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INTRODUÇÃO

 O projeto VACEA (Vulnerabilidade e Adaptação aos Extremos Climá-
ticas nas Américas) com base no Canadá, buscou compreender e comparar as 
vulnerabilidades atuais e futuras de populações rurais em relação aos impactos 
frente aos extremos meteorológicos, e mudanças climáticas em sistemas de bacias 
hidrográficas de 5 países das Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Chile e Colôm-
bia.

 No Brasil, a região estudada pelo projeto foi a Bacia do Rio Araranguá 
no Sul Catarinense. Esta área foi selecionada devido a ocorrência frequente de 
eventos extremos meteorológicos tais como: chuvas torrenciais que causam desli-
zamentos e inundações bruscas nas áreas próximas as escarpas da serra e gradu-
ais na planície costeira; marés de tempestades meteorológica e astronômica que 
aumentam a salinização do lençol freático e dos rios; períodos de estiagem que 
afetam as lavouras e a pecuária; ventos intensos; granizo; tornados que destroem 
a infraestrutura urbana e rural e o inesperado Furacão Catarina de 2004, no qual 
a população local reconheceu-se despreparada.

 Além dessas características de exposição ao clima, passivos ambientais 
causados por anos de exploração exacerbada dos recursos naturais - como o car-
vão e a turfa - bem como o uso de técnicas e modelos agrícolas insustentáveis, 
aliados ao planejamento territorial desordenado, contribuíram para a maior ocor-
rência de desastres naturais na região.

 Apesar dessas dificuldades, o elevado capital social local desenvolvido a 
partir da participação das comunidades no Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Araranguá (CGBHRA) - que funciona como fórum de dis-
cussão de diversos tópicos - tem alavancado o mote da governança local plural, 
composta por: sociedade civil organizada, ONGs, governos e o setor privado, os 
quais tem sido orientados por uma visão integrada em longo prazo do território, 
o que contribui na promoção da sustentabilidade socioambiental da bacia. 

 Nesse sentindo, a presente cartilha foi elaborada com dois objetivos: (1) 
dar um retorno para as comunidades locais como forma de agradecimento por 
seu acolhimento e sua participação no Projeto VACEA, e (2) contribuir com um 
material educativo para as gerações atuais e futuras, sobre prevenção e adaptação 
a eventos meteorológicos extremos na região da Bacia Hidrográfica do Rio Ara-
ranguá. 

 A cartilha também espera demonstrar a importância do papel integrador 
dos agricultores em relação à conservação dos corpos hídricos tanto à montante 
quanto à jusante da bacia.



6

Tchau, 
mãe!

Oi, Pedro!
O ônibus da escola 

já vem vindo!

Bom 
dia, seu 
Genaro.

Bom dia Pedro. Bom dia Júlia. Todos  prontos, 
gurizada?

Hoje vamos  
ter que fazer
uns desvios. 

Por que, seu 
Genaro?

Olhem pela janela e vocês vão ver  
vários estragos pelo caminho. 

Projeto VACEA apresenta:

EVENTOS SEVEROS DO TEMPO NA 

Bacia do Rio
ARARANGUÁ
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A chuva de 
ontem foi muito 
forte. Destruiu 

galpões...

...rede elétrica, 
plantações e 
maquinários... 

Por que isso 
acontece?

Essa é uma boa pergunta. 
Guarde para a sua professora 

quando chegar na escola. 

Pode deixar, 
seu Genaro!

NA SALA DE AULA...

Professora, de onde 
vêm a chuva e o vento 

como os de ontem?
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Boa pergunta, Pedro. No caso da 
chuva, se ela vem em excesso, pode 
causar muito estrago... Mas se não 

tem chuva,  também sofremos muito!
Até pouco tempo atrás, passamos 

por um período de pouca ou nenhuma 
chuva em relação ao que costumava 

chover na região.

Quando esse período 
sem chuva é breve, 
chamamos de estia-
gem. Quando se es-
tende por mais tempo, 
chamamos de seca. 
Na nossa região esses 
períodos de estiagem 
estão cada 
vez mais 
frequentes.

Meu pai 
perdeu 
toda a 

plantação!

Sim, Luzia. 
Nossa região 
sofreu muito 
com perdas 
de lavouras, 
pastagens 

para o gado e 
fontes de água 

secaram.

Sem falar da 
falta de água 

nas torneiras...

Alguém quer saber 
porque isso ocorre?

Eu!

Mas antes, vamos 
aprender mais sobre 

onde vivemos, a 
nossa bacia...

Eu!



9

Mas desde a 
chegada dos 
colonizadores 
europeus, a 
região vem 
perdendo o 
equilíbrio 
ecológico. 

A falta de conhecimento do ecossistema local 
por parte dos colonizadores, levou a uma utiliza-
ção pouco sustentável dos recursos naturais da 

região, o que deixou consequências 
ambientais graves... 

Nosso município é um dos 16 municípios inseridos 
na  BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARARANGUÁ, 

no extremo sul de Santa Catarina. 

Os primeiros habitantes da bacia viviam em 
harmonia com a natureza, utilizando os recursos 
naturais de forma equilibrada e sustentável.

...que hoje necessitam conservação e a imple-
mentação de práticas mais sustentáveis com 

uma visão de longo prazo.
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Mas o que é uma BACIA HIDROGRÁFICA?

Imaginem uma bacia debaixo de um chuveiro. Toda 
água que cair para dentro dela vai formar uma 
bacia hidrográfica. A água que cair para fora dela 
vai fazer parte de outra bacia hidrográfica. 

As bacias hidrográficas são alimentadas pela 
chuva e pela água de nascentes que estão 
em áreas mais altas. São formadas por um rio 
principal e rios menores, que a gente chama de 
AFLUENTES.

O destino de toda água de uma bacia hidrográfica 
é escoar para o mar, para um local que 
chamamos de FOZ.



11

Esse aquecimento é que está provocando o 
aumento da frequência e da intensidade de 

eventos extremos como:
Secas 
prolongadas

Inundações e 
etc...

Atualmente na nossa bacia, 
nós podemos verificar o 
impacto ambiental da se-

guinte forma, acompanhem 
comigo no quadro: 

Em quantidade equilibrada, 
esses gases são essenciais  

para a vida na Terra. 
Mas se esse efeito sair 
do ponto de equilíbrio, 

retendo mais ou menos 
calor, provoca mudanças 

no clima do planeta.

Nosso planeta possui um 
mecanismo natural que 
retém parte do calor na 
atmosfera pela ação de 
gases que chamamos de 

EFEITO ESTUFA.

algumas dessas 
ações podem 
contribuir para 
o efeito estufa 
e a ocorrência 
de desastres. O que é EFEITO 

ESTUFA?

Os cientistas acreditam 
que o efeito está fican-
do mais forte, causando 
um aquecimento global.

Muito 
frio...

Muito 
calor...

Vendavais, 
tempestades 
severas
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Isso tudo que eu 
citei está afetan-
do populações de 
todo planeta, e da 
mesma forma, a 
vida das comuni-
dades da região.

Essa situação 
dá pra mudar, 
professora?

EM CASA...

Puxa, sua professora 
explicou muita coisa do 

que temos visto por aqui!

Verdade, 
a gente vê 
queda de 
barrancos, 

inundações...
HUM-HUM!

Aumentou muito a frequência 
desses eventos, como é 
mesmo que você falou?

EVENTOS 
EXTREMOS! 

   A professora disse que 
podemos nos adaptar a 
esses eventos e evitar 

que os desastres 
aconteçam.

O que a 
comunidade 
pode fazer?

Vou falar com o seu 
Francisco, ele é bom 

de ideias. 

Eu vou junto!
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Precisamos achar caminhos 
para mudar a situação. As 
perdas tão muito altas e 
nosso ganho, que já não é 
muito, tá baixando mais e 

mais. Vamos conversar lá na 
nossa cooperativa pra ver 

se vem alguma ideia boa pra 
todos. 

Concordo, 
seu 

Francisco!

NA COOPERATIVA...

Boa tarde a todos. Que bom 
que estamos aqui reunidos pra 
buscar soluções para cuidar da 
nossa querida região da Bacia 
do Rio Araranguá. Quem tiver 

ideias, é só falar! 

Vamos fazer uma 
lista!

Acho que todos 
concordamos que a 
diversificação e a 
agricultura familiar 

favorecem o 
desenvolvimento 

sustentável! 

Sem 
fertilizantes, 
agrotóxicos...

O que já faço para me adaptar aos 
eventos extremos é diversificar 
minha produção. Mudar culturas 

temporárias e introduzir culturas 
permanentes... assim eu até 

incremento minha renda.
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Não devemos construir em  
áreas alagáveis e preservar 

as matas ciliares e a 
vegetação das encostas. 

Isso é lei!

Aliar técnicas agrícolas 
aos saberes tradicionais. 
Isso os extensionistas 
rurais estão fazendo 

muito bem!

Gostei 
dessa!

E para a 
época de 
escassez?

Podemos construir cisternas 
para armazenar água das 

chuvas!

Introduzir cultivos mais  
adaptados a esse 

tempo doido.
Os eventos 
extremos!

E quanto aos vendavais? 
Isso me lembra que casas 

reforçadas são fundamentais. 
Banheiros de alvernaria podem 

servir de abrigo para ventos 
intensos... Precisamos de 

subsídios...

Diminuir a impermeabilização do solo,  
mantendo mais áreas com vegetação 
e praticar um uso e manejo da terra 

sustentável, com curvas de nível e resgatar 
culturas nativas da região.
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Acho importante valorizar 
os que preservam, como por 

exemplo  pagar pelos serviços 
ambientais... 

E cobrar dos que 
utilizam mais os 

recursos hídricos. 

Temos que envolver todo 
mundo: 

Agricultores, indústria, 
sociedade civil, 

governos...

para que esta não nos 
falte em qualidade e 
quantidade no futuro.

É preciso saber usar e respeitar o plano de bacia 
hidrográfica. O comitê é o nosso fórum de discussão, um 
espaço onde todos nós da comunidade podemos sugerir 

ideias e discutir a melhor forma de utilizar a água,
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Cada membro de nossa comunidade 
deve ser o fiscal do nosso ambiente. 

Mas a discussão não termina aqui. Qual é o 
próximo 
passo?

...E depois professora, eles se 
reuniram no Comitê de Bacias. 

Tava todo mundo lá:
Representantes locais, da cidade, 
do estado, do governo federal ... 

Em busca de 
SUSTENTABILIDADE 

LOCAL e 
desenvolvimento 
social da nossa 

bacia!

E aí, Pedro, o que você 
aprendeu com tudo isso?

NO OUTRO DIA, AO 
FINAL DA AULA...

ENTÃO...

Professora, eu aprendi que para nos adaptarmos a esses 
eventos extremos, precisamos cuidar do meio ambiente na 

nossa bacia. Trabalhando juntos na comunidade, encontraremos 
soluções para diminuir o risco de desastres naturais, melhorar 
nossa agricultura e assim contribuir para uma melhor qualidade 

de vida na nossa região!
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Mini Glossário de Termos Técnicos

 Adaptação – No contexto das mudanças climáticas, esse termo 
se refere a capacidade que uma comunidade, uma região ou um país 
tem para se preparar para mudanças no clima a longo prazo e enfrentar 
impactos frente a eventos meteorológicos extremos, sendo que essa ca-
pacidade depende de condições ambientais, socioeconômicas, culturais e 
institucionais. 

 Agricultura Familiar – Atividade econômica praticada em pe-
quenas propriedades rurais e realizada predominantemente com mão de 
obra familiar. Essa forma de cultivo é responsável pela maior produção de 
alimentos em escala global e vem apresentando tendência na diminuição 
do uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos dando preferência para 
técnicas menos agressivas para o meio ambiente e os humanos. Esse tipo 
de atividade econômica é fundamental para o desenvolvimento socio-eco-
nomico sustentado do meio rural.

 Aquecimento Global - Nesta cartilha, a expressão é utilizada no 
sentido do aquecimento da atmosfera causado pela emissão excessiva 
de gases de efeito estufa com origem nas atividades humanas a partir da 
revolução industrial. 

 Bacia Hidrográfica – Região sobre a terra na qual o escoamento 
superficial em qualquer ponto - água da chuvas, nascentes e afluentes - 
converge para uma única foz de escoamento. No Brasil, é indicada como 
unidade de gerenciamento da água em diversas legislações.

 Culturas permanentes, temporárias e nativas – São aquelas que 
perduram na agricultura por mais tempo, como por exemplo, culturas 
frutíferas, do café, da laranja, etc. Por outro lado, culturas temporárias são 
aquelas que devem ser replantadas sazonalmente como a soja, o arroz, o 
milho entre outros. Já as culturas nativas, são cultivos nativos da região 
que apresentam boa resistência ao clima local e às pragas, e por isso, 
exigem um uso menos intensivo de insumos, fertilizantes e agrotóxicos. 
Alguns exemplos de culturas nativas são a erva-mate e plantas de uso dos 
antigos como chás, etc.
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 Desastres Naturais – É entendido como uma séria interrupção 
do funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo perdas 
e danos humanos, sociais, materiais, econômicos ou ambientais devido 
a processo que envolve diversos fatores: exposição a um perigo natural, 
fatores que geram vulnerabilidade do local atingido, baixa capacidade da 
comunidade para lidar com o perigo e escolhas humanas inadequadas no 
ajustamento ao meio. Dependendo da extensão do dano, a recuperação 
pode necessitar de ajuda externa.

 Ecossistema – Conjunto de seres vivos e seu ambiente em área ou 
região na qual existem relações de circulação de energia e matéria entre os 
sistemas envolvidos.

 Eventos Extremos – Eventos meteorológicos de baixa frequência 
em séries históricas. Normalmente causam situações negativas para as co-
munidades. São de difícil previsão e o grau do estrago dependerá do grau 
de vulnerabilidade das pessoas e do local atingido.

 Mudanças Climáticas – Mudanças no clima que podem ocorrer 
por mudanças internas no sistema climático ou fatores externos devido 
tanto a causas naturais, como por influência humana. O isolamento entre  
causas naturais e humanas ainda é pouco clara.

 Pagamentos por Serviços Ambientais – Retribuição financeira 
às pessoas pela preservação dos ecossistemas em suas propriedades. Isso 
inclui a conservação e preservação de serviços essenciais para a sobrevi-
vência humana, como por exemplo, a preservação de nascentes, a conser-
vação da biodiversidade e o fortalecimento da capacidade de recuperação 
do ambiente local (resiliência). 

 Plantio em Curvas de Nível - Técnica de plantio em áreas ín-
gremes respeitando as diferentes altitudes do relevo aplicando níveis de 
plantação. Essa técnica ajuda a conservar o solo contra erosões e contribui 
com o escoamento da água da chuva fazendo com que ela se infiltre mais 
facilmente no solo e evite os deslizamentos.
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 Plano de Bacia Hidrográfica - O Plano de Bacia é um instru-
mento de planejamento dinâmico numa visão de curto, médio e longo 
prazo, definido nos diversos cenários possíveis, de forma a permitir uma 
gestão compartilhada do uso integrado dos recursos hídricos superficiais 
e subterrâneos. Fonte: http://www.aguas.sc.gov.br/instrumentos/planos-de
-bacias-instrumentos. Acesso em 28.07.2016

 Saberes Tradicionais - Conjunto de saberes e práticas a respeito 
do mundo natural e sobrenatural transmitido oralmente, de geração em 
geração. Fonte (http://www.ppgcsoc.ufma.br/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=311&Itemid=114). Acesso em 28.07.2016

 Sustentabilidade/Desenvolvimento Sustentável – Desenvol-
vimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as 
gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades.

 Vulnerabilidade – Características de uma pessoa ou grupo de 
pessoas em antecipar, resistir e se recuperar de um impacto climático 
ou ambiental (risco ambiental). De acordo com o IPCC (Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas) a vulnerabilidade é composta 
dos seguintes elementos: exposição, sensibilidade ou suscetibilidade e 
capacidade adaptativa. Fonte: Marengo J. et al. (2015). Glossário Técnico 
– Avaliação dos Impactos e Vulnerabilidades às Mudanças Climáticas no 
Brasil e Estratégias de Implementação de Opções de Adaptação. São José dos 
Campos – SP. 1.ed. REF: FAPESP PFPMCG 2008/58161-1. ISBN 978-85-
17-00070-6. 
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