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A Lagoa da Urussanga Velha-LUV está inserida na planície costeira junto à foz do Rio 

Urussanga-RU, no município de Balneário Rincão, no sudeste de Santa Catarina. As diversas 

ações antrópicas ao longo do RU têm contribuído para o assoreamento da LUV. Este trabalho 

tem o intuito de avaliar a viabilidade de uso dos sedimentos que assoreiam a LUV na 

indústria cerâmica e disposição em solo, de modo a subsidiar a recuperação ambiental da 

LUV, reabilitando-a como patrimônio cultural e turístico. Foram obtidas 4 amostras 

compostas obtidas por meio de 12 sondagens com trado manual. A caracterização e análise 

de viabilidade dos sedimentos foi realizada por ensaios e análises físico-químicas e 

experimentos em cerâmica vermelha. O sedimento da LUV é predominantemente pelítico. A 

caracterização química apontou valores de Zn e Cd acima do estabelecido para a disposição 

de sedimento dragado em solo. Nos ensaios ecotoxicológicos foi constatado 100% de 

mortalidade para minhocas (Eisenia foetida), fato atribuído à elevada salinidade, enquanto 

para cebolas (Allium cepa) não se observaram efeitos tóxicos. Os resultados nos extratos 

solubilizados do sedimento demonstram que os teores de Mn e nitrato encontram-se pouco 

acima do limite, compostos orgânicos encontram-se abaixo do nível de detecção. Para 

lixiviados, nenhum dos metais apresentou teores acima dos limites normatizados, compostos 

orgânicos encontram-se abaixo do nível de detecção exceto para fenantreno, que foi 

identificado em valores baixos. Embora o sedimento apresente boas características quanto a 

nutrientes e matéria orgânica, seu teor de sódio é elevado, acima do preconizado, colocando 

em risco a qualidade do solo. O sedimento se mostrou inviável para a aplicação em cerâmica 

vermelha nas condições usuais de fabricação devido à alta salinidade e grande perda de 

volume durante a extrusão. No entanto, sugere-se o desenvolvimento de blocos maciços do 

tipo paver, para utilização em áreas de pavimentação. Esta aplicação estaria associada a uma 

repaginação arquitetônica/urbanística do município, bem como no complexo turístico que 

porventura seja implantado na LUV. Acredita-se que intervenções na LUV venham a 

contribuir para a melhoria da qualidade da água deste ecossistema, recuperando o potencial 

ambiental, turístico e econômico do local.  

 

Palavras-chave: Geoturismo, Lagoa da Urussanga velha, recuperação ambiental. 

  


