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1. INTRODUÇÃO 

 

O Aquífero Guarani tem uma área total de 1.195.500 Km2. Aproximadamente 12,8% 

desta área, ou seja, 153 mil Km2 (ANA, 2001), são constituídos por zonas de afloramento.  

Destas zonas de afloramento, 67,8% (104 mil Km2) localizam-se no Brasil, 30,1% no 

Paraguai e 2,1% no Uruguai. Em todo o restante (81,2%) da sua área de ocorrência, ou 

seja, cerca de 1.000.000 Km2, o Aquífero Guarani encontra-se sotoposto às rochas 

vulcânicas da Formação Serra Geral, que constituem por sua vez um importante aqüífero do 

tipo fraturado. Falhamentos de grande porte fazem a ligação entre ambos, que passam 

então a constituir o que denominamos de “Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral 

(SAIG/SG)” (Figura 1).  

A região oeste dos estados de Santa Catarina e do Paraná, assim como a região 

norte e noroeste do Rio Grande do Sul, tem como principal fonte de águas subterrâneas o 

Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral. Face aos recorrentes períodos de 

estiagem, a utilização das águas subterrâneas do Aquífero Serra Geral tem crescido 

exponencialmente: só na região do extremo oeste de Santa Catarina este Aquífero contava, 

em 2002, com mais de 2.700 poços tubulares cadastrados, com profundidade média de 

117m e vazão média de 7,7 m3/h (FREITAS, 2002). Já em 2005, a CPRM (Serviço 

Geológico Nacional) ampliou este cadastro, na mesma área, para mais de 5.500 poços 

tubulares profundos, segundo informação verbal do geólogo Marcos Freitas em maio de 

2007. Um levantamento preliminar de dados do presente projeto dá conta de que diversos 

poços atingiram e estão explorando diretamente as águas do Aquífero Guarani, mesmo na 

área de afloramento da formação Serra Geral. As águas do Sistema Aqüífero Integrado 

Guarani/Serra Geral representam, portanto, para esta área, um recurso atual de extrema 

importância, além de uma reserva estratégica, tanto para os usos no abastecimento público, 

dessedentação de animais, indústria e agricultura, como para o turismo, pelas suas 

características geotermais. 

 Sendo constituído por arenitos, o Aquífero Guarani apresenta na sua zona de 

afloramento a maior vulnerabilidade à contaminação. Esta vulnerabilidade diminui à medida 

que a formação se aprofunda e adquire condições de confinamento, subjacente aos 

basaltos da Formação Serra Geral. Por outro lado, são notórias as ameaças à qualidade e 

mesmo à manutenção da disponibilidade das águas desse sistema aqüífero integrado 

(Guarani/Serra Geral), representadas por inúmeros fatores nas áreas a serem estudadas, 

com especial destaque para a suinocultura concentrada em algumas microbacias. 



 

 
 
 

Assim, tendo em vista a conectividade entre os Aquíferos Guarani e Serra Geral, já 

demonstrada para áreas de fontes termais no sudoeste de SC pelo PROESC (cf. FREITAS, 

2002) e para o Arco de Ponta Grossa por Portela Filho et al. (2005), entre outros, e destes 

com as águas superficiais responsáveis pelos processos de recarga, é de fundamental 

importância realizar também em outras áreas de SC e no RS mapeamentos geológico-

estruturais e a coleta de dados hidroquímicos para a elaboração de mapas hidrogeológicos, 

especialmente nas bacias dos rios do Peixe e Canoas, que não foram abrangidas pelo 

PROESC. Tais mapas subsidiarão a delimitação das áreas de maior vulnerabilidade à 

contaminação, relacionada à poluição das águas superficiais, que é intensa nas bacias dos 

rios Canoas e do Peixe. 



 

 
 
 

 

  

 

 

Figura 1: A figura à esquerda mostra o Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral. Na foto à direita pode ser observada a morfologia dos Derrames 
Basálticos (Aquífero Serra Geral), e logo abaixo, a escarpa constituída pelo Arenito Botucatu (Aquífero Guarani).



 

 
 
 

As principais áreas de afloramento do Aquífero Guarani na porção central de Santa 

Catarina situam-se no oeste e no sul do Domo de Lages. Já na região oeste do estado, em 

algumas das microbacias com maior densidade de suinocultura no Brasil, o Aquífero Serra 

Geral apresenta intenso grau de fraturamento e espessura total relativamente baixa (da 

ordem de 400 a 500 m, cf. PROESC, in FREITAS, 2002; da ordem de 200 m em Joaçaba, 

segundo levantamento), situações que sugerem um possível aumento da vulnerabilidade do 

próprio Aquífero Guarani.  

Na região limítrofe entre o RS e SC, aqui denominada Extremo Oriental do Planalto 

da Serra Geral, a disposição espacial do topo do Aquífero Guarani varia da cota 100, no 

sopé dos Aparados da Serra, até os 900 metros no município de Urubici, SC, indicando uma 

atividade tectônica de grande intensidade que determina não só o fluxo das águas 

superficiais como certamente uma forte compartimentação dos processos regionais de 

recarga e descarga dos aquíferos Guarani e Serra Geral. Na região noroeste do Rio Grande 

do Sul e sudoeste de SC, situam-se municípios como Frederico Westphalen, Irai e Vicente 

Dutra (RS) e Itapiranga e Palmitos (SC), todos eles com surgências de águas termais e de 

termalismo também em poços tubulares, proporcionando importante uso turístico e 

medicinal destas águas (e lodos hidroterápicos associados). Trabalhos do PROESC 

sugerem que este termalismo em águas do Aquífero Serra Geral estaria associado à 

interligação com aquíferos subjacentes, relacionada a falhamentos profundos. 

Já feito pelo PROESC, na escala de 1:500.000, para o extremo oeste  catarinense, o 

mapeamento geológico-estrutural e hidrogeológico deverá, numa primeira fase do presente 

projeto,  estender-se, na escala de 1:100.000, para o restante das bacias dos rios Canoas e 

do Peixe, de forma a  abranger as áreas de maior vulnerabilidade à contaminação pelas 

águas superficiais, bem como determinar áreas preferenciais para a locação de poços 

tubulares profundos visando à obtenção de novas fontes de águas termais para o 

desenvolvimento turístico da região. 

 Tais estudos e ações representarão uma adequada complementação aos trabalhos 

de pesquisa que já vêm sendo desenvolvidos, à escala do Mercosul, pelo Projeto de 

Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani (PSAG), 

conforme evidenciado durante os trabalhos da Oficina Nacional para Preparação da Análise 

de Diagnóstico Transfronteiriço (ADT) do PSAG, realizada em Florianópolis em 2006.  

Considerando que a contaminação das águas superficiais e, por extensão, das 

águas subterrâneas, está muitas vezes relacionada ao uso da terra mediante técnicas 

insustentáveis, torna-se necessário um melhor conhecimento das características 

hidrogeológicas e geofísicas dessas áreas, bem como do estado de degradação das matas 

ciliares, especialmente nas bacias dos rios Canoas e do Peixe, visando possibilitar, num 

segundo momento, intervenções diretas no sentido da recuperação dessas áreas. 



 

 
 
 

 A possível variação da intensidade da poluição das águas superficiais, assim como 

da qualidade das águas subterrâneas em exploração, deverá ser regularmente monitorada, 

por meio de análises dos parâmetros físico-químicos e biológicos, nas áreas críticas 

apontadas no estudo de vulnerabilidade, tanto na bacia do rio Canoas como do rio do Peixe. 

O desenvolvimento de novas metodologias de avaliação da qualidade da água com 

bioindicadores (fauna e flora) poderá auxiliar nos estudos locais, bem como em outras áreas 

de ocorrência do sistema.  

É necessário, ainda, buscar a definição de normas específicas para a utilização 

racional do SAIG/SG, elaborando-se um marco jurídico-legal de uso e conservação de suas 

águas, considerando-se as legislações ou normas específicas dos países e estados por ele 

abrangidos, bem como buscar novas formas de controle da poluição das águas 

subterrâneas na elaboração dos planos diretores municipais, dando ênfase, sempre, à 

necessidade de sistemas eficientes de captação e tratamento dos esgotos sanitários. 

Parte-se então do reconhecimento da necessidade de uma gestão eficiente e 

sustentável dos recursos hídricos, buscando intensificar, atualizar e desenvolver o debate 

jurídico sobre sua gestão. Longe, porém, de se conformar com o enriquecimento do debate 

acadêmico, pretende a pesquisa jurídica gerar e propor novas soluções técnico-jurídicas 

para os problemas nessa área, elaborando-as a partir das informações obtidas junto aos 

demais núcleos científicos da rede. Em uma atmosfera de amplo debate interdisciplinar, 

almeja-se desenvolver modelos básicos de legislação no campo analisado, de modo a 

orientar os municípios, os estados, a União e o MERCOSUL na elaboração e aplicação de 

políticas de aproveitamento, conservação e gestão de recursos hídricos. 

Conhecedores da realidade regional e cientes de suas responsabilidades perante a 

mesma, pesquisadores de universidades e instituições de pesquisa de Santa Catarina, do 

Rio Grande do Sul e do Paraná propuseram a formação da REDE GUARANI/SERRA 

GERAL, com o objetivo de gerar conhecimento para a gestão integrada das águas 

superficiais e das águas subterrâneas, visando o aproveitamento e a conservação das 

águas do SAIG/SG.  

Além da ampla divulgação dos resultados da pesquisa, por meio de publicações 

científicas, congressos e seminários, será necessário organizar formas de disseminação 

entre as autoridades e a população em geral, através de atividades de Educação Ambiental, 

compatíveis com as demais já organizadas. Para isso, começaremos com a capacitação dos 

técnicos das instituições participantes e de outras instituições interessadas, além de agentes 

(servidores municipais e estaduais, professores, extensionistas rurais, participantes de 

ONGs) e, principalmente, agricultores, visando a implementação de técnicas agroecológicas 

e a redução da produção de resíduos químicos e orgânicos poluentes, com o uso, por 



 

 
 
 

exemplo, de terapias não residuais (homeopatia), de forma a não contaminar os recursos 

hídricos, especialmente nas nascentes e nas áreas de recarga dos aquíferos. 

A REDE GUARANI/SERRA GERAL surgiu, assim, da proposta de reunir 

pesquisadores de diversas áreas, pertencentes a instituições e localidades diferentes no 

Estado de Santa Catarina, num trabalho comum de estudo e ação ambiental na área do 

SAIG/SG. Durante os primeiros passos para a elaboração do projeto, organizou-se a REDE 

de pesquisadores, partindo da UNIPLAC, somando-se a UNOESC, UFSC, UDESC, 

EPAGRI, FUNJAB, FAPESC, FAPEU, UNOCHAPECÓ, FURB e FUnC. O projeto foi, então, 

apresentado à Agência Nacional das Águas (ANA), a qual solicitou a ampliação da REDE, 

incluindo pesquisadores e instituições dos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul. A 

coordenação de REDE dos três Estados ficou sob responsabilidade da ANA, a qual 

repassou ao CNPq recursos do CTHidro (Fundo Setorial dos Recursos Hídricos) que 

compõem uma das fontes de recursos financeiros do projeto.  

Atualmente fazem parte da REDE GUARANI/SERRA GERAL as seguintes 

instituições: 

 

Nacional 

ANA – Agência Nacional de Águas  

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CEF – Caixa Econômica Federal 

Santa Catarina 

FAPESC – Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa 

Catarina 

FUNJAB – Fundação José Arthur Boiteux (Primeiro ano de execução do projeto) 

FAPEU – Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária  

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UNIPLAC – Universidade do Planalto Catarinense 

FUNOESC – Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina 

UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina 

EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

UNOCHAPECÓ – Universidade Comunitária da Região de Chapecó 

FURB – Universidade de Blumenau 

UNOCHAPECÓ - Universidade Comunitária da Região de Chapecó 

FUnC - Fundação Universidade do Contestado 

 

 

 



 

 
 
 

Rio Grande do Sul 

FAPERGS – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 

UNIVATES – Centro Universitário Vale do Taquari de Ensino Superior - RS 

PUC – Pontifícia Universidade Católica - Campus Uruguaiana 

UCS – Universidade de Caxias do Sul 

URI – Universidade Reg. Int. Alto Uruguai e das Missões – C. Frederico Westphalen 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do sul 

Paraná 

Fundação Araucária 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

UEL – Universidade Estadual de Londrina 

 

O Conselho Consultivo do Projeto é formado por representantes da ANA, CT-

Hidro, CNPq, FAPs, SDS/SC e pelos coordenadores estaduais (Geral e Técnico). A ele cabe 

a harmonização do projeto com os planos nacional e estadual de recursos hídricos tendo em 

vista que os mesmos já incluem representações de entidades nacionais e estaduais 

diretamente vinculadas à problemática dos Recursos Hídricos. 

Em Santa Catarina, através da REDE espera-se fomentar as articulações - entre 

órgãos públicos ou não governamentais e instituições de ensino e pesquisa - por meio da 

realização de reuniões, encontros e estudos temáticos. Além disso, pretende-se elaborar 

estratégias de geração e difusão de conhecimento em REDE, disponibilizando instrumentos 

de uso coletivo a fim de contribuir para o alcance do objetivo geral do Projeto. 

 



 

 
 
 

2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Gerar conhecimentos técnicos e científicos para a proteção e uso sustentável das 

águas do Sistema Integrado Aquífero Guarani/Serra Geral, no sul do Brasil, por meio de 

uma Rede de Pesquisa Regional de Universidades e Centros de Pesquisas e da proposição 

de um marco legal com vistas à gestão transfronteiriça do Sistema. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Coletar dados hidroquímicos e mapeamento geológico-estrutural, hidrogeológico e 

de avaliação de vulnerabilidade, em escala 1:100.000, na Bacia do Rio Canoas (Domo de 

Lages) (SC), na Bacia do Rio do Peixe (SC) e no Extremo Oriental do Planalto da Serra 

Geral.  (Meta 1 – Componente 1); 

 
b) Determinar, utilizando sensoriamento remoto e sistema de informações 

geográficas, a situação ambiental das propriedades rurais na Bacia Hidrográfica do Rio do 

Peixe para servir de base para projetos subseqüentes a serem elaborados em conformidade 

com o diagnóstico aplicável à área das bacias como um todo (Meta 1 – Componente 2); 

 
c) Realizar o levantamento florístico em áreas remanescentes de mata ciliar nos rios 

da Bacia do Rio do Peixe, Santa Catarina (Meta 1 – Componente 3); 

 
d) Realizar o levantamento qualitativo e quantitativo da fauna de vertebrados da 

Mata Ciliar do Rio do Peixe/SC e do Parque Natural Municipal Rio do Peixe, e pesquisar a 

viabilidade da recomposição da mata ciliar através da dispersão de sementes pelas aves 

(Meta 1 – Componente 4); 

 
e) Identificar o uso atual das terras e as áreas de afloramento do Aquífero Guarani e 

implementar unidades-piloto visando a recuperação das áreas de matas ciliares degradadas 

(APPs). (Meta 1 – Componente 5); 

 
f) Monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas na Bacia do Rio do 

Peixe, um dos maiores afluentes do rio Uruguai, no meio oeste catarinense, região de 

concentração de grandes complexos industriais ligados à suinocultura e à avicultura, por 

meio de parâmetros físico-químicos e biológicos. (Meta 2 – Componente 1); 

 



 

 
 
 

g) Monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas na Bacia do Rio 

Canoas, onde se situa porção importante das áreas de recarga direta do Aquífero Guarani, 

por meio de parâmetros físico-químicos e biológicos nas áreas críticas apontadas no estudo 

de vulnerabilidade. (Meta 2 – Componente 2); 

 
h) Analisar e monitorar a qualidade de águas subterrâneas e superficiais na região 

do Alto Uruguai Catarinense. (Meta 2 – Componente 3); 

 
i) Desenvolver metodologia aplicável à elaboração dos “Planos Diretores” de 

municípios localizados sobre o Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral, 

disciplinando os usos do solo urbano em áreas de vulnerabilidade dos aqüíferos (Meta 3 ); 

 
j) Elaborar indicativos para um marco jurídico legal de uso e conservação do Sistema 

Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG), considerando-se as legislações 

específicas de cada país. (Meta 4 – Componente 1); 

 
l) Analisar a natureza jurídica da água e suas implicações com questões como a 

outorga e a competência Legislativa no Brasil (Meta 4 – Componente 2); 

 
m) Promover estudo comparado da legislação voltada à gestão dos recursos hídricos 

nos países de ocorrência do Aquífero Guarani (Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina), 

destacando pontos de convergência e de divergência (Meta 4 – Componente 3); 

 
n) Realizar um estudo sobre a legislação voltada à gestão dos recursos hídricos 

existente nos 8 (oito) estados brasileiros que contemplam a ocorrência do Aquífero Guarani. 

(Meta 4 – Componente 4); 

 
o) Formar agentes (servidores municipais e estaduais, professores, extensionistas 

rurais, participantes de ONGs) para implementação de ações de intervenção direta junto à 

comunidade, visando a disseminação dos conhecimentos e técnicas adquiridos e aplicáveis 

ao uso sustentável das áreas de abrangência do projeto (Educação Ambiental) (Meta 5 – 

Componente 1); 

 
p) Ações estratégicas de Educação Ambiental para o uso sustentável das águas 

superficiais e subterrâneas na Bacia do Rio do Peixe (Meta 5 – Componente 2); 

 
q) Capacitar profissionais e líderes nos setores de produção vegetal/animal, saúde 

publica e educação para terapêutica não residual e de recuperação dos recursos hídricos 

através de Homeopatia na área geográfica de abrangência dos aquíferos integrados 



 

 
 
 

Guarani/Serra Geral em Santa Catarina e regiões limítrofes. (Meta 5 – Componente 3) 

(Segunda turma); 

 
r) Realizar pesquisas e desenvolver tecnologias homeopáticas/ fitoterápicas no 

tratamento de animais/plantas e de fertilizantes orgânicos para substituir o uso de 

agrotóxicos, drogas veterinárias e fertilizantes solúveis. (Meta 5 – Componente 4); 

 
s) Incluir a temática da gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas nas 

pesquisas e atividades de educação ambiental da UNOCHAPECÓ. (Meta 5 – Componente 

5); 

 
t) Fomentar a participação dos pesquisadores e instituições envolvidas no projeto, 

estimulando a cooperação através de discussões temáticas, seminários, congressos, 

participação em eventos e discussões em fórum de debates on-line, além da criação de um 

sistema de gerenciamento de informações que disponibilizará ao grupo notícias e artigos 

acerca de temáticas relevantes para as pesquisas. (Meta 6). 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
O Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral é constituído pelos aqüíferos 

Guarani (sedimentar, poroso, em sua maior parte confinado, com aproximadamente 

1.200.000 km2 de extensão total) e Serra Geral (vulcânico, fraturado, heterogêneo, 

superficial, com cerca de 1.000.000 km2). Falhamentos de grande porte fazem a ligação 

entre ambos caracterizando, portanto, o conjunto como um sistema integrado. A Figura 2 

mostra a área de ocorrência desse sistema, em toda a região oeste de Santa Catarina, 

ressaltando a faixa de afloramento do Aqüífero Guarani, onde o mesmo apresenta sua maior 

vulnerabilidade à contaminação. A região oeste do estado de Santa Catarina tem, portanto, 

como principal fonte de águas subterrâneas, o Sistema Aquífero Integrado Guarani-Serra 

Geral. Face aos recorrentes períodos de estiagem, a utilização das águas subterrâneas do 

Aquífero Serra Geral tem crescido exponencialmente: só na região oeste de Santa Catarina 

este Aquífero contava, em 2002, com mais de 2.700 poços tubulares, com profundidade 

média de 117m e vazão média de 7,7 m3/h (PROESC, in FREITAS, 2003); em novembro de 

2006, segundo informa o prefeito, somente no município de Ipira já haveria mais de 300 

poços perfurados no aquífero Serra Geral, e mesmo com mais de 200 metros de 

profundidade é muito grande a porcentagem de poços secos; o número total na região é 

hoje desconhecido.  



 

 
 
 

As águas do Aquífero Guarani representam, portanto, para toda esta área, uma 

reserva de importância estratégica, tanto para os usos no abastecimento público, 

dessedentação de animais, indústria e agricultura, como para o turismo, pelas suas 

características geotermais. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa geológico de Santa Catarina, ressaltando a faixa de afloramentos do Aquífero 
Guarani: em toda a área a oeste dessa linha afloram as rochas da Formação Serra Geral. 
 

As duas principais áreas de abrangência do projeto compreendem a Bacia 

Hidrográfica do Rio Canoas e a Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, correspondendo às 

regiões hidrográficas 4 e 3 do Estado de Santa Catarina, ambas com seus comitês de 

gerenciamento de bacia devidamente instalados. Essa localização corresponde 

aproximadamente aos polígonos de nos 1 e 2, na figura 3 (abaixo). 

O polígono 3 da mesma figura corresponde à região do Extremo Oriental do Planalto 

da Serra Geral, cuja pesquisa da parte catarinense será também levada a efeito, por sua 

importância para a compreensão do contexto estrutural do contato entre o Sistema Aqüífero 

Guarani e o Sistema Aqüífero Serra Geral. O polígono 4 corresponde à região noroeste do 

estado do Rio Grande do Sul e sudoeste do estado de Santa Catarina, caracterizada por 

surgências de águas termais de importância econômica regional. Esta área está sendo 

objeto de estudo específico em projeto de Doutorado junto ao Instituto de Geociências da 

UFRGS, e a RGSG/SC deverá colaborar na realização de análises e estudos pertinentes à 

mesma.  Embora não assinalada na figura, na nova fase do projeto estão previstos diversos 

estudos em cooperação com a Unochapecó e com a Epagri, nos rios Chapecó, Uruguai e 

Jacutinga, abrangendo portanto a bacia do Rio Chapecó e parte da bacia do rio Uruguai, na 

área conhecida como Região do Alto Uruguai Catarinense. 



 

 
 
 

 

 

Figura 3: Localização de algumas das áreas de estudo do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra 
Geral, no sul do Brasil (Em verde claro: Fm. Serra Geral; estreita faixa contígua em verde mais 
escuro: afloramentos da Fm. Botucatu, Aquífero Guarani). I – Parte da bacia do rio Canoas; 2 – 
Localização da bacia do rio do Peixe; 3 – Parte da bacia do rio Canoas; 4 – Foz do rio Chapecó e 
área de ocorrência de fontes termais junto ao Rio Uruguai. 
 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE 

 

 O Rio do Peixe nasce no município de Calmon a uma altitude de 1150 metros, 

percorre uma extensão de 290 km e desemboca no Rio Uruguai com uma cota de 350 

metros; Os afluentes principais são os rios do Bugre, Quinze de Novembro, São Bento, 

Estreito, Tigre, Pato Roxo, Pinheiro pela margem direita; e os rios Cerro Azul, das Pedras, 

Castelhano, Caçador, Bonito, do Veado e Leão pela margem esquerda. Entre as cidades da 

bacia, destacam-se: Caçador, Videira, Tangará, Herval D’Oeste, Joaçaba, Capinzal e Ouro. 

 O uso das águas da Bacia do Rio do Peixe é múltiplo e continua sendo uma 

necessidade. Seu uso inadequado para diluição de despejos pode comprometer 

praticamente todos os usos, a saber: abastecimento público, matéria-prima para a indústria, 



 

 
 
 

fonte de proteínas, recreação, irrigação e dessedentação de animais, com exceção de 

transporte e geração de energia. 

 Alguns problemas de usos múltiplos da água já são observados na bacia. Assim, por 

exemplo, os municípios de Caçador, Videira, Herval D’Oeste, Joaçaba, Ouro e Capinzal têm 

captação em operação no Rio do Peixe, o qual também recebe, nestes trechos, despejos de 

resíduos industriais e domésticos, por meio direto ou por intermédio de seus afluentes. 

 Diante desse quadro, o projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL visa superar a 

escassez de dados, a desarticulação entre as entidades que desenvolvem pesquisa no Vale 

do Rio do Peixe e o descaso de décadas por parte das políticas públicas de preservação do 

meio ambiente, e propor soluções para problemas ambientais vigentes em toda sua 

extensão.  

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO CANOAS 

 

Na região do Planalto Serrano, limítrofe do RS e SC, situam-se as nascentes dos rios 

Pelotas e Canoas, importantes formadores do rio Uruguai (principal bacia hidrográfica 

sobreposta ao Sistema Integrado dos Aquíferos Guarani e Serra Geral). 

Nos municípios de Ponte Alta e Lages, os leitos dos rios Canoas e Caveiras, 

respectivamente, sobrepõem-se a regiões de afloramento do Aquífero Guarani. 

O arenito Botucatu aflora em extensas áreas nas bordas sul e oeste da feição 

geológica conhecida como o “Domo de Lages”, que resultou de expressivo alçamento 

tectônico, em conjunção com o vulcanismo alcalino de idade Cretácea. 

Essas áreas de afloramento são cortadas pelos rios Canoas e seu afluente, o 

Caveiras, os quais situam-se localmente em cota superior à dos próprios basaltos da Serra 

Geral, caracterizando-as como áreas de  recarga do Aqüífero Guarani, que se estende daí 

para o oeste, sotoposto ao Sistema Aquífero Serra Geral, fraturado, constituído pelas rochas 

vulcânicas da Formação Serra Geral. 

Os principais municípios da região, como Urubici, Rio Rufino, Otacílio Costa, Lages, 

Correia Pinto e Ponte Alta do Sul, constituem importantes centros catarinenses de 

desenvolvimento do turismo, pecuária, produção agrícola (destacando-se como maior centro 

produtor de maçã do país), além de indústrias produtoras de celulose e papel. 

Por sua alta vulnerabilidade natural nas áreas de afloramento, considera-se, 

preliminarmente, que as porções do Aquífero Guarani em situação de maior risco de 

contaminação compreendem: os núcleos urbanos, pela ausência de saneamento básico, 

doméstico e industrial; as regiões agrícolas com uso intensivo de agrotóxicos; e as áreas 

industriais de produção de papel e celulose.  



 

 
 
 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO EXTREMO ORIENTAL DO PLANALTO 

DA SERRA GERAL (PARTE CATARINENSE DA BACIA DO RIO PELOTAS) 

 

A região limítrofe entre o RS e SC, aqui denominada de Extremo Oriental do Planalto 

da Serra Geral, abrange, parcialmente, pelo menos os municípios de Bom Retiro, onde se 

situa o Campo dos Padres; de Urubici, com o Morro da Igreja e as nascentes dos rios 

Canoas e Pelotas; de Bom Jardim da Serra e de Lauro Muller, ligados pela famosa Estrada 

Nova do Rio do Rastro, onde I. C. White, nos albores do Século XX, descreveu a seqüência 

sedimentar da Bacia do Paraná, que até hoje é visitada por todos os estudiosos da geologia 

do Brasil; de Urussanga com seu famoso Montanhão, cosntituído por imenso sill de 

diabásio; de Treviso, Siderópolis e Nova Veneza, mais conhecidos por fazerem parte da 

Bacia Carbonífera; e de Timbé do Sul, Jacinto Machado e Praia Grande, já na bacia do Rio 

Araranguá, cujas nascentes se situam nos Campos de Cima da Serra, tendo portanto 

grande contribuição das águas do SIAG/SG.  

Nesta região, a disposição espacial do topo do Aquífero Guarani varia da cota 100, 

no sopé dos Aparados da Serra, até os 900 m no município de Urubici, SC, indicando uma 

atividade tectônica de grande intensidade que determina não só o fluxo das águas 

superficiais como certamente uma forte compartimentação dos processos regionais de 

recarga e descarga dos aqüíferos integrados Guarani e Serra Geral, daí sua importância 

para a compreensão do contexto estrutural do contato entre o Sistema Aquífero Guarani e o 

Sistema Aquífero Serra Geral. 

 

3.5 – CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO RIO CHAPECÓ E DA REGIÃO DO ALTO 

URUGUAI CATARINENSE 

 

A bacia do rio Chapecó, principal afluente catarinense do rio Uruguai, abrange uma 

área total de 8.180 km². As rochas vulcânicas da Formação Serra Geral que constituem seu 

substrato apresentam diversas litologias, ocasionando feições geomorfológicas próprias – 

responsáveis por desníveis, corredeiras e saltos com importante potencial hidrelétrico e  

diferentes configurações de  solos, favorecendo odesenvolvimento da agricultura e pecuária, 

bem como de importantes agroindústrias. O município de Chapecó é o polo econômico 

regional, mas a bacia engloba principalmente os municípios pertencentes à AMOSC e à 

AMAI, esta também incluindo a bacia do rio Irani, e que tem polo em Xanxerê. Já a região 

do Alto Uruguai compreende diversas sub-bacias de afluentes do rio Uruguai, com destaque 



 

 
 
 

para o rio Jacutinga, e a totalidade dos municípios da AMAUC, tendo seu polo principal em  

Concórdia. Dessa forma, será abrangida toda a região meio Oeste de SC. 

 O trecho catarinense do rio Uruguai a ser estudado comprende hoje uma série de 

grandes empreendimentos hidrelétricos, destacando-se o interesse, pelos pesquisadores da 

Unochapecó, nos estudos durante o processo de implentação da UHE Foz do Chapecó, que 

já vem em grande parte sido acompanhada tanto do ponto de vista da qualidade das águas, 

da piscicultura e especialmente da educação ambiental das populações afetadas direta ou 

indiretamente pelo empreendimento, sendo importante a implementação de ações e 

diretrizes para preservar a água nos rios, lagos e aquíferos localizados nessas Bacias 

Hidrográficas. 

 Além das questões ligadas à produção e industrialização de aves e suínos, nos 

últimos anos tem-se constatado a ocorrência de severas estiagens, obrigando à tomada de 

providências urgentes entre as quais o transporte de água por caminhões e o recurso cada 

vez mais freqüente ao uso da água subterrânea, especialmente através de poços no 

Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), sendo que somente na cidade de Chapecó estima-se 

a ocorrência de mais de mil poços operados por entidades privadas e pessoas físicas, sem 

cadastramento eficiente e qualquer controle efetivo, colocando em risco a sustentabilidade 

desse imprescindível recurso para o abastecimento público. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para atingir o objetivo geral desta proposta, o presente projeto está dividido em seis 

Metas com ações diretas e integradas que serão executadas por uma rede de instituições. 

 

4.1 META 1: CARACTERIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Nesta Meta, serão buscadas a caracterização hidrogeológica e a determinação das 

principais áreas de vulnerabilidade à contaminação do Sistema Aquífero Integrado 

Guarani/Serra Geral, relacionada à poluição das águas superficiais, principalmente nas 

áreas das bacias dos rios Canoas e do Peixe (SC), bem como da compartimentação 

tectônica e dos processos regionais de recarga e descarga dos aqüíferos, no Extremo 

Oriental do Planalto da Serra Geral (RS e SC). Na segunda fase da pesquisa, serão também 

realizados estudos na região do Alto Uruguai catarinense. Serão levantados dados sobre o 

uso e ocupação da terra (escala 1:100.000, LabGeop/UFSC), e sobre a formação 

sócioespacial das áreas rurais e urbanas, em especial nas áreas de maior vulnerabilidade à 

contaminação das águas superficiais e, por extensão, das águas subterrâneas.  
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As bacias dos rios Canoas e do Peixe foram privilegiadas para estudo inicial por não 

terem sido integralmente abrangidas pelo projeto PROESC, não contando assim com 

levantamentos hidrogeológicos até a presente data, e, ainda, concentrarem, a bacia do rio 

Canoas, grande extensão das áreas de afloramento/recarga direta do Aquífero Guarani, e a 

do rio do Peixe, algumas das áreas de maior incidência de criação de suínos em regime de 

alta concentração, com grande produção de dejetos, além de espessuras relativamente 

pequenas do Aquífero Serra Geral.  

O extremo oriental do Planalto da Serra Geral, também não mapeado durante o 

PROESC, é considerado uma área chave para compreensão dos processos tectônicos que 

afetaram ambos os aquíferos. 

 

4.1.1 Meta 1 – Componente 1 

Coleta de dados Hidroquímicos e Mapeamento Geológico Estrutural, 

Hidrogeológico e de Avaliação de Vulnerabilidade na Bacia do Rio Canoas 

(Domo de Lages), na Bacia do Rio do Peixe e no Extremo Oriental do Planalto 

da Serra Geral 

 

Este item compreende a coleta de dados hidroquímicos e o mapeamento geológico-

estrutural, hidrogeológico e de avaliação de vulnerabilidade, em escala 1:100.000, na região 

do Domo de Lages (SC), na Bacia do Rio do Peixe (SC) e no Extremo Oriental do Planalto 

da Serra Geral (RS-SC). 

A metodologia compreende realizar mapeamento geológico-estrutural na escala 

1:100.000, com ênfase na delimitação das áreas de afloramento do Arenito 

Botucatu/Aquífero Guarani e dos alinhamentos tectônicos e prováveis falhamentos. O 

mapeamento geológico das áreas de afloramento do Aquífero Guarani terá por base 

trabalhos de campo com utilização de fotografias aéreas 1:25.000 (Cruzeiro do Sul, 1978) e 

de imagens digitais recentes para sua atualização. O mapeamento do uso da terra será feito 

por técnicas de interpretação de imagens digitais recentes (Satélite sino-brasileiro, 

LANDSAT TM 5), com georreferenciamento e com controle de amostragens no campo, 

compreendendo as classes mata nativa, florestamentos, campos, áreas agrícolas, áreas 

urbanas. Será aproveitado, para este estudo, o trabalho preliminar desenvolvido por Lindner 

et al. (2006), bem como outros trabalhos de caráter regional que venham a ser 

disponibilizados, por exemplo, pela FATMA e EPAGRI. 

O cadastramento e georreferenciamento dos poços tubulares existentes assim como 

a obtenção das informações sobre as características técnicas da sua construção, vazão e 

características físico-químicas das suas águas, deverão ser realizados com o auxílio das 
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Prefeituras Municipais, Instituições Estaduais (DEINFRA - Departamento Estadual de Infra-

Estrutura, SDS - Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, EPAGRI), 

empresas de perfuração de poços e instituições de ensino das áreas respectivas, em 

complementação aos dados do SiAGAS/CPRM. Buscar-se-á estabelecer poços-piloto, 

considerados representativos e com boa acessibilidade, para controle potenciométrico e 

análises físico-químicas das águas. 

As análises especializadas das águas subterrâneas, incluindo teores de 

agroquímicos (nitratos, organoclorados e fosforados) poderão ser efetuadas em laboratórios 

externos ao projeto, sob contrato. Além da análise dos parâmetros físicos e químicos mais 

convencionais para as águas subterrâneas, quando se tratar de poços com águas cujas 

características possam indicar possível proveniência ou misturas com as do Sistema 

Aqüífero Guarani, deverão ser analisadas, na USP, relações referentes ao oxigênio-18 e 

deutério, conforme foi efetivado pela equipe do Projeto FRATASG: “A Formação Serra Geral 

como conexão hidráulica entre o Sistema Aqüífero Guarani e a superfície: análise estrutural 

e ensaios in situ” (HIRATA, 2007a). Este projeto, coordenado na USP pelo Prof. Dr. Ricardo 

Hirata e no IG-SMA pela Dra. Amélia Fernandes, estuda a conexão hidráulica das águas da 

superfície através dos basaltos até o SAG na região de Ribeirão Preto, SP, marcada por 

espessuras relativamente pequenas da Formação Serra Geral e por intensa atividade 

tectônica, e demonstrando que há fortes contrastes entre águas jovens e velhas do SAG, 

com relação a estes parâmetros. Maiores informações sobre a metodologia de obtenção dos 

parâmetros podem ser obtidas na descrição do projeto “Ampliação da infra-estrutura 

analítica do laboratório de isótopos estáveis - LIE (IGc-USP) para avanço do conhecimento 

científico em recursos naturais, ISO-HIDRO”1(HIRATA,2007b). 

                                                 
1“Este projeto tem por objetivo ampliar a infra-estrutura analítica do Laboratório de Isótopos Estáveis 
(LIE), o qual é parte da estrutura laboratorial do Centro de Pesquisas Geocronológicas, órgão 
interdepartamental do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, mediante a aquisição 
de um espectrômetro de massa de ionização termal (TIMS), de fonte gasosa - Finnigan MAT 
Deltaplus Advantage-Dual Inlet System. Esse equipamento é capacitado para realizar (com alta 
precisão) medidas de abundâncias relativas de isótopos de Hidrogênio (D/1H) em materiais 
geológicos e água (atmosférica, superficial, subterrânea). Determinações isotópicas D/1H são 
possíveis porque este equipamento é dotado de um sistema analisador próprio (D/H Collector 
System) cujo raio de deflexão magnética é 90mm, o que permite medir abundâncias de isótopos com 
massa atômica muito pequena (caso dos isótopos de Hidrogênio - 1H, 2H e 3H). A crescente 
aplicação de isótopos estáveis em estudos relacionados a diversas sub-áreas do conhecimento em 
Geociências levou à criação do Laboratório de Isótopos Estáveis (LIE), a mais recente unidade do 
Centro de Pesquisas Geocronológicas do Instituto de Geociências da USP. O LIE conta atualmente 
com um espectrômetro de massa de ionização termal de fonte gasosa (Europa GEO20-20), dotado 
de um sistema de analisador magnético com raio de deflexão de 180mm. Este equipamento é capaz 
de analisar com alta precisão razões isotópicas de elementos químicos com massa atômica maior 
que 4 (p. ex., 13C/12C, 18O/16O, 34S/32S). As razões isotópicas são obtidas a partir de gases CO2 
e SO2 extraídos de amostras de materiais geológicos (em especial, rochas), em linhas de ultra-vácuo 
específicas para cada método analítico (C, O, S). Com esta capacitação, o LIE vem funcionando em 
rotina para dO projeto visa a aquisição de equipamentos para análise de isótopos estáveis em água, 
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Os trabalhos de geoprocessamento serão realizados nos laboratórios dos 

departamentos de Geociências e de Engenharia Rural da UFSC, bem como da 

UNOESC/JOAÇABA, e envolverão estudantes de graduação e pós-graduação, com uso de 

imagens digitais recentes - Satélite sino-brasileiro, LANDSAT TM5 – e fotografias aéreas na 

escala de 1:25.000. 

Para os trabalhos de campo serão utilizados, além de veículos alugados ou 

adquiridos pelo projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL – ICI-SC, equipamento 

convencional (martelos, facões, botas, material de acampamento, aparelhos de GPS, 

máquinas fotográficas) e notebooks, para transferência imediata de dados. As amostras 

para análise físico-química e microbiológica serão coletadas e acondicionadas segundo as 

recomendações do Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 21th 

edition, 2005 e GUIA TÉCNICO DE COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA, editado pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, 1979. 

Lâminas delgadas das amostras de rochas coletadas serão preparadas no 

Laboratório de Laminação de Rochas da UFSC, que está sendo complementado pelo 

projeto, e estudadas no Laboratório de Petrologia, em microscópio petrográfico, para melhor 

caracterizar os tipos litológicos e referenciar as correlações das novas áreas estudadas, 

com aquelas já determinadas pela equipe do PROESC.  
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sobretudo hidrogênio, e em outros meios, bem como a compra de outros produtos para o mesmo 
laboratório”. (HIRATA, 2007, in http://lattes.cnpq.br/1937005354598601, consulta em 16/02/2007). 
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4.1.2 Meta 1 – Componente 2 

Sistemas de Informações Geográficas aplicadas à Bacia Hidrográfica do Rio do 

Peixe 

 

O Estado de Santa Catarina, e em especial o Meio-Oeste, tem como característica a 

estrutura fundiária baseada em minifúndios. No município de Joaçaba, cerca de 40% das 

propriedades agrícolas possuem de 10 a 50 hectares (SPG/SC, 2003). A intensificação do 

uso da terra através do plantio de grãos, criação de animais confinados (suínos, aves e 

bovinos), produção de leite, entre outras atividades, traz consigo problemas ambientais que 

devem ser administrados de forma mais apropriada. 

A aplicação das diretrizes preconizadas pela legislação ambiental vigente impõe 

restrições ao uso da terra pelo estabelecimento de áreas de preservação permanente ao 

longo dos cursos de água, entorno de nascentes e de lagoas. A disparidade entre o que 

está previsto em lei e o que de fato ocorre deve ser identificada para permitir o planejamento 

de ações de preservação e de recuperação ambiental.   

A presente proposta considera a área rural e prevê a identificação das atividades 

potencialmente causadoras de degradação ambiental, sua localização georreferenciada, a 

delimitação das áreas de preservação permanente e a elaboração de distintos mapas 

temáticos, com o objetivo de elaborar um diagnóstico aplicável à promoção do 

desenvolvimento auto-sustentável econômico e ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio do 

Peixe. 

Este Componente tem como objetivo determinar, utilizando sensoriamento remoto e 

sistema de informações geográficas, a situação ambiental das propriedades rurais na Bacia 

Hidrográfica do rio do Peixe para servir de base para projetos subseqüentes a serem 

elaborados em conformidade com o diagnóstico aplicável à área das bacias como um todo. 

Para tanto, trabalharemos com os seguintes objetivos específicos: 

a) aquisição de imagens de satélite de alta e média resolução (ortorretificadas); 

b) produção de mapas temáticos compatíveis com escala de 1:25.000 de sub-bacias 

hidrográficas do Rio do Peixe apresentando: 

 

� Carta imagem – Base imagem de satélite Landsat 7 ETM+  

� Malha hidrológica 

� Bacias e sub-bacias 

� Divisor político 

� Malha viária 

� Manchas urbanas 
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� Estações pluviométricas 

� Estações fluviométricas 

� Pontos de coleta para análise de águas superficiais e subterrâneas 

� Cobertura de vegetação 

� Modelo digital do terreno (relevo – escala – 1:50.000) 

 

c) produção de mapas temáticos compatíveis com escala de 1:10.000 das sub-

bacias selecionadas apresentando: 

 

� Carta imagem – base imagem de satélite quickbird ii (resolução de píxel – 0,60m) de 

no mínimo duas bacias com área mínima de 64 km2, uma sendo possivelmente a 

bacia do rio do tigre, município de joaçaba, e a outra a ser escolhida pelos 

integrantes do programa, em áreas de maior vulnerabilidade dos aqüíferos à 

contaminação). 

� Malha hidrológica  

� Uso real do solo 

� Demarcação da zona ripária conforme código florestal (lei n° 4771) 

� Quantificação das áreas em degradação 

� Bacias e micro-bacias 

� Divisor político 

� Malha viária 

� Manchas urbanas 

 

A pesquisa será realizada observando a seguinte metodologia: 

 

I - solicitar imagens ortorretificadas de alta resolução (pixel de 0,60 m) em formato 

“GeoTiff” de 11 bits, amarrado ao Datum  horizontal de SAD ’69 (IBGE – Meridiano Central 

51° W) e ao Datum vertical de Imbituba (SC) (Já disponíveis); 

II - identificar detalhes a partir da imagem de satélite para elaboração de mapas 

temáticos: 

 

• Da malha hidrográfica 

• Das microbacias 

• Da malha rodoviária 

• Das edificações rurais 

• Do uso/ocupação do solo; 
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III - digitalizar hipsometria a partir da carta do IBGE (Escalas 1:50.000 e 1:100.000, 

intervalos de 20m e 50 m);  

IV - identificar sedes das propriedades rurais através de informações fornecidas pelo 

LAC (Epagri); 

V - compilar dados das propriedades rurais obtidos junto ao IBGE e instituições dos 

setores de Agricultura e de Meio Ambiente; 

VI - locar com GPS – Sistema de Posicionamento Global as intervenções antrópicas 

de maior relevância e conferir in loco as informações obtidas por satélite; 

VII - calcular as áreas de APP’s conforme a legislação ambiental vigente a seguir 

identificada e outros dispositivos correlacionados (Obs. Compatíveis com escalas de 

1:25.000, 1:50.000 e 1:100.000 nas áreas apropriadas):   

- Código Florestal – Lei no 4.771, de 15 de Setembro de 1965 e alterações de 1986 e 

1989; 

- Lei no 7.754 de 14 de abril de 1989 da proteção das florestas existentes nas 

nascentes dos rios; 

- Medida Provisória no 2.166-67 de 24 de agosto de 2001 que altera o Código 

Florestal; 

- Resolução CONAMA no 302 de 20 de março de 2002, dispõe sobre os parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o 

regime de uso do entorno; 

- Resolução CONAMA no 303 de 20 de março de 2002, dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.  
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4.1.3 Meta 1 – Componente 3 

Caracterização da mata ciliar do Rio do Peixe 

 

 No oeste catarinense o processo de ocupação territorial caracterizou-se pela 

extração madeireira e subseqüente incorporação de áreas para as atividades agrícola e 

pecuária. Esse processo provocou a descaracterização das paisagens regionais e 

desencadeou graves desequilíbrios ambientais, entre eles a contaminação dos recursos 

hídricos e o desmatamento das margens dos rios. 

 Deste modo, conhecer a composição florística e a fitossociologia destas matas é 

essencial para o estabelecimento de ações planejadas para recompor as florestas ripárias 

da região preservando as características fisionômicas originais. 

 Considerando a carência de estudos sobre o ambiente regional, o presente projeto 

de pesquisa visa primeiramente contribuir para o conhecimento da florística dos 

remanescentes de mata ripária do Rio do Peixe, no oeste do estado de Santa Catarina.  

 Pretende-se ainda, através do levantamento florístico das áreas remanescentes de 

mata ciliar, angariar dados científicos que possam nortear futuros projetos de conservação 

da flora e dos recursos hídricos da região, bem como fomentar ações de conscientização e 

educação ambiental.  

 O objetivo geral deste Componente é realizar o levantamento florístico em áreas 

remanescentes de mata ciliar no Rio do Peixe, Santa Catarina. Para tanto, trabalharemos 

com os seguintes objetivos específicos: 

 

a) realizar o estudo fitossociológico da mata ciliar remanescente no Rio do Peixe, 

Santa Catarina; 

b) estimular ações de conscientização e educação ambiental junto à comunidade 

local; 

c) subsidiar futuros projetos de recuperação de áreas degradadas. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho abrangerá as áreas de matas residuais maiores que 200 ha e em áreas 

remanescentes de mata ciliar previamente diagnosticadas pelo projeto Raízes, 

anteriormente desenvolvido na bacia do Rio do Peixe. 

 Para o estudo florístico e fitossociológico será adaptada a metodologia utilizada por 

Fonseca e Rodrigues (2000) que recomendam a utilização de, no mínimo, um hectare de 

área avaliada em estudos de florestas tropicais. 
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 De acordo com o relevo e a extensão apresentados por cada remanescente, será 

definido o método de análise mais adequado, mais especificamente parcelas ou quadrantes. 

A suficiência amostral será inferida pela curva do coletor. 

 No levantamento amostral serão incluídos os indivíduos com CAP (circunferência à 

altura do peito) ≥ 15 cm. Serão também amostrados, para fins de identificação, indivíduos 

férteis encontrados fora dos limites das parcelas. Os indivíduos amostrados serão marcados 

com placas de alumínio com numeração seqüencial e, em cada parcela, serão avaliados os 

seguintes parâmetros e indicadores fitossociológicos: número de indivíduos; número de 

espécies; área basal; densidade; dominância; freqüência; diâmetro médio; altura do dossel e 

cobertura por lianas. 

 O material vegetal será coletado de acordo com a metodologia usual, herborizado, 

identificado e tombado dando início à coleção de herbário da UNOESC/Joaçaba. 

 Os dados coletados em campo serão avaliados estatisticamente e através da 

aplicação de índices ecológicos (índice de Shannon-Wiener e coeficiente da Jaccard) e cada 

área será caracterizada quanto ao estágio sucessional. 

 Serão acompanhadas as seguintes fenofases: floração, frutificação, brotamento, 

caducifolia. Os resultados obtidos serão complementados pelos dados meteorológicos 

(temperatura e pluviosidade) do período avaliado, obtidos junto à Estação Meteorológica 

mais próxima de cada ponto amostral. 

 A identificação será efetuada com chaves analíticas e com o uso de fotografias. 

Exemplares de classificação taxonômica indeterminada serão determinados através dos 

tipos depositados nos herbários de outras instituições (Herbário Barbosa Rodrigues/Itajaí e 

Herbário da UFSC/Florianópolis) ou enviados aos especialistas para consulta.  

 Os resultados obtidos nas análises subsidiarão futuras estratégias para a 

recuperação das áreas desprovidas de vegetação e incremento de espécies, entre outras 

aplicações. 
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4.1.4 Meta 1 – Componente 4 
Levantamento qualitativo e quantitativo da fauna de vertebrados e 

recomposição de mata ciliar na Bacia do Rio do Peixe 

 

 Habitats fragmentados afetam negativamente a sobrevivência de populações e a 

diversidade biológica, sendo então essa a primeira consideração para iniciar uma estratégia 

de conservação (WILCOX; MURPHY, 1985). Assim, de uma forma geral, a conservação de 

ambientes naturais que ainda existem é de suma importância, ainda mais nos trópicos, onde 

a restauração e a reabilitação de paisagens degradadas é de difícil viabilização por dois 

motivos: a composição original das florestas é sempre desconhecida e geralmente há 

apenas um limitado conhecimento dos fatores que influenciam a dinâmica da vida selvagem 

em tais ambientes (LAMB et al., 1997). 

 Nesse contexto assume especial importância a Mata Ciliar da Bacia Hidrográfica do 

Rio do Peixe (cuja área supera 5200 km2 no meio oeste de Santa Catarina) que, ao longo de 

seus 300 km, conserva praticamente as únicas áreas bastante representativas da vegetação 

regional, através da manutenção de matas residuais nativas e regeneradas, colaborando 

com a preservação desses ecossistemas frágeis e sujeitos a constantes ameaças. 

 Pelo exposto acima, é razoável admitir a relevância dos estudos acerca desses 

fragmentos e a comunidade de vertebrados é utilizada como boa ferramenta de trabalho 

para avaliação de ambientes por ter predomínio de hábitos diurnos, sendo um grupo 

taxonomicamente bem estudado. São sensíveis indicadores das condições de 

ecossistemas, porque cada espécie possui seu próprio requisito de território e hábitat 

(FONSECA; RODRIGUES, 2000) 

 O objetivo geral deste Componente é realizar o levantamento qualitativo e 

quantitativo da fauna de vertebrados da Mata Ciliar do Rio do Peixe/SC e do Parque Natural 

Municipal do Vale do Rio do Peixe, e pesquisar a viabilidade da recomposição da mata ciliar 

através da dispersão de sementes pelas aves. 

 Os objetivos específicos deste componente são: 

a) caracterizar o hábito alimentar da fauna de vertebrados; 

b) mapear sua riqueza e abundância específicas, freqüência de ocorrência, índice 

pontual de abundância, diversidade e estratificação, como auxílio na compreensão de sua 

dinâmica ecológica; 

c) registrar o habitat preferencial de cada espécie durante a amostragem. 
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METODOLOGIA 

 

O levantamento qualitativo e quantitativo da fauna de vertebrados se dará em 24 

visitas, uma por mês, logo após a aprovação do projeto pelas instituições envolvidas, com 

duração de dois dias cada (4 horas por dia, 2 horas por período), totalizando 192 horas de 

observação. Serão considerados os vertebrados vistos e/ou ouvidos durante o período de 

amostragem. Para o registro dos contatos visuais serão utilizados binóculos TASCO (8-17 X 

35mm), enquanto para os auditivos será utilizado um gravador SONY TCM 5000 FV, com 

microfone direcional multiamplificado M67. 

 O habitat a ser amostrado é composto pela Mata Ciliar do Rio do Peixe, em pontos 

dispostos ao longo de seus 300 km, e pelo Parque Natural Municipal do Vale do Rio do 

Peixe, constituídos por vegetação nativa e em regeneração secundária, respectivamente, 

pertencente ao meio oeste de Santa Catarina. Tomou-se o cuidado de definir as mesmas 

áreas onde serão amostrados os demais levantamentos. 

 Na área será realizado um transecto linear (segundo metodologia descrita por Bibby 

et al. (1992), utilizando o próprio Rio do Peixe como percurso, a ser realizado com 

embarcação adequada. O início da observação se dará 10 min antes do amanhecer 

(independente da época do ano), durante as 2 primeiras horas da manhã e as 2 últimas 

horas da tarde. Essa padronização da metodologia tem por objetivo permitir a comparação 

dos dados que serão obtidos durante o monitoramento com os demais levantamentos da 

avifauna do Estado de Santa Catarina, visto que seu emprego é bem difundido entre os 

zoólogos. 

Outra medida será a implementação e acompanhamento de poleiros artificiais para o 

desenvolvimento do projeto piloto de dispersão de sementes: 

 Após decorridos seis meses do início do projeto serão cruzados os dados coletados 

acerca do comportamento alimentar da avifauna registrada com as espécies da vegetação 

natural regional, delimitando, assim, o local da instalação dos poleiros artificiais que serão 

implementados logo após essa delineação. 

 O acompanhamento desses poleiros se dará quinzenalmente, por professores e 

monitores do Curso de Ciências Biológicas (ênfase em Biotecnologia), e as áreas a serem 

implantadas serão escolhidas de acordo com o reconhecimento das áreas mais prioritárias, 

onde a cobertura vegetal encontra-se mais reduzida. 

Este componente se justifica no contexto do projeto, por representar pesquisa/ação 

essencial para a recuperação da mata ciliar do Rio do Peixe, e seu conseqüente efeito 

protetor sobre suas águas. Recuperando a mata, parte dos sedimentos carregados pelas 

chuvas acaba tendo destino diverso daquele do fundo do rio, o que ajuda a evitar 

assoreamentos. Com a mata ciliar recuperada é possível sua utilização por animais, que 
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mesmo tendo sofrido muito a redução drástica de seu habitat, ainda povoam com relativa 

abundância as margens castigadas do Rio do Peixe. A maior parte desses trabalho já foi 

realizada durante a faz 1 do projeto, sendo que os trabalho seguintes serão principalmente 

complementares e de divulgação dos resultados. 
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4.1.5 Meta 1 – Componente 5 

Levantamento do uso da terra e proposição de projetos de RAD em áreas de 

afloramento/contato do Aquífero Guarani, nos entornos do rio Canoas. 

 

A ação antrópica sobre o meio ambiente nunca foi tão significativa como nas últimas 

décadas e, por conseqüência, a recuperação ambiental em nenhum momento foi tão 

importante (Pelegrini et al., 2007). Demonstrações práticas da ação antrópica podem ser 

vistas nas áreas urbanizadas, bem como pela degradação das matas ciliares, fortemente 

ligada à atividade agrícola e pecuária (Rodrigues e Gandolfi, 2000), e no Planalto Serrano, 

ao plantio de pinus. 

A região do Planalto Serrano Catarinense é composta por 18 municípios, com 

propriedades rurais, em sua maioria de pequeno porte, sendo que 82% das mesmas 

possuem menos de 100 ha. A maioria dos cultivos intensivos apresenta conflito com a 

Legislação Ambiental, especialmente no que se refere à proteção das nascentes e dos 

cursos d’água.  

Nesse sentido, o Código Florestal (Lei n.°4.777/65), desde 1965, inclui as matas 

ciliares na categoria de Áreas de Preservação Permanente (APP), o que implica na 

preservação de toda a vegetação natural (arbórea ou não) presente ao longo das margens 

dos rios e ao redor de nascentes e de reservatórios. Contudo, dadas as características das 

propriedades rurais do Planalto Serrano, a adequação à Lei é dificultada devido à limitação 

de recursos e também à falta de informações técnicas adequadas.  

Uma das ações que poderá contribuir para amenizar essas limitações é a aplicação 

da resolução do CONAMA nº 369/2006, que abre a possibilidade de utilização das áreas de 

preservação nos estabelecimentos rurais familiares de pequena área com atividades de 

baixo impacto, como a coleta de frutos, mediante autorização prévia do órgão competente. A 

situação de insegurança alimentar caracteriza uma condição especial, conforme prevê esta 

resolução, e o enriquecimento da mata ciliar com espécies frutíferas e medicinais torna-se 

uma alternativa importante nos aspectos ambiental e social, viável no aspecto legal, 

contribuindo para a sustentabilidade dos pequenos proprietários, inviabilizada de outra 

forma por falta de terra disponível. 

Considerando a importância do SAIG/SG para o abastecimento de água do 

município de Lages e as características das propriedades na bacia do rio Canoas, este 

estudo tem como objetivos: 

a) identificar o uso atual das terras de propriedades estratégicas situadas na áreas 

de afloramento do Aquífero Guarani na bacia do rio Canoas 
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b) implementar unidades-piloto visando a recuperação das áreas de matas ciliares 

degradadas (APPs).  

  

Para tal serão realizadas as seguintes ações: 

 

a) sensibilização das comunidades para a proteção dos recursos hídricos, 

superficiais e subterrâneos; 

b) caracterização hidroquímica e biológica das áreas antropizadas, a começar pelas 

áreas do Salto Caveiras e do lixão de Lages bem como de Urubici (já parcialmente efetuada 

na fase 1 do projeto); 

c) implementação de unidades-piloto de restauração de áreas degradadas para as 

matas ciliares definidas como críticas empregando, de acordo com suas características 

ecológicas, diferentes metodologias. 

 

METODOLOGIA 

 

I - Mapeamentos de semi-detalhe e de detalhe 

Para delimitação das áreas de afloramento e das matas ciliares serão efetuados 

mapeamentos nas escalas 1:25.000 até 1:2000, apoiados em levantamentos de campo com 

tecnologias de posicionamento satelitário (GPS), utilização de imagens de sensoriamento 

remoto, fotogrametria aérea, estabelecimento de pontos de controle, geração de modelos 

numéricos de terreno e aplicação de métodos de análise espacial (em cooperação com o 

LABGEOP/UFSC); 

 

II - Levantamentos Hidrogeológicos/Geofísicos (Geoelétricos). 

Levantamentos preliminares foram efetuados em fase anterior do projeto, 

abrangendo a área do antigo “lixão” da cidade de Lages, conforme relatórios já entregues. 

Considerando que os equipamentos de levantamento geofísico que foram utilizados foram 

cedidos por empréstimo, não está prevista a continuidade desses estudos para a segunda 

fase do projeto. Os recursos correspondentes deverão ser empregados no adensamento 

dos trabalhos referentes aos outros itens deste mesmo componente.  

 

III - Recuperação de matas ciliares do entorno do rio Canoas e afluentes nas áreas 

de afloramento. 

A eficiência de diferentes metodologias de recuperação de mata ciliar será 

demostrada em propriedades, levando-se em consideração as características da paisagem 

e o impacto econômico. Serão utilizados os seguintes métodos de recuperação de áreas 
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degradadas, utilizando-se em cada unidade aquele que for mais adequado ao ambiente e 

demandas do produtor rural: T1 - Sucessão natural; T2 - Método dos Grupos de 

Preenchimento e Diversidade; T3 - Método da Nucleação; e T4 - Resgate de mudas, 

conforme a descrição a seguir: 

T1 - Sucessão natural: consistirá no isolamento da área e abandono para criar 

condições de estabelecimento da sucessão natural naquele ecossistema.  

T2 - Método dos Grupos de Preenchimento e Diversidade: desenvolvido pelo 

Laboratório de Ecologia e Recuperação Florestal (LERF) da ESALQ, prevê a combinação de 

“espécies de Preenchimento” e “espécies de Diversidade” (Rodrigues et al., 2001; Rodrigues 

et al., 2003a, 2003b, 2003c; Lopes et al., 2004; Rodrigues et al., 2004).  

T3 - Método da Nucleação: será empregado adotando-se as técnicas de nucleação 

propostas por Reis et al. (2006), envolvendo medidas de (a) transposição de galerias 

(abrigos artificiais); (b) transposição de solo; (c) transposição de mudas germinadas de 

chuva de sementes; (d) poleiros artificiais; e (e) plantio de arbóreas em grupos de Anderson. 

T4 - Resgate de mudas: consistirá na combinação dos demais métodos somada à 

introdução de mudas resgatadas em fragmentos adjacentes de Floresta Ombrófila Mista.  

 

Grupo de Trabalho/ Meta 1 – Componente 5 

 

Coordenador 

Andre Murara Silva /UNIPLAC 

 

Equipe 

Marcelo Mazzolli/UNIPLAC 

 

Aluno 

01 estagiário para UNIPLAC 
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 4.2. META 2: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA  

 

No desenvolvimento desta Meta, prevê-se a realização de análises da qualidade da 

água, através de parâmetros físico-químicos e biológicos, das áreas críticas apontadas no 

estudo de vulnerabilidade na Meta 1, tanto na bacia do rio Canoas como do rio do Peixe. 

Para tanto, as amostras de água serão coletadas regularmente. Os laboratórios de pesquisa 

das instituições envolvidas serão equipados para realização dos ensaios, os quais serão 

padronizados. Técnicos serão capacitados para a realização das análises através de 

encontros e cursos de atualização.  

Também serão avaliadas novas metodologias de análise da qualidade da água com 

bioindicadores. Uma das metodologias a serem empregadas será a realização de análises 

bioquímicas e histológicas de peixes, uma vez que pesquisas já realizadas na região 

detectaram a presença de alterações fisiológicas e histológicas provocadas por agrotóxicos 

e/ou por emissões industriais (Cf. BAGGIO MARTINS et al., 2006). Neste sentido, estão 

sendo melhor equipados, com recursos do projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL – SC-

ICI, os laboratórios da UNIPLAC, da UNOESC e o de Avaliação Ecotoxicológica da UFSC. 

 

4.2.1 Meta 2 – Componente 1 

Análise e monitoramento da qualidade de águas na Bacia do Rio do Peixe 

 

Monitorar a qualidade das águas na Bacia do Rio do Peixe, um dos maiores 

afluentes do rio Uruguai, no meio oeste catarinense, região de concentração de grandes 

complexos industriais ligados à suinocultura e a avicultura, por meio de parâmetros físico-

químicos e biológicos. Serão identificadas e caracterizadas, por meio de análises físico-

químicas e biológicas, a intensidade de poluição física, química e biológica das águas da 

Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. Para tanto, será empregada a seguinte metodologia: 

 

I - Localização das seções de coleta 

Para a determinação das seções de coleta será tomado por base: 

� a localização das estações fluviométricas em operação; 

� a utilização dos recursos hídricos, com prioridade para o abastecimento público; 

� a localização das fontes poluidoras industriais, agropecuárias e domésticas mais 

representativas; 

� o tipo de atividade industrial predominante; 

� as características do curso d’água para obtenção de amostra representativa (após 

mistura completa); velocidade adequada das águas (sem remansos ou corredeiras); 
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� a acessibilidade por via terrestre e aquática. 

� Para cada Bacia Hidrográfica deve ser escolhido o ponto em branco, considerado 

isento de degradação ambiental, para servir de referência na comparação dos 

resultados de análises. 

 

 A localização exata das seções de coleta acima descritas será definida "in loco", uma 

vez que poderão ser alteradas em decorrência da avaliação e caracterização dos efluentes 

das fontes emissoras notificadas. 

 

II - Estabelecimento de parâmetros de análise da qualidade da água 

Os parâmetros selecionados para a avaliação da qualidade da água são: 

temperatura da água; pH (potencial hidrogeniônico); turbidez; oxigênio dissolvido (OD); 

coliformes fecais; demanda bioquímica de oxigênio (DBO); nitrato (NO3
-); fosfato total; 

sólidos totais; fenol; óleos e graxas; surfactantes (detergentes);cobre (Cu); zinco 

(Zn);condutividade; cloreto (Cl-); (Os metais cobre e zinco serão determinados na água e em 

sedimentos). 

A vazão dos pontos de coleta será determinada de acordo com as estações 

fluviométricas em operação na Bacia do Rio do Peixe.  

 

III - Coleta e acondicionamento das amostras 

As amostras para análise físico-química e microbiológicas serão coletadas e 

acondicionadas segundo as recomendações do Standard Methods for Examination of Water 

and Wastewater (2005) e Guia Técnico de Coleta de Amostras de Água (1979). 

 

 

IV - Análise das amostras coletadas 

 As análises físico-químicas e microbiológicas serão realizadas no Laboratório de 

Saneamento e Águas da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), campus 

Joaçaba, conforme o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (2005). 

 As aferições da temperatura da água, pH, condutividade e oxigênio dissolvido serão 

efetuadas em campo, por ocasião das coletas, com a utilização de Aparelho portátil 

Multiparâmetro com sondas para os parâmetros acima. 

A medida de turbidez também será realizada em campo utilizando turbidímetro 

portátil. 

V - Campanhas amostrais 
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 As campanhas serão iniciadas no momento de liberação de recursos do presente 

projeto, sendo realizadas bimestralmente, perfazendo um total de dez campanhas em cada 

ponto amostral. 

 O desenvolvimento deste Componente permitirá a geração de dados regulares que 

possibilitará caracterizar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas da região de 

estudo e, estabelecer relações com as ações antrópicas.  

Como resultado, espera-se constituir uma rede geradora de informações técnico-

científicas a respeito da qualidade da água do Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra 

Geral e que os laboratórios possam se tornar referência na prestação de serviços, como 

forma de sustentabilidade destes. 

 

Grupo de Trabalho / Meta 2 – Componente 1 

 

Coordenadores 

José Carlos Azzolini/UNOESC 

Eduarda de Magalhães Dias Frinhani/UNOESC 

 

Aluno 

01 estagiário IC da UNOESC 

 

 

 

4.2.2 Meta 2 – Componente 2 

Análise e monitoramento da qualidade das águas na Bacia do Rio Canoas 

 

Monitorar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas na bacia do rio Canoas 

por meio de parâmetros físico-químicos e biológicos nas áreas críticas apontadas no estudo 

de vulnerabilidade. 

Serão identificadas e caracterizadas, por meio de análises físico-químicas e 

biológicas, a intensidade de poluição física, química e biológica das águas superficiais e 

subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Rio Canoas.  

A metodologia empregada será similar à do Componente anterior: 

 

I - Localização das seções de coleta 

Será definido um ponto padrão, considerado isento de degradação ambiental, como 

controle. 
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Os pontos de coleta, escolhidos inicialmente, para o rio Canoas, serão reavaliados, 

conforme a definição das áreas críticas apontadas no estudo de vulnerabilidade dos pontos 

e durante o período de coleta e análise das amostras. 

Para a avaliação ambiental por meio de bioindicadores aquáticos, será necessária, 

além da escolha do local de controle, a seleção de um local para a alocação das gaiolas 

e/ou para a pesca dos peixes. 

Os locais de coleta das amostras de água e colocação das gaiolas com os peixes 

serão definidos, no primeiro semestre da pesquisa, a partir de saídas de campo e dos 

resultados das outras METAS de avaliação de impacto ambiental, a ser realizada pelos 

demais grupos. 

A localização exata das seções de coleta será definida in loco, uma vez que poderão 

ser alteradas em decorrência da avaliação e caracterização dos efluentes das fontes 

emissoras notificadas. 

 

II - Definição dos parâmetros de avaliação 

A avaliação biológica inclui os seguintes parâmetros: coliformes fecais; parâmetros 

bioquímicos enzimáticos e metabólitos; parâmetros histológicos de fígado e brânquias. 

Os parâmetros selecionados para a avaliação da qualidade da água são: 

temperatura da água; pH (potencial hidrogeniônico); turbidez; oxigênio dissolvido (OD); 

coliformes fecais; demanda bioquímica de oxigênio (DBO); nitrato (NO3
-); fosfato total; 

sólidos totais; fenol; óleos e graxas; surfactantes (detergentes); cobre (Cu); zinco (Zn); 

condutividade; cloreto (Cl-); (os metais cobre e zinco serão determinados na água e em 

sedimentos). 

A vazão dos pontos de coleta será determinada de acordo com as estações 

fluviométricas em operação na Bacia do Rio Canoas.  

 

III - Coleta e acondicionamento das amostras 

As amostras para análise físico-química e microbiológica serão coletadas e 

acondicionadas segundo as recomendações do Standart Methods for Examination of Water 

and Wastewater (2005) e Guia Técnico de Coleta de Amostras de Água (1979). 

 

IV - Análise das amostras coletadas 

As análises físico-químicas e microbiológicas serão realizadas pelo Laboratório da 

Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), campus Lages. Todos os outros 

parâmetros seguirão as recomendações do Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater (2005). 
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As aferições da temperatura da água, pH, condutividade e oxigênio dissolvido serão 

efetuadas em campo, por ocasião das coletas, com a utilização de Aparelho portátil 

Multiparâmetro com sondas para os parâmetros acima. 

A medida de turbidez também será realizada em campo utilizando turbidímetro 

portátil. 

As análises bioquímicas serão realizadas em um laboratório de análises clínicas do 

município de Lages, utilizando métodos colorimétricos e enzimáticos de referência. 

A análise histológica será realizada no Laboratório de Histologia da UNIPLAC, 

utilizando o método de emblocamento em parafina, com posterior coloração. 

V - Campanhas amostrais 

As campanhas serão iniciadas no momento de liberação de recursos do presente 

projeto, sendo realizadas mensal ou bimestralmente. 

O desenvolvimento deste Componente permitirá a geração de dados regulares que 

possibilitará caracterizar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas da região de 

estudo e estabelecer relações com as ações antrópicas.  

Como resultado, espera-se constituir uma rede geradora de informações técnico-

científicas a respeito da qualidade da água do Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra 

Geral e que os laboratórios possam se tornar referência na prestação de serviços, como 

forma de sustentabilidade destes. 

 

Grupo de Trabalho /Meta 2 – Componente 2 

 

Coordenador 

Carlos Henrique Lemos Soares/UFSC 

 

Equipe 

Tássio Dresch Rech/EPAGRI 

Ângela Fonseca Rech/EPAGRI 

Adriana Lidia Santana Klock/ EPAGRI  

Ivan Tadeu Baldissera/ EPAGRI  

Francisco Carlos Deschamps/EPAGRI 

Gilberto Luiz Dalagnol/EPAGRI 

Cezar Maciel Arruda/EPAGRI  

Marcelo Mazzolli/UNIPLAC 

Técnico Raphael Meneghelli/UNIPLAC  

Carla Ivane Ganz Vogaz /UDESC 

Aldo Camargo de Oliveira/UNIPLAC 
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Ivana Eunice Baptista/UFSC 

Anabelle Barroso de Paiva/UFSC 

Técnico de laboratório EPAGRI 

 

Aluno 

01 estagiário para UFSC 

01 estagiário para UDESC 

 

 
 
4.2.3 Meta 2 – Componente 3 

Análises e monitoramento da qualidade de águas subterrâneas e superficiais 

da região do Alto Uruguai Catarinense 

 

 O presente componente tem por objetivo monitorar a qualidade da água do Rio 

Uruguai no trecho compreendido entre Ita/SC e Palmitos/SC, bem como, de nove tributários, 

afluentes da margem direita da bacia hidrográfica do alto Rio Uruguai (SC).  Também será 

avaliada a presença de metais pesados em peixes de diferentes hábitos alimentares 

capturados na região em estudo. Serão selecionados poços profundos pertencentes ao 

Aqüífero Serra Geral para avaliação e monitoramento da qualidade da água. 

 

METODOLOGIA 

 

As coletas serão realizadas trimestralmente. 

 Os parâmetros analisados para as águas superficiais são os descritos na Resolução 

Conama 357/2005 para rios de águas de Classe 2. Serão realizadas medidas de 

temperatura, transparência no local de coleta e coletado água com auxílio de garrafa de Van 

dorn.  Para as águas subterrâneas são os descritos na Resolução Conama 396/2008 que 

dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas. Para análise em laboratório seguindo a métodos descritos no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998).  

 A seguir, estão apresentados as variáveis físicas, químicas e microbiológicas a 

serem mensuradas, e os respectivos métodos utilizados: 
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 Variáveis físicas, químicas e microbiológicas analisadas e os respectivos métodos 
utilizados. 

Variável Método 

Temperatura da água Termister 

Temperatura do ambiente Termohigroanemometro 

Transparência da água Disco de Sechhi 

Cor Espectrofotometria 

Sólidos Totais Gravimetria 

Sólidos totais dissolvidos Gravimetria 

Turbidez Espectrofotometria 

Oxigênio dissolvido Potenciometria 

Demanda bioquímica de oxigênio – DBO5 Incubação/Titulometria 

Demanda química de oxigênio – DQO Refluxo/Titulometria 

pH Potenciomentria 

Condutividade elétrica Potenciomentria 

Nitrato Espectrofotometria 

Amônia Espectrofotometria 

Nitrogênio total espectrofotometria 

Óleos e graxas Soxhlet 

Coliformes fecais e totais Incubação/Inoculação/contagem 

Clorofila a Espectrofotometria 

 

Avaliação microbiológica feita pela contagem de coliformes totais e coliformes fecais semeados em 

meio de cultura ágar, segundo os critérios de assepsia recomendados na literatura (APHA, 1998).  

 

 Serão realizadas coletas semestrais para determinação de elementos-traço nas 

águas dos rios. As amostras serão acondicionadas em tubos cônicos de 50 mL e 

encaminhadas ao laboratório para análise, que será feita por espectrofotometria de 

absorção atômica para a determinação das concentrações dos elementos Cádmio (Cd), 

Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn), Zinco (Zn) e Chumbo (Pb), Cromo (Cr) e Arsênio 

(As).  

Os mesmos elementos listados acima serão avaliados nos tecidos dos peixes 

coletados. A metodologia de análise também será feita por espectroscopia de absorção 

atômica, sendo que a avaliação do risco de contaminação por metais pesados da população 

local será baseada em normas específicas como a estabelecida pela Câmara Técnica de 

Alimentos do Ministério da Saúde (Res. 685/1998).  
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Para o tratamento estatístico dos dados coletados, será utilizado o software 

STATISTICA versão 6.0, com o qual serão realizados os testes de análise de componentes 

principais (ACP) e análise de variância (ANOVA). 

 Como resultado, espera-se constituir uma rede geradora de informações técnico-

científicas a respeito da qualidade da água do Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra 

Geral. 

 

Grupo de Trabalho /Meta 2 – Componente 3 

 

Coordenador 

Jacir Dalmagro/UNOCHAPECÓ 

 

Equipe 

Gilza de Souza Franco/UNOCHAPECÓ 

Régis Canton/UNOCHAPECÓ 

 

Aluno 

01 estagiário IC da UNOCHAPECÓ 

 

 

 

4.3 META 3 - ESTUDOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Acompanhando o que historicamente se constituiu como tendência no processo de 

ocupação territorial brasileiro em que as aglomerações humanas se utilizaram de critérios 

específicos como a abundância de água e fertilidade do solo para se fixarem, a região sul do 

Brasil tem, atualmente, grande parte de suas aglomerações urbanas (cidades) localizadas 

às margens de rios ou próximas de nascentes, bem como em locais cujas condições e 

características do solo e/ou relevo mostram-se incompatíveis com as peculiaridades que a 

complexidade da dinâmica urbana impõe. 

 Essa é a realidade da grande maioria dos sítios urbanos localizados em áreas de 

ocorrência do Aqüífero Guarani no planalto do Estado de Santa Catarina. Porém, por ainda 

se constituírem em cidades de pequeno e médio porte2, mostra-se possível a 

implementação de políticas públicas que permitam o alcance de padrões de dignidade, 

segundo os critérios de sustentabilidade. 

                                                 
2  São cidades cuja população urbana varia de 3 a 180 mil habitantes (Lages). 
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 Ressalte-se também que não se trata de uma realidade complexa apenas no âmbito 

das cidades, senão que o processo de ocupação rural da região mencionada3, também 

produz aspectos impactantes, tanto pelo uso indiscriminado de agrotóxicos em atividades 

olerícolas quanto no cultivo de pomares de espécies frutíferas, especialmente maçãs. É de 

se fazer menção também ao desconhecimento dos impactos causados ao meio ambiente, 

resultantes da inserção de espécies vegetais exóticas como o Pinus taeda e o Pinus elliotti4, 

fortemente introduzidos nos Municípios de Lages e Correia Pinto e que muitas vezes são 

inseridos no ambiente local sem as precauções necessárias que o macro ambiente (solo, 

clima, relevo, altitude, hidrografia...) está a exigir. 

 Cumpre aos Municípios, nos termos do art. 182, § 1º da Constituição Federal 

Brasileira e da Lei Federal 10.257/20015, “executar a política de desenvolvimento e 

expansão urbana”, valendo-se, para isso do Plano Diretor6 que é o instrumento básico que 

complementa a Lei Orgânica e que deve referir-se ao ordenamento e à ocupação do 

território. Ressalte-se que, nos termos do artigo 40 § 2º do Estatuto da Cidade, não se trata 

apenas da gestão urbana, mas de todo o espaço que caracteriza os domínios do Município 

e que pode ocorrer de diversas maneiras, tais como: mediante plantio ou instalações rurais, 

construções urbanas, obras viárias e proteção dos recursos naturais. Por outro lado, é 

importante buscar a plena harmonização das novas regulamentações a serem instituídas 

com os planos nacional e estadual de recursos hídricos, este atualmente em fase de 

elaboração a partir de contrato encomendado pelo SERH - Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos de Santa Catarina. 

 Atualmente, a falta de saneamento urbano e a má localização de aterros de resíduos 

sólidos de origem urbana e industrial em muitos dos municípios dessa macro-região 

representam uma grande ameaça de contaminação das águas superficiais e subterrâneas, 

especialmente quando atingem áreas de maior vulnerabilidade destas últimas. Os 

instrumentos jurídicos de gestão Municipal já aludidos podem e devem normatizar esta 

situação, assim como a gestão das atividades que caracterizam o meio rural. Importante 

destacar que em grande parte desses Municípios onde os Planos Diretores já foram 

elaborados, pouco ou quase nada se cumpriu em relação ao que preceitua o art. 40, § 4º, 

incisos I, II e III da Lei 10.257/2001: “no seu processo de elaboração, os poderes Executivo 

e Legislativo Municipais devem promover audiências públicas, debates com a participação 

                                                 
3  Planalto de Santa Catarina. 
4  Gêneros muito apreciados nos últimos anos pelas indústrias madeireiras que têm se 
interessado pelo reflorestamento com essências florestais exóticas. Estas são as duas espécies mais 
utilizadas no Brasil, oriundas do Sudoeste dos Estados Unidos. 
5  Estatuto das Cidades 
6  Além do Plano Diretor, o Município pode contar com outros importantes instrumentos 
jurídicos de gestão: Lei de uso e ocupação do solo urbano (zoneamento), Lei de parcelamento do 
solo urbano, Código de obras, Código de Posturas... 
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da população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade, bem 

como dar publicidade aos documentos e informações produzidos, permitindo o acesso a 

qualquer interessado a tais documentos”. 

 A nosso olhar, essa prática não decorre da omissão ou falta de vontade, tanto do 

Executivo como do Legislativo, mas, preponderantemente da falta de orientação técnica a 

esses e outros segmentos locais7. Torna-se assim necessário elaborar metodologia 

adequada para esta finalidade. 

 

 

 

4.3.1 Meta 3 – Componente 1 

Elaboração de metodologias aplicáveis aos planos diretores 

 

 Objetivo: Elaborar metodologia aplicável à organização dos “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. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 I - Identificação e análise das Legislações Nacional e Estadual relacionadas à gestão 

Municipal, com ênfase na realidade urbana. 

 Consistirá na realização de estudo sobre os aspectos Constitucionais, especialmente 

em matéria de competências; assim como em Legislação específica Nacional (ex: Lei 

10.257/2001 e Lei 9.433/19978), Constituição Estadual e Legislações específicas Estaduais 

(ex: Lei 5.793/19809 e Lei 10.949/199810) relacionadas à matéria. 

 II - Levantamento e análise dos instrumentos de gestão de quatro Municípios 

localizados na bacia do rio Canoas 

 

                                                 
7Sintomática a atitude de um Prefeito de cidade vizinha ao Município de Lages que há cerca de 60 
dias contratou equipe especializada da cidade de Curitiba para fazer o Plano Diretor do seu 
Município. Despendendo valor considerável para tal trabalho, a equipe iniciou as atividades e em três 
semanas apresentou a proposta final do documento. Utilizando-se do bom senso e, verificando não 
ter sido cumprida a metodologia mínima necessária à consecução do trabalho, o Chefe do Poder 
Executivo suspendeu o contrato. 
8Política Nacional dos Recursos Hídricos. 
9Dispõe sobre a melhoria da qualidade ambiental no Estado. Estabelece normas gerais e diretrizes 
para regular atividades empresariais, públicas e privadas que, de alguma forma, causem impacto ao 
Meio Ambiente. 
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 Os Municípios selecionados são: 

 

� Município de Urubici – por se constituir em território onde nascem os dois principais 

rios que formam a Bacia do Uruguai (Canoas e Pelotas) e se caracterizar como 

cidade de pequeno porte, predominando no setor rural as atividades olerícolas e 

frutícolas baseadas na utilização de técnicas de produção tradicional (uso intensivo 

de agrotóxicos e revolvimento do solo para plantio); 

� Município de Correia Pinto – por se constituir como cidade de médio porte (para os 

níveis regionais) cujos recursos hídricos encontram-se fortemente impactados 

(dejetos urbanos, agrícolas e industriais/papeleiros), e por se caracterizar como área 

principal de recarga do Aqüífero Guarani em SC; 

� Município de Ponte Alta, por se caracterizar como importante área de recarga do 

Aqüífero Guarani; 

� Município de Lages – por se constituir no maior centro urbano regional com cerca de 

170 mil habitantes e não possuir nenhum serviço de tratamento de esgotos. Apenas 

13% da cidade possui serviço de coleta de esgotos domésticos, o que determina um 

impacto de contaminação bastante grande sobre as águas superficiais (e 

subterrâneas, dentre as quais as do Aqüífero Guarani) da região. 

 

Embora essa Meta da pesquisa tenha como espaço de atuação os quatro Municípios 

acima mencionados, é importante ressaltar que a totalidade das ações previstas no Projeto 

insere-se numa perspectiva de âmbito não só local, mas regional, nacional e até mesmo 

internacional. Isto possibilitará a disseminação dos resultados e das propostas advindas da 

aplicação dessa pesquisa aos Municípios que se constituem como áreas de maior 

vulnerabilidade dos Aqüíferos Guarani e Serra Geral. Serão diversos os momentos de 

articulação que o Sistema Rede Guarani/Serra Geral proporcionará, seja através de 

Seminários, Simpósios, e Conferências específicas sobre a temática, seja através da 

publicação dos resultados alcançados.  

 

 III - Levantamento, reunião e estudo dos instrumentos de gestão de cada um dos 

Municípios selecionados. 

 A partir de visitas a cada um desses Municípios, identificar-se-ão os instrumentos 

existentes a fim de reuni-los para estudo. 

                                                                                                                                                         
10Dispõe sobre a caracterização do Estado em dez Regiões Hidrográficas 
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 Além da Lei Orgânica e/ou Plano Diretor, outros instrumentos importantes constituem 

o rol de documentos jurídicos e de políticas públicas passíveis de se aplicar em âmbito 

Municipal. Dentre eles, destacamos: 

� Lei de uso e ocupação do solo urbano (zoneamento); 

� Código de obras; 

� Lei do parcelamento do solo urbano; 

� Código de posturas. 

� Plano Diretor Municipal de Recursos Hídricos 

 

 Propõe-se também o procedimento de análise de legislações que complementam ou 

que interagem com aquelas, tais como: 

 

� Código Tributário Municipal; 

� Código Florestal ou de Meio Ambiente; 

� Plano Plurianual. 

 

 Esse levantamento permitirá a identificação do momento, condições e metodologia 

utilizada em sua elaboração, bem como dos aspectos condizentes ao previsto nas 

legislações Estadual e Federal. 

 

IV - Levantamento e análise dos aspectos relacionados ao saneamento básico (rede 

coletora, estação de tratamento e fossas sépticas) e a disposição final do lixo (doméstico e 

industrial) em cada Município selecionado. 

 Através de visitas programadas e levantamento local, analisar-se-á o sistema 

(urbano e rural) de coleta de lixo e sua destinação final, a partir da observação de: 

 

� total de lixo doméstico (dia) produzido no Município; 

� habitualidade e assiduidade na coleta; 

� meio de transporte utilizado no serviço de coleta; 

� utilização de mecanismos de reciclagem; 

� modalidade(s) de disposição final do lixo; 

� campanhas educativas. 

 

Também será identificada a produção de lixo industrial do Município, bem como a 

destinação final do mesmo. 

 

 V - Encontros (reuniões) com segmentos da população de cada Município envolvido. 
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Essas reuniões servirão para estabelecimento de análises acerca das dificuldades, 

incompatibilidades e anseios da população em relação às políticas públicas de gestão 

Municipal. Tais reuniões ocorrerão em momentos de otimização com outras áreas do 

projeto. Não se trata de uma mobilização isolada, mas necessariamente serão articuladas 

com as atividades previstas nas outras Metas do projeto, iniciando pela caracterização e 

levantamento de dados previstos na primeira Meta.  

Espera-se ao longo da pesquisa, construir uma metodologia que possa ser utilizada 

na elaboração ou revisão dos Planos Diretores dos Municípios, considerando-se as 

diferentes realidades e especificidades advindas da inserção em área de ocorrência do 

Aqüífero Guarani/Serra Geral. 

 

Grupo de Trabalho / Meta 3 

 

Coordenador 

Eloi Ampessan Filho/UNIPLAC 

 

Aluno 

01 estagiário para UNIPLAC 

 

 

 

4.4 META 4: ANÁLISE DOS ASPECTOS JURÍDICOS  

  

Busca-se aqui, a partir do reconhecimento da necessidade de uma gestão eficiente e 

sustentável dos recursos hídricos, intensificar, atualizar e desenvolver o debate jurídico 

sobre essa mesma gestão. Longe, porém, de se conformar com o enriquecimento do debate 

acadêmico, pretende o projeto indicar novas soluções técnico-jurídicas para os problemas 

nessa área, elaborando-as a partir das informações obtidas junto aos demais núcleos 

científicos da rede. Em uma atmosfera de amplo debate interdisciplinar, almeja-se 

desenvolver modelos básicos de legislação no campo ora analisado, de modo a orientar os 

municípios, os estados, a União e o MERCOSUL na elaboração e aplicação de políticas de 

aproveitamento, conservação e gestão de recursos hídricos. 

Tal orientação se faz tanto mais necessária, por estar nossa legislação sobre a 

gestão de recursos hídricos – e em especial, sobre a gestão de recursos hídricos 

subterrâneos - em inúmeros aspectos lacunosa e desatualizada. A par disso, há outros 

problemas a considerar. A própria estrutura do estado federal brasileiro tende a gerar, na 
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prática, certo fracionamento da legislação ambiental. E os agentes públicos têm lidado com 

enormes dificuldades à hora de proteger os recursos supracitados, em razão das hesitações 

doutrinárias e jurisprudenciais na definição dos efeitos reais da distribuição de competências 

no campo ora examinado. 

Dentro desse quadro, o projeto poderá dar uma importante contribuição ao debate 

político, científico e jurisprudencial sobre o tema da gestão das águas, inclusive 

apresentando modelos de legislação que poderiam ser utilizados por gestores públicos - 

sobretudo no Estado de Santa Catarina. 

O trabalho se concentrará aqui, em um primeiro momento, no exame dos aspectos 

jurídicos relacionados ao Sistema Aqüífero Integrado Guarani-Serra Geral, observando-se 

inclusive aqueles concernentes às possibilidades de uma gestão racional e integrada deste 

último no âmbito do MERCOSUL e dentro de um estado federal marcado pela diferença e 

pela complexidade, como é o brasileiro. Reconhecido o fato de que o Aqüífero Guarani-

Serra Geral - por suas consideráveis dimensões, por seu extraordinário potencial 

econômico, por sua importância estratégica e por seu relevante papel no meio-ambiente - 

demanda um tratamento jurídico específico, impõe-se elaborar indicativos para os novos 

marcos jurídicos das políticas públicas a ele relacionadas. Políticas públicas cuja viabilidade 

dependerá, em grande parte, da concatenação de normas, em um espaço territorial que 

engloba vários países, estados e municípios. 

 Por esta característica multiescalar, será necessário sempre buscar a harmonização 

das novas regulamentações a serem instituídas com as normas internacionais que regem a 

matéria, bem como com os planos nacional e estadual de recursos hídricos - este 

atualmente em fase de elaboração a partir de contrato encomendado pelo SERH (Sistema 

Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina) – e mesmo com as normas municipais 

que já existem ou que serão sugeridas, no decorrer do projeto, especialmente voltadas para 

a elaboração dos Planos Diretores Municipais dos municípios da área do SAIG/SG. 

 

 

4.4.1 Meta 4 – Componente 1 

Elaboração de indicativos para um marco jurídico legal de uso e conservação 

do Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral 

  

Iniciada através de um amplo levantamento bibliográfico, a pesquisa abarcará 

também a identificação e cotejo das normas estrangeiras e brasileiras relativas à gestão dos 

recursos hídricos. Será objeto de exame detido, sobretudo, a legislação específica dos 

países abrangidos pelo Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAGSG). Em 
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relação a estes, verificar-se-ão igualmente os posicionamentos doutrinários, as 

interpretações dominantes na jurisprudência e as condições político-institucionais para uma 

gestão coordenada do SAIG/SG.  

Nesse ponto, será necessário o levantamento de toda a legislação específica existente em 

cada um dos países envolvidos, sem prejuízo da análise dos tratados internacionais e de 

cooperação. 

Objetivo: Elaborar indicativos para um marco jurídico legal de uso e conservação do 

Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG), considerando-se as legislações 

específicas de cada país, da sua área de ocorrência. 

 

METODOLOGIA 

 

I - Aproximação ao problema da escassez da água doce 

Negando-se a aceitar a usual distância entre a realidade e o pensamento jurídico 

tradicional, o projeto, com sua Meta 4, visa a converter a reflexão do jurista em ferramenta 

para o enfrentamento de um problema bastante concreto e com ampla repercussão nos 

campos ambiental, econômico, social e político: o problema da escassez de água doce. 

Tal objetivo se insere, ainda, em um projeto de maior alcance: o de sensibilizar o 

profissional do direito, vinculando-o a um novo modelo de Estado, comprometido tanto com 

a proteção do meio ambiente quanto com o uso racional e socialmente justo dos recursos 

naturais. 

Dentro desse quadro, a reflexão conjunta de cientistas e juristas sobre a gestão dos 

recursos hídricos pode dar uma contribuição relevante à própria preparação, em nosso país, 

dos debates sobre esse novo modelo de estado. E pode, simultaneamente, servir de 

referência para uma nova forma de atuação das faculdades de direito - uma atuação mais 

voltada para a sociedade, e ao mesmo tempo mais integrada a outras faculdades e pólos de 

pesquisa, em uma atmosfera de diálogo interdisciplinar. 

Em um momento no qual se ampliam no mundo as possibilidades de conflito pela 

água, também se impõe a rediscussão dos parâmetros de normatização do uso 

compartilhado de recursos hídricos, inclusive no plano internacional. A reflexão jurídica 

sobre o uso sustentável e compartilhado da água do Aqüífero Guarani no âmbito do 

Mercosul surge, nesse contexto, como uma oportunidade de criação de um modelo de 

aplicação supranacional que concilie, de um lado, a cooperação internacional com a 

histórica preocupação sul-americana com a soberania, e de outro, a proteção do meio 

ambiente com os interesses e direitos das populações de toda a região. 
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II – Elaboração de indicadores para uma proposta de modelo jurídico e legal de 

gestão para uso e conservação do Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral 

A elaboração de propostas técnico-jurídicas será subsidiada pelos resultados 

concretos do projeto em outras áreas e por amplos estudos no campo jurídico, com 

destaque para o exame da legislação desenvolvido no Componente 3 desta Meta.  

(“Promover estudo comparado da legislação voltada à gestão dos recursos hídricos nos 

países de ocorrência do Aqüífero Guarani (Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina), 

identificando pontos de convergência e de divergência”). 

 

Grupo de Trabalho / Meta 4 – Componente 1 

 

Coordenadora 

Maria de Fátima Wolkmer/UCS 

 

Equipe: 

Milena Petters Melo/FURB 

 

 

4.4.2 Meta 4 – Componente 2 

Análise da natureza jurídica da água 

 

Nas discussões preliminares sobre esta importante temática, constata-se que a água 

não pode ser tratada de modo isolado, como a racionalidade instrumental predominante em 

nossa comunidade científica vem fazendo, como se fosse um problema de especialistas. A 

água tem que ser pensada enquanto território, isto é, enquanto inscrição da sociedade na 

natureza com todas as suas contradições implicadas no processo de apropriação da 

natureza pelos homens e mulheres por meio das relações sociais e de poder.  

Surgem, assim, dificuldades relativas à própria natureza jurídica da água pois que 

não há grande tradição no tratamento de recursos que são fluidos, líquidos, cujos limites não 

são tão claros e distintos quanto os da terra, cuja tradição jurídica está ancorada no Direito 

Romano. As cercas não são aplicáveis ao ar e à água, nem as fronteiras entre os Estados. 

Afinal, a água exige uma perspectiva que vá além da propriedade privada individual e nos 

chama a atenção, talvez melhor do que qualquer outro tema, para o caráter público, 

exigindo um sentido comum que vá além do individualismo possessivo tão cultivado e 

estimulado pela lógica de mercado.  
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Objetivo: Analisar a natureza jurídica da água e suas implicações com questões de 

outorga e competência Legislativa no Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 

I – Pesquisar, no âmbito dos Estados-membro e Municípios abrangidos pelo Sistema 

Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral, a legislação já existente, que discipline o uso e 

conservação dos recursos hídricos, 

Considerando certa tendência, na prática, para que se configurem conflitos de 

competência na gestão de recursos hídricos, o projeto não parte de uma visão irrealista do 

direito constitucional vigente. Pelo contrário, presume a necessidade de indicar, aos 

administradores públicos, áreas de atuação minimamente seguras, nas quais o risco de 

invalidação de normas pelo Poder Judiciário seja reduzido substancialmente. Sem olvidar a 

competência concorrente de vários entes políticos para legislar sobre o meio-ambiente e o 

combate à poluição (CF, art.24-VI), a competência privativa da União para legislar sobre 

águas (CF, art.22-IV) e a definição das águas subterrâneas como “bens dos Estados” (CF, 

art.26-I), o projeto tentará fixar - a partir da reflexão doutrinária e da orientação 

jurisprudencial preponderante no Supremo Tribunal Federal - parâmetros mínimos para a 

atuação dos municípios e estados, nos quadros de um federalismo de colaboração 

minimamente funcional.  

Tal objetivo se justifica, também, pelo simples fato de que o uso compartilhado e 

sustentável das águas do SAIG/SG só será possível à medida que os diferentes entes da 

Federação passarem a atuar em conjunto, produzindo e aplicando normas de forma 

concatenada, em distintos campos de competência. 

 

II - Estudar a administração em matéria de águas subterrâneas buscando a – 

integração das propostas do projeto com as que estão sendo elaboradas por conselhos de 

meio ambiente, de recursos hídricos e comitês de bacias 

Para que se viabilize a elaboração de políticas públicas coerentes e concatenadas, 

no que tange ao uso sustentável e compartilhado do SAIG/SG, impõe-se, também, realizar 

um prévio mapeamento das competências, práticas e formas de atuação de todos os órgãos 

e entes envolvidos na gestão de recursos hídricos. Mereceriam especial atenção, aqui, o 

Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional das Águas, o Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, os Comitês de Bacias Hidrográficas, o Departamento Nacional de 

Produção Mineral, o Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, assim como os Conselhos de Meio 

Ambiente, de Recursos Hídricos e Comitês de Bacias, especificamente, aqueles órgãos e 
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ações que possuam implicação direta com a preservação e uso sustentável dos recursos 

hídricos pertencentes ao SAIG/SG. 

Fundamental seria, nesse ponto, aprofundar a análise da atuação dos órgãos 

estaduais e municipais atuantes na região dos Aqüíferos Guarani-Serra Geral - inclusive dos 

órgãos municipais vinculados ao planejamento urbano. 

Tendo em vista a relevante contribuição do chamado “Terceiro Setor” na defesa do 

meio ambiente, também seriam estudados os canais para a participação das organizações 

não-governamentais na gestão e no acompanhamento da gestão dos recursos hídricos.  

 

III - Realizar encontros com entidades governamentais para discussão das questões 

relativas a esta ação específica 

 

As reuniões serão realizadas de acordo com o andamento e necessidade da 

pesquisa, observando-se: 

 

� a necessidade do levantamento de dados, junto a administradores públicos;  

� a necessidade do debate sobre possíveis soluções técnico-jurídicas, com 

administradores e legisladores; e  

� o objetivo do projeto, de divulgar seus resultados, contribuindo para a efetiva 

melhoria tanto da legislação sobre recursos hídricos quanto da gestão  

desses mesmos recursos. 

 

Desta forma, e tendo em vista que a principal característica do presente projeto é a 

integração de conhecimentos e não o seu fracionamento seria possível a elaboração de 

soluções conjuntas, sem invasão de competências, mas promovendo uma ampla integração 

das propostas que surgirão no decorrer do projeto com as que estão sendo elaboradas por 

conselhos de meio ambiente, de recursos hídricos e comitês de bacias, bem como pelos 

demais órgãos envolvidos no processo. 

Na realidade, é importante a compreensão de que não há possibilidade de 

elaboração de diagnósticos e soluções isoladas. O efetivo processo de transformação só 

ocorrerá na medida em que todos os atores envolvidos tenham consciência do seu papel e 

atuem de forma sincronizada. 

 

IV - Promover a integração de conhecimentos multidisciplinares para análise da 

natureza jurídica da água 
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Em debate aberto com outras ciências e em pleno diálogo com a reflexão estrangeira 

sobre o tema, a equipe efetuará uma rediscussão dos conceitos jurídicos hoje adotados na 

legislação de águas. Tal rediscussão poderá ensejar, inclusive, a revisão dos pontos de 

vista tradicionais sobre a natureza jurídica das águas, contribuindo para esclarecer quais 

são os princípios que devem fundamentar as políticas públicas de gerenciamento (utilização 

e preservação) do Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral, para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

V - Realizar Reuniões de forma integrada com servidores e administradores 

municipais, estaduais e federais 

 

As reuniões realizar-se-ão com servidores e membros dos Poderes competentes (em 

nível Federal, Estadual e Municipal). Além dos objetivos acima mencionados, serão 

destinadas à apresentação de propostas técnico-jurídicas e ao debate das medidas legais 

sugeridas (de construção legislativa e de políticas públicas em sentido genérico), para que o 

aproveitamento dos recursos do SAIG/SG possa ser feito de forma sustentável e 

socialmente responsável. 

 

Grupo de Trabalho / Meta 4 – Componente 2 

 

Coordenadora 

Noemia Bohn/FURB 

 

Equipe 

Marcos Antônio Mattedi/FURB 

Katia Ragnini Scherer/FURB 

Giselle Marie Krepsky/FURB 

Tatiani Heckert Braatz/FURB  

Cibele Fernandes Dias/FURB 

Eliana Pacheco Morastoni/FURB 

Willian Jucelio Goetten/FURB 

 

Aluno 

01 estagiário para FURB 
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4.4.3 Meta 4 – Componente 3 

Estudo comparado da legislação voltada à gestão dos recursos hídricos em 

âmbito internacional 

 

É evidente que um estudo do alcance do que se pretende aqui desenvolver, e do 

qual se esperam interações práticas no sentido de trazer melhorias para a vida das pessoas 

que são atingidas direta ou indiretamente pelo SAIG/SG, não poderia prescindir da 

preocupação de integrar a legislação brasileira com a estrangeira, especialmente aquela dos 

países abrangidos por este mesmo sistema. 

Objetivo: 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. 

 

METODOLOGIA 

 

I - Analisar as legislações, tratados e outros mecanismos utilizados em âmbito 

internacional para gestão sustentável de aqüíferos transfronteiriços 

Através de um estudo de Direito Comparado e do Direito Internacional, deverão ser 

levantadas possíveis soluções técnico-jurídicas para os problemas que afetam o uso do 

SAIG/SG, no Brasil e nos demais países de ocorrência do mesmo. Para que se aperfeiçoem 

os mecanismos de proteção e gestão desse manancial transfronteiriço, estudar-se-ão 

inclusive tratados e convenções relativos ao uso compartilhado da água. Especial atenção 

deverão receber, aqui, os problemas jurídicos relacionados à conciliação da soberania 

política e econômica com a tendência à multiplicação, nos planos regional e global, das 

normas referentes à gestão dos recursos hídricos.  

Nesse ponto, será importante o exame do que se tem verificado nos países 

europeus. No âmbito do direito comunitário, há toda uma experiência relevante a ser 

analisada, que não se resume ao texto da Diretiva da União Européia em matéria de águas. 

Ainda que insuficiente para orientar o uso sustentável e compartilhado de águas 

subterrâneas, o direito espanhol - por exemplo - também traz relevantes contribuições para 

o debate sobre a gestão unificada das bacias hidrográficas.  

 

 

II - Estudar a legislação dos Países de ocorrência do Aqüífero Guarani 

Atuarão de forma integrada os grupos de pesquisa das universidades responsáveis 

pelo exame e análise crítica da legislação dos países abrangidos pelo Aqüífero Guarani. Um 
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dos principais objetivos, nesse ponto, será detectar a existência (ou não) de medidas 

dissociadas, contrapostas ou contraditórias (lacuna e/ou contradições), no que tange às 

políticas públicas de uso e conservação dos aqüíferos. 

 

Grupo de Trabalho / Meta 4 – Componente 3 

 

Coordenadores 

Noemia Bohn/FURB 

 

Equipe 

Marcos Antônio Mattedi/FURB 

Katia Ragnini Scherer/FURB 

Giselle Marie Krepsky/FURB 

Tatiani Heckert Braatz/FURB  

Mestranda Eliana Pacheco Morastoni/FURB 

Cibele Fernandes Dias/FURB 

Willian Jucelio Goetten/FURB 

 

 

 

 

4.4.4 Meta 4 – Componente 4 

Estudo comparado da legislação voltada à gestão dos recursos hídricos nos 

estados brasileiros 

 

Será feita cuidadosa análise da legislação dos vários estados brasileiros abrangidos 

pelo SAIG/SG, para as finalidades já acima indicadas. Objetivos importantes serão, aqui, a 

integração interestadual e internacional (gestão transfronteiriça do sistema) e a proposição 

de novos marcos legais, levando em consideração os resultados dos demais levantamentos 

efetuados. As informações serão colhidas em parte na legislação (internacional, estrangeira, 

nacional federal, estadual e municipal), em parte na jurisprudência, em parte em obras 

doutrinárias. 

 Objetivo: Realizar um estudo sobre a legislação voltada à gestão dos recursos 

hídricos existente nos 8 (oito) estados brasileiros que contemplam a ocorrência do Aqüífero 

Guarani. 
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METODOLOGIA 

 

I - Compilar e analisar a legislação federal, estadual e municipal concernente à gestão 

de recursos hídricos 

Este estudo procurará apontar a existência (ou não) de medidas dissociadas, 

contrapostas ou contraditórias (lacunas e/ou contradições) de políticas públicas de uso e 

conservação, relativas ao Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral.  

Algumas normas que podem ser relacionadas como de extrema importância: Lei da 

Política Nacional dos Recursos Hídricos; Código de Águas; Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação; Código de Mineração; Normas sobre saúde e saneamento 

urbano; Normas de proteção da flora; Normas estaduais; Leis de crime e infração ambiental; 

e também aquelas que estão sendo propostas por conselhos de meio ambiente, de recursos 

hídricos e comitês de bacias. 

 

II - Identificar a possibilidade de criação de mecanismos jurídicos que tenham por 

escopo o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos 

 Especial destaque será dado, aqui, às normas de adaptação da situação atual para o 

“padrão adequado de utilização” a ser definido a partir do zoneamento hidrogeológico 

realizado nesta pesquisa. Tais normas de adaptação serão propostas levando-se em conta 

as contingências e circunstâncias de cada região ou “município-tipo”, observando-se 

inclusive a situação sócio-econômica das populações envolvidas. Esta etapa do trabalho 

deverá envolver não apenas as autoridades constituídas de cada município, mas os setores 

organizados da sociedade civil, em muitos casos, extensamente representados nas 

comissões municipais de Meio Ambiente (Turismo e Meio Ambiente, Saúde e Meio 

Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente...) ou, quando existentes, de Recursos Hídricos, bem 

como, em cada bacia, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica, que reúne 

também representação de todos os setores.  

 

III - Propor de forma integrada com a Meta 3, a restrição de atividades poluidoras nas 

áreas de ocorrência do SAIG/SG 

Serão elaboradas propostas de normas de racionalização de atividades poluidoras 

(entre elas a agrícola e a industrial) que atinjam as áreas de ocorrência do SAIG/SG. O 

problema das drenagens será detidamente analisado, do ponto de vista técnico-jurídico, 

levando sempre em consideração os estudos já efetuados e o trabalho conjunto a ser 

realizado com os conselhos de meio ambiente, de recursos hídricos e comitês de bacias.  
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Grupo de Trabalho / Meta 4 – Componente 4 

Coordenadora 

Noemia Bohn/FURB 

Equipe 

Marcos Antônio Mattedi/FURB 

Katia Ragnini Scherer/FURB 

Giselle Marie Krepsky/FURB 

Tatiani Heckert Braatz/FURB  

Mestranda Eliana Pacheco Morastoni/FURB 

Cibele Fernandes Dias/FURB 

Willian Jucelio Goetten/FURB 

Aluno 

01 estagiário para FURB  

 

Ao fim das pesquisas propostas na Meta 4, espera-se chegar: 

a) a uma análise substancial dos aspectos jurídicos relacionados ao Sistema 

Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral, com vistas à integração interestadual e 

internacional [gestão transfronteiriça do sistema] com a indicação de marcos legais;  

b) à produção de base conceitual e teórica legal, para orientar as políticas públicas 

voltadas à utilização racional dos recursos do Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra 

Geral; 

c) à produção de material bibliográfico [artigos, livros, etc], para a disseminação do 

conhecimento produzido com a presente pesquisa. 

d) ao fortalecimento e consolidação da rede de pesquisa, visando à continuidade dos 

trabalhos que serão desenvolvidos. 

Os estudos serão desenvolvidos nas seguintes instituições: Universidade Federal de 

Santa Catarina, Universidade do Planalto Catarinense e Universidade de Blumenau. 
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4.5 META 5: EXTENSÃO TECNOLÓGICA E CAPACITAÇÃO  

 

Os resultados do projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL contribuirão para o 

desenvolvimento de novas tecnologias de trabalho e novas formas de ação comunitária que 

serão divulgadas através de relatórios, publicações, cursos de extensão e capacitação. 

Novas tecnologias de baixo impacto ambiental aplicadas aos sistemas produtivos serão 

desenvolvidas como substitutivos aos agroquímicos, agrotóxicos e fertilizantes solúveis.   

Para implementação de ações de intervenção direta junto às comunidades será 

necessário promover a capacitação de agentes para disseminação dos novos 

conhecimentos adquiridos, bem como de técnicas não poluentes.   

 

4.5.1 Meta 5 – Componente 1 

Formar agentes para implementação de ações de intervenção direta junto à 

comunidade (Educação Ambiental) 

 

As ações específicas de Educação Ambiental serão orientadas visando a 

sensibilização, capacitação, mediação e gestão ambiental, e incorporando, à medida do 

desenvolvimento do projeto, a efetiva aplicação dos resultados obtidos nas metas 1 a 4, 

como balizadores das respectivas propostas pedagógicas. 

Serão realizadas oficinas pedagógicas de Educação ambiental formal (professores, 

alunos) e não formal (servidores públicos municipais, estaduais, extensionistas rurais, 

participantes de ONGs, empresários e demais segmentos), através da implantação de 

grupos de trabalho para este fim. Estas oficinas visam capacitar os representantes das 

diversas instituições da sociedade para que atuem como disseminadores de conhecimentos 

no reconhecimento dos problemas e a construção participativa de soluções ambientais 

locais. Portanto, pretende-se atuar a partir dos princípios teóricos da pesquisa-ação com a 

intervenção na realidade e devolução dos resultados aos atores envolvidos no processo. 

Para a realização das oficinas pedagógicas de Educação Ambiental e formação dos 

agentes ambientais locais para a constituição de núcleos estratégicos em municípios da 

região de abrangência do projeto, especialmente Correia Pinto e Ponte Alta, onde se situa a 

principal área de afloramento e recarga do Aquífero Guarani, será necessário constituir 

grupo de trabalho envolvendo acadêmicos de Ciências Biológicas e Informática – UNIPLAC 

e Agronomia – CAV/UDESC, além de outros; e pesquisadores/ extensionistas da EPAGRI. 

Serão elaborados materiais didáticos com conhecimentos técnico-científicos sobre 

as águas a partir dos componentes/metas como, por exemplo, uso e ocupação das áreas, 

agroecologia, terapias não residuais, proteção, preservação e conservação da Mata Ciliar, 
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Legislação Ambiental, Saúde Ambiental. Estes materiais serão disponibilizados para 

participantes dos encontros e oficinas pedagógicas, Comitês de bacias Hidrográficas, 

membros do projeto Microbacias Hidrográficas, equipe do projeto Rede Guarani/Serra Geral, 

bem como comunidade em geral sensibilizada para a preservação dos Recursos Hídricos. 

Assim, serão enfatizados os processos educativos por meio dos quais os indivíduos 

e a coletividade construirão um conjunto de normas, valores sociais, conhecimentos e 

competências para a proteção, preservação e conservação do meio ambiente, com vistas à 

cidadania e a sustentabilidade ambiental. 

Especificamente, serão oferecidas 20 horas/aula de cursos sobre assuntos 

relacionados à Educação Ambiental e ao gerenciamento dos recursos hídricos como parte 

da capacitação dos acadêmicos que irão atuar no projeto como monitores e disseminadores. 

Além disso, serão promovidos encontros com a comunidade de cada um dos municípios da 

área de abrangência do projeto, visando a sua participação ativa no processo.  

Serão realizados, ainda, dois encontros sequenciais (10 horas) nos dois 

municípios/alvo do trabalho, para assegurar o comprometimento dos agricultores e 

empresários no desenvolvimento de ações de Educação Ambiental em suas propriedades, 

proporcionando às crianças e aos jovens a oportunidade de desenvolver atividades práticas 

para a produção, recuperação e conservação da mata ciliar, no entorno e nas áreas de 

afloramento do Aquífero Guarani. 

Para os alunos das escolas de ensino básico dos dois municípios, no entorno do rio 

Canoas e área de afloramento do Aquífero Guarani, serão distribuídos questionários para 

serem respondidos por seus familiares e vizinhos e pelos próprios alunos. 

Oficinas pedagógicas de Educação Ambiental serão oferecidas nas escolas de 

Educação Básica e para os agricultores/empresários, abordando: conceito de Educação 

Ambiental; água; biodiversidade; agroecologia; mata ciliar; o uso do solo; legislação 

ambiental; resíduos; saúde ambiental. 

Para subsidiar as atividades, será formado um banco de materiais bibliográficos e 

recursos audiovisuais. 

As atividades estarão em conformidade com a LEI ESTADUAL Nº 13.558/2005, que 

dispõe sobre a Política Estadual de Educação Ambiental – PEEA. Buscar-se-á também 

contribuir com o Sistema Estadual de Informação sobre Educação Ambiental - SIEA, cuja 

atribuição é a de organizar a coleta, o tratamento, o armazenamento, a recuperação e a 

divulgação de informações sobre educação ambiental e fatores intervenientes em sua 

gestão, bem como com outros setores da sociedade civil organizada, em especial os 

Comitês de Gerenciamento das respectivas bacias hidrográficas. 

Objetivo: Formar agentes (servidores municipais e estaduais, professores, 

extensionistas rurais, participantes de ONGs) para implementação de ações de intervenção 
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direta junto à comunidade, visando a disseminação dos conhecimentos e técnicas 

adquiridos e aplicáveis ao uso sustentável das áreas de abrangência do projeto (Educaçao 

Ambiental) 

 

METODOLOGIA 

 

I - Realização de 10 horas aulas de curso sobre assuntos relacionados à Educação 

Ambiental e ao gerenciamento dos recursos hídricos como parte da capacitação dos 

acadêmicos dos cursos da Uniplac e CAV/UDESC que irão atuar no projeto como monitores 

e disseminadores. 

II - Promoção de encontros em s comunidades das áreas de afloramento, serão 

realizados dois encontros por comunidade para apresentação do esclarecimento da situação 

da comunidade quanto a ocupação de área de afloramento e constituição dos núcleos 

estratégicos disseminadores para implantação de unidades de recuperação de vegetação 

ripária ou sobre afloramento; Segundo encontro: apresentação das atividades realizadas 

pelos núcleos repassando à comunidade a manutenção da atividade como uma ação 

permanente. 

.III - Aplicação de um questionário aos alunos matriculados nas escolas de ensino 

básico de cada município/alvo no entorno do rio Canoas e afloramento do Aquífero Guarani. 

A distribuição será através dos estudantes, para serem respondidos por seus familiares e 

vizinhos. 

IV - Produção de material didático-pedagógico sobre o Aquífero Guarani e a Bacia 

Hidrográfica do rio Canoas. 

V - Realização de encontros em as comunidades de áreas de afloramento Primeiro 

encontro: para apresentação do esclarecimento da situação da comunidade quanto a 

ocupação de área de afloramento e constituição dos núcleos estratégicos disseminadores 

para implantação de unidades de recuperação de vegetação ripária ou sobre afloramento; 

Segundo encontro: apresentação das atividades realizadas pelos núcleos repassando à 

comunidade a manutenção da atividade como uma ação permanente. 

VIII - Formação de banco de materiais bibliográficos, didáticos e recursos 

audiovisuais para subsidiar as atividades. 
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Grupo de Trabalho / Meta 5 – Componente 1 

 

Coordenadora 

Lucia Ceccato de Lima/UNIPLAC 

 

Equipe 

Técnico Jary André Carneiro Júnior/UNIPLAC 

Pesquisadores/extencionistas da EPAGRI 

Estudantes de graduação/UNIPLAC 

Estudantes do Núcleo de Educação Ambiental do CAV/UDESC 

Marcia Reginato/EPAGRI 

 

Alunos 

02 estagiários para UNIPLAC/CAV-UDESC 

 

 

 

4.5.2 Meta 5 – Componente 2 

Ações estratégicas de Educação Ambiental para o uso sustentável das águas 

superficiais e subterrâneas na Bacia do Rio do Peixe 

 

A bacia hidrográfica do Rio do Peixe apresenta intensa atividade agrícola e alguns 

municípios com atividades industriais com potencial poluidor dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos.  

Por meio da implantação de um Laboratório de Educação Ambiental na 

UNOESC/Joaçaba, este componente visa desenvolver atividades de educação ambiental 

com técnicos, estudantes e professores dos municípios de Joaçaba, Herval D’Oeste e 

demais componentes da bacia do Rio do Peixe, e em conexão com o Comitê de 

Gerenciamento da bacia. De modo mais específico, pretende-se: 

a) Publicar livro contendo as contribuições dos ministrantes do Curso de Extensão 

“Bacia do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade”, visando a Educação Ambiental de 

estudantes, professores, acadêmicos, pesquisadores, entidades públicas, empresas e 

sociedade civil organizada, com ênfase no Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 

do Rio do Peixe, com vistas ao uso integrado dos recursos hídricos e ao desenvolvimento 

sócio-econômico e ambiental sustentável; 
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b) desenvolver pesquisas e metodologias específicas, visando a sensibilização da 

comunidade regional aos problemas que atingem o meio ambiente local; 

c) oferecer atividades de educação ambiental para a comunidade, sobretudo 

palestras, oficinas, seminários e informações; 

d) definir propostas e projetos educativos para compor as atividades de visitação 

pública a áreas de preservação, como o Parque Natural Municipal do Rio do Peixe, em 

Joaçaba (trilhas, museu ecológico, viveiro de mudas de araucárias e outras plantas nativas, 

etc); 

e) desenvolver capacitação para professores do Ensino Básico, com ênfase na 

interdisciplinaridade e no uso de materiais didáticos adequados, através de curso de 

extensão ou especialização. 

g) elaborar projeto de interpretação ambiental de unidade (s) de conservação; 

h) contribuir com subsídios para a elaboração da Agenda 21 Local em Joaçaba, 

Herval D’Oeste e Luzerna. 

O primeiro importante projeto de educação ambiental desenvolvido pela 

Universidade do Oeste de Santa Catarina – Campus de Joaçaba, teve início em 2001. Por 

ocasião da construção da Usina Hidrelétrica de Campos Novos, a UNOESC 

responsabilizou-se pelo desenvolvimento do projeto de educação ambiental em todos os 

municípios atingidos pela Usina: Campos Novos, Abdon Batista, Celso Ramos e Anita 

Garibaldi. Durante 24 meses, foram capacitados 280 professores do Ensino Fundamental 

desses municípios, totalizando 200 horas de atividades presenciais e não-presenciais. 

Durante o curso de formação, foram desenvolvidos vários seminários. O seminário de 

conclusão foi realizado em Campos Novos, com a presença de vários nomes importantes da 

educação ambiental brasileira, entre eles Moacir Gadotti (USP) e Genebaldo Freire Dias 

(UnB). 

 Cerca de 800 professores participaram. Os projetos de educação ambiental 

desenvolvidos nas escolas pelos professores cursistas foram apresentados na Amostra de 

Educação Ambiental, que ocorreu paralelo ao evento. 

 Alem dessa importante experiência, vários outros projetos e atividades de educação 

ambiental foram desenvolvidos. A Unoesc – Joaçaba integra a Rede Sul Brasileira de 

Educação Ambiental (Reasul) e também a Comissão Interinstitucional de Educação 

Ambiental do Estado de Santa Catarina (CIEA/SC). Várias pesquisas de iniciação científica 

foram desenvolvidas nos últimos anos. No âmbito do Programa de Mestrado em Educação 

da Unoesc, uma dissertação de mestrado em educação ambiental já foi defendida e outras 

duas estão em fase de qualificação. Recentemente, a Unoesc e a Bacia Hidrográfica do Rio 

do Peixe tiveram aprovado um projeto de educação ambiental junto ao Ministério do Meio 

Ambiente, no Programa Coletivos Educadores Ambientais, por meio do qual foi publicada 
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Cartilha de Educação Ambiental amplamente distribuída na região. Justifica-se, desta forma, 

a edição e publicação de um livro que permita o aprofundamento da discussão sobre este 

importante tema regional. 

 
METODOLOGIA 

 
I – A partir das contribuições dos professores do curso de extensão “A Bacia do Rio 

do Peixe: Natureza e Sociedade”, ministrado em 2009 durante a fase 1 deste projeto, editar 

e publicar um livro que servirá para o aprofundamento da discussão ambiental na bacia e 

em todo o estado de Santa Catarina. 

II - Organização de trilhas ecológicas e de visitas guiadas ao Parque Municipal do 

Rio do Peixe, assim como outras atividades de educação ambiental; 

III - Produção e socialização de informações sobre o meio ambiente local junto às 

escolas da região; 

IV - Oferta de palestras e oficinas junto às escolas e demais entidades e públicos da 

região; 

V - Promoção, mediante um trabalho articulado com a Agência de Desenvolvimento 

Regional e as Secretarias Municipais de Educação, de atividades de formação de 

professores em educação ambiental. 

OBSERVAÇÃO: os itens II, III, IV e V já foram executados, conforme relatórios já 

apresentados ou em fase final de elaboração. O Laboratório de Educação Ambiental da 

UNOESC/Joaçaba, no entanto, continua a oferecer atividades de Educação Ambiental no 

âmbito da própria Universidade, bem como para as comunidades da região.  

 
 Os principais resultados alcançados no âmbito deste Componente são: 

 
a) implantação do Laboratório de Educação Ambiental na UNOESC/Joaçaba, 

funcionando como um espaço de produção de materiais e disseminação de informações 

sobre meio ambiente e educação ambiental; 

b) oferta de palestras e oficinas às escolas da região e aos demais solicitantes, com 

distribuição da cartilha de educação ambiental, contendo informações fundamentais sobre a 

problemática ambiental local/global e o que cada cidadão pode fazer em seu cotidiano para 

minimizar os impactos ambientais, sobretudo os decorrentes das práticas de consumo, 

elaborada com recursos de projeto anterior. 

 
Estão ainda em andamento: 

 
c) desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de educação ambiental, 

sobretudo de iniciação científica e de pós-graduação (mestrado). 
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d) oferta de suporte às atividades que vem sendo desenvolvidas pelo Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. 

e) apresentação dos resultados das pesquisas e das atividades de educação 

ambiental nos principais eventos da área no Brasil, tais como EPEA, ANPED, REASUL, 

Simpósio Gaúcho de Educação Ambiental e outros.   

 
Grupo de Trabalho / Meta 5 – Componente 2 

Coordenador 
Joviles Trevisol/UNOESC/UFFS 
 
Equipe 
Gedalva Terezinha Ribeiro Filipini 
 
 
 
 
 
4.5.3 Meta 5 – Componente 3 
Curso de Capacitação em Homeopatia - (Segunda turma) 

 

Este curso já foi ministrado para cerca de 40 profissionais; há, no entanto, demanda 

para nova turma, que deverá iniciar tão logo seja firmado novo convênio, disponibilizando os 

recursos respectivos, que foram remanejados de outras metas e componentes, tendo em 

vista a sua viabilização. 

Cursos de Homeopatia são geralmente oferecidos aos profissionais da saúde 

humana sediados no meio urbano. Esta proposta será direcionada aos profissionais de 

Ciências Agrárias e agentes de saúde atuantes no meio rural, visando introduzir a 

Terapêutica Homeopática como metodologia de cura animal/vegetal substitutiva ao uso de 

agrotóxicos e drogas veterinárias e como complemento nos tratamentos da família rural. 

Portanto a Capacitação em Homeopatia terá abordagem de medicina integrativa na 

propriedade/família rural, de modo que os princípios/procedimentos sejam comuns a todos 

os seres vivos que demandem intervenções de cura. Esta abordagem facilitará a construção 

da consciência de que os componentes dos ecossistemas encontram-se em relação de 

interdependência. É uma metodologia de baixo custo, impacto mínimo no meio ambiente e 

efeito residual nulo. Profissionais capacitados em homeopatia irão estimular e multiplicar a 

adoção desta tecnologia nas comunidades rurais que desencadearão um processo contínuo 

de substituição dos agrotóxicos e drogas veterinárias além de torná-la um complemento 

para o tratamento da família rural. 

A Agroecologia e a terapia não residual visam à redução da deposição dos resíduos 

químicos e orgânicos nas águas superficiais e subterrâneas e promovem o equilíbrio 
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ecossistêmico. Para tanto, será (foi) oferecido um curso de formação/ profissionalização, 

numa modalidade especial, concentrado nos fins de semana para viabilizar a capacitação. 

Objetivo: Capacitar profissionais e líderes nos setores de produção vegetal/animal, saúde 

publica e educação para terapêutica não residual e de recuperação dos recursos hídricos 

através de Homeopatia na área geográfica de abrangência dos aquíferos integrados 

Guarani/Serra Geral em Santa Catarina e regiões limítrofes.  

 

METODOLOGIA 

 

O curso será conduzido através de encontros presenciais mensais, estudos 

orientados a distancias e realização prática de estudo de caso, aplicando-se as 

metodologias abordadas durante o curso em terapêutica homeopática, apresentação dos 

resultados em forma de seminário interno e acompanhado de relatório escrito. Para a 

apresentação e estudo das matérias medicas o curso contará com a colaboração voluntaria 

dos estudantes capacitados durante a primeira sessão do curso (componente 3 da meta 5) 

realizada em 2008/2009. 

I - Módulo 1 - Propósitos e metodologia do curso 

II - Módulo 2 - Teoria Miasmática de Hahnemann à L. Egito e as leis de cura 

III - Modulo 3 - Farmacotécnica Homeopática 

IV - Módulo 4 - Repertorização Homeopática 

V - Módulo 5 - Experimentação em Homeopatia e Bioeletrografia 

VI - Módulo 6 - Agro_homeopatia 

VII - Módulo 7 - Teoria das Ultradilucoes e Estruturas Virtuais Quânticas 

VIII - Módulo 8 - Radiestesia e Homeopatização de Ambientes 

IX - Módulo 9 - Homeopatia Popular 

X - Módulo 10- Apresentação de estudo de caso 

XI - Principais Matérias Médicas (50 Policrestos). 

XII - Verificação de conteúdos anteriores 

XIII - Estudo de Caso orientado 

XIV - Relatórios finais apresentados e aprovados 

O curso será de 12 meses. 

 

Grupo de Trabalho / Meta 5 – Componente 3 

 

Coordenadora 

Mari Inês Carissimi Boff/CAV/UDESC 
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Equipe 

Pedro Boff/EPAGRI 

Vilmar F. Zardo /EPAGRI 

Elisangela Madruga/ EPAGRI 

Lucia Ceccato de Lima/UNIPLAC 

Lucio T. Souza/EPAGRI 

Everton J. Poletto/EPAGRI 

Marcelo S.Pedroso/EPAGRI 

Alexandro Kolling/EPAGRI 

Paulo O.M. da Silveira/EPAGRI 

Nelton A. Menezes/EPAGRI 

Instrutores convidados 

 

 

4.5.4 Meta 5 – Componente 4 

Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Homeopáticas/Fitoterápicas e de 

substitutivos aos fertilizantes solúveis 

 

 As novas ações estão sendo incluídas dada a disponibilidade de estudantes de pós-

graduação se integrarem ao grupo de pesquisa em Agroecologia e terapias não residuais na 

agropecuária. Considerando as ações já encerradas, pela defesa de dissertações, há infra-

estrutura já pronta para receber novos projetos de pesquisa. 

Objetivo: Realizar pesquisas e desenvolver tecnologias homeopáticas/ fitoterápicas 

no tratamento de animais/plantas e de fertilizantes orgânicos para substituir o uso de 

agrotóxicos, drogas veterinárias e fertilizantes solúveis. 

 

METODOLOGIA 

 

Este componente será executado parte em laboratório, através de ensaios em 

condições controladas, parte em experimentos a campo na área pesquisada e em 

comunidades rurais, com posterior análise dos dados e divulgação dos resultados. 

Compreenderá quatro ações: (1) desenvolvimento de preparados homeopáticos/fitoterápicos 

no laboratório; (2) pesquisa e desenvolvimento da homeopatia/fitoterapia vegetal; (3) 

pesquisa, desenvolvimento e implementação da Terapêutica Homeopática Animal; (4) 

pesquisa em adubação não poluente. 
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Ação 5.4.1 – Desenvolvimento de preparados homeopáticos/fitoterápicos no 

laboratório.  

Preparados homeopáticos/fitoterápicos requeridos nas ações de Homeopatia Vegetal 

e Animal serão obtidos e desenvolvidos no Laboratório de Homeopatia da Estação 

Experimental da Epagri/Lages, valendo-se do respaldo legal previsto na Farmacopéia 

Homeopática Brasileira e da legislação pertinente à produção orgânica/ecológica de 

alimentos. Serão desenvolvidos preparados homeopáticos a partir de matrizes 

homeopáticas/fitoterápicas e das tinturas-mães produzidas no laboratório de homeopatia da 

Epagri, bem como de bioterápicos e isobioterápicos requeridos pelos experimentos em 

homeopatia animal e vegetal. Este Componente compreende atividades de preparação 

laboratorial em formulações prontas para uso na experimentação a campo e/ou em 

condições controladas, através de metodologia própria da farmacopéia homeopática 

aplicada à agropecuária e obedecendo a legislação pertinente ou de metodologias a serem 

desenvolvidas nas particularidades requeridas pela experimentação. As ações acima 

descritas incluem várias atividades cujos equipamentos são de uso comum nas diferentes 

áreas de aplicação da homeopatia. O espaço laboratorial é também comum à equipe técnica 

envolvida a fim de maximizar seu valor de uso, bem como servir de espaço de capacitação 

do curso de Homeopatia.  

 

Ação 5.4.2 – Pesquisa e desenvolvimento da homeopatia/fitoterapia vegetal 

a) Ensaios de estudo da eficácia das preparações homeopáticas/fitoterápicas em 

condições controladas 

Serão conduzidos ensaios em ambiente controlado, medindo-se efeito da 

homeopatia sobre a saúde dos tecidos vegetais, avaliando-se a resposta na produção de 

biomassa, análises bioeletrográficas e variáveis morfofisiológicas, utilizando-se cultivos-teste 

do feijoeiro, medicinais/ornamentais ou outras com características de estado patogênicos 

sujeitas a cultivos em condições controladas. Experimentos serão conduzidos em vaso com 

semeadura/plantio em várias épocas do ano. Bioensaios serão realizados no Laboratório de 

Homeopatia com agentes patogênicos, pragas e parasitas chaves ocorrentes em macieira, 

goiabeira ou outras culturas da região do Planalto Serrano passíveis de serem 

criadas/isoladas em laboratório. 

b) Experimentação em homeopatia/fitoterapia vegetal a campo 

Experimentos a campo serão conduzidos na área experimental da Epagri, Lages e 

São Joaquim e junto a comunidades rurais nos casos possíveis. As culturas trabalhadas 

serão a macieira, goiabeira, feijoeiro, soja, medicinal hypericum, batateira e tomateiro, 

avaliando-se a eficácia de preparados homeopáticos/fitoterápicos desenvolvidos no 
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laboratório. Ensaios serão delineados em modelos estatísticos adequados para análise dos 

dados obtidos.  

c) Manejo homeopático/fitoterápico da formiga cortadeira 

Preparados homeopáticos e fitoterápicos na forma de isca e “spray” serão 

desenvolvidos em laboratório, a partir de matérias primas vegetais e dos nosódios de 

formiga pela coleta a campo das respectivas operárias pertencentes ao gênero Atta e 

Acromyrmex. Coletas das formigas cortadeiras para o desenvolvimento dos preparados 

homeopáticos específicos denominados de nosódios serão realizadas em várias altitudes na 

área de abrangência do projeto. Os preparados obtidos serão levados a campo para avaliar 

experimentalmente sua eficácia. Os preparados com melhor eficácia serão avaliados em 

ensaios avançados nas propriedades de agricultores de forma participativa.  

 

Ação 5.4.3 – Terapêutica homeopática animal 

a) Implementação da terapêutica homeopática animal junto a agricultores 

Propriedades rurais identificadas e assistidas pelos médicos veterinários em 

capacitação com a terapêutica homeopática serão acompanhadas, em acordo com os 

proprietários, para tratamento de animais de produção que apresentarem-se doentes, 

segundo análise clínica veterinária adequada. De forma coletiva ou individual serão 

conduzidos ao diagnóstico repertorial de acordo a semiotécnica homeopática animal em 

ambulatório adequado e previsto em publicações. A indicação de tratamento homeopático 

será realizada por veterinário habilitado integrante da equipe do projeto. As homeopatias 

prescritas, previstas na matéria médica, serão elevadas à potência desejada no laboratório 

de Homeopatia da Estação de Lages/Epagri a partir das bases adquiridas. As preparações 

nosódicas de parasitas e patógenos serão desenvolvidas a partir da matéria prima coletada 

conforme previsto em legislação pertinente e indicadas pelo veterinário. Após administração 

do medicamento, as avaliações serão feitas pelo acompanhamento da evolução do quadro 

clínico.  

b) Clinica homeopática nas áreas experimentais e Centros de Treinamento da Epagri 

Estudos complementares de pesquisa serão feitos nos Centros de Treinamento da 

Epagri, com suporte do Laboratório de Homeopatia da Epagri/Lages no fornecimento de 

preparados dinamizados na potencia desejada. O Laboratório de Homeopatia dará também 

apoio aos profissionais habilitados em medicina veterinária homeopática atuantes em 

microbacias hidrográficas na área de abrangência do projeto. 

 

Ação 5.4.4 – Adubação não poluente 

Para avaliar o efeito de fertilizantes minerais e resíduos orgânicos no percolado do 

solo, como estimativa da contribuição ao lençol freático, será conduzido um experimento 
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com cultivo de uma sucessão de gramíneas forrageiras (aveia e milheto) e outro com três 

espécies arbóreas: pinus, eucalipto e feijoa. Os experimentos serão conduzidos em colunas 

de PVC de 200 mm de diâmetro, compostas por dois anéis. Será utilizado um solo franco 

arenoso, por apresentar um dos maiores riscos de contaminação do lençol freático entre os 

solos representativos da região. O regime de irrigação será de quatro pulsos semanais. 

Cada pulso consistirá na aplicação do volume de água suficiente para o deslocamento da 

coluna de água do solo saturado. Os dois experimentos serão arranjados em blocos 

casualizados com quatro repetições. Os pulsos de água serão aplicados com equipo de soro 

(gotejador) e vazão de 100 a 150 ml/hora, utilizando água desmineralizada. Serão avaliados 

os teores de sólidos totais, de carbono orgânico, de nitratos, fenóis e de minerais na água 

da cuba coletora e presença de coliformes na água, conforme Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater (2005). 

 

Grupo de Trabalho/Meta 5 – Componente 4 

 

Coordenador 

Pedro Boff/FUNDAGRO/EPAGRI 

Equipe 

Alexandro Kolling/EPAGRI 

Elisangela de Souza Madruga/EPAGRI 

Everton J. Poletto/EPAGRI 

Gilberto Luiz Dalagnol/EPAGRI 

Jefferson Douglas dos Santos/EPAGRI 

João Claudio Zanatta/EPAGRI 

Jose Carlos Rech/EPAGRI 

Leonardo P. Fischer/EPAGRI 

Lucio Teixeira de Souza/EPAGRI 

Luiz Fernando de Souza/EPAGRI 

Marcelo Silva Pedroso/EPAGRI 

Maria Aparecida Cordova Sá/EPAGRI 

Mari Inês C. Boff/CAV/UDESC 

Murilo Della Costa/EPAGRI 

Nelson Anziliero Jr/EPAGRI 

Nelton Antonio Menezes/EPAGRI 

Paulo A.S. Gonçalvez/EPAGRI 

Tássio Dresh Rech/EPAGRI 

Tatiana da Silva Duarte/EPAGRI 
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Vilmar F. Zardo/EPAGRI 

  

Doutorandos Produção Vegetal CAV/UDESC 

Alexandre Giesel  

Patrícia Fernandes 

Bianca Vettorato 

Hellen Aparecida Arantes dos Santos 

Fábio José Busnello  

Jasper Jose Zanco  

(Outros, conforme novas seleções) 

  
Mestrandos Produção Vegetal CAV/UDESC 

Tatiani Alano Modolon 

Paulina Miriel de Souza 

Marcelo Zanelato Nunes 

Rafael Luis Philippus 

Marcos Copacheski 

Rafael Rodolfo Toepke 

Ana Paula de Oliveira 

Aline Padilha  

Remi Luiz Pastore 

Cibelle Couto Waltrich 

 
Mestrando Ambiente Saúde UNIPLAC 

Alisson Martins Duarte  

(Outros, conforme novas seleções). 

  
Iniciação Científica 

Cristhian dos Santos Teixeira 

Daiane Ramos Cappua 

Osnildo Rodrigues Jr. 

Bruna Angelina Pereira 

Conforme relação a ser preenchida a partir de novas seleções.  
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4.5.5 Meta 5 – Componente 5 

Inclusão da temática da gestão integrada das águas superficiais e 

subterrâneas nas pesquisas e atividades de educação ambiental da 

Unochapecó  

 

 Por meio da implantação do Programa de Educação Ambiental nos municípios de 

abrangência da Associação dos Municípios do Oeste Catarinense, o presente projeto visa 

desenvolver com estudantes e professores um processo de educação ambiental voltado a 

construção de valores, formação de conceitos e aquisição de competências que motivem 

um comportamento de busca de soluções para os problemas ambientais e sociais de suas 

comunidades, com ênfase na gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. 

 Além disso,  

 a) Contribuir para a divulgação dos resultados do Projeto REDE GUARANI/SERRA 

GERAL através de relatórios, publicações, cursos de extensão e capacitação; 

 b) Contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias de trabalho e novas 

formas de ação no sentido da utilização racional das águas subterrâneas; 

 c) Oferecer palestras/cursos e oficinas tendo por tema o uso integrado e sustentável 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

  

METODOLOGIA 

 

 I - Realização de 20 horas aulas de curso sobre assuntos relacionados à Educação 

Ambiental e ao gerenciamento dos recursos hídricos como parte da capacitação dos 16 

acadêmicos dos cursos de Ciências Biológicas, Informática, Geografia, Pedagogia, 

Medicina, Enfermagem e Agronomia que irão atuar no projeto como monitores e 

disseminadores. 

II - Promoção de dois encontros com a comunidade de cada um dos municípios da 

área de abrangência do projeto. Primeiro encontro: apresentação do projeto e constituição 

dos núcleos estratégicos disseminadores; Segundo encontro: apresentação do relatório 

final, retornando os resultados para a comunidade. 

III - Realização de dois encontros seqüenciais (10 horas) em cada município, para 

assegurar o comprometimento de professores, alunos, servidores públicos municipais, 

estaduais, extensionistas rurais, participantes de ONGs, empresários, agricultores e 

comunidade em geral, com o desenvolvimento de ações de Educação Ambiental 
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proporcionando às crianças e jovens a oportunidade de desenvolver atividades práticas para 

a produção, recuperação e conservação da mata ciliar. 

IV - Aplicação de um questionário aos alunos matriculados nas escolas de ensino 

básico de cada município no entorno do rio Uruguai. A distribuição será através dos 

estudantes, para serem respondidos por seus familiares, vizinhos e pelos próprios alunos. 

V - Produção de material didático-pedagógico sobre o Aqüífero Guarani e a Bacia 

Hidrográfica do rio Uruguai. 

VI - Realização de cursos de 10 horas em duas etapas:  

             Etapa 1: capacitar professores de escolas da educação básica, com o objetivo de 

construir subsídios relativos a Educação Ambiental, por meio de oficinas pedagógicas para 

que os mesmos possam atuar como Educadores Ambientais/multiplicadores. 

            Etapa 2: serão trabalhados os conceitos e dinâmicas de Educação Ambiental de 

forma interdisciplinar para que possa ser fomentada a criação de atividades conjuntas entre 

as escolas e os agricultores de diversos municípios da região, participantes do projeto, para 

desenvolver nos estudantes e na comunidade o senso coletivo para o gerenciamento 

adequado de recursos hídricos e constituição dos núcleos estratégicos. 

VII - Oferta de oficinas pedagógicas de Educação Ambiental nas escolas de 

educação básica e para os agricultores/empresários. 

VIII - Formação de banco de materiais bibliográficos e recursos audiovisuais para 

subsidiar as atividades. 

 

Grupo de Trabalho /Meta 5 – Componente 5 

 
Coordenador 

A ser indicado/UNOCHAPECÓ 

 
Equipe 

Lucilene de Abreu//UNOCHAPECÓ 

Luiz Henrique Rangrab/UNOCHAPECÓ 

Leonel Piovesan/UNOCHAPECÓ 

Maira Telechea da Silva/UNOCHAPECÓ 

Marcilei Andréa P. Vignatti/UNOCHAPECÓ 

Régis Canton/UNOCHAPECÓ 

Rógis Bernardy/UNOCHAPECÓ 

Estudantes de graduação/UNOCHAPECÓ 

 
Aluno 

01 estagiário IC da UNOCHAPECÓ 
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 Espera-se, como resultado da Meta 5, capacitar técnicos e agentes para aplicação 

de tecnologias e disseminação dos conhecimentos adquiridos visando o uso sustentável nas 

áreas de abrangência do projeto. Além disso, sensibilizar a comunidade à necessidade de 

preservação dos recursos hídricos, de otimização no uso da água e de cessação da 

poluição da mesma.  

Agricultores capacitados poderão adotar práticas de cultivo brandas, substituindo os 

agrotóxicos e adubos solúveis por processos e produtos não poluentes. Comunidades rurais 

terão condições de iniciar a transição ecológica para sistemas agropecuários que levem à 

minimização dos impactos sobre os corpos d’água. Cultivos e criações poderão ser tratados 

com preparados homeopáticos, resultando na oferta de alimentos saudáveis, bem como na 

minimização de resíduos agroquímicos nas águas que forem para abastecimento urbano ou 

rural. A população rural terá acesso à terapêutica homeopática como medicina 

complementar, que poderá ser usada de modo integrativo na unidade familiar para 

tratamento vegetal, animal e humano. 

 

 

 

 

4.6 META 6: CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE GUARANI/SERRA 

GERAL 

 

4.6.1 INTRODUÇÃO 

 

A REDE GUARANI/SERRA GERAL é um projeto interinstitucional e interdisciplinar 

que congrega cientistas, pesquisadores, educadores ambientais, universidades, fundações, 

entidades governamentais nacionais e entidades internacionais, tendo como área de 

abrangência a Região Sul do Brasil e visa 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 multinacional para uso e conservação do 

Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral. A Meta 6 do Projeto da Rede 

Guarani/Serra Geral trata dos objetivos específicos, a finalidade e metodologia de trabalho, 

as instâncias e mecanismos de tomada de decisão da REDE, as ações que serão 

realizadas, os instrumentos e ferramentas de trabalho, os recursos utilizados e, 

principalmente os resultados que serão alcançados. 
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4.6.2 JUSTIFICATIVA 

 

Atuar em rede é a resposta adequada aos novos e complexos desafios técnico-

científicos diante de um mundo cada vez mais conectado por meio da comunicação on-line. 

A REDE atua em parceria com diversas instituições universitárias, estimula parcerias, 

agrega competências, expertise, otimiza recursos financeiros e encurta distâncias 

geográficas, premissa importante para alcançar os objetivos propostos no projeto.   

A estratégia de geração e difusão de conhecimento em rede é um mecanismo de 

gestão. A estruturação da rede prevista nesta meta apóia ações para elaborar e 

implementar estratégias de geração e difusão de conhecimento em rede, o que contribui 

para a construção e o aperfeiçoamento de políticas públicas e instrumentos de conservação 

e uso sustentável dos recursos hídricos no Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral. 

 O conhecimento produzido será amplamente difundido para gerar conscientização e 

mudanças de atitudes por parte da sociedade, dos agentes econômicos, dos atores políticos 

e sociais, em prol da sustentabilidade. 

O conceito de rede proposto é um sistema de informação com complementaridade 

tecnológica, identidade social, cultural e aprendizado coletivo. As propriedades internas 

dessa estrutura têm flexibilidade inter-organizacional e a elevada capacidade de integrar 

competências. Atuar em rede traz inúmeras vantagens, mas, ao mesmo tempo, apresenta 

desafios na sua gestão técnica-administrativa. Existe pouca teoria e sistematização sobre o 

funcionamento de redes, especialmente envolvendo projetos inter-universitários, o que 

exigirá constante avaliação e ajustes nos procedimentos operativos. 

Os valores que fundamentam este projeto são a cooperação técnico-científica e a 

interconectividade entre os participantes, promovidos por meio da multiliderança, dinamismo 

e horizontalidade, visando a descentralização e ampliação da rede. 

 

4.6.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal é fomentar a participação dos pesquisadores e instituições 

envolvidas no projeto, estimulando a cooperação através de discussões temáticas, 

seminários, congressos, participação em eventos e discussões em fórum de debates on-

line, além da criação de um sistema de gerenciamento de informações que disponibilizará 

ao grupo notícias e artigos acerca de temáticas relevantes para as pesquisas. Estas 

ferramentas buscam desenvolver uma estratégia de participação adequada ao trabalho 

cooperativo e possibilitam a identificação de parcerias complementares e novas ações, 
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promovendo as condições necessárias para a execução plena da pesquisa e para a 

ampliação da REDE.  

 

A REDE agrega os resultados, parciais ou não, de outras pesquisas bem sucedidas 

em torno do mesmo objetivo e visa apoiar as entidades parceiras na congregação de 

diversos atores através do fortalecimento da participação das organizações sociais, suas 

parceiras governamentais e não governamentais e as redes em que se articulam. Propõe-se 

a gerar novas conexões que permitam a aproximação entre as experiências, intensifiquem 

os fluxos de informações e contribuam para o fortalecimento das propostas decorrentes 

desta interação e para o surgimento de novas redes.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Coordenar as experiências e conhecimentos produzidos na presente pesquisa, 

monitorando o desenvolvimento dos planos de trabalho para a plena execução das metas 

do projeto geral; 

b) Coordenar e desenvolver as ações de comunicação do projeto para viabilizar o 

funcionamento e identidade comum da REDE e garantir a divulgação e acesso público de 

seus resultados; 

c) Atuar junto às universidades que integram o projeto para a inclusão institucional de linhas 

de pesquisa que contemplem os recursos hídricos, incentivando pesquisas individuais e 

coletivas e cursos de extensão; 

d) Articular convênios com universidades e instituições de pesquisa dos países de 

ocorrência do Aqüífero e em outros países; 

e) Realizar e participar de eventos técnico-científicos (seminários, palestras, congressos), a 

fim de promover a cooperação institucional e a sensibilização de atores sociais. 

f) Realizar eventos e produzir materiais específicos com os resultados da pesquisa, para 

sensibilizar atores políticos e sociais para a gestão e preservação dos recursos hídricos; 

 

4.6.4 METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE FUNCIONAMENTO DA REDE 

 

Para alcançar os objetivos específicos desta META, a metodologia de trabalho e a 

estratégia de funcionamento da REDE terá os seguintes eixos e dinâmica: 

1 – Comunicação 

2 – Eventos Técnico - Científicos 

3 – Parcerias Institucionais 
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 4 - Gestão e Funcionamento da REDE 

 5 – Sensibilizações dos Atores 

 

1 - Comunicação 

O sistema de comunicação será elaborado por serviços de consultoria especializada, 

com a colaboração das agências de comunicação das universidades e instituições 

envolvidas. Contemplará um portal eletrônico, que será alimentado com informações sobre o 

andamento das pesquisas, informações gerais sobre as diferentes temáticas que serão 

abordadas, um banco de dados com documentos do projeto para consulta, banco de dados 

de leis, normas e regulamentações dos países envolvidos. As experiências e conhecimentos 

produzidos nas pesquisas serão disponibilizados em ambiente virtual (web-site), observadas 

as restrições estabelecidas no convênio firmado (FAPESC/FAPEU). Estes instrumentos 

serão utilizados para estimular a integração e alcance social da Rede.   

1.1. Ações Previstas 
 

AÇÕES DATA RECURSOS INDICADOR RESULTADO 
1- Manter o Web-site do 
projeto 

2010/2011/2012 Pessoa 
física e 
Pessoa 
Jurídica 

1- Acesso público ao 
site www.rgsg.org.br  

1- site constituído e sendo 
utilizado pela REDE 

2- Produzir material didático 05/2011 Pessoa 
Jurídica 
Salários e 
encargos e 
Material de 
consumo 

2- Material didático 
impresso 

2-Divulgar as informações 
sobre o projeto na REDE 
para os atores sociais e 
políticos 

3 – Produzir 1 (uma) 
publicações/relatórios sobre 
os resultados das pesquisas 
(1 p ano) 

2º semestre/ 
2011 
1º e 2º semestre 
2012 
 

Pessoa 
física e 
Pessoa 
Jurídica 
Salários e 
encargos 
Estagiário  

3- Duas publicações/ 
relatórios impressos 

3- Divulgar, acompanhar, e 
sistematizar os resultados 
parciais das pesquisas. 

4- Criar um Boletim Eletrônico 
para a REDE (quadrimestral) 

11/2010; 
04/2011; 
09/2011 
2012 

Salários e 
encargos, 
Material de 
consumo e 
Estagiário 

4- Três boletins 
produzidos 

4- REDE informada e 
interagindo por meio do 
boletim 

5- Manter identidade visual do 
projeto 

- Pessoa 
física e 
Pessoa 
Jurídica 

5- Identidade visual 
usada nos materiais 
impressos e no site da 
REDE 

5- Padronização e 
identidade comum do 
projeto sendo utilizada na 
REDE 

6- Produzir uma publicação 
com os resultados do 
Congresso Internacional 

10/2011 
2012 

Pessoa 
física e 
Pessoa 
Jurídica 

6- Publicação impressa 
em português e 
espanhol 

6- Divulgar e compartilhar os 
resultados das pesquisas 
entre instituições dos países 
do Aqüífero 

7. Organizar um banco de 
dados dos documentos 
(produzidos e afins), leis 
normas e regulamentações 
 

05/2011 
2012 

Pessoa 
física, 
Pessoa 
Jurídica e 
Salários e 
encargos 

7- Índice/catálogo dos 
documentos disponíveis 
para acesso pelos 
pesquisadores da 
REDE 

7- Dados organizados e 
disponíveis para os 
pesquisadores da REDE 

8. Organizar um banco de 
imagens (fotos, mapas, 
gráficos) para divulgação dos 

2010/2011 
2012 

Salários e 
encargos e 
Estagiário 

8 - Catálogo das 
imagens disponíveis 
para acesso pelos 

8- Banco de imagens 
disponível para os 
pesquisadores da REDE 
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resultados pesquisadores da 
REDE 

2- Eventos Técnicos 

A fluência da REDE será fomentada pela Coordenação Geral da Rede através do 

acompanhamento técnico dos pesquisadores e apoio do Conselho Superior Deliberativo da 

REDE.  Reuniões de grupos de trabalho, seminários técnicos serão realizados para 

acompanhar, coordenar e divulgar as diversas atividades do conjunto do projeto.  

O funcionamento da REDE, o envolvimento dos pesquisadores, das instituições 

participantes, ocorrerá por meio de ações e atividades presenciais e semi-presenciais. Uma 

das formas será pelo uso intensivo de diversas ferramentas de comunicação (vídeo-

conferência, site, boletins) e outra maneira será por meio da realização de eventos com a 

presença direta dos pesquisadores e instituições envolvidos na REDE. 

2.1- Ações previstas: 
 

AÇÕES DATA RECURSOS INDICADOR RESULTADO 
1- Realizar um seminário de 
avaliação e um seminário de 
divulgação dos resultados do 
projeto 

11/2010 
10/2011 
2012 
 

Diárias, material de 
consumo, 
passagens e 
deslocamentos, 
pessoa física e 
pessoa jurídica 
Salários e 
encargos, 
estagiário  

1- Relatório 
específico de cada 
seminário 

1- Avaliar os resultados 
alcançados e replanejar 
ações para atingir as 
metas; divulgar 
resultados alcançados 
ao público em geral 

2- Participar de eventos 
técnicos externos (palestras, 
entrevistas, simpósios, 
debates) 

Depende da 
oferta de 
eventos 
externos 

Diárias e 
passagens e 
deslocamentos 

2- Impressão da 
programação do 
evento, clipagem de 
jornais ou revistas, 
etc. 

2- Divulgar resultados 
parciais das pesquisas 
para sensibilização dos 
atores 

3- Produzir papers  para 
eventos sobre o Aqüífero 

Não é 
possível 
quantificar 

Material de 
consumo, Salários 
e encargos e 
Estagiário 

3- Publicação do 
paper no banco de 
dados da REDE. 

3- Difundir conteúdos 
das pesquisas para 
universidades, 
instituições sociais e 
governamentais 

4- Realizar três 
videoconferências da REDE 
(dependerá da instalação dos 
equipamentos nas 
universidades) 

03/2011 
06/2011 
10/2011 
2012 

Material de 
consumo, Salários 
e encargos, pessoa 
física e pessoa 
jurídica 

4- Registro e/ou lista 
de participantes das 
conferências 

4- Manter o diálogo, a 
interação e 
acompanhamento das 
pesquisas na REDE 

 
3- Parcerias Institucionais 

Para a REDE as parcerias institucionais são essenciais para o desenvolvimento do 

projeto, especialmente porque o Aquífero Guarani abrange diversas regiões em Santa 

Catarina, especialmente as cidades de Lages, Urubici, Joaçaba, Chapecó, Curitibanos, 

Concórdia e Canoinhas, outros Estados do Brasil como São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Mato Grosso, enfim, os países do MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai).·. 

Por meio de contatos e visitas aos demais estados participantes da Rede – Rio 

Grande do sul e Paraná – e demais países de ocorrência do SAIG/SG, especialmente nas 

cidades de Assunção, Buenos Aires, Montevidéu, serão consolidados convênios e contatos, 
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a fim de levantar dados, reunir material e efetuar estudos, fomentando o intercâmbio entre 

os pesquisadores nacionais e estrangeiros. A Coordenação da REDE organizará também 

seminários temáticos entre os pesquisadores da Região Sul do Brasil e um Congresso 

Internacional, onde prioritariamente serão abordadas as temáticas relativas à gestão 

sustentável do Sistema Integrado Aqüífero Guarani/Serra Geral.  

3.1- Ações previstas: 
 

AÇÕES DATA RECURSOS INDICADOR RESULTADO 
1- Estimular convênios com 
Universidades para incluir linhas de 
pesquisa sobre o uso sustentável 
das águas 

2011 
2012 

Material de 
consumo, 
Salários e 
Encargos, 
Estagiário 

2- Cópia dos convênios 
assinados disponível no 
banco de dados 

2- Inclusão de linhas 
específicas de 
pesquisas nas 
Universidades 

2- Assinar convênios com 
Universidades e instituições de 
pesquisa em outros países 

2011 Diárias, 
Passagens e 
Deslocamentos,
Material de 
consumo, 
Salários e 
Encargos, 
Pessoa Física  e 
P. Jurídica 

3- Cópia dos convênios 
assinados disponível no 
banco de dados 

3- Ampliação das 
parcerias internas com 
outras universidades e 
instituições  

3- Produzir um projeto para 
captação de recursos 
complementares a fim de realizar 
um Congresso Internacional com o 
objetivo de divulgar os resultados 
finais da pesquisa 

03/2011 
realizado 

Diárias, 
Passagens e 
Deslocamentos 
Material de 
consumo, 
Estagiário 
Salários e 
Encargos, 
Pessoa Física  e 
P. Jurídica 

4- Cópia de contrato de 
repasse de recursos ou 
cópia de depósito 
bancário 

4- Recursos financeiros 
assegurados para 
realizar o Congresso 
Internacional 

 

4 - Gestão e Funcionamento da REDE 

 
O pleno funcionamento da REDE é condição essencial para o sucesso do projeto. A 

Coordenação Geral será o núcleo gestor do conjunto da REDE e principal responsável por 

garantir que os objetivos da REDE sejam alcançados. A Coordenação Geral atuará em 

conjunto com a Coordenação Técnica e Coordenação Jurídica, e implementará as 

deliberações do Conselho Superior Deliberativo.  

A Coordenação Geral deve acompanhar e gerenciar a execução e controle da 

REDE, mediante o monitoramento dos planos de trabalho das coordenações específicas e 

dos Grupos de Trabalho (GTs) constituídos, assegurando que os pesquisadores alcancem 

as metas e objetivos planejados. A metodologia que será utilizada nos encontros presenciais 

são: 

Para Seminários: abertura do seminário feita pela coordenação geral da rede; 

apresentação pelo coordenador, dos resultados alcançados de cada componente; avaliação 

dos resultados, realizado em grupos temáticos; apresentação das sistematizações no 

grande grupo; e encaminhamentos gerais. Participam destes seminários todos os atores 
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envolvidos diretamente (coordenações geral, técnica e jurídica, coordenadores institucionais 

e técnicos das unidades locais, coordenadores e equipe dos grupos de trabalho) na 

pesquisa e convidados. 

Para Reuniões: abertura da reunião feita pela coordenação geral da rede; 

apresentação e aprovação da pauta; apresentação dos temas propostos pelos 

coordenadores respectivos; debate sobre cada tema proposto na ordem estipulada; votação 

das decisões, se necessário (aprovação ou rejeição por maioria simples); encaminhamentos 

gerais. 

 

4.1- Ações previstas: 
 
AÇÕES DATA RECURSOS INDICADOR RESULTADO 
1- Realizar reuniões 
regulares da Coordenação 
Geral, Técnica e Jurídica 

Mensal Diárias, 
Passagens e 
Deslocamentos 
Material de 
consumo, Salários 
e encargos 

1- Memória/atas das 
respectivas reuniões 
da CG, CT e CJ 

1- Acompanhar, avaliar 
e adotar ações para 
funcionamento da 
REDE 

2- Realizar reuniões do 
Conselho Superior 
Deliberativo  

Trimestral Diárias, 
Passagens e 
Deslocamentos 
Material de 
consumo, Salários 
e encargos 

2- Memória/atas das 
reuniões do Conselho 

2- Avaliar e adotar 
ações para o 
cumprimento dos 
objetivos da REDE 

3- Acompanhar as reuniões 
dos GTs 

Semestral Diárias, 
Passagens e 
Deslocamentos 
Material de 
consumo, Salários 
e encargos 

3- Registro 
(ata/relatórios) das 
ações dos GTs 

3- Acompanhar a 
execução dos planos de 
trabalho dos GTs 

4- Promover um novo 
planejamento da REDE 
objetivando coordenar e 
integrar o conjunto das 
Metas (1, 2, 3, 4, 5 e 6)  

11/2010 Diárias, 
Passagens e 
deslocamentos, 
material de 
consumo, material 
permanente, 
salários e 
encargos, Pessoa 
física e pessoa 
jurídica 

4- Cópia do 
Planejamento 

4- Garantir a execução 
dos planos de ação de 
cada Meta, visando 
alcançar os objetivos do 
Projeto RG/SG 

5- Produzir um manual com 
Normas e Procedimentos 
do uso dos resultados das 
pesquisas 

02/2011 
2012 

Material de 
consumo, salários 
e encargos, 
pessoa jurídica e 
Estagiário 

5- Manual impresso e 
disponível no site da 
REDE 

5- Normatizar e 
padronizar na REDE o 
uso dos resultados das 
pesquisas 

6- Produzir Regimento 
Interno 

03/2011 
2012 

Material de 
consumo, Salários 
e encargos, e 
Estagiário 

6- Regimento 
impresso e a 
disposição on-line 

6- Normatizar o 
funcionamento dos 
encontros presenciais, 
como reuniões e 
seminários 
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5. Sensibilização dos Atores 

 

A sensibilização dos atores sociais e políticos por meio dos resultados das pesquisas 

é um dos principais objetivos deste projeto. Buscamos uma nova conduta por parte da 

sociedade, dos atores e uma legislação contemporânea que integre o desenvolvimento 

econômico com o social e ambiental.  Esta sensibilização trará resultados a curto e médio 

prazo, mas, especialmente para as gerações futuras que poderão viver e conviver com uma 

das fontes de recursos naturais mais essenciais à sociedade: a valiosa reserva do Sistema 

Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral. 

No mesmo sentido, a REDE dará atenção especial a esta linha de ação porque os 

resultados das pesquisas devem ser conhecidos, apropriados e utilizados pelos atores 

sociais e políticos. Para tanto, serão realizadas ações e eventos com o objetivo de 

sensibilização e utilização dos resultados das pesquisas. A dinâmica, a estratégia e as 

ferramentas de comunicação dessas ações e eventos ocorrerão em sintonia com o 

cronograma de desenvolvimento e conclusão das pesquisas planejadas. A cada etapa das 

pesquisas os seus resultados concretos serão utilizados com metodologia adequada. 

 

5.1- Ações previstas: 
 

AÇÕES DATA RECURSOS INDICADOR RESULTADO 
1- Manter atualizada a lista de 
atores importantes para o 
projeto 

____ Material de consumo 
e pessoal e encargos 

1- Lista de atores 
para atuar 

1- Definição dos 
atores importantes e 
estratégia de atuação 

2- Produzir materiais e meios 
para sensibilizar os atores 
sociais e políticos 

04/2011 
2012 

Material de consumo 
e pessoal e 
encargos, pessoa 
física e pessoa 
jurídica 

2- Boletins, 
“releases”, propostas 
de leis, cadernos, 
vídeos 

2- Definição dos 
produtos e meios 
adequados para os 
atores 

3- Produzir materiais, dicas e 
orientações para o consumo 
consciente da água em 
parceria com outras 
instituições  

08/2011 
2012 

Material de consumo, 
pessoal e encargos, 
pessoa física e 
pessoa jurídica 

3- Cadernos, vídeos 
e outros materiais 
específicos 

3- Orientar a conduta 
consciente dos 
consumidores 

4- Realizar encontros com a 
imprensa catarinense  

Depende 
de agenda 
da mídia  

Diárias, passagens e 
deslocamentos, 
salários e encargos, 
material de consumo, 
pessoas físicas e 
pessoas jurídicas 

4- Clipagem de 
jornais, programas de 
TV e rádios. 

4- Sensibilizar a 
imprensa para incluir 
nas pautas dos 
jornais, TVs e rádios 
a temática dos 
recursos hídricos. 

 

4.6.5 PAPEL DAS INSTITUIÇÕES 

 

O papel fundamental das instituições intervenientes é o de apoiar os cientistas, 

professores e alunos na execução da pesquisa, garantindo o cumprimento do cronograma 

que deverá ser feito obrigatoriamente pelo coordenador institucional e técnico de cada 

unidade local, tendo como base o convênio assinado entre as mesmas e a FAPESC. 
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Instituições de fomento: 

 

� ANA – Agência Nacional da Água 

� CT/Hidro – Fundo Setorial de Recursos Hídricos 

� FAPESC – Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de 

Santa Catarina 

� CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

� Instituições que participam da pesquisa: 

� UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

� UNIPLAC – Universidade do Planalto Catarinense 

� UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

� UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina 

� EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

� UNOCHAPECÓ – Universidade Comunitária da Região de Chapecó 

� FURB – Universidade de Blumenau 

� FUnC – Fundação Universidade do Contestado 

 

 

4.6.6 ESTRUTURAÇÃO DA REDE 

 

A REDE está estruturada em Conselhos, Coordenações e Grupos de Trabalho da 

seguinte forma: 

Conselho Consultivo da REDE GUARANI/SERRA GERAL: composto por 

representantes da ANA, CT-Hidro, CNPq, FAPs, Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável – SDS/SC e pelos coordenadores estaduais do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul (Coordenações). 

Função: o Conselho Consultivo buscará a harmonização do projeto com os planos 

nacional e estadual de recursos hídricos, tendo em vista que tais planos já incluem em sua 

elaboração a participação de entidades nacionais e estaduais. 

Conselho Superior Deliberativo em SC: este Conselho Superior Deliberativo será 

composto pela Coordenação Geral da REDE em SC, Sub-coordenador Geral da REDE em 

SC, Coordenador Técnico em SC, Coordenador Jurídico em SC, e Coordenadores 

Institucionais e Técnicos das Unidades Locais.  

Função: Terá como competência deliberar sobre os objetivos e programas de ação 

da REDE em SC. Caberá a ele a análise e aprovação dos pedidos de inclusão e exclusão 
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de instituições e pesquisadores na REDE em SC. Tem como função também, avaliar os 

resultados técnicos da pesquisa de acordo com o plano de trabalho de cada componente. 

Coordenação Geral da Rede em SC: é responsável pela administração das ações 

que serão desenvolvidas pela REDE no Estado, assegurando que o projeto seja concluído e 

alcance os objetivos propostos. A Coordenação executa e gerencia as resoluções do 

Conselho Superior Deliberativo, promovendo a comunicação e articulação entre os 

integrantes e projetos da REDE. Além disso, deve representar ou indicar representantes 

para eventos nacionais ou internacionais de interesse para o projeto, tais como seminários, 

simpósios, congressos, e gerenciar o sistema de comunicação e os fluxos de informação da 

REDE. Cabe ainda, à Coordenação Geral articular a REDE a outras redes e organizações 

nacionais ou internacionais com afinidade temática. A Coordenação é responsável pelo 

planejamento do projeto, pela análise de risco e pela elaboração e execução de planos de 

contingenciamento, visando assegurar o cumprimento das Metas do projeto.  

Sub-coordenação Geral da Rede em SC: É responsável pela instalação, 

manutenção e funcionamento da Sede da Rede em SC e assume as funções da 

Coordenação Geral da RGSG em caso de afastamento desta. Em caso de afastamento 

definitivo, deverá convocar o Conselho Superior Deliberativo da RGSG no prazo de 30 dias, 

para deliberar sobre sua substituição.  

Coordenação Técnica da Rede em SC: é responsável pelo acompanhamento 

técnico de todas as Instituições e Grupos de Trabalho, tendo como suporte e orientação as 

decisões do Conselho Superior Deliberativo. Deve acompanhar e analisar os relatórios 

periódicos das atividades de pesquisa. O coordenador técnico deve gerenciar o escopo do 

projeto, assegurando a realização das atividades previstas para alcançar os objetivos e os 

resultados esperados. Deve gerenciar o cronograma do projeto, analisando os indicadores 

de progresso e, sobretudo, a qualidade técnica das pesquisas.  Cabe também ao 

coordenador técnico gerenciar a integração das pesquisas para que as ações ocorram 

conforme o planejamento. 

Coordenação Jurídica da Rede em SC: é responsável pelo acompanhamento da 

pesquisa jurídica de todas as instituições. O coordenador jurídico deve acompanhar e 

analisar os relatórios periódicos das atividades de pesquisa jurídica, monitorar os 

indicadores de progresso e fazer a interlocução entre estas e os outros componentes do 

projeto. 

Coordenação Institucional e Técnica da Unidade Local: exercida por um 

pesquisador do projeto designado pela Instituição, é responsável pela comunicação e 

articulação entre os diversos GTs no âmbito de cada instituição e destes com as 

Coordenações Geral, Técnica e Jurídica da Rede em SC, além de coordenar tecnicamente 
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e estimular a pesquisa dos diversos GTs de sua instituição acompanhando e cobrando os 

resultados apontados nos indicadores de progresso. 

Grupos de Trabalho (GT): instâncias executivas, compostas pelo coordenador e 

sua equipe, responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa definida em cada 

componente/meta. Para assegurar que o escopo do projeto seja alcançado, cada GT deve 

elaborar um plano de trabalho especifico e harmônico com os objetivos e metas do projeto. 

Os respectivos planos de trabalho dos GTs serão a referência para o acompanhamento, 

para a comunicação e o diálogo com a Coordenação Geral, Técnica e Jurídica, com o intuito 

de assegurar um desempenho homogêneo das distintas etapas de execução do projeto. 

 
4.6.7 CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
A REDE é um projeto de pesquisa em parceria inter-institucional, aberta a novas 

adesões quando atendidas suas principais finalidades e à participação de pesquisadores 

independentes. É do interesse da REDE agregar pesquisadores e cientistas, bem como a 

sua expansão para outras Universidades, Instituições de pesquisa, entidades 

governamentais ou sociais que estejam envolvidas com a gestão sustentável de águas 

superficiais ou subterrâneas, que possam favorecer a sustentabilidade dos recursos 

hídricos. Para participar, a instituição interessada deve solicitar a sua inclusão mediante 

carta oficial à Coordenação Geral da REDE. A Coordenação Geral apreciará a solicitação e 

emitirá um parecer a ser analisado e deliberado pelo Conselho Superior Deliberativo. Por 

ser de interesse da REDE a participação de segmentos econômicos e sociais diretamente 

envolvidos com a problemática das águas superficiais e subterrâneas (saneamento, 

agricultura e pecuária), a Coordenação Geral poderá desenvolver ações no sentido de 

promover a participação destes segmentos na REDE. 

A participação de pesquisadores é uma atribuição da Coordenação do respectivo 

GT, aprovada pela Coordenação Institucional e Técnica da Unidade Local e referendada 

pelo Conselho Superior Deliberativo. 

 
4.6.8 MECANISMOS DE TOMADA DE DECISÃO 

 
No desenvolvimento do projeto, a tomada de decisão pelas principais instâncias 

obedecerá a importância do assunto ou sua natureza técnica, financeira ou política. Cabe 

ressaltar que, como se trata de um projeto em implantação, no decorrer de sua vivência 

concreta poderá ser reavaliado objetivando-se a consolidação do processo democrático de 

tomada de decisão. Outro critério refere-se ao processo de exclusão de pesquisadores ou 

instituições do projeto, com base em argüição do não cumprimento das suas funções que 

deverá ser apresentada e fundamentada junto ao Conselho Superior Deliberativo. 
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Matriz referência para deliberação: 

 
Coordenação Geral Coordenação Técnica Coordenação Jurídica Conselho Superior 

Deliberativo 
1- Coordenar e avaliar 
os resultados técnicos 

1- Coordenar e avaliar 
os resultados técnicos 

1- Coordenar e avaliar 
os resultados técnicos 

1- Avaliar resultados 
técnicos da pesquisa 

2- Indicar as novas 
parcerias institucionais 

2- Fazer interlocução 
entre atores 

2- Fazer interlocução 
entre atores 

2- Analisar e aprovar as 
parcerias institucionais 

3- Coordenar e 
gerenciar a estratégia 
de comunicação 

3- Propor novas formas 
de estratégia de 
comunicação 

3- Propor novas formas 
de estratégia de 
comunicação 

3- Deliberar sobre as 
publicações  

4- Definir e monitorar a 
execução do 
orçamento 

4- Acompanhar a 
execução do 
orçamento 

4- Acompanhar a 
execução do 
orçamento 

4- Deliberar sobre 
possíveis alterações e 
remanejamentos 

5- Definir e coordenar 
os eventos regionais, 
nacionais e 
internacionais 

5- Definir e coordenar 
os eventos regionais, 
nacionais e 
internacionais 

5- Definir e coordenar 
os eventos regionais, 
nacionais e 
internacionais 

5- Definir e coordenar 
os eventos regionais, 
nacionais e 
internacionais 

6- Definir e preparar 
as publicações 

6- Definir e indicar as 
publicações 

6- Indicar as 
publicações 

6- Aprovar as 
publicações 

7- Indicar a relação 
com atores sociais e 
poder público, além de 
indicar novos atores 
em consonância com 
outros coordenadores 

7- Indicar novos atores 
em consonância com 
coordenadores dos CI 
e CT das Unidades 
Locais e os 
Coordenadores de GTS 

7- Indicar novos atores 
em consonância com 
coordenadores dos CI 
e CT das Unidades 
Locais e os 
Coordenadores de GTS 

7- Definir e homologar 
substituições e ou 
alterações de 
coordenações em 
todos os níveis 

 
 

4.6.9 ORGANOGRAMA DA REDE 

 

No organograma da REDE identificam-se quatro esferas diferentes de decisões 

políticas e técnicas. No âmbito político, a primeira é composta pelo Conselho Superior 

Deliberativo e a segunda é composta pelas Coordenações Geral, Técnica e Jurídica. No 

âmbito técnico, a terceira esfera de decisão é composta pelas Coordenações Institucionais e 

Técnicas das Unidades Locais e a última esfera se dará nos Grupos de Trabalho que estão 

compostos pelos Coordenadores de cada Componente e sua equipe de trabalho. Os 

coordenadores de Grupos de Trabalho serão responsáveis pela realização das atividades 

de acordo com os Componentes. 

 Cada esfera terá responsabilidades e níveis de decisões diferentes (nível estratégico, 

tático e operacional). O modelo de organograma atualmente proposto para o Projeto Rede 

Guarani/Serra Geral é o seguinte: 
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4.6.10 PROPOSTA DE ARQUITETURA DA REDE 

 

O núcleo gestor da rede é composto pela Coordenação Geral com apoio 

administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU 

e das Coordenações Técnica e Jurídica. Na ponta da rede estão os coordenadores 

dos GT’s, responsáveis pela pesquisa, organização, registro e comunicação dos 

resultados à respectiva Coordenação Institucional e Técnica das Unidades Locais. 

O modelo inicial proposto (figura abaixo) prevê a troca constante de informação 

entre as coordenações, instituições e grupos de trabalho. Este fluxo permitirá a 

consolidação de uma estratégia de pesquisa comum a todos os envolvidos para a 

geração de conhecimento, visando o uso integrado e sustentável das águas 

superficiais e subterrâneas do SAIG/SG. Com a ampliação da Rede os princípios 

permanecem os mesmos. 

A interconectividade e a expansividade são aspectos fundamentais da REDE 

GUARANI/SERRA GERAL, por conseguinte, é compromisso de todos os atores do 

projeto (Instituições, Coordenações, ou Grupos de Trabalho) a circulação da 

informação. Esse comprometimento ampliará o potencial de sinergias, propiciando a 

complementaridade e reduzindo a duplicidade de pesquisas. A expansividade tem 

como foco a articulação e formação de novas parcerias estratégicas e operacionais, a 

fim de ampliar o alcance da rede.   Esta ação gera competências que tornam a rede 

um ambiente em constante evolução, capaz de reorganizar-se e reestruturar-se de 

acordo com as informações e necessidades surgidas da própria pesquisa. 

  

4.6.11 FLUXOGRAMA DE INFORMAÇÕES 

 

O fluxo contínuo de informações na REDE tem dupla finalidade: contribuir com 

a sua estruturação e, ao mesmo tempo, viabilizar o acompanhamento dos resultados 

das pesquisas. A REDE trabalha simultaneamente com dois fluxos distintos: 

a) o primeiro, unidirecional, se origina das atividades dos Grupos de Trabalho (GTs) 

para o centro fiscalizador.  

b) o segundo, multidirecional, deve se estabelecer entre componentes, atividades, 

grupos de trabalhos e coordenações. 

O primeiro fluxo cumpre obrigações legais e hierárquicas da REDE: parte da 

coordenação de cada grupo de trabalho e segue para as coordenações técnicas e 

institucionais (de acordo com cada componente e objetivo da informação) e para a 

Coordenação Geral, Técnica e Jurídica (de acordo com cada componente e objetivo 
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da informação). Posteriormente os relatórios parciais e resultados finais da pesquisa 

seguem para as instituições de apoio (convenente) de para as instituições de fomento 

(concedente). 

O segundo fluxo é essencial para o crescimento da REDE. Ele prevê a troca 

constante de informações entre os grupos de trabalho, socializando os resultados de 

suas atividades. Permite a geração de conhecimentos, partilha de experiências, 

identifica sinergias e amplia competências. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Os resultados esperados e as metas do projeto são apresentados abaixo, de 

forma conjunta, para permitir melhor visualização da relação entre os mesmos. A 

indicação “M1C1”, por exemplo, refere-se à meta e ao componente diretamente 

ligados ao resultado esperado. 

 

� Caracterização hidrogeológica e determinação das principais áreas de 

vulnerabilidade à contaminação do SIG/SG, relacionada à poluição das águas 

superficiais. (M1C1) 

� Caracterização da compartimentação tectônica dos aqüíferos, especialmente nas 

áreas não abrangidas pelo PROESC. (M1C1) 

� Caracterização da proveniência e, eventualmente, da idade das águas 

subterrâneas relacionadas diretamente ao aqüífero poroso da Formação Botucatu 

(Sistema Aqüífero Guarani) ou ao aqüífero fraturado da Formação Serra Geral 

(Sistema Aqüífero Serra Geral). (M1C1) 

� Determinação da situação ambiental de propriedades rurais na Bacia Hidrográfica 

do Rio do Peixe. (M1C2) 

� Subsídios para estratégias de recuperação de áreas degradadas ou desprovidas 

de vegetação na Bacia do Rio do Peixe. (M1C3) 

� Diretrizes para a recomposição de matas ciliares na Bacia do Rio do Peixe com o 

uso de poleiros artificiais. (M1C4) 

� Delimitação das áreas de afloramento dos Aqüíferos Guarani e Serra Geral, 

enquadramento em categorias de risco de degradação das áreas de mata ciliar e 

implementação de modelos de recuperação das mesmas. (M1C5) 

� Geração de dados regulares sobre a qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, e suas relações com as ações antrópicas. (M2C1), (M2C2), (M2C3) 

� Validação de metodologias de avaliação da qualidade da água por bioindicadores. 

(M2C2) 

� Metodologia disciplinando os usos do solo urbano em áreas de vulnerabilidade dos 

aqüíferos. (M3) 

� Produção e harmonização de conhecimentos jurídicos relativos à gestão 

transfronteiriça do Sistema Aqüífero Integrado Guarani-Serra Geral. (M4C1) 

� Indicação de um marco legal regulatório para utilização de águas subterrâneas. 

(M4C2), (M4C3), (M4C4) 
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� Formação e capacitação de técnicos e agentes para aplicação de tecnologias e 

disseminação dos conhecimentos adquiridos visando o uso sustentável nas áreas 

de abrangência do projeto. (M5C1), (M5C2), (M5C3), (M5C5) 

� Disponibilização de tecnologias agropecuárias de baixo impacto ambiental. 

(M5C4). 

� Institucionalização e ampliação da REDE DE PESQUISA GUARANI/SERRA 

GERAL, no sul do Brasil. (M6) 

 

Para melhor informação, relacionamos abaixo 121 dos principais municípios 

abrangidos pelo projeto: 

 

Na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe: 

 

� Municípios totalmente inseridos: Arroio Trinta, Erval Velho, Ibiam, Ibicaré, 

Iomerê, Herval d’Oeste, Joaçaba, Lacerdópolis, Luzerna, Pinheiro Preto, Piratuba, 

Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, Treze Tilhas e Videira.  

� Municípios parcialmente inseridos: Água Doce, Alto Bela Vista, Caçador, 

Capinzal, Ipira, Peritiba, Macieira, Ouro, Campos Novos, Fraiburgo, Monte Carlo e 

Praia Grande. 

 

� Na Bacia Hidrográfica do Rio Canoas: 

� Municípios totalmente inseridos: Abdon Batista, Bocaina do Sul, Brunópolis, 

Celso Ramos, Correia Pinto, Curitibanos, Frei Rogério, Palmeira, Ponte Alta, Rio 

Rufino, São Cristóvão Sul, São José do Cerrito, Vargem e Zortéa.  

� Municípios parcialmente inseridos: Anita Garibaldi, Bom Retiro, Campo Belo do 

Sul, Campos Novos, Capão Alto, Fraiburgo, Lages, Lebon Régis, Monte Carlo, 

Otacílio Costa, Painel, Ponte Alta do Norte, Santa Cecília e Urubici, Capinzal, 

Campo Negro, Monte Castelo e Petrolândia. 

 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Pelotas: 

 

� Municípios totalmente inseridos: São Joaquim e Urupema.  

� Municípios parcialmente inseridos: Bom Jardim da Serra e Cerro Negro, Anita 

Garibaldi, Capão Alto, Campo Belo Sul, Lages, Painel e Urubici.  

 

Na Bacia Hidrográfica do Rio Chapecó e do Alto Uruguai Catarinense 
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• Municípios inseridos (total ou parcialmente): Abelardo Luz, Águas de Chapecó, 

Água Doce, Águas Frias, Alto Bela Vista, Arabutã, Arvoredo, Bom Jesus, Bom 

Jesus do Oeste, Caibi, Campo Erê, Caxambú, Chapecó, Charrambu, Concórdia, 

Coronel Freitas, Coronel Martins, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Flor do Sertão, 

Galvão, Guatambú, Ipira, Iporaçú, Ipumirim, Irani, Itá, Itapiranga, Ipuaçu, Jaborá, 

Jardinópolis, Jupiá, Lageado Grande, Lindóia do Sul, Marema, Mondaí, Nova 

Erechim, Nova Itaberaba, Novo Horizonte, Ouro Verde, São João do Oeste, 

Riqueza, Palmitos, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, São Carlos, 

Paial, Seara, Xavantina, Quilombo, São Domingos, Vargem Bonita, Ponte Serrada, 

Passos Maio, Vargeão, Xanxerê, Xaxim, São Lourenço d’Oeste, Saltinho, Sul 

Brasil, União do Oeste, Quilombo, Pinhalzinho Saudades, Planalto Alegre, 

Cordilhina Alta, Xavantina. 
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