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USO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

A realização do Jornal Mural do PEA da UHE Foz do Chapecó é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama. 

Recursos hídricos compreendem todas as águas que podem ser obtidas e estar

disponíveis para o uso humano, sejam elas superficiais ou subterrâneas. Dessa

forma, todas as águas (salgada, doce, de rios, lagos ou mar) podem ser

consideradas recursos hídricos desde que estejam disponíveis para utilização

do homem.

Devido a contaminação antrópica das águas superficiais, a utilização de águas

subterrâneas para consumo tem aumentado rapidamente. Atualmente, cerca de

60% da população mundial utiliza como principal fonte de água os lençóis

freáticos ou subterrâneos. E por ser uma fonte de água limpa (não se faz

necessário tratamento para consumo humano) torna-se ainda mais importante

conhecer e proteger nossas fontes subterrâneas.

Em 22 de março de 1992, no Rio de Janeiro/RJ,

durante a Conferência das Nações Unidas sobre

Meio Ambiente e Desenvolvimento a ONU

apresentou um documento importante com destaque

para a conservação da água.

Em seu Artigo 4 a "Declaração universal dos

Direitos da Água" diz:

“O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem

da preservação da água e de seus ciclos. Estes

devem permanecer intactos e funcionando

normalmente para garantir a continuidade da vida

sobre a Terra. Este equilíbrio depende em particular,

da preservação dos mares e oceanos, por onde os

ciclos começam.”

Bacia do Rio Uruguai

A bacia hidrográfica do Uruguai fica na porção

noroeste do Rio Grande do Sul e no sudoeste de

Santa Catarina. Abrangendo 384 municípios e tendo

como principais cidades: Lages e Chapecó (em SC),

Uruguaiana e Erechim (no RS). A bacia é composta

pelo Rio Uruguai e seus afluentes desaguando no

Rio da Prata. Aproximadamente 4 milhões de

pessoas moram na Região da Bacia hidrográfica do

Uruguai.

*Fundamentos da PNRH:
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de
valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário é para
consumo humano e de animais.
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre
proporcionar o uso múltiplo das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada.

*Objetivos da PNRH:

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária
disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos;
II - a utilização racional e integrada dos recursos
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas
ao desenvolvimento sustentável;
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos
críticos de origem natural ou decorrentes do uso
inadequado dos recursos naturais.
IV - incentivar e promover a captação, a preservação e
o aproveitamento de águas pluviais.
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