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Área de estudo

O Rio Caveiras está entre os principais rios da Bacia do Rio

Canoas. Abastece um dos principais municípios da região

serrana, Lages.

Resultados

Encontrou-se concentrações acima das aceitáveis para

consumo humano de elementos orgânicos e inorgânicos na

água de abastecimento de Lages, no Rio Caveiras. A jusante á

área urbana a situação das águas do Rio Caveiras se torna

bem pior em razão do deságue da cidade de Lages. Algumas

nascentes e cabeceiras do Rio Carahá, afluente do Rio

Caveiras, também estão comprometidas com o resíduo

orgânico. O resultado dos trabalhos tem repercutido na mídia,

colaborando na mobilização para o saneamento básico.

Atualmente o município tem seu plano de saneamento, que se

encontra em expansão para áreas de afloramento do Aquífero

Guarani,aprovado no Ministério das Cidades.
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serrana, Lages.

Rio Caveiras, destacando o ponto de coleta da água da cidade de
Lages, parte da extensão total de seus principais tributários, e as
cidades de Lages e Painel. A coordenada superior esquerda é
x=549000, y=6930000, a inferior direita é x=605000, y=6911000
(Zona UTM 22J, SAD69).

Métodos

Os procedimentos foram vários. Parâmetros físico-químicos

da água foram obtidos em campo com sonda multiparâmetro

(OD, pH e temperatura), e para os demais as amostras foram

encaminhadas ao laboratório da Epagri em Chapecó, à

Calisul em Lages, ou ainda à Semasa.

Análises de macroinvertebrados aquáticos foram conduzidas

com o auxílio de uma lupa no laboratório de Zoologia da

UNIPLAC.

Análises de biomassa de peixes e sondagem de alterações

morfo-histopatológicas da ictiofauna foram realizadas no

laboratório de Zoologia da UNIPLAC e no Laboratório de

Histologia do Centro de Ciências Agroveterinárias da

Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV-UDESC).

Aplicações práticas, a relevância social e 
perspectivas

Houve um grande impacto na criação de competências na

UNIPLAC e nas instituições parceiras para atuar na questão

das águas. Atualmente a UNIPLAC é conhecida por atuar nas

questões das águas do Aquífero Guarani/Serra Geral. A equipe

atual realiza reuniões para elaborar projetos de continuidade. A

criação do Instituto de Águas e Biodiversidade (IABIO) na

UNIPLAC revela esta intenção institucional. Parcerias têm sido

formadas com o Ministério Público para agir nas questões de

saneamento, e com o Cisama (Consórcio Intermunicipal de

Meio Ambiente) para alavancar projetos na área temática.

Nascente suburbana
de água em área de
descarga/recarga do
Aquífero Guarani, nos
Bairros Santa Helena e
Bela vista, município
de Lages


