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Cirsures contribui para a gestão de recursos hídricos

Verão: Uso consciente da água garante recurso para todos

    Com o sol e as altas temperaturas, a água torna-se um dos elementos mais requisitados e consumidos 
durante o verão. Por isso, o alerta é para o uso consciente deste bem natural, a fim de assegurar água em 
qualidade e quantidade para todos, uma das premissas do trabalho do Comitê da Bacia do Rio Urussanga. Ser 
participativo e contribuir neste sentido são formas de utilizar os recursos hídricos de modo racional. Observar 
os hábitos e promover mudanças também contribuem para o uso consciente. Os consumidores de água 
ajudam a preservar este recurso natural quando compreendem a importância dos cuidados com o meio 
ambiente, tornando-se multiplicadores de bons hábitos e informações.
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    O Comitê da Bacia do Rio Urussanga é um órgão 
colegiado formado por quarenta entidades e entre elas 
está o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos da Região Sul (Cirsures). Desde o início da 
sua operação, há 15 anos, o Cirsures contribui 
também na área de gestão de recursos hídricos. Além 
de ser entidade membro e ter atuado e colaborado nas 
ações desenvolvidas pela diretoria e câmara técnica, o 
Cirsures realiza um trabalho paralelo ao do Comitê ao 
cuidar da gestão de resíduos sólidos urbanos dos 
municípios.

Monitoramento da qualidade de água será feito pelo Governo de SC

    Acompanhar, conservar e recuperar são ações fundamentais para a efetiva gestão de recursos hídricos. Para 
garantir êxito neste caminho, os rios de Santa Catarina irão contar com um monitoramento da qualidade de 
água, a partir de fevereiro. A ação será realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e Turismo. O projeto piloto terá como base as diretrizes do Programa de Estímulo à Divulgação de 
Dados de Qualidade de Água (QUALIÁGUA), uma iniciativa da Agência Nacional de Águas (ANA). A execução 
será feita ao longo de cinco anos pelo laboratório LABB. Na primeira etapa, 40 pontos serão monitorados em 
nove unidades no Litoral de Santa Catarina, entre eles os rios Urussanga.
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