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APRESENTAÇÃO 
 

A Rede Guarani/Serra Geral (RGSG) é um projeto interinstitucional e 
interdisciplinar que congrega cientistas, pesquisadores, educadores ambientais, 
universidades, fundações, agências governamentais nacionais e entidades 
internacionais, tendo como área de abrangência a Região Sul do Brasil. Seu objetivo é 
a produção de conhecimento compartilhado sobre gestão sustentável de águas 
superficiais e subterrâneas bem como a elaboração de uma proposta de modelo 
jurídico e legal de gestão para uso e conservação do Sistema Aqüífero Integrado 
Guarani/Serra Geral (SAIG/SG). 

 

                                                
1 Agradecimentos são devidos ao CTHidro, ANA, CNPq, Fapesc, Fapeu, pelo financiamento do 

Projeto RGSG, e à Bancada Federal Catarinense e Caixa Econômica Federal, por emenda 
coletiva para equipamentos e material permanente, Projeto RGSG-SC/ICI. 

2 O Projeto RGSG contou, até o final do mês de junho de 2011, com a Coordenação Geral da 
Prof. Dra. Maria de Fátima S. Wolkmer (UCS), idealizadora e responsável pelas condições 
práticas para a implementação do mesmo. A partir da solicitação formal de dispensa da 
Coordenadora Geral, a Coordenação passou ao Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe (UFSC) 
(scheibe2@gmail.com), tendo o Prof. Dr. Carlos Eduardo de Liz (Uniplac) como Sub-
Coordenador e o Dr. Tássio Dresch Rech (Epagri) como o coordenador da Meta 6, 
responsável pelo caráter de Rede do projeto. Site do projeto: www.rgsg.org.br; blog: 
rgsgsc.wordpress.com.br 
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O projeto vai, portanto, ao encontro das palavras da ex-Ministra do Meio 
Ambiente, Marina Silva, ao tratar da questão das águas subterrâneas no Brasil:  

Para que possamos atribuir às águas subterrâneas seu devido valor 
como recurso estratégico e importante fonte de abastecimento, são 
necessárias ações no sentido de ampliar os conhecimentos técnicos, 
implantar uma rede efetiva de monitoramento, implementar a gestão 
integrada das águas subterrâneas e superficiais, bem como a 
capacitação de técnicos, gestores e da sociedade em geral. (SILVA, 
M., 2007:05). 
 

Neste sentido, foram estabelecidos no I Seminário de Integração da RGSG, em 
fevereiro de 2008, os seguintes produtos a serem gerados pelo projeto: 

 
• Sensibilização da população e administradores públicos catarinenses sobre as 

questões que afetam o uso sustentável do Sistema Aqüífero Integrado Guarani 
- Serra Geral (SAIG/SG); 

• Montagem de um Centro local de Difusão e Apoio, e de uma infraestrutura de 
laboratórios de análises de águas e geoprocessamento, bancos de dados, 
viveiros e herbários;  

• Capacitação de pessoal técnico, de agentes municipais e estaduais, 
professores, extensionistas rurais e participantes de ONGs, para disseminação 
de técnicas aplicáveis ao uso sustentável das águas superficiais e 
subterrâneas e para a educação ambiental como formação para a cidadania 
plena;  

• Capacitação de profissionais de agropecuária e saúde para o uso de terapias 
não residuais, como a homeopatia, e de agentes jurídicos;  

• Mapeamento das áreas rurais e de preservação permanente nas áreas de 
maior vulnerabilidade à contaminação, dos Aqüíferos Guarani e Serra Geral;  

• Maior conscientização quanto à necessidade urgente de implantação de 
sistemas adequados de coleta e tratamento de esgotos domésticos e 
industriais;  

• Implantação de viveiros de mudas de plantas nativas para recomposição de 
matas ciliares, reservas naturais e corredores ecológicos;  

• Indução ao uso de biodigestores e biocomposteiras, visando a melhoria 
ambiental e a comercialização de créditos de carbono;  

• Proposição de medidas mitigadoras visando a readequação de práticas 
agrícolas para a sustentabilidade ambiental e econômica de propriedades 
agrícolas;  

• Proposta de conceitos jurídicos e de legislação específica para políticas 
públicas de gerenciamento e uso sustentável das águas subterrâneas; 

• Estímulo à disseminação e implementação de práticas agroecológicas, 
fomentando a redução da produção de resíduos químicos e orgânicos, 
especialmente nas áreas de nascentes e nas de recarga do SAIG/SG; 

• Elaboração e distribuição, em seminários, audiências públicas e reuniões de 
trabalho, de material técnico-científico e de divulgação sobre o uso e proteção 
do Sistema: livros, cadernos, CDs, DVDs, folders, placas nas estradas;  

• Organização de Congresso Internacional para discussão e intercâmbio sobre 
as tecnologias envolvidas e os resultados alcançados, a serem avaliados 
também continuamente;  

• Uma melhor estruturação da REDE GUARANI-SERRA GERAL em Santa 
Catarina.(I SEMINÁRIO RGSG, 2008) 

 
 

Os trabalhos foram iniciados atendendo a 6 metas, subdivididas em 17 
componentes, e como exemplo da amplitude assumida, reproduzimos o Quadro I, que 
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resume os números das principais ações relacionadas no relatório recém entregue à 
Fapesc, e referente ao período de dezembro de 2010 a março de 2012:    

 
  

Quadro 1: Resumo das ações e produtos gerados pelo Projeto RGSG no 
período dez. 2010 a mar. 2012 
. Opção 1 Opção 2   
Artigos (publicados1 ou encaminhados2)   3 17   
Trabalhos apresentados em Congressos 
(publicados1 ou encaminhados2) 

32 11   

Dissertações (originadas1 ou incorporadas2)   12 4   
Teses (originadas1 ou incorporadas2) 3    
Trabalhos de conclusão de curso 7    
Projetos de Especialização, M.Sc. ou Dr. 9    
Livros (publicados1 ou encaminhados2) 1 1   
Capítulos de livros (publicados1 ou encaminhados2) 13 4   
CDs / DVDs  (publicados1 ou encaminhados2) 1    
Mapas (concluídos1 ou em elaboração2) 1 5   
Cursos ou oficinas (ministrados1 ou organizados2) 25 26   
Participação em Congressos         22 
Organização de Congressos e Seminários 2 
Participação em Seminários 26 
Conferências, Palestras 20 
Relatórios de campo ou visitas técnicas 80 
Estudos clínicos de caso (curso homeopatia) 21 
Fonte: RELATÓRIO FAPESC/FAPEU, 2012. 
 

Como se observa, são cerca de 350 ações ou produtos registrados, 
compreendendo um número ainda maior de atividades realizadas pelos 66 
pesquisadores (professores e pesquisadores da Uniplac, Ufsc, Unoesc, Udesc, Furb, 
UCS e Epagri) e 66 estudantes (doutorandos, mestrandos, estagiários, alunos de 
graduação) cujos nomes constam do referido relatório. Esses números não incluem 18 
outros autores do livro “Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade”, 
nem os 80 alunos que concluíram o Curso de Formação em Terapêutica Homeopática, 
e muito menos os milhares de pessoas – professores, estudantes, agricultores, 
empresários, políticos, técnicos de diversas instituições – alcançados através dos 
congressos, cursos, publicações e demais atividades organizadas e oferecidas pelo 
projeto desde o seu início efetivo, em fevereiro de 2008. 

 
O presente RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO RGSG (Convênio 

16261/10-2, FAPESC/FAPEU) destaca as principais atividades do mesmo até o 
momento, e seus respectivos produtos. 

 
Vale também salientar que, a partir de 2011, foram incorporados ao projeto 

RGSG/SC-ICI pesquisadores da Unochapecó, da UnC e do Comitê de Gerenciamento 
da bacia do Jacutinga e Contíguos, aumentando a área de abrangência e as 
possibilidades efetivas de atuação de nossa Rede.  

  
 
1 – META 1 – HIDROGEOLOGIA E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: QUESTÕES 
QUE AFETAM O USO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA AQUÍFERO INTEGRADO 
GUARANI/SERRA GERAL (SAIG/SG).  
 

A recente exploração em larga escala das águas subterrâneas tem conferido a 
este recurso natural não renovável, importância ímpar pelo fato de apresentar em 
média boa qualidade e também, por ter relativa independência das condições 
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climáticas de superfície. Assim, as águas subterrâneas não estão vulneráveis, pelo 
menos a curto prazo, a condições de estiagem prolongada e, desta forma, permitem 
atender às demandas de consumo mesmo em períodos climáticos desfavoráveis. 
Existe ainda muito desconhecimento quanto à capacidade de atendimento e 
durabilidade dos mananciais subterrâneos, bem como, se esta qualidade irá perdurar 
com o atual cenário de equivocados usos da terra em superfície, donde podemos 
destacar o intenso uso de agroquímicos, sobretudo para a manutenção dos cultivos 
anuais. São considerados aspectos importantes para a governança das águas 
subterrâneas: o uso sustentável; a transparência; a participação; a responsabilidade; a 
integração; a avaliação dos riscos dos impactos sobre as águas subterrâneas; a 
proteção das zonas e dos processos de recarga. (cf. 
http://www.groundwatergovernance.org, acesso em 20/07/2012).  
 
1.1 – Meta 1, Componente 1: Mapeamento geológico-estrutural, hidrogeológico, 
do uso da terra e de avaliação de vulnerabilidade do SAIG/SG em SC . 

 
Com efeito, por se tratar da última fronteira exploratória de água doce de 

acesso “fácil” (acesso local), é importante compreender de forma satisfatória quais as 
condições geológicas que conformam os aquíferos, ou seja, as rochas porosas ou 
fraturadas que funcionam como imensos reservatórios que abrigam as águas 
subterrâneas. 
 

Na região de estudo temos o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), que possui 
característica fissural, ou seja, suas águas estão presentes apenas nas fraturas e 
espaços vazios existentes nas rochas. Este sistema está interligado por meio destas 
mesmas fraturas ao outro, o Sistema Aquífero Guarani (SAG) e ambos podem ser 
considerados, para fins de gestão, como um único, o Sistema Aquífero Integrado 
Guarani/Serra Geral (SAIG/SG). Esta denominação se deve ao fato de um afetar 
diretamente o outro, no que tange às questões de qualidade das águas e por vezes, 
das quantidades, como é o caso de zonas urbanizadas. 

 
A Meta 1 do Componente 1 (M1C1) do projeto RGSG compreende a coleta de 

dados hidroquímicos, hidrogeológicos, o mapeamento geológico-estrutural e avaliação 
de vulnerabilidade intrínseca e do risco à contaminação, em escala 1:250.000, da 
região de ocorrência do SAIG/SG em SC (Figura 1). 

 
Os dados hidroquímicos e hidrogeológicos estão sendo levantados a partir de 

trabalhos de campo e contatos com órgãos de gestão pública como Casan, Cidasc, 
Cprm e Epagri e também, em empresas de perfuração de poços e instituições de 
ensino. As informações levantadas sobre os poços que atravessam as rochas do 
SASG e atingem o SAG (“Poços Guarani”) estão sendo cadastradas em um banco de 
dados geoespacial (Figura 1), para posterior interpretação em ambiente de Sistema de 
Informações Geográficas, e dados preliminares já foram utilizados, por exemplo, por 
Scheibe; Hirata (2008), no artigo “O contexto tectônico dos Sistemas Aquíferos 
Guarani e Serra Geral em Santa Catarina, uma revisão. 

 
O número de novos poços catalogados ainda não possibilita uma boa 

avaliação, e boa parte dos dados precisam ser confirmados. Após a finalização deste 
inventário da rede destes poços tubulares profundos, os dados serão completados 
com análises físico-químicas em laboratórios equipados pelo projeto ou em convênio 
com o mesmo, como é o caso dos laboratórios da Epagri e da UnoChapecó em 
Chapecó, da UnC em Concórdia, da Unoesc em Joaçaba, da Uniplac, da Epagri e da 
Udesc em Lages e da Ufsc em Florianópolis. 
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Figura 1: Área de estudo, em branco, com os “Poços Guarani” levantados até o presente. 
Fonte: Elaborado por Arthur Schmidt Nanni. 
 

O mapeamento geológico-estrutural está sendo realizado através de modelos 
digitais de elevação em escala 1:250.000 e de trabalhos de campo para coleta de 
amostras, verificação de feições geológicas e aferição de dados. Os primeiros 
resultados para as questões estruturais apontam para estruturas lineares agrupadas 
em três direções predominantes, nos quadrantes NW, NNE e NE (Figura 2). 

 

A B 

C D 

Figura 2: Estruturas lineares levantadas em sua totalidade (A), e filtradas para os quadrantes 
NW (B), NE (C) e NNE (D). Fonte: Elaborado por Arthur Schmidt Nanni. 
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A vulnerabilidade intrínseca do SAIG/SG será avaliada com base nos 

resultados dos levantamentos supracitados e pretende mostrar em quais áreas as 
águas subterrâneas estão em condições de maior vulnerabilidade à contaminação e 
vice-versa. 

 
Definida deste modo, a vulnerabilidade à contaminação é distinta de risco de 

poluição. Este último depende não só da vulnerabilidade, mas também da existência 
de cargas poluentes significativas que possam se infiltrar no ambiente subterrâneo. 
Assim, é possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem 
risco de poluição, caso não haja carga poluente (como no caso das áreas de florestas 
nativas), ou de haver um elevado risco de poluição apesar do índice de vulnerabilidade 
ser baixo (esgotos urbanos, monoculturas convencionais, dejetos suínos...). 

 
Por esta razão, é necessária a determinação das diferentes coberturas e dos 

usos da terra, no intuito de melhor entender os possíveis riscos de poluição dos 
recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos, em determinada região. 

 
Com base nessa convicção, a determinação do uso da terra leva em 

consideração o uso de ferramentas de geoprocessamento por teledetecção, aliadas a 
conferências in loco para confirmação dos dados teledetectados. 

 
Este levantamento ficou a cargo do Laboratório de Geprocessamento-

LabGeop/GCN/UFSC, que tem como objetivo produzir produtos cartográficos sobre a 
cobertura e o uso da terra. O trabalhos abrangeram até aqui as áreas previstas 
originalmente no projeto, as bacias hidrográficas dos rios Canoas e do Peixe, e a parte 
da bacia do rio Pelotas contida em território catarinense, cobrindo uma superfície total 
aproximada de 27.500km2, em uma escala cartográfica de 1:250.000. 

 
Para a teledetecção de alvos em terra estão sendo utilizadas imagens Landsat 

TM5 e CBERS3 registradas em diferentes estações anuais (inverno e verão), com o 
objetivo específico de identificar áreas de pastagens e de cultivos anuais. Os alvos em 
terra correspondem a diferentes feições que, uma vez reconhecidas, são divididas em 
classes previamente estabelecidas. Este procedimento é realizado através de 
softwares específicos para esse fim, empregando-se o método de classificação 
multiespectral supervisionada por setores homogêneos (exemplo: municípios 
localizados nos altos da Serra Geral com grandes superfícies de campos nativos, 
áreas com grandes plantações de pinus, ou com relevo muito diferenciado, ou ainda, 
com agricultura em grandes ou pequenas parcelas). 

 
A validação dos alvos teledetectados está sendo realizada a partir de trabalhos 

de campo que tiveram início em 2008 e seguem até o presente. Esta validação já 
conta com mais de oitocentos pontos de observação. Ainda, com a utilização de 
imagens geradas pelo sensor de alta resolução presente no satélite CBERS, tornou-se 
possível a definição das principais áreas de plantio de maçã. 

 
Os principais elementos identificados e considerados para a classificação são: 

água, área urbanizada, silvicultura, floresta, maçã (sombra e sol), trigo, cultivos 
diversificados, pastagem, campos de altitude e solo nu. As áreas de silvicultura 
identificadas nas imagens das décadas 1990, 2000 e 2010 incluem as plantações de 

                                                

3 Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres 
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pinus e eucaliptos em uma só classe, porque os valores espectrais são muito 
próximos, não permitindo a separação de áreas dessas diferentes espécies. 

 
O mapeamento da cobertura e uso da terra das bacias dos rios Canoas, do 

Peixe e Pelotas se encontra em fase de edição final, o que já permite apresentar 
dados cartográficos e quantitativos (Figura 3 e Quadro 2). 
 

 
Figura 3 – Principais tipos de cobertura do uso da terra nas bacias dos rios Pelotas, Canoas e 
do Peixe - 2010. Fonte: PELLERIN et al., 2012. 
 
Quadro 2: Resumo da cobertura e uso da terra nas três bacias 

Feição 
TOTAL B. Peixe B. Canoas B. Pelotas (SC) 
% ha % ha % ha % ha 

Corpos 
d'água 

1,15 31660 0,70 3830 1,26 18730 1,20 9100 

Campo/pasta
gem 

31,53 865810 19,00 99410 24,60 366400 54,30 400000 

Silvicultura 12,53 344270 8,90 46610 17,32 258100 5,40 39560 
Floresta 34,80 958220 38,10 199520 36,16 538700 29,90 220000 
Cultivos 19,35 533670 32,10 168520 20,00 298150 9,10 67000 
Urbanização 0,64 17300 1,20 6630 0,66 9870 0,10 800 

Fonte: PELLERIN et al., 2012. 
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Merece destaque, na bacia do rio do Peixe (LOPES, 2012), o predomínio das 

áreas de floresta (1995km2) e de cultivos (1685km2) em pequenas e médias 
propriedades rurais, somando cerca de 70% do total da área da bacia; na bacia do rio 
Canoas as áreas de floresta totalizam 5387km2 e de campos e pastagens 3664km2., 
ocupando juntas cerca de 60% da área total da bacia. As grandes transformações 
ocorridas no uso da terra na bacia do rio Canoas são decorrentes da expansão da 
silvicultura entre 1990 e 2010 (Figuras 4 e 5); na porção catarinense da bacia do rio 
Pelotas o uso da terra apresenta predomínio de áreas de campos e pastagens 
(4000km2 - 54% da área da bacia) e de florestas (2200km2 – 30% do total).  
 

 
Figura 4 – Evolução da área cultivada por silvicultura nas bacias dos rios Pelotas, Canoas e do 
Peixe, entre os anos de 1990 e 2010. Fonte: PELLERIN et al., 2012. 
 
 
 

 
 
Figura 5: Comparativo da evolução das áreas (em hectares) de plantio de pinus entre as 
décadas de 1990, 2000 e 2010. Fonte: Modificado de PELLERIN et al., 2012. 
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Observa-se que o plantio do pinus, estimulado pela demanda de papel, 
celulose e madeira, é mais difundido na bacia do rio Canoas, onde vem crescendo em 
uma progressão geométrica, ou seja, entre 1990 e 2000 houve um acréscimo de cerca 
de 34% na área de plantio, enquanto entre 2000 e 2010, esse aumento atingiu a 
marca de aproximadamente 42% sobre a área plantada em 2000. Na bacia do 
Pelotas, tende a ocupar principalmente áreas do bioma dos Campos de Cima da 
Serra. 
 

Em sua Tese de Doutorado em Geografia, defendida no dia 01 de junho de 
2012, a pesquisadora Andréa Regina de Britto Lopes analisou a relação entre os 
recursos hídricos e uso da terra na bacia do Rio do Peixe/SC, apresentando também 
resultados sobre o mapeamento das áreas de vulnerabilidade e de risco de 
contaminação do Sistema Aquífero Serra Geral (LOPES, 2012).  Entre os resultados 
de seu criterioso trabalho de levantamento de dados a Figura 6, abaixo, ilustra a 
grande concentração da produção de suínos na referida bacia, em comparação com 
as do Canoas e do Pelotas.  

 
 

 
 
Figura 6. Produção pecuária de suínos nos municípios das bacias dos rios Pelotas, Canoas e 
do Peixe – 2010, conforme a Produção da Pecuária Municipal 2010 IBGE (2011). Fonte: 
LOPES, 2012. 
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1.2 – Meta 1 Componentes 2, 3 e 4 – Levantamento de dados sobre fauna e flora 
e da degradação das áreas ribeirinhas nas bacias hidrográficas da área de 
abrangência do sistema. 
 

Dados sobre a fauna, a flora e a degradação de matas ciliares na Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe foram levantados nos trabalhos realizados pelos 
pesquisadores da Unoesc, nos componentes M1C2, M1C3 e M1C4, todos em fase de 
conclusão, e que apresentam como resultados, entre outros, a publicação de um CD-
ROM com a extensa lista dos Vertebrados do Rio do Peixe (GUZZI, A. ,org., 2008); do 
capítulo “Biodiversidade de Vertebrados do Baixo Rio do Peixe, SC” (GUZZI et al., 
2011); e do capítulo “A diversidade de flora e fauna nas matas ciliares da Bacia do Rio 
do Peixe” (BÜNDCHEN et al., 2011). 

 
Estes últimos autores destacam o papel fundamental das matas ciliares no 

controle das variáveis microclimáticas que permitem a retenção da umidade 
necessária à permanência dos cursos de água, sendo responsáveis pelo equilíbrio dos 
ecossistemas aquáticos e a qualidade da água, regulando a entrada de luz e dos 
nutrientes (e também de sedimentos e muitos poluentes) nos sistemas aquáticos. 
(BÜNDCHEN et al., 2011). Ressaltam, ainda, que a mata ciliar oferece abrigo para as 
espécies remanescentes da fauna da região, cujas populações alcançaram níveis 
críticos em virtude da escassez nesse habitat, conforme demonstrado também nos 
estudos de GUZZI et al. (2011), complementados por relatório interno de D’Agostini, 
2012. 
 
 Esse tipo de estudos e levantamentos são essenciais, também, do ponto de 
vista do monitoramento ambiental de longo prazo das bacias, permitindo o controle 
sistemático da qualidade ambiental e, do ponto de vista dos recursos hídricos, as 
variações quantitativas e qualitativas tanto das águas superficiais como das águas 
subterrâneas. Tais estudos representam, também, importante subsídio  
 

para projetos de recuperação e de recomposição de áreas 
degradadas em consonância com o ambiente original da área, 
disponibilizando à comunidade um banco de dados sobre os recursos 
hídricos e florísticos (e de fauna) da região [...] (servindo) ainda como 
parâmetro de comparação sobre o grau de modificações sofridas no 
trajeto do curso d´água e auxiliando as atividades do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe e órgãos públicos. (BUNDCHEN et al., 
2011, p. 234-5). 
 

 
1.3 – Meta 1 Componentes 4 e 5 – Recuperação de áreas degradadas 
 

Com recursos do projeto RGSG-SC/ICI4, foram adquiridas e instaladas duas 
Estufas de Espécies Florestais, que se encontram em funcionamento e são 
responsáveis pela produção de milhares de mudas de espécies florestais nativas, que 
vêm sendo utilizadas em campanhas e trabalhos de educação ambiental visando a 
recuperação de áreas degradadas, especialmente das matas ciliares da bacia do rio 
do Peixe (Unoesc) e de matas em áreas de afloramento (recarga direta) do Sistema 
Aquífero Guarani (Uniplac). 
                                                
4 Projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL – SANTA CATARINA/INFRAESTRUTURA, CAPACITAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO (RGSG-SC/ICI), Emenda Coletiva da Bancada Catarinense em Brasília, Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), Agência Nacional de Águas (ANA), Caixa Econômica Federal (CAIXA), Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina FAPESC). 

 



 11

 
Em abril de 2012, a estufa da UNIPLAC contava com aproximadamente 6.341 

mudas de espécies arbóreas nativas. Na Bacia do Rio Canoas implementou-se 
recuperação de mata cilar como Sistema Agroflorestal (SAF) em Lages e Ponte Alta 
(CAPPUA et al., 2011), e um projeto de recuperação em Lages. Nos experimentos 
com SAF verificou-se o favorecimento de mudas nativas sob condições climáticas 
desfavoráveis (20 dias de temperaturas abaixo de zero) sob pomar de goiabeira 
serrana de 15 anos de idade, contra o plantio a céu aberto, incluindo o araçá 
(Myrcianthes gigantea), aroeira (Schinus terenbinthifolius), bracatinga (Mimosa 
scabrella), butiá (Euterpes eriospatha), canela-lageana (Ocotea pulchella) e 
espinheira-santa (Maythenus muelleri), e mostrou-se determinante para implantação 
da pitangueira (Eugenia uniflora) e guabijú (Calyptranthes tricona) (SANTOS et al., 
2011).  

 
Quanto à ocupação do solo, observou-se a existência de ocupação urbana 

irregular sobre ou próximo às áreas de recarga do Aquífero Guarani na área urbana de 
Lages, e a menos de cinco metros de APPs, com efluentes domésticos lançados 
diretamente em corpos d’água, retratando a vulnerabilidade que estas áreas estão 
sujeitas (EHRHARDT, 2012). 

 
Realizadas por equipes especializadas, essas campanhas aplicam e difundem 

os conhecimentos obtidos nos levantamentos de flora e de fauna realizados no âmbito 
do Projeto RGSG (cf. BÜNDCHEN et al., 2011; GUZZI et al., 2011). 
 
 
2. META 2 – QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS. 
 
2.1. – Meta 2 Componente 1 - Qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
da bacia do rio do Peixe. 
 
 De acordo com Frinhani et al. (2011), devido à alta poluição no rio do Peixe e 
seus afluentes, já na década de 1980 a bacia foi alvo de monitoramento e de um 
extenso programa de controle da poluição industrial, urbana e rural, pela Fatma, com 
resultados considerados positivos do ponto de vista da redução da carga orgânica, 
medida em Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Segundo os mesmos autores, 
contudo, “vinte anos depois, observa-se que o uso múltiplo das águas da Bacia do Rio 
do Peixe continua sendo uma realidade. Entretanto, não mais se procedeu ao 
monitoramento sistemático da qualidade da água do rio do Peixe.” (FRINHANI et al., 
2011, p. 259-60). 
 
 No âmbito do componente 1 da Meta 2 do projeto RGSG, foi realizado no ano 
de 2009 o monitoramento da qualidade da água de 9 pontos no rio do Peixe,  desde 
suas nascentes até praticamente a sua foz no rio Canoas, quando forma com ele o rio 
Uruguai. Com os resultados das análises de amostras de 4 campanhas, foram 
calculados valores para o Índice  de Qualidade da Água, que permite comparações 
entre as amostras, e sua classificação de acordo com parâmetros como os da Cetesb, 
de São Paulo, ou da National Science Foundation, dos Estados Unidos, obtendo-se o 
gráfico apresentado na Figura 10: 
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Fonte: Frinhani et al., 2011, modificado por Lemos, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 - Índice de Qualidade da Água - IQA - na Bacia do Rio do Peixe/SC, para 4 
amostragens em 9 pontos no ano de 2009, com indicação dos limites mínimos para qualidade 
“boa” da água, segundo índices adotados pela CETESB e pela NSF. Fonte: Frinhani et al., 
2011, modificado por Lemos, 2012. 

 
Conforme ainda Frinhani et al. (2011), os menores valores médios de IQA 

foram encontrados a jusante das cidades de Caçador (ponto 2) e Videira (ponto 5), 
sendo essas águas classificadas como “ruins”. Nos demais pontos, a qualidade foi 
classificada como média, com apenas uma amostragem do ponto 3 atingindo o limiar 
mínimo do que poderia ser considerado como uma “Água Boa”, em todo o rio do 
Peixe. As análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas no Laboratório 
de Saneamento e Águas da Unoesc (Campus de Joaçaba) - LSA/UNOESC, que 
utilizou recursos da própria Unoesc e dos projetos RGSG (custeio) e RGSG/SC-ICI 
(equipamentos). 

 
As águas subterrâneas do extremo oeste de SC foram estudadas entre 1998 e 

2002, como parte dos objetivos do Projeto Oeste de Santa Catarina (Proesc) por 
Freitas et al. (2002), quando foram cadastrados 2.729 poços tubulares, dos quais 17 
atingindo o Sistema Aquífero Guarani (SAG), e todos os demais, limitados a menores 
profundidades, explorando águas do Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), que se 
configura assim, e até então, como o sistema aquífero mais importante dessa região. 

 
Frinhani et al. (2011) citam ainda, especialmente para o caso do Aquífero 

Guarani, os trabalhos de Zanatta; Coitinho (2002) e de Borghetti et al., 2004. 
 
Também como parte do projeto RGSG foram analisadas no LSA/UNOESC 

amostras de água de 35 poços tubulares localizados no município de Lacerdópolis, ao 
sul de Joaçaba, na bacia do Rio do Peixe, sendo que cerca de 71% são utilizados para 
dessedentação animal (avicultura, suinocultura e pecuária), 40% para abastecimento 

IQA-CETESB/SP 

IQA-NSF 
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humano e 11% para fins agrícolas – alguns apresentando mais de um uso. A média de 
profundidade foi de 156 m, com mínima de 48m e máxima de 498m, sendo que quatro 
dos poços estudados apresentaram profundidades entre 414 e 498m, o que indica a 
possibilidade, a ser confirmada, de atingirem o SAG. (Frinhani et al., 2011). 

 
Foram determinados os parâmetros: temperatura, pH, turbidez, condutividade, 

sólidos totais dissolvidos (STD), alcalinidade, cálcio, ferro, cloreto, sulfato, nitrato, 
nitrito, nitrogênio amoniacal e coliformes, totais e termotolerantes. Ainda segundo 
Frinhani et al., 2011, constatou-se que as águas do rio do Peixe apresentaram pH 
médio de 7,9, com pH e o teor de flúor superiores ao máximo previsto pela portaria 
518, do Ministério da Saúde, para amostras de água de quatro poços. Cinco poços 
apresentaram teor de ferro superior ao recomendado, e dois apresentaram 
contaminação por coliformes totais e termotolerantes. De modo geral, os dados 
condizem com aqueles do PROESC (FREITAS et al, 2002), demonstrando que se 
tratam de águas de boa qualidade, mas merecem maiores cuidados quanto à sua 
preservação. 

 
Atenção especial deve ser prestada aos teores anômalos de flúor (F), que 

tornam as águas impróprias para consumo humano. Após confirmação dessas 
análises, os resultados serão comunicados aos interessados e responsáveis, para as 
devidas providências. 
 
 
2.2. – Meta 2 Componente 2 - Qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
da bacia do rio Canoas. 
 
 No tocante à qualidade das águas do rio Canoas, duas vertentes vêm sendo 
estudadas no âmbito do projeto. De um lado, a caracterização dos efeitos da 
contaminação das águas do Rio Canoas, em especial, no trecho entre Otacílio Costa e 
Ponte Alta, SC, principalmente pela constatação de efeitos tóxicos dos efluentes de 
indústrias de papel e celulose em peixes, naquele trecho, especialmente pelo 
Laboratório de Ecotoxicologia do CCB/UFSC; e de outro, a avaliação da qualidade das 
águas dos rios Caveiras e Carah, que abrangem trechos de áreas de afloramento do 
SAG, pela equipe da Uniplac/Udesc. 
 
2.1.1 – Qualidade das águas do rio Canoas. 
 
 Em seu relatório, Soares et al. (2012), elencam como objetivos principais de 
seus trabalhos os de: 
 
• Coletar e avaliar a qualidade dos efluentes das  indústrias de papel e celulose de 

Correia Pinto e Otacílio Costa, SC, e da água do Rio Canoas nos pontos de 
despejo desses efluentes, bem como no restante do rio Canoas, através de 
parâmetros físico-químicos; 

• Avaliar a toxicidade em peixes e algas de amostras de água coletadas em sítios 
escolhidos na área em estudo, utilizando parâmetros bioquímicos, fisiológicos e 
citológicos (biomarcadores); 

• Estabelecer critérios confiáveis, em termos de reprodutibilidade e sensibilidade, 
que permitam escolher quais os melhores métodos ou biomarcadores para avaliar 
o impacto ambiental de efluentes de indústrias de papel e celulose na área em 
estudo; 

• Realizar análises físico-químicas (pH, temperatura, condutividade, oxigênio 
dissolvido, turbidez) em amostras de efluentes e águas do Rio Canoas e de poços 
no SAG, nos trechos em estudo; 
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• Realizar análises para determinação de íons de metais (Ca2+, Na+, K+, Mg2+, Mn+, 
Fe2+, Al3+) em amostras de efluentes e águas do Rio Canoas e de poços, nos 
trechos em estudo; 

• Realizar análises bioquímicas, utilizando sangue de peixes coletados in situ, 
expostos e não expostos às águas impactadas pelos efluentes, quanto aos 
parâmetros: níveis plasmáticos de fosfatase alcalina, trasaminase pirúvica e 
oxálica, gama-glutamiltransferase e lactato desidrogenase; 

• Correlacionar as possíveis alterações nos níveis dos diversos biomarcadores em 
estudo, particularmente aqueles relacionados com as alterações de função 
hepática, com a exposição dos peixes aos efluentes de indústrias de papel e 
celulose, visando estabelecer uma sequência temporal de eventos bioquímicos e 
fisiológicos, de forma integrada, inclusive o componente da variação sazonal nos 
diversos biomarcadores; 

• Avaliar a possível existência e intensidade de processos de interação entre as 
águas do rio Canoas, o plantio e industrialização de Pinus, e o SAG. 

  
Sempre de acordo com Soares et al., (2012), na atual fase do projeto, buscou-se 

completar o levantamento de dados iniciado em anos anteriores sobre o rio Canoas e 
sua problemática com relação à contaminação por efluentes de indústrias de papel e 
celulose. Adicionalmente, buscou-se caracterizar mais detalhadamente as áreas de 
afloramento do arenito Botucatu e sua relação com o rio Canoas. Para isso, foram 
analisados os efluentes finais dos processos de produção de polpas branqueadas por 
processo convencional (Correia Pinto) e produção de polpa não branqueada (Otacílio 
Costa). Os efluentes foram tratados previamente pela indústria, utilizando os 
processos de lagoa aerada e lodo ativado, respectivamente.  

 
Foram também realizadas análises físico-químicas da água do Rio Canoas (46 

amostras coletadas desde Urubici até a confluência com o rio Pelotas), sendo 
determinados o ph, condutividade, sulfeto, fósforo, Fenol 4-aminoantipirina (4-AAP) e  
Fenol Folin, cujo método baseia-se na reação de folin com estruturas fenólicas 
oxidadas com carbonato de sódio, acompanhada a 760 nm. O reagente de Folin 
apresentou boa reatividade dentro de uma larga faixa de estruturas fenólicas, inclusive 
poliméricas, em especial, as resultantes da degradação parcial de lignina contidas em 
efluentes de indústrias papeleiras (SOARES et al., 2012). 

 
Segundo os mesmos pesquisadores do RGSG, foram analisadas, também, 

amostras de água coletadas no Rio das Pombas (rio que abastece o município de 
Lages) e no Rio Tributo (rio que recebe todo o esgoto doméstico do município e o 
efluente de uma pequena fábrica de Papel e Celulose, denominada Cor e Papel), 
ambos afluentes do Rio Canoas. Para os testes de toxicidade com bioindicadores, 
induzida por amostras de água do Rio Canoas, foram utilizados organismos de níveis 
tróficos diferentes: Scenedesmus subspicatus (microalga) e Daphnia magna 
(microcrustáceos), em condições de laboratório, em períodos de 72h, avaliando-se, 
portanto, a toxicidade aguda. Também foram utilizados peixes nativos do Canoas – 
Rhamdia quelen (jundiá), capturados in loco, os quais foram avaliados através de 
parâmetros bioquímicos/fisiológicos, que refletem a toxicidade crônica. 

 
De todos os trechos monitorados, aquele entre a BR-282, próximo a Bocaina do 

Sul, até São José do Cerrito, é, para Soares et al., certamente o mais preocupante. 
Este trecho caracteriza-se pelo intenso plantio de Pinus, nos municípios de Otacílio 
Costa, Correia Pinto, Ponte Ata, até proximidades do município de São José do 
Cerrito. Altitudes em torno de 820 m, onde se observam extensas áreas de 
afloramento do arenito Botucatu (constituinte do SAG), em especial, nos municípios de 
Ponte Alta e Correia Pinto – onde se situam as maiores áreas de recarga do Aquífero 
Guarani identificadas no estado de Santa Catarina. O rio apresenta trechos em que a 
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mata ciliar está razoavelmente preservada e em outras, bastante destruída. Nestes 
casos, o reflorestamento com Pinus pode ser observado nas margens do Rio. A 
qualidade da água é a pior, de toda a extensão do Canoas, quadro que se deve à 
presença das duas plantas de produção de celulose e papel da Klabin, em Correia 
Pinto e Otacílio Costa. (Figura 7) 

 

 
 
Figura 8. Localização e aspectos do trecho do rio Canoas entre a BR-282, próximo a Bocaina 
do Sul, até São José do Cerrito, bem como uma das indústrias de papel e celulose. Fonte: 
Soares et al., 2012.  

 
Tais indústrias descarregam seus efluentes contendo altos teores de fenóis, 

derivados de lignina pela sua degradação parcial, bem como altos teores de sulfetos, 
formados durante o processo de polpação. As análises da água revelaram 
concentrações elevadas destas substâncias, com a consequente alteração de 
fitoplanctons e peixes e ocorrência de toxicidade para microcrustáceos (Daphnia 
magna) e microalgas (Scenedesmus subspicatus), observada em laboratório por 
Soares et al., 2012. 

 
Alguns dos resultados experimentais obtidos nesta fase foram parcialmente 

apresentados em Congressos: 
 

1.  Efeitos Tóxicos de Efluentes de Indústria de Papel e Celulose em Peixes in 
situ. Baptista I. E. ; Barroso-Paiva, A.;  Soares, C H L - Apresentado no  
SETAC Latin America Congress - 11-15 Outubro de 2011, em Cumaná, 
Venezuela, na forma de apresentação oral. 

2. Avaliação da Presença de Poluentes em um Rio Utilizando Fluorescência 
da Biles de Peixes. Soares, C H L; Paiva, A ; Simonassi, J C. Apresentado 
no  SETAC Latin America Congress - 11-15 Outubro de 2011, em Cumaná, 
Venezuela, na forma de apresentação oral. 

3.  Evaluation of the Potential Risk of Contamination of The Guarani Aquifer in 
Santa Catarina, Brazil. Soares, C.H.L.; Baptista, I.E. Apresentado no 
SETAC Europe 21st Annual Meeting, (poster),15 a 19 de maio de 2011, 
Milão, Itália. 
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Está, ainda, em preparação, o livro: “Monitoramento Ambiental: Rio Canoas, 

um estudo de caso” – Soares, C.H.L. (org.). 
 
 
2.1.2 - Qualidade das águas dos rios Caveiras e Carah. 
 

O objetivo deste ítem é “analisar a qualidade da água do Rio Caveiras e 
Carahá nas áreas de afloramento do Aquífero Guarani, no município de Lages/SC, 
através de fatores físico-químicos, biológicos, e microbiológicos”. 
 

Os resultados até o momento constam dos seguintes trabalhos, todos de 2012:  
 
1. Artigo em preparação, ‘Classificação da Água Superficial do Rio Caveiras em 
Área de Recarga do Aquífero Guarani na Região de Lages’, Marcelo Mazzolli 
(UNIPLAC) e Eliana Gonçalves de Oliveira (SEMASA); 
 
2. Trabalho de conclusão (TC) de curso na graduação em Ciências Biológicas 
(UNIPLAC), ‘Relação da Qualidade Hídrica com a Sanidade da Ictiofauna do Rio 
Caveiras, SC’, Aline Pereira Cruz; 
 
3. Trabalho de conclusão (TC) de curso na especialização em Desenvolvimento 
Sustentável e Manejo Ambiental (UNIPLAC) ‘Riqueza e Abundância de Espécies de 
Macroinvertebrados Aquáticos nas Nascentes do Rio Carahá, Lages-SC’, Luana 
Brondani Comin; 
 
4. Projeto de dissertação “Qualidade da Água do Rio Caveiras nas Áreas de 
Afloramento e Recarga do Aquífero Guarani no Município de Lages” do curso de 
Especialização em Saúde Ambiental (UNIPLAC) de Aldo Oliveira. 
 

A água do Rio Caveiras a montante da área urbana de Lages, no seu ponto de 
captação para abastecimento público, foi classificada como pertencendo às classes 3 
e 4, respectivamente, para os parâmetros cobre (18 e 44%, n=127), ferro (57% e 0,0, 
n=168), fósforo (2 e 26%, n=82), e fenóis (20 e 80%, n=5) (MAZZOLLI; OLIVEIRA, 
2012). 
 

Não foram observadas alterações morfológicas em peixes do Rio Caveiras, 
sendo que a maior biomassa de peixes foi observada em áreas com maior índice de 
coliformes fecais. O índice de coliformes fecais foi mais alto no percurso do rio ao 
longo da cidade de Lages, e a jusante. Alguns parâmetros analisados (sólidos, óleos e 
graxas) frequentemente excederam os valores permitidos na legislação. No ponto 
mais a montante, observou-se uma predominância da truta, indicando um possível 
efeito adverso sobre as comunidades nativas de peixes (CRUZ et al., 2012). 
 

Nas nascentes do Rio Carahá há corpos d’água com lançamento de efluentes 
domésticos e outros não. Naqueles com influência antrópica, encontrou-se 
comunidades de macroinvertebrados aquáticos indicadores de má qualidade da água, 
principalmente Diptera (Chironomidae, Culicidae) e Hirudinea. Nos locais mais 
preservados, foram encontradas algumas famílias indicadoras de boa qualidade de 
água, principalmente Plecoptera (Gripopterygidae), Ephemeroptera (Leptohyphidae), e 
Odonata (Libelulidae) (COMIN, 2012). 
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3 – META 3, COMPONENTE ÚNICO: – DESENVOLVER METODOLOGIAS PARA 
ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, DOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS 
SOBRE O SISTEMA AQÜÍFERO INTEGRADO GUARANI/SERRA GERAL, 
DISCIPLINANDO OS USOS DO SOLO URBANO EM ÁREAS DE 
VULNERABILIDADE DOS AQÜÍFEROS 
 

O tema foi tratado em uma monografia de conclusão de curso de Geografia, “A 
Gestão Integrada da Água: Proposta para um Plano Diretor Municipal de Recursos 
Hídricos do Município de Correia Pinto, SC.”, pela estagiária Manoella de Souza 
Soares (SOARES, M.S., 2012). 

 
Manoella Soares ressalta a importância e relevância da utilização da Bacia 

Hidrográfica como unidade territorial de gestão, mas pondera que para uma política 
mais sustentável e integrada, não se pode negligenciar o fato de que, pelo Estatuto 
das Cidades, Lei 10.257/01, o Plano Diretor Municipal é o principal instrumento de 
planejamento territorial, tendo como unidade territorial o Município. Neste caso, é todo 
o território do município que deve ser considerado, sem distinção entre o urbano e o 
rural. 

 
Para a autora,  

 A utilização destas unidades territoriais se distingue em escala, 
objetivo e instância de poder; apesar destes aspectos, suas funções e 
objetivos por muitas vezes coincidem, inclusive espacialmente. Cada 
unidade com sua especificidade deve ser usada então na 
circunstância, na realidade sócio-espacial mais adequada; mas acima 
de tudo estas devem ser capazes de dialogarem para uma análise 
que abranja da melhor forma a totalidade da gestão dos Recursos 
Hídricos. Segundo Britto (2010), após uma análise comparativa de 
planos diretores municipais e de Bacias hidrográficas, a maior 
dificuldade de integração do planejamento territorial está nos 
procedimentos metodológicos adotados por estas instâncias.Desta 
forma a elaboração de um Plano Diretor Municipal de Recursos 
Hídricos mostra-se como um novo caminho para um diálogo entre o 
gerenciamento Municipal e o dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 
Além, é claro, de permitir a troca de conhecimentos, nos casos onde 
os Comitês ainda estejam em processo de formação. (SOARES,M.S.,  
2012, p. 14). 
 

Em suas considerações finais, a autora destaca que o aquífero mais utilizado 
no município de Correia Pinto é o da Formação Rio do Rasto, destacando os riscos de 
sua contaminação pela falta de tratamento de esgotos. E pela presença, no município, 
de indústrias de papel e celulose e de dois cemitérios, na área de afloramento da 
Formação. Quanto à área de ocorrência do Aquífero Guarani, a principal ameaça 
identificada foi a poluição transportada pelas águas do Rio Canoas, que possivelmente 
possuem inter-relações hidrológicas com o aquífero. Observa ainda que, até então, o 
município não contava com uma secretaria do meio ambiente, nem com ações 
concretas, projetos ou mesmo leis orgânicas referentes aos recursos hídricos, sendo o 
município representado pela AMURES - Associação dos Municípios da Região 
Serrana, no Comitê de gerenciamento da bacia do rio Canoas (SOARES, M.S., 2010). 

 
Finalmente, conclui que, não obstante as dificuldades mencionadas pelos 

entrevistados quanto à atuação do Comitê, a elaboração de um Plano Diretor 
Municipal de Recursos Hídricos “teria como uma de suas finalidades, suscitar o 
diálogo e a reflexão sobre a gestão de recursos hídricos junto aos gestores públicos, 
usuários da água, e principalmente a comunidade do município”. (SOARES, M.S., 
2010, p. 65). 
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4 – META 4: A PARTIR DO ESTUDO DOS ASPECTOS JURÍDICOS 
RELACIONADOS À ÁGUA, PROPOR UM MARCO JURÍDICO E LEGAL PARA USO 
E CONSERVAÇÃO DO SAIG/SG. 
 
4.1. - Meta 4 Componente 1- Elaboração de marco jurídico legal, nacional e 
multinacional, de uso e conservação do Sistema Aqüífero Integrado 
Guarani/Serra Geral. 
 

A partir de sua liberação da Coordenação Geral do Projeto RGSG, a Profa. 
Dra. Maria de Fátima S. Wolkmer tem se dedicado, como pesquisadora do projeto, à 
produção de artigos e capítulos de livros contemplando as consequências do Novo 
Constitucionalismo latinoamericano, e a recente declaração expressa, pela ONU, da 
água como direito humano, que traz implicações no cenário internacional e entra como 
princípio na legislação brasileira.  

 
Em seus estudos e através de intensa participação ativa em congressos na 

área do Direito Ambiental, detectou uma mudança significativa da legislação 
internacional em relação ao período do início do projeto RGSG, que apontam para 
novas linhas de pesquisa: quanto aos direitos referentes aos aqüíferos, também há 
uma recente declaração da Assembléia Geral das Nações Unidas de 2011 que define 
princípios e direitos dos aquíferos transfronteiriços. Cabe à pesquisa agora uma 
análise critica destas declarações. 
 
4.2. - Meta 4 Componente 3. Estudo comparado da legislação voltada à gestão 
dos recursos hídricos nos países de ocorrência do Aqüífero Guarani (Brasil, 
Paraguai, Uruguai e Argentina), destacando pontos de convergência e de 
divergência.  
 

 A partir de dezembro de 2010, com a formalização da participação da FURB 
no Projeto Rede Guarani/Serra Geral, deu-se o passo inicial para a inserção do Grupo 
de Pesquisa em Direito, Coordenado pela Profa. Noêmia Bohn,  na discussão de um 
tema de relevância nacional e internacional, que é a discussão dos aspectos jurídicos 
da gestão do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG).  

A realização e evento na Furb no dia 17/06/2011, que teve como palestrantes: 
Prof. Dr. Antônio Carlos Wolkmer com o tema, “Cenário atual e perspectivas da pós-
graduação em Direito no Brasil e em Santa Catarina”; Profa. Dra. Milena Petters Melo 
com o tema, “Perspectivas de inserção internacional do curso de pós-graduação em 
Direito da FURB”; Profa. Dra. Maria de Fátima Schumacher Wolkmer com o tema, 
“Geopolítica da água e segunda etapa do Projeto Rede Aquífero Guarani/Serra Geral”; 
e Profa. Dra. Noemia Bohn, que apresentou breve relatório das atividades que vem 
sendo desenvolvidas para se criar um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito da FURB, motivou alguns professores a procurar o grupo de pesquisa e se 
inteirar sobre as atividades ali desenvolvidas. 

 
A elaboração conjunta de um projeto de pesquisa a ser submetido ao Edital 

Universal do CNPq 2011 com o título “Sistema Aquífero Guarani: um estudo de Direito 
Comparado do regime jurídico da água subterrânea entre Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai”, permitiu que os professores interessados entrassem em contato com a 
temática da gestão de recursos hídricos, especificamente com a gestão da água 
subterrânea e com o Direito Comparado, bem como, possibilitou um primeiro contato 
com professores e técnicos da Argentina e Uruguai, que se dispuseram a contribuir na 
realização do projeto enviado ao edital universal. 
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A aproximação com os professores do curso de direito e com professores e 
técnicos da Argentina e Uruguai, motivou a Profa. Noemia Bohn a organizar três 
missões de pesquisa internacional à Argentina, Paraguai e Uruguai no âmbito do 
Projeto Rede Guarani/Serra Geral com o objetivo de avançar na realização das ações 
previstas no componente 3 da Meta 4. A preparação das três missões possibilitou um 
envolvimento ativo entre os professores e os estagiários contratados para trabalhar no 
projeto e outros bolsistas do grupo de pesquisa. Os professores buscando identificar 
as pessoas a ser contatadas e os/as estagiários/as trabalhando intensivamente no 
levantamento de informações gerais e específicas sobre a gestão da água subterrânea 
nos três países.  

 
A realização do I Congresso Internacional “O futuro da água no Mercosul” 

coordenado pela Profa. Dra. Maria de Fátima Wolkmer em Florianópolis em novembro 
de 2011 foi importante para a realização das três missões de pesquisa, pois 
possibilitou o contato dos professores com a Dra. Ana Maria Castillo Clérici, Sub-
Directora de Recursos Hidricos de La Secretaria del Medio Ambiente, Paraguai; com o 
Dr. Jorge Santa Cruz, Sub-Secretario de Recursos Hídricos, Argentina; e com o Dr. 
Júlio Thadeu Kettelhut, Diretor de Recursos Hídricos da SRHU/MMA, Brasil, que em 
muito contribuíram na indicação de pessoas e órgãos a ser visitados na Argentina, 
Paraguai e Uruguai. A participação dos professores e bolsistas do grupo de pesquisa 
no evento também contribuiu para lhes dar uma adequada dimensão da relevância do 
projeto no qual eles estão inseridos. 
 

A viagem a Argentina, Paraguai e Uruguai foi um desafio para os professores 
Katia Ragnini Scherer, Giselle Marie Krepsky, Marcos Antônio Mattedi, Tatiani Heckert 
Bratz e a Mestranda Eliana Pacheco Morastoni, pois o fato de não atuarem na área 
ambiental, especificamente na gestão de recursos hídricos, era motivo de receio, 
principalmente no que tange às conversas que teriam que ser encetadas com as 
pessoas contatadas naqueles países. Porém, todos aceitaram o desafio e 
desempenharam com propriedade as tarefas a que tinham se proposto. 
 

Para oportunizar um espaço de reflexão e discussão sobre como organizar as 
informações levantadas nas três missões de pesquisa, ainda no mês de dezembro de 
2011, foi organizado no âmbito dos Seminários de Pesquisa em Direito do Projeto 
Rede Guarani/Serra Geral, uma capacitação em Direito Comparado com a Profa. Dra. 
Milena Petters Melo. A Dra. Milena a partir de fevereiro de 2012 foi contratada como 
Profa. Visitante na FURB e atualmente é integrante do Grupo de Pesquisa em Direitos 
Fundamentais, Cidadania e Novos Direitos, bem como, do Projeto Rede Guarani/Serra 
Geral, trazendo com seu profundo conhecimento na área de Direito Constitucional, 
Direito Comparado e Direitos Humanos, uma contribuição significativa para a 
concretização das ações da Meta 4 do Projeto Rede Guarani/Serra Geral. 
 

Para fortalecer as parcerias encetadas com os organismos visitados na 
Argentina, Paraguai e Uruguai, o Diretor do Centro de Ciências Jurídicas da FURB 
enviou ofícios de agradecimento a todas as pessoas contatadas nesses países e de 
imediato recebemos diversas respostas demonstrando interesse em contribuir no 
Projeto Rede Guarani/Serra Geral, conforme se depreende das mensagens recebidas.  
 
Diante do relato apresentado é possível afirmar que na execução das ações do 
componente 3 da Meta 4, o trabalho em rede foi determinante para a obtenção dos 
resultados alcançados até aqui e, em especial, a Missão de Pesquisa Internacional, 
viagem realizada por pesquisadores do projeto, a Buenos Aires, Montevidéu e 
Assunção, com a finalidade de contatar instituições públicas, privadas e centros de 
pesquisa que trabalham com a gestão de recursos hídricos, para identificar parceiros 
interessados em desenvolver estudo comparado da legislação voltada à gestão dos 
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recursos hídricos nos países de ocorrência do Aquífero Guarani (Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai), destacando pontos de convergência e divergência entre os 4 
países, e diversos seminários de capacitação da equipe do projeto. 
 
4.3 - Meta 4 Componente 4. Estudo sobre a legislação voltada à gestão dos 
recursos hídricos nos estados brasileiros. 
 

 A estratégia adotada para realizar estes estudos foi a de, inicialmente, 
criar um grupo de estudos e organizar encontros periódicos para discussão do tema. 
Num primeiro período, o objetivo das reuniões foi o de buscar informações teóricas e 
práticas sobre o que é e onde está localizado o Sistema Aquífero Integrado 
Guarani/Serra Geral, discutir textos relacionados à gestão de recursos hídricos, e 
conhecer, em trabalho de campo, uma área de recarga e afloramento do Aquífero 
Guarani em Santa Catarina e as estações de monitoramento do Ribeirão Concórdia 
em Lontras, envolver os alunos no levantamento da legislação estadual de recursos 
hídricos dos estados brasileiros situados na área de abrangência do SAIG/SG, 
apresentar o resultado inicial dos levantamentos efetuados pelos alunos e discutir 
sobre a qualidade da água subterrânea, bem como conhecer alguns resultados das 
pesquisas efetuadas pelas outras instituições integrantes do Projeto. 

 
No segundo período, o objetivo foi institucionalizar as reuniões do grupo de 

estudo, através de um projeto de extensão aprovado pela Pró Reitoria de Pesquisa e 
Extensão da FURB. Aprovado o projeto, deu-se início em maio, á realização de 7 
seminários, 1 por mês,  com o objetivo de promover  uma reflexão sobre os aspectos 
jurídicos que envolvem a gestão do Aquífero Guarani/Serra Geral articulada com uma 
visão interdisciplinar.  

 
Entre os temas discutidos, destacam-se: Contribuição do Inventário Florístico 

Florestal de SC para a gestão da água subterrânea; Teoria crítica dos Direitos 
Humanos; As águas subterrâneas no contexto dos Planos de Recursos Hídricos; 
Estruturação de um artigo científico; Domínio e competência sobre águas 
subterrâneas no Brasil; Aspectos legais da gestão dos recursos hídricos subterrâneos; 
A qualidade das águas no rio Canoas; Apresentação dos papers elaborados. 

 
A título de avaliação geral dos Seminários de Pesquisa em Direito do Projeto 

Rede Aquífero Guarani/Serra Geral, pode-se afirmar que se atingiu o objetivo geral 
que foi promover uma reflexão sobre os aspectos jurídicos que envolvem a gestão do 
Aquífero Guarani/Serra Geral, articulada com uma visão interdisciplinar.  

 
As discussões encetadas nos seminários motivaram três importantes 

articulações: (1) reunião do grupo de pesquisa do inventário florístico florestal de SC 
coordenado pelo Prof. Dr. Alexander Christian Viebrans com integrantes do Projeto 
Rede Guarani/Serra Geral da UFSC, para verificar a possibilidade de cruzamento das 
informações do inventário com as informações sobre fraturas e áreas de recarga e 
afloramento do SAIG/SG; (2) contratação da Profa. Dra. Beate Frank para a realização 
de uma oficina de trabalho com os coordenadores do Projeto Rede Guarani/Serra 
Geral, para estabelecer as bases conceituais para o projeto, que possam ser 
compartilhadas por todos os integrantes e dessa forma contribuir para melhorar o seu 
desempenho; (3) reunião da Profa. Dra. Noemia Bohn com o Prof. Dr. Carlos Henrique 
Lemos Soares e alunos da pós-graduação em segurança pública da UFSC, com o 
objetivo de estruturar projeto de artigo conjunto no que se refere aos testes 
ecotoxicológicos como critério para verificação da qualidade da água, previstos na 
Resolução CONAMA 357/2006.  
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No contexto desta meta, a Bolsista de Estágio Renata Dutra efetuou 
levantamento da legislação estadual de recursos hídricos dos 8 estados brasileiros 
inseridos na área do Sistema Aquífero Guarani. 
 
 
 
5 – META 5: AÇÕES ESTRATÉGICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A 
CIDADANIA CAPACITANDO AGENTES PÚBLICOS, PARTICIPANTES DE ONGS E 
A POPULAÇÃO EM GERAL PARA O USO SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS, E O 
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS ALTERNATIVAS 
COMO HOMEOPATIA E FITOTERAPIA. 
 
5.1. – Meta 5 Componente 1 – Atividades de Educação Ambiental na Bacia 
Hidrográfica do Rio Canoas. 
 
 As atividades de Educação Ambiental caracterizam-se por atuar na educação 
formal e não formal, na extensão e na pesquisa. Têm como objetivo formar agentes 
(servidores municipais e estaduais, professores, extensionistas rurais, participantes de 
ONGs) para a implementação de ações de intervenção direta junto à comunidade, 
visando a disseminação dos conhecimentos e técnicas adquiridos e aplicáveis ao uso 
sustentável das terras e das águas superficiais e subterrâneas das áreas de 
abrangência do projeto RGSG. 
 

A Educação Ambiental abrange de modo transversal as diversas metas e 
componentes do Projeto, o que permite seu trânsito nas mais diversas atividades e 
parcerias, tanto no fomento da rede interna como externamente. Assim, muitas das 
ações são desenvolvidas com pesquisadores de outros componentes e com outras 
instituições (Klabin, Sesc, Epagri ...). Todos os eventos, orientações, produções 
científicas, palestras ministradas, trabalhos apresentados, oficinas pedagógicas, 
saídas à campo são vinculados à área da Educação Ambiental e/ou às áreas de 
abrangência e/ou afloramento do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral 
(SAIG?SG). No caso da Estação Experimental da Epagri – Lages/SC, que abrange  
rochas aqüíferas da Formação Rio do Rasto, é possível monitorar fenômenos que 
poderão ser transpostos às condições do Guarani. 
 

A complexidade para a ligação entre as dimensões da Educação Ambiental é 
mediada pelos pressupostos teórico metodológicos propostos pelo Modelo Aberto de 
Educação Ambiental (LIMA, 2007) . 
 

De 2008 até o momento temos tratado da percepção ambiental dos envolvidos 
em cada atividade sobre as águas subterrâneas e superficiais e desenvolvido 
pesquisas sobre a biodiversidade na área de abrangência do projeto; esses resultados 
dos quatro anos permitirão, agora, maior volume e consistência teórica das produções 
acadêmicas. 

 
Quantitativamente, de fevereiro de 2008 a março de 2012 foram atendidas pelo 

projeto 7.284 pessoas de foram direta, e ao considerarmos que cada uma das 
pessoas envolvidas atua como disseminador de conhecimento sensibilizando mais 
três pessoas, teremos aproximadamente 22.000 pessoas atingidas pelo M5C1 da rede 
Guarani/Serra Geral, que é coordenada pela Uniplac. 
 
     
5.2. - Meta 5 Componente 2 – Atividades de Educação Ambiental na Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe. 
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 A M5C2, atividades de educação ambiental na bacia do Rio do Peixe, atingiu 
plenamente seus objetivos, e o período foi dedicado especialmente à edição e 
publicação do livro “BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE: NATUREZA E 
SOCIEDADE”, que teve um pré-lançamento durante o I CONGRESSO 
INTERNACIONAL O FUTURO DA PAGUA NO MERCOSUL, em novembro de 2011, e 
o lançamento oficial em solenidade em Joaçaba, com presença de professores, alunos 
da Unoesc e participantes de instituições locais, além de membros do Comitê de 
Gerenciamento da Bacia do Rio do Peixe: 
 
  Para atingir seus resultados, o grupo da Unoesc encarregado das atividades de 
Educação Ambiental no projeto RGSG utilizou basicamente duas estratégias: 
atividades de Educação Ambiental com alunos de escolas públicas de Joaçaba e 
municípios vizinhos; e o oferecimento de um curso de extensão, intitulado “Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade. 
 
 O curso foi realizado na Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campus de 
Joaçaba, e teve o apoio, além da Unoesc, da RGSG, da 7ª Gerência de Educação de 
SC e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe (CBHRP). Com carga harária 
de 120 horas, distribuídas em 12 módulos de 10 horas cada, o curso foi realizado de 
agosto a dezembro de 2009, tendo como objetivos principais: formar agentes para o 
desenvolvimento sustentável da CBHRP; capacitar professores da CBHRP para que 
sejam agentes multiplicadores de práticas de gestão sustentável dos Recursos 
Hídricos; capacitar os membros que integram o CBHRP para sua atuação na mesma. 
(TREVISOL; SCHEIBE, 2011, p.11) 
 
 A partir dos 12 módulos do curso, e contando com a prestigiosa colaboração do 
Prof. Dr. Carlos Walter Porto-Gonçalves, geógrafo responsável pelo primeiro módulo, 
“A geopolítica da água e a crise do conhecimento”, foi organizado e impresso o livro 
“Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade”. Além da palestra de 
abertura, foram contemplados no livro a relação entre o Sistema Aquífero Integrado 
Guarani/Serra Geral (SAIG/SG) e os recursos hídricos da BHRP; os desafios para 
implementação da gestão participativa dos recursos hídricos em Santa Catarina; a 
integração e sobreposição de instrumentos de gestão pública na BHRP; aspectos 
históricos e socioculturais da bacia; a discussão sobre a questão da água na bacia; a 
biodiversidade dos vertebrados e a diversidade da flora e fauna nas matas ciliares da 
BHRP; a qualidade das suas águas superficiais e subterrâneas; a definição de critérios 
ambientais para  a avaliação do impacto ambiental de PCHs na bacia; uma ampla 
descrição sobre os princípios éticos e os objetivos do Projeto Rede Guarani/Serra 
Geral; e dois capítulos relatando ampla pesquisa da percepção dos estudantes de 
ensino médio sobre a bacia, bem como os princípios metodológicos e resultados das 
atividades de educação ambiental na BHRP. 
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Figura 9: Capa e conyite para o lançamento do livro Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe: 
Natureza e Sociedade, organizado por Joviles Vitório Trevisol e Luiz Fernando Scheibe, 
Joaçaba: Unoesc, 2011, 394p, ilustrado, ISBN 978-85-87089-76-2. 
 
 Em seu capítulo, ricamente ilustrado, Filipini et al. (2011) destacam, 
inicialmente:  
 

Concebemos a educação como um processo que precisa ser 
impregnado pela dimensão ambiental, além de outras dimensões, 
como a ética, cidadania e política. Como processo dinâmico e 
contínuo de aprendizagem construída formal e informalmente, 
pressupõe uma evolução que é resultado da interação entre 
indivíduos e meio ambiente. (FILIPINI et al., 2011, p. 337). 
 

 Informam, ainda, que utilizaram como proposta metodológica a pesquisa-ação, 
tomando como colaboradores 24 professores a quem ofereceram formação em EA 
durante um semestre, desenvolvendo seus trabalhos com alunos da escola pública, 
buscando estratégias para a construção de conhecimentos significativos envolvendo 
significação; problematização; práxis; criticidade; continuidade-ruptura, historicidade e 
totalidade,utilizando um grande número de situações e níveis de aprendizagem, entre 
elas, uma trilha interpretativa no Parque Natural do Vale do Rio do Peixe. 
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Figura 10 – Exemplares típicos (hoje muito raros) da mata das araucárias, no Parque Natural 
do Vale do Rio do Peixe, em Joaçaba. Fonte: Filipini et al., 2011, p. 352. 
 
5.3 – Meta 5 Componente 3 - Curso de Formação em Terapêutica Homeopática  
 

Os cursos, oferecidos nos anos de 2008-2009 e 2011 foram programados para 
capacitar profissionais/líderes dos setores de produção, saúde e educação que atuam 
nos assentamentos e na agricultura familiar, com a finalidade de formar uma cultura de 
valor e uso dos compostos homeopáticos na cura e reestabelecimento da saúde dos 
animais, plantas, seres humanos, solos e águas, de modo integrativo.  

 
Em cada curso os treinandos tiveram a oportunidade de aprender, num 

primeiro momento, que a homeopatia é uma ciência que oferece importante apoio na 
transição ecológica dos sistemas produtivos, resultando na redução da deposição dos 
resíduos químicos nas águas superficiais e subterrâneas, solos e toda cadeia 
alimentar.  

 
Num segundo momento, certificaram-se de que a obtenção, o preparo e o uso 

dos compostos homeopáticos utilizam metodologia de baixo custo, impacto negativo 
desprezível no meio ambiente e efeito residual nulo. 

 
A divulgação da realização do segundo curso contou com o apoio dos 

estudantes formados durante o primeiro curso, despertou interesse de muitas pessoas 
tanto do estado de Santa Catarina como dos estados vizinhos, Paraná e Rio Grande 
do Sul. Dentre os inscritos, 103 foram selecionados para iniciarem o segundo curso, e 
80 treinandos concluíram o curso com total aproveitamento, recebendo o respectivo 
certificado, emitido pela Direção de Extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias-
CAV/UDESC A procedência e a formação básica dos treinandos foi diversificada 
variando desde agricultores residentes em assentamentos ou em suas propriedades 
rurais particulares até pesquisadores de instituições de Ensino, de Pesquisa e 
Extensão ou ligadas a área de serviços sociais e saúde coletiva da comunidade em 
geral.  

 
Independentemente da origem ou da formação básica e complementar, cada 

treinando objetivou buscar informações e conhecimento sobre a aplicação dos 
princípios da Homeopatia para o restabelecimento e a manutenção da saúde das 
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plantas, dos animais e dos próprios seres humanos sem causar efeitos colaterais 
deletérios a qualquer outro organismo que não seja o alvo. Como impactos do 
segundo curso já tivemos informação da realização e/ou organização de oficinas e 
mini-cursos locais, palestras, trabalho orientado com agricultores, entre outros. 

 
 A segunda turma contou com a valiosa colaboração/participação voluntária de 

15 estudantes concluintes do primeiro curso. A participação dos egressos do primeiro 
curso foi muito importante, pois demonstrou na prática a efetividade das informações e 
a possibilidade de todos conseguirem adquirir conhecimento para entender a parte 
básica da Terapêutica homeopática em virtude dos depoimentos e da confirmação de 
que, mesmo não tendo habilitação específica para prescrever a aplicação da 
homeopatia para plantas e animais, ela pode ser realizada por qualquer pessoa desde 
que esteja em sintonia com o ambiente e com os princípios básicos que regem e 
Ciência Homeopática.  

 
Doze palestrantes oriundos de diversas instituições e selecionados 

especificamente para cada um dos assuntos constantes no programa do curso 
colaboraram no aprofundamento dos conhecimentos. Cada palestrante e cada 
colaborador voluntário externo socializaram os seus conhecimentos com os sempre 
interessados estudantes. O avanço no aprendizado e no aproveitamento do curso por 
parte dos treinandos evidenciou-se pela condução de atividades extra-classe como os 
trabalhos práticos envolvendo a utilização de preparados homeopáticos para o 
tratamento da saúde das plantas e dos animais.  

 
Os cursos de Formação em Terapêutica Homeopática concluídos em 2009 e  

2011 tiveram grande impacto como proposta de efetiva ação na substituição de 
agroquímicos, drogas veterinárias e no apoio em saúde pública. Isto está, de certo 
modo, evidenciado pelos estudos de caso apresentados por cada grupo de 
estudantes, mostrando a abrangência e efetividade da aplicação do conhecimento 
homeopático. O envolvimento conjunto, num mesmo fórum de debate e capacitação 
de profissionais das ciências agrárias, lideranças rurais, agentes de saúde e 
educadores possibilita estimular e implementar práticas de terapêuticas não residuais 
no manejo de recursos naturais, saúde publica e saneamento.  

 
O curso ofereceu capacitação em Terapêutica Homeopática como metodologia 

de cura animal/vegetal substitutiva ao uso de agrotóxicos e drogas veterinárias, sendo 
ainda complementar nos tratamentos dos próprios integrantes das famílias rurais. 
Portanto, a capacitação em Homeopatia sob a abordagem de medicina integrativa na 
propriedade/família rural, desenvolve a consciência de que os componentes dos 
ecossistemas encontram-se interdependentemente relacionados.  

 
Também foi possível, durante o curso, mostrar que a homeopatia é uma forma 

de cura que adota metodologia de baixo custo e de grande alcance social. 
Profissionais capacitados em homeopatia irão estimular e multiplicar a adoção desta 
tecnologia nas comunidades rurais, desencadeando um processo contínuo de 
substituição dos insumos convencionais largamente utilizados na agropecuária. 

  
O entusiasmo, a emoção e a gratidão expressos por ocasião da entrega dos 

certificados, em discurso proferido pelas representantes da turma e dos movimentos 
sociais, mostrou a valiosa importância do curso ser aberto aos diferentes segmentos 
da sociedade e níveis de instrução.  

 
Vale transcrever alguns depoimentos dos formados sobre a socialização das 

experiências e potencialização do uso de terapias não residuais e homeopatia para a 
cura de todos os sistemas vivos:  
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- Gema Buffon Scudella (agricultora) - Para mim a Homeopatia é 
tudo de bom e prático. É mais barato e garantido, pois podemos tratar 
a natureza com o natural, para obter o equilíbrio entre o ambiente, 
solo, água, plantas, animais e ser humano. Tratando-os da mesma 
forma com a Homeopatia, a partir da semelhança. 
 
Jucélia B. Della Libera (agricultora) - Para mim a Homeopatia é o 
caminho certo para a mudança do modelo de produção na transição 
do convencional para o agroecológico. Assim teremos alimentos 
saudáveis, sem agredir o meio ambiente. 
 
Inês Salete Brunetto (Engenheira Agrônoma e agricultora) - A 
Homeopatia interage harmonicamente com o meio ambiente, seus 
elementos e todos os tipos de vida existente. Não podemos usar a 
Homeopatia com ódio ou rancor, pois ela é símbolo de cuidado, amor 
e carinho. 
 
Sirley L. Ungaratti (agricultora) - Para mim a Homeopatia é a cura 
pela semelhança e medicamento natural, para estabelecer a saúde 
física, emocional e mental. Pode ser encontrado na natureza, pode 
ser vegetal animal ou mineral. Nós usamos a Homeopatia e temos 
bons resultados, em humanos, animais, plantas e solo.  

 
 

 
 
Figura 11: Foto enviada pelo Engenheiro Agrônomo Aziz About Haten com o seguinte 
depoimento: “em anexo uma foto de 2009,... quando tudo começou! Na época eu cursava o 
curso de Formação em Terapêutica Homeopática e ensaiamos, eu e um dos agricultores, a 
utilização do medicamento Natrum muriaticum e nosódio de composto de lixo industrial no 
cultivo de hortaliças”. 
 

É importante salientar que o apoio incondicional prestado pela Rede 
Guarani/Serra Geral, a Fapesc, o CTHidro/ANA/CNPq, a Epagri-Lages, Fapeu, Udesc-
Lages, junto com os diferentes segmentos da sociedade, foi essencial e possibilitou a 
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capacitação de dois grupos de pessoas que ampliarão a implementação de métodos 
terapêuticos não residuais na produção agropecuária com efeitos positivos diretos na 
recuperação e conservação dos recursos hídricos, bem como criarão condições para 
que a prática homeopática seja intensificada e abrangente nas comunidades em geral. 
 
 
5.4 – Meta 5 Componente 4: Terapias não residuais para sistemas 
agropecuários.  
 

Sistemas agropecuários são por definição modificações dos ecossistemas 
naturais por agricultores para atenderem demandas da sociedade na produção de 
alimentos, fibras ou bioenergia. Nos casos de epidemias em plantas e animais, 
agricultores recorrem a métodos de controle nem sempre de acordo com o anseio dos 
consumidores: drogas veterinárias e agrotóxicos são utilizados na produção pecuária e 
vegetal, respectivamente. Mas, ao mesmo tempo em que aliviam os organismos de 
produção animal/vegetal de problemas sanitários, têm efeitos colaterais desastrosos 
sobre os recursos naturais dos solos, águas e demais sistemas biológicos e 
eventualmente na saúde dos consumidores. 

  
Os agrotóxicos são tóxicos aos diversos organismos não-alvo, incluindo seres 
humanos, o que se denomina de efeitos colaterais. Dados do Programa de Análise de 
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
apontam para quase um terço dos alimentos contaminados com agrotóxicos. Além 
disso, um quarto dessas contaminações ocorre com agrotóxicos não autorizados 
(ANVISA, 2010 e 2011). Outros 35% das amostras analisadas apresentam teores de 
resíduos que, devido às vantagens econômicas e comerciais, acabam sendo 
permitidos gerando, consequentemente, um “dano consentido” ao meio ambiente.  
 

O Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial do consumo de agrotóxicos, 
com mais de um bilhão de litros aplicados nas lavouras em 2010, de acordo com 
dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola (Instituto 
Humanitas Unisinos, 2011).  

 
Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), o Brasil é, também, o 

principal destino de agrotóxicos proibidos no exterior. Dez formulações vendidas 
livremente aos agricultores não circulam na União Europeia e Estados Unidos. Desde 
2002, apenas quatro produtos foram barrados pela Anvisa. O Endossulfam, por 
exemplo, é uma substância altamente tóxica e associada a problemas reprodutivos. Já 
foi vetado em 45 países, mas no Brasil, o uso será permitido até 2013 (Américo, 
2011). 

 
Cada brasileiro fica exposto, em média, a 5,2 litros de agrotóxicos por ano. 

Desde 2008, nenhum outro povo, no mundo, consome tanto veneno. Dependendo das 
características de cada indivíduo, pode levar ao desenvolvimento de inúmeras 
doenças, inclusive do câncer (Instituto Salus, 2012). 

  
Embora sejam aplicados diretamente nas plantas ou no solo, estudos têm 

mostrado que esses produtos e seus subprodutos de degradação no solo e no vegetal 
se infiltram até as camadas mais profundas, podendo atingir o lençol freático (reserva 
de água subterrânea) e aos rios e lagos pelo escorrimento superficial nas enxurradas 
(Scorza Júnior, 2007). Pesquisadores de Ribeirão Preto constataram resíduos de 
agrotóxicos na água do Aquífero Guarani. “E não há regulação que impeça a utilização 
de venenos em áreas de recarga, onde o aquífero está mais próximo da superfície”. 
Estudos da UFMG, no município de Lucas do Rio Verde, apontaram a presença de 
agrotóxicos na água de chuva, em amostras de ar coletadas dentro de escolas e 
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também no leite materno (Agência Câmara de Notícias, 2012). Em Campo Grande a 
mesma universidade constatou que 83% das amostras de poços de “água potável” 
estavam contaminadas com resíduos de vários tipos de agrotóxicos (Jornal Nacional, 
2011). Agricultura e contaminação da água dos rios por agrotóxicos andam juntas, 
como pode ser observado em muitos dos trabalhos científicos dedicados à avaliação 
da qualidade da água de rios e reservatórios pelo Brasil (Maraschin, 2003; ). 

 
Esse modelo se perpetua e se agrava, pois agrotóxicos agrícolas ou 

veterinários tendem a induzir o surgimento de raças de patógenos e pragas resistentes 
aos próprios agentes de controle. Adubos de alta solubilidade deixam resíduos nas 
águas e solos, alterando a atividade biológica na ciclagem de nutrientes e nos serviços 
ecológicos. Portanto, intervenções fitossanitárias e veterinárias devem ser 
consideradas quanto a sua eficiência no tempo e à minimização dos efeitos colaterais.  

 
A situação do Planalto e Oeste Catarinense não difere da situação geral do 

país e a produção agropecuária intensiva, como nas culturas da maçã, uva, tomate e 
outras se baseiam na aplicação cada vez mais intensiva de agrotóxicos e fertilizantes 
solúveis. A cultura do pinus, base das indústrias de celulose, papel e madeira da 
região, apresenta característica diferente. Nessa cultura, os agrotóxicos são utilizados 
quase exclusivamente para o controle de formigas, mas o vegetal em si produz resinas 
que são liberadas no solo e chegam aos cursos d’água e possivelmente ao lençol 
freático e áreas de recarga do Aquífero Guarani, como apontado pelos resultados 
apresentados na avaliação da qualidade da água do rio Canoas por SOARES et al. 

 
Para fazer frente a esse quadro há necessidade de desenvolver sistemas 

agropecuários em base ecológica. Esses sistemas apresentam maior resiliência, pois 
tendem a restabelecer mais rapidamente seu equilíbrio dinâmico frente a perturbações 
de epidemias de pragas, doenças ou parasitas. A homeostase – propriedade de 
manter o equilíbrio dinâmico – é favorecida nesta condição, por abrigar complexas 
interações tróficas e ecológicas, e trocas cooperativas com o meio biótico/abiótico 
externo, principalmente pela ciclagem de materiais e fluxo energético. Quando tais 
perturbações não são superadas pela propriedade resiliente, os indivíduos e todo o 
sistema padecem. Neste contexto, terapias não residuais devem ser consideradas 
como a melhor possibilidade de tratamento e cura, desde que já tenham sido 
estabelecidas todas as práticas preventivas disponíveis.  

 
A terapêutica agropecuária pode ser implementada de várias maneiras, 

dependendo do nível de desequilíbrio em que se encontra o cultivo, a criação e o 
entendimento que tem a família envolvida ao perceber tal desequilíbrio. Ações 
preventivas do tipo fertilização orgânica, alimentação saudável aos animais, 
aproveitamento interno de materiais e fluxo energético com ganho local de biomassa 
são sempre recomendáveis. Porém, quando tais medidas não são suficientes, as 
manifestações de doenças, epidemias e desequilíbrio exigem intervenção direta sobre 
as plantas e animais doentes. A terapêutica homeopática é uma das possibilidades de 
tratamento e cura de animais, plantas, solos e águas, cujo restabelecimento da saúde 
dos organismos ao nível desejado não implica em efeitos colaterais.  

 
A equipe de trabalho da Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias 

Homeopáticas/ Fitoterápicas e de substitutivos aos Fertilizantes Solúveis - (Meta 5/ 
componente 4) do projeto Rede Guarani Serra Geral, desenvolve trabalhos em 
terapias não residuais, com enfoque na Homeopatia, aplicadas aos sistemas de 
produção animal e vegetal; reconhecimento, caracterização e inserção da 
biodiversidade regional aos sistemas produtivos locais; terapêutica homeopática em 
animais de produção; monitoramento de percolatos nos solos e desenhos de sistemas 
diversificados de produção e SAFs (Sistemas Agroflorestais). Essa equipe é formada 
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pelos pesquisadores Alexandro Koeling, João Claudio Zanatta, Lucio Teixeira de 
Souza, Marcelo Pedroso, Murilo Dalla Costa, Paulo Antonio de Souza Gonçalves, 
Pedro Boff, Tássio Dresch Rech, Vilmar Francisco Zardo, Vivian Carre Missio; e do 
CAV-UDESC: Claudio Roberto Franco, Joatan Machado da Rosa, Mari Ines Carissimi 
Boff. Também colaboram nos trabalhos os pós-graduandos: Alexandre Giesel, Cibelle 
Couto Waltrich, Edwin Ernesto Pulido Rueda, Jasper Zanco, Hellen Arantes, Luiz 
Gustavo Della Mea, Marcelo Zanelato Nunes, Micheli Erdmann, Patrícia Fernandes, 
Rafael Philippus, Paulina Mariele Ribeiro de Sousa, Rosangela Teixeira, Tarita Cira 
Deboni, Tatiani Alano Modolon, Vera Lucia Cardoso. Ainda atuam na equipe os 
bolsistas de Iniciação científica Camila Costa, Cristhian de Sousa Teixeira, Daiane 
Cappua, Aline Padilha, Ellusa Oliveira, entre outros estagiários e colaboram no apoio 
técnico Elisangela de Souza Madruga, Fernando de Souza, Nelson Anziliero e conta 
com apoio da FAPESC/CNPq/CT-Hidro.  

 
Os principais resultados esperados são o aumento das capacidades de 

armazenamento de águas superficiais e da minimização de impactos nas águas 
subterrâneas. Mas, considerando a complexidade dos sistemas agropecuários da 
região, a equipe foca em pontos críticos destes sistemas e no desenvolvimento de 
bases teórico-experimentais que possam contribuir à redução do uso de agrotóxicos e 
fertilizantes solúveis. 

Na produção leiteira a implementação das terapias não residuais, homeopatia e 
fitoterapia, associadas ao manejo adequado de animais, possibilitará reduzir em 90% 
o uso de drogas veterinárias, permanecendo apenas os casos de clínica de parto e 
administração de antibióticos em risco de vida dos animais. Se esta orientação, 
comprovada através da experimentação na estação da Epagri e junto a unidades de 
agricultores, for implementada nas bacias leiteiras de SC haverá beneficio direto de 
aproximadamente 100.000 famílias com economia média de 700,00 reais por 
família/ano. As regiões de Tubarão, Criciúma, Lages, São Joaquim e Rio do Sul têm 
sido estimuladas para que técnicos e extensionistas venham considerar o uso de 
terapias não residuais em todos os contatos/consultas a serem prestadas.   

 

 
Figura 12. Rebanho em tratamento homeopático a nível de agricultor e capacitação sendo 
realizada para o uso de terapias não residuais em animais de produção  
 

Na produção vegetal, agricultores, estudantes e técnicos, poderão se beneficiar 
diretamente na capacitação e uso de terapias não residuais, com ênfase em 
homeopatias/fitoterapia no cultivo de olerícolas, entre as quais tomate, batata, repolho, 
couve-flor e brócolis, na implantação de frutíferas diversas e do plantio de florestais, 
pelo uso de Belladona e nosódios de formigas como preparações homeopáticas 
30CH, para o manejo da formiga-cortadeira. No controle de moscas-das-frutas, 
atrativos não tóxicos podem ser utilizados com benefícios para toda fruticultura 
catarinense. Conhecimentos referentes a curas populares de enfermidades com uso 
de plantas medicinais estão sendo resgatados e registrados, bem como 
conhecimentos populares com sementes e mudas crioulas, germoplasma naturalizado 
para Santa Catarina. 
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Figura 13. Olheiro de entrada de formigas cortadeiras Atta, local de avaliação do efeito na 
aplicação de preparados homeopáticos   
 

Os trabalhos de desenvolvimento de preparados homeopáticos contam com o 
apoio do Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da Epagri-Lages e da Rede 
guarani/Serra Geral para o atendimento, não apenas das demandas da pesquisa, mas 
de todas as ações de extensão e difusão que demandam preparados homeopáticos. 

 No laboratório de Homeopatia e saúde Vegetal são obtidas as preparações 
para dispensação nos estudos em condições controladas, experimentos a campo ou 
serviço de extensão. As matrizes estoque no laboratório são adquiridas em farmácias 
especializadas, quando as homeopatias são descritas na matéria médica, ou 
preparadas no próprio laboratório a partir da matéria prima fornecida pelo pesquisador. 
As dependências do novo laboratório de Homeopatia e saúde vegetal, montadas com 
recursos parciais da RGSG,  abrigam equipe de pesquisa em Homeopatia que inclui a 
agronomia e veterinária, bem como mini-cursos aos interessados. 
 

 
Figura 14. Laboratório de Homeopatia e saúde Vegetal área nova, balcão de preparações 
homeopáticas e visita com minicurso.  
 
 

A goiabeira-serrana, além de diversas outras espécies nativas, apresentam 
potencial para se tornarem fontes de emprego e renda na região. Isso sem contar que 
a manutenção de seu cultivo já seria uma forma de preservação dos costumes e 
tradições atualmente ameaçados pela adoção de um padrão urbano e mercadológico 
de consumo. Neste sentido, a equipe do projeto busca avaliar formas de propagação 
vegetativa de erva-de-touro (Poiretia latifolia), planta de uso medicinal associado ao 
consumo do chimarrão. Estão sendo testados o uso de ácido indolbutírico no 
enraizamento de estacas herbáceas e a micro propagação in vitro de segmentos 
nodais em meios de cultura nutritivos com diferentes concentrações de regulador de 
crescimento, como formas de facilitar a multiplicação da espécie. A obtenção de 
mudas de qualidade e em quantidade é passo fundamental para a adoção da espécie 
em sistemas de produção, seja para auto-abastecimento, seja para o comércio. Isto 



 31

eliminaria o extrativismo atualmente observado e melhoraria as chances de 
perpetuação da espécie e do hábito de consumi-la. 
 

Visando o aproveitamento de outros recursos genéticos nativos estão sendo 
desenvolvidos também trabalhos de caracterização do habitat, coleta e multiplicação 
de crem, araticum-laranja e amora branca. O reconhecimento e descrição do habitat 
natural de ocorrência do crem (Tropaeolum pentaphyllum), araticum-laranja (Rollinia 
rugulosa) e amora branca (Rubus spp) estão sendo feitos através de visitas na região 
da Serra Gaúcha e Catarinense.  
  

É importante destacar que esses trabalhos não ocorrem sem a devida 
valorização do conhecimento já desenvolvido e acumulado pelos agricultores da 
região. Para isso, pesquisas objetivam levantar e caracterizar os recursos genéticos 
locais e os naturalizados utilizados no Planalto Serrano Catarinense, assim como o 
etnoconhecimento a elas associado. Para isso, sementes e plantas foram coletadas 
durante entrevistas semiestruturadas realizadas junto à população rural da região 
estudada. As entrevistas foram realizadas nos municípios de: Anita Garibaldi, Bocaina 
do Sul, Cerro Negro, Correia Pinto, Ponte Alta, São José do Cerrito. Conhecimentos 
referentes a curas populares de enfermidades por plantas medicinais estão sendo 
registrados. As informações são obtidas através de entrevistas abertas junto a agentes 
das pastorais da saúde, agricultoras e agricultores identificados e reconhecidos em 
seus municípios como conhecedores e praticantes de técnicas populares de cura.  
  Ainda buscando dar maior estabilidade e capacidade produtiva, além de 
oferecer alternativa de recomposição da mata ciliar, com geração de renda, está em 
fase inicial a avaliação dos Sistemas agroflorestais (SAFs) como metodologia de 
preservação das APPs e Matas Ciliares, nas condições de pequeno estabelecimento 
agrícola familiar. Mesmo em fase inicial de avaliação, já foi possível constatar que no 
SAF diversas espécies se mostraram menos sensíveis à ocorrência de geadas que em 
ambiente aberto, sem a proteção de árvores já estabelecidas. 
 

Os trabalhos de estabelecimento de indicativos de recomendação de 
fertilizantes e indicadores de monitoramento de área agrícolas quanto à qualidade da 
água de contribuição ao lençol freático iniciaram com a avaliação do percolados em 
solos cobertos por acículas e Pinus. Os resultados preliminares apontam para uma 
relação entre a cobertura de acícula de pinus e os teores de fenóis no percolado. A 
avaliação da contribuição de fertilizantes orgânicos está em fase inicial e os primeiros 
resultados não indicam contaminação da água nas doses máximas recomendadas 
pelo sistema oficial (SBCS/NRS, 2004). 
 
 
BENEFÍCIOS SOCIOAMBIENTAIS  
 

A condução dos estudos e pesquisas acima citadas possibilita disponibilizar 
tecnologias não residuais para o manejo de doenças e pragas nos cultivos agrícolas, 
bem como de terapias homeopáticas para tratamento de animais. Isto trará redução no 
uso de agrotóxicos e drogas veterinárias além da recuperação e preservação da 
agrobiodiversidade com equilíbrio ambiental. As tecnologias geradas são de baixo 
custo, podendo ser usadas nas atuais condições socioeconômicas dos agricultores. 

 
Tomando dados oficiais, de que 92% das unidades agrícolas catarinenses são 

de pequenos agricultores com até 50 ha (180.000 famílias) e dessas, 60% são 
menores de 20 ha (Projeto Microbacias), nos indicaria que mais de 50% são pequenos 
agricultores. Nessas menores propriedades são cultivados, em média, 5 ha e 
aplicados 10 l/kg /ha/ ano de agrotóxicos, o que resulta em 50 kg por propriedade, que 
ao preço médio de R$ 50,00 por kg, resultaria em R$ 2.500,00. Sob o ponto de vista 
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econômico a substituição dos agrotóxicos (moléculas importadas) por homeopatias 
(obtidas e/ou preparadas localmente), nos daria uma economia direta de R$ 250 
milhões nessas condições de pequeno agricultor (até 20 ha). Adicionalmente, os 
recursos naturais de solos e águas estariam livres de contaminantes, uma das 
grandes causas da degradação dos mesmos.  

 
Do mesmo modo, na Pecuária, a substituição de drogas veterinárias por 

homeopatias, considerando apenas o rebanho leiteiro catarinense (dois milhões de 
vacas), daria uma economia, para os agricultores, de R$ 200 milhões, calculados ao 
custo médio de R$ 100,00 por unidade/ano de medicamentos convencionais. Além 
disso, eliminando-se por completo os resíduos de antibióticos no leite e seus 
derivados.  

 
A utilização de recursos genéticos locais confere autonomia ao estado 

catarinense, que ainda dispõe de alta diversidade naturalizada (crioula) e nativa 
mantida em pequenas propriedades. A maior rusticidade aí encontrada permite que 
cultivos sejam de alta adaptação às condições locais, o que lhes confere resiliência 
aos sistemas produtivos e reduz a demanda interventiva durante seu ciclo, como 
tratamentos fitossanitários e irrigação. Isto resulta, concomitantemente, na maior 
preservação dos recursos naturais e oferece ao agricultor autonomia pela escolha de 
suas próprias variedades. 

 
A Meta 5, Componente 4, do RGSG colabora também na pesquisa de 

tecnologias não residuais para manejo de doenças e pragas nos cultivos agrícolas, 
bem como terapias para o tratamento de  animais, o que possibilitará a redução do 
uso de agrotóxicos e outras substâncias poluentes, cujo destino final muitas vezes são 
as águas superficiais e mesmo as subterrâneas. Desta forma, são muito importantes 
para a preservação ambiental. As pesquisas são conduzidas num interessante 
intercâmbio entre a Epagri e a Udesc, mas têm sido na prática viabilizadas graças aos 
recursos de nosso projeto RGSG, já que não contam com financiamento direto dessas 
duas instituições. A magnitude do trabalho está bem representada nos 42 anexos que 
ilustram o relatório, ainda parcial, apresentado em maio/2012 pelo Coordenador desse 
componente. 
 
 
6 - META 6 – IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE 
GUARANI/SERRA GERAL EM SANTA CATARINA E CRIAÇÃO DE UM SISTEMA 
DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, CONTROLE E INTERAÇÃO COM OS 
PESQUISADORES NOS TRÊS ESTADOS. 
 

A coordenação da Rede, desde a concepção do projeto exercida pela Profa. 
Dra. Maria de Fátima S. Wolkmer, e somente a partir de junho de 2011 assumida 
cooperativamente pelos Profs. Drs. Luiz Fernando Scheibe, como coordenador do 
Projeto, e Tássio Dresch Rech, como Coordenador da Meta 6, caracterizou-se desde o 
início do projeto pela busca de melhor entrosamento entre todos os participantes, 
promovendo para isso Seminários de Integração, reuniões do Conselho Superior 
Deliberativo, a criação e constante atualização de um site do Projeto – 
www.rgsg.org.br – e, finalmente, a de um blog – www.rgsgsc.wordpress.com -, além 
de inúmeras visitas às antigas e novas instituições participantes, especialmente a 
Unochapecó e a UnC/Concórdia, que, embora não tenham recebido diretamente 
recursos do projeto RGSG, já vêm realizando inúmeras atividades, que deverão ser 
reportadas no relatório final do projeto.  

 
Também adquiriram muita importância as atividades de divulgação dos 

resultados preliminares da RGSG, através de palestras e participação em Congressos 
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e Seminários, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul e em São Paulo, 
conforme discriminado muito brevemente no relatório específico da M6. 

 
Atividades muito importantes da Coordenação foram a promoção de dois 

grandes eventos: 
A promoção, junto com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do 

Seminário: “O futuro da água em Santa Catarina: Gestão Integrada dos Recursos 
Hídricos”, nos dia 01 e 02 de abril de 2009, em que os temas debatidos foram Água e 
Gestão Ambiental; O Plano Nacional de Águas Subterrâneas e Gerstão Integrada de 
Reucrsos Hídirocs; Água, Desastres naturais e Projetos de Pesquisa em Santa 
Catarina. Este seminário contou com a presença de convidados nacionais e da 
Espanha, entre eles o Prof. Álvaro Sanchez Bravo e o Eng. Antonio Palau Ybars, 
Gerente de Meio Ambiente para a Produção Hidráulica, de Sevilha. Do Brasil, 
participaram o Prof. Dr. Ricardo Hirata, da USP; João Bosco Senra, do MMA; e Nelton 
Friedrich, da Itaipu Binacional.; 

 
E a participação, juntamente com a Coordenadora da M4C1, Profa. Dra. Maria 

de Fátima Wolkmer, na Comissão Coordenadora do I CONGRESSO 
INTERNACIONAL O FUTURO DA ÁGUA NO MERCOSUL, realizado no Auditório 
Antonieta de Barros da ALESC em Florianópolis, e que contou com representantes da 
Argentina e do Paraguai, além de conferencistas da Alemanha, Espanha, Portugal e 
Canadá. Um relatório resumido do Congresso está disponível no blog do projeto, no 
endereço 
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2012/02/relatorio_congresso_mercosul.pdf. 

 
Segundo os organizadores desse Congresso, o mesmo alcançou plenamente 

seus objetivos, evidenciando ainda mais a necessidade de investimentos em estudos 
e trabalhos para o melhor conhecimento de nossas águas superficiais e subterrâneas, 
tendo em vista suas relações de mútua influência quali-quantitativa.  

 
Diante disso, reforça-se a importância e o potencial do projeto REDE 

GUARANI/SERRA GERAL em contribuir para a geração de conhecimentos e a 
formação de capacidades locais para pesquisar e gerir de forma integrada a água, 
recurso essencial à vida e à economia. É importante salientar que a maior parte das 
custas do projeto foi assumida diretamente pela Assembléia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina (ALESC), através da Comissão de Relacionamento Institucional, 
Comunicação, Relações Internacionais e do MERCOSUL/ALESC, contando ainda a 
organização com o apoio da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), dos 
Programas de Pós Graduação em Geografia (PPGG), em Direito (PPGD) e 
Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH) da UFSC, da Universidade Regional 
de Blumenau (FURB), do Programa de Pós Graduação em Direito da UCS, da 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de  Santa Catarina (FAPESC). 

 
Outro aspecto importante a ser considerado é a intensa participação da 

coordenação do projeto em eventos para a discussão da questão das águas em Santa 
Catarina, a partir dos trabalhos da Rede: Um dos principais produtos a serem 
alcançados pelo Projeto foi efetivamente a colocação das águas subterrâneas na 
pauta dos debates em toda a região Oeste do Estado, através de apreentações não 
apenas nas universidades e outras escolas, como na Associação dos Municípios do 
Oeste de Santa Catarina (AMOSC), Sindicato dos Agricultores de Palmitos, rádios e 
televisões. 

 
É nesta perspectiva, como acentuam Wolkmer et al, 2011, 
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...que o projeto Rede Guarani/Serra Geral (RGSG) elege a 
gestão integrada das águas (superficial e subterrânea) como eixo 
temático e catalizador da pesquisa em rede, incluindo saberes 
científicos e promovendo ampla articulação de pesquisadores de 
universidades, instituições de pesquisa, fundações, para favorecer o 
fluxo de informações e a socialização desse conhecimento, para um 
amplo debate centrado nos problemas de gestão de águas coma a 
tomada de decisões e ações necessárias ao desenvolvimento 
socialmente sustentável. (WOLKMER et al., 2011, p. 374) 
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