ser compartimentado em três ambientes geomorfológicos, caracterizando o alto, médio e 

baixo Inhandava, onde as diferenças na altitude, que determinam a compartimentação 

variando de 900 metros na cabeceira do Inhandava, 600 metros no Médio e 500 no Baixo 

Inhandava. O rio é relativamente estreito (20-30 metros) e raso no alto Inhandava, no médio 

Inhandava ele tende a se alargar atingindo larguras de até mais de 100 metros, escoando sobre 

corredeiras formadas em lajeado de basalto. No baixo Inhandava a velocidade de fluxo é 

menor ocorrendo estreitamentos variando de 20 a 100 metros, porém, com maior 

profundidade em relação à cabeceira. Foi possível observar pelas análises de imagens de 

satélite, mas, também por verificação in situ, que a vegetação ciliar de toda área do rio 

raramente obedece às dimensões de larguras exigidas pela legislação ambiental brasileira. Em 

vários locais inclusive a mata ciliar é inexistente demandando ações de recomposição.  

Os dados sócios econômicos demonstraram que os municípios seguiram a tendência 

de diminuir suas populações rurais a partir da década de 1980 devido ao êxodo rural, em 

relação à economia da região, a mesma é baseada em serviços, seguindo de agropecuária e 

indústrias. O IDESE demonstrou uma melhoria nos últimos anos, demonstrando a evolução 

social da região.  

A qualidade da água demonstrou variações nos resultados que se deu sem nenhum 

comportamento espacial visível, isso ocorre devido ao uso da microbacia hidrográfica ser em 

sua grande maioria agrícola e pecuário e serem todas fontes de poluição difusas, onde a 

contaminação pelas atividades depende muito de fatores climáticos, épocas de evoluções das 

culturas como plantio ou colheita ou até mesmo manejo do solo que varia de acordo com o 

produtor. A classificação do rio baseado na Resolução CONAMA 357/05, para efeitos de 

comparações, apresentaram resultados de parâmetros elevados de Coliformes Fecais e 

Fósforo, demonstrando uma possível poluição por dejetos suínos. A classe para maioria dos 

pontos seria classe 4, o que demonstra a necessidade de preservação do recurso hídrico, pois 

os usos do recurso hídrico atuais são incompatíveis com a qualidade do mesmo. O IQA 

acabou mascarando a real qualidade da água do Rio Inhandava, o efeito eclipse fez com que 
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os altos níveis de Fósforo e Coliformes Fecais não fossem detectados pelo método e a 

classificação fosse dada como boa em maioria dos pontos. 

A identificação do solo do entorno do Rio Inhandava apresentou várias classes de solo, 

algumas delas sendo rasas, e com características que não tornam o solo apto com o uso que 

estão sendo atualmente utilizados. Locais que deveriam ser áreas de preservação permanente e 

estão atualmente utilizados com agricultura e pecuárias também existem no entorno do rio. Os 

locais de conflito principalmente com a aptidão das classes de solo e seus usos atuais são 

frequentes, e por isso as práticas de gestão ambiental devem ser utilizadas para garantir a 

qualidade do ambiente do entorno do recurso hídrico. 

Diversas espécies vegetais foram visualizadas na área, sendo algumas com maior 

ocorrência especialmente as da família Myrtaceae. Percebe-se que os remanescentes florestais 

foram alterados em função de exploração florestal ou por condições climáticas, apresentando 

algumas árvores quebradas e com troncos em decomposição. Quanto à regeneração natural é 

pouca, especialmente porque há a exploração da mata com animais (bovinos) e a antropização 

como áreas de lazer para camping. Levando em consideração o aspecto geral das matas 

amostradas percebe-se a necessidade de recomposição destas áreas com reflorestamento de 

espécies nativas, isolara as áreas para acelerar a regeneração natural permitindo a recuperação 

natural.  

A Microbacia do Rio Inhandava é um local de uma beleza natural considerável, seu 

recurso hídrico principal possui um valor ambiental e econômico elevado, porém as práticas 

de conservação e manejo de solo principalmente estão degradando essa região. A gestão 

ambiental deve ser implantada na região para a conservação desse rio. A legislação ambiental 

vigente deve ser obedecida, principalmente o código florestal, que determina as dimensões 

para mata ciliar. As instruções para aplicação de dejetos suínos em lavouras também são 

fatores importantes para a preservação ambiental.  
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ANEXO A 

 

 

Figura 1: Curva média específica de qualidade 


