
ACOMPANHAMENTO DA CHUVA E NÍVEL DO RIO TUBARÃO - MARÇO/2022 

A Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão -AGR monitora o nível do Rio Tubarão 

em Rio do Pouso, assim como a quantidade de chuva na Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão 

utilizando dados da rede de monitoramento de chuva do CEMADEN e da EPAGRI CIRAM 

e nível do Rio, informação da Agência Nacional de Águas (ANA). 

Destacamos que a precipitação média histórica para o mês de MARÇO na bacia é de 135 a 

185 mm, com dados desde 1940, e neste mês a precipitação pluviométrica continuou com a 

distribuição espacial heterogênea, com valores acima da média na região mais próxima 

dasEncostas, variando de 193 a 382 mm, e nas áreas mais próximas ao litoral, indo de 178 a 

215mm, acima da média. 

Continuamos sem eventos  meteorológicos que favoreçam o incremento do nível do mar, 

condição que pode influenciar na captação de água para tratamento e posterior distribuição 

de água potável à população. Além deste fator a precipitação também colaborou com a 

elevação do nível do Rio, que dificulta a invasão da cunha salina, e deste modo a captação e 

distribuição de água potável aos usuários foi normal, dentro das exigências legais de 

potabilidade. 

Abaixo o gráfico com a chuva diária do mês de MARÇO de 2022 na bacia hidrográfica até 

Tubarão, e o nível do Rio variando de 0,20 a 2,04m, gerando uma vazão média de 103 m³/s, 

vazão máxima chegou a 206 m³/s, e a vazão mínima foi de 16,5 m³/s. 

 

 



 

O gráfico abaixo ilustra a distribuição da chuva totalizada no mês de MARÇO. Em toda 

Bacia Hidrográfica a precipitação pluviométrica ficou acima da média histórica. 

 

 

As condições descritas, demonstraram que o nível do Rio Tubarão em Rio do Pouso teve um 

aumento em relação aos últimos meses, restabelecendo assim as condições de quase 

normalidade. 

Entretanto a área rural do munícipio de Tubarão, a diminuição do fluxo de água nos corpos 

hídricos (riachos, córregos, poços) está sendo revertida em função da precipitação (chuva) 

ocorrida. 
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