
O PROJETO RGSG-SC/ICI: 

Situação e Perspectivas 

Florianópolis, 01/08/2017 



OBJETIVO DO PROJETO REGSG-SC/ICI 
  
 

    Projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL SC-

ICI (Infraestrutura, Capacitação e Intervenção) 

(RGSG/SC-ICI) (Contrato de Repasse n. 

0215221-13/2006/ANA/CAIXA - FAPESC) tem 

por objetivo implementar ações de 

Infraestrutura, Capacitação e Intervenção, 

inclusive do ponto de vista da elaboração de 

marco legal competente, para a proteção e uso 

sustentável das águas do Sistema Aquífero 

Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG), no 

Estado de Santa Catarina, por meio de uma 

Rede Estadual de Universidades e Centros de  

Pesquisas, associados à REDE 

GUARANI/SERRA GERAL. 

 







GT 2.4 

UnC 



Objetivo da Rede Guarani/Serra Geral 



alternativas 
s 





https://rgsgsc.wordpress.com/




Meta 1 – Componente 1: 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 2: 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 3: Realizar o 

levantamento florístico em áreas remanescentes 

de mata ciliar nos rios da Bacia do Rio do Peixe, 

Santa Catarina; 

DESENVOLVIMENTO DA META, CONFORME PLANO 

DE TRABALHO E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 



Meta 1 – Componente 4: 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 5: 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); 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA META, CONFORME PLANO 

DE TRABALHO E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 







Coleta de amostras de água em março de 2017. 

Coleta de dados espacializados 

usando-se o tablet com software livre. 



  

 

 

Espessuras do Grupo Serra Geral em Santa Catarina 

como resultado de um processo de estruturação em 

blocos. 
 

 

Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe – UFSC (Apresentador) 

Prof. Dr. Arthur Schmidt Nanni – UFSC 

Pos-Doc. Leônidas Luiz Volcato Descovi Filho – UFSM 

Campinas, 22 de outubro de 2016 

 



Metodologia: 
132 pontos de controle: Trabalho de campo (28) + informações preexistentes (104) 

Visita a Poços CASAN em 

São Cristovão do Sul-SC 

Contatos Bt-Sg em Porto União-SC (esq.) e Urupema-SC (dir.) 

Bt 

SG 

Bt 

SG 



Resultados: 
Refinamento Geomorfoestrutural: Seções Região Sudeste 

Seção 04 

Seção 12 

Seção 18 

Seção 19 

Seção 03 



Resultados: 
Espessuras do SASG: 



LOPES, Andréa Regina de Britto Costa. Recursos hídricos e uso 

da terra na bacia do Rio do Peixe/SC, mapeamento das áreas de 

vulnerabilidade e risco de contaminação do sistema aquífero Serra 

Geral. 317 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Santa 

Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de 

Pós-graduação em Geografia. Florianópolis, 2012. 

 

 

FILIPINI, Gedalva Terezinha Ribeiro. Os recursos hídricos na bacia 

do Rio Jacutinga, Meio-Oeste de SC: o uso da terra e a qualidade 

das águas. 2013. 253 p. Tese (Doutorado) – Universidade Federal 

de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, 

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Florianópolis, 2013. 

 

 

VIGNATTI, Marcilei Andrea Pezenatto. Modificações territoriais 

induzidas pelas usinas hidrelétricas do Rio Uruguai, no Oeste 

Catarinense. 2013. 262 p. Tese (Doutorado) – Universidade 

Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 

Florianópolis, 2013. 

 

 

TRINDADE, Larissa de Lima. Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos: Papel, Potencialidades e Limitações dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas. 269 p. Tese (Doutorado) Pós Graduação 

Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de 

Santa Catarina. Florianópolis 2016. 

http://www.tede.ufsc.br/teses/PGCN0481-T.pdf
http://www.tede.ufsc.br/teses/PGCN0481-T.pdf
http://www.tede.ufsc.br/teses/PGCN0481-T.pdf
http://www.tede.ufsc.br/teses/PGCN0481-T.pdf
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tese_filipini_2013.pdf
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tese_filipini_2013.pdf
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tese_filipini_2013.pdf
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tese_filipini_2013.pdf
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tese_filipini_2013.pdf
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tese_filipini_2013.pdf
http://tede.ufsc.br/teses/PGCN0512-T.pdf
http://tede.ufsc.br/teses/PGCN0512-T.pdf
http://tede.ufsc.br/teses/PGCN0512-T.pdf
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/173815/344113.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/173815/344113.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/173815/344113.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Meta 2 – Componente 1: 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 2: 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; 

  

DESENVOLVIMENTO DA META, CONFORME PLANO 

DE TRABALHO E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 



Meta 2 – Componente 3: Analisar e 

monitorar a qualidade de águas subterrâneas 

e superficiais na região do Alto Uruguai 

Catarinense.  

  

 

Meta 2 – Componente 4: Analisar e 

monitorar a qualidade de águas subterrâneas 

e superficiais na Bacia Hidrográfica do Rio 

Jacutinga e Contíguos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA META, CONFORME PLANO 

DE TRABALHO E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 



Espectrofotômetro UV-
vis 

Computador e Impressora 
para elaboração de relatórios 

Meta 2 – componente 1 

Equipamentos RGSG-SC/ICI 

Sistema Oxitop para 

análise de DBO 

Sistema de Roto-evaporação 

Turbidímetro Portátil 



Meta 2 – componente 1 - Qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas da bacia do rio do Peixe 

Coleta de amostra 

Sonda 

multiparâmetros 

Marcação de ponto de 

coleta utilizando GPS 



Centrifuga 
Balança 
Analítica Agitador Magnético, 

para homogeneização 
de amostra 

Sistema de 
Filtração 

Determinação de  
Sólidos Suspensos 

Meta 2 – componente 1 

Infraestrutura do Laboratório Estrutura, Saneamento e Meio ambiente da Unoesc - Joaçaba 





COLETA DE AMOSTRAS 

águas subterrâneas 

M2C1 - Comunidade São Cristovão – 
Lacerdópolis - SC 

27/05/2008 27/05/2008 



Meta 2 – componente 1 



Meta 2 – componente 1 



M2C2 - CAV/UDESC: Equipamentos adquiridos pelo 

projeto RGSG-SC/ICI para o laboratório de Bioquímica 

Cabine de segurança biológica              Balança analítica                                            Agitador 

magnético 



CAV/UDESC: 1 – Resumos apresentados em eventos científicos e publicados 

nos anais dos eventos – dois exemplos 

11th International Conference of 
Environmental Mutagenesis 

2016 

 

 

 

 

 

Sistemas alternativos de abastecimento: avaliação e controle da potabilidade de água 

consumida em propriedades rurais da serra catarinense. 

Arthur Rodrigues de Aguiar¹, Karoliny de Souza Libardo², Everton Skoronski³, Carla Ivane Ganz Vogel
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Universidade do Estado de Santa Catarina; arthur,aguiarrrr@gmail.com; Universidade do Estado de Santa Catarina; karolibardo@gmail.com; 

Universidade do Estado de Santa Catarina, everton.skoronski@udesc.br; Universidade do Estado de Santa Catarina; carlavogel@yahoo.com 

 

Resumo – A descontinuidade no abastecimento de água é um problema em muitos municípios brasileiros, e  sua principal dificuldade 

se encontra na distribuição e saneamento de regiões remotas e nas zonas rurais, que não contam com sistemas convencionais de 

abastecimento de água e acabam buscando soluções aternativas, como a utilização de águas subterrâneas e superficiais, muitas 

vezes desenvolvidas pelos próprios moradores. Desta forma, o presente estudo objetiva a avaliação de sistemas alternativos de 

abastecimento de água consumida em municípios localizados na serra catarinense, incluindo Correia Pinto, Ponte Alta, Rio Rufino e 

Urubici, observando e avaliando os parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água consumida. Experimentalmente foram 

analisados os seguintes parâmetros: pH, cor, turbidez, sólidos suspensos totais (SST), sólidos totais dissolvidos (STD), nitrato, nitrito, 

amônia, condutividade, sulfato, cloro residual livre, ferro, alumínio, cloreto, dureza, alcalinidade, manganês, fósforo total, e coliformes 

termotolerantes (C.T). Os resultados obtidos não apresentaram grandes variações dentre as coletas e, apesar de as propriedades 

amostradas, excluindo-se o centro de Rio Rufino, não possuírem um sistema eficaz de desinfecção da água, a maioria dos 

parâmetros analisados encontra-se dentro dos limites estabelecidos pela Portaria nº 2.914/2011. Deste modo, comparado às demais 

localidades, o centro do município de Rio Rufino apresentou os melhores resultados com relação à potabilidade da água consumida 

pela população. 

Palavras-chave: Qualidade da água. Saneamento. Abastecimento. 



CAV/UDESC: 2 – Dissertações de mestrado 

Concluída – PPG Ciência 
Animal 

Em andamento – PPG Multicêntrico em 

Bioquímica e Biologia Molecular 



M2C2 - Equipamentos adquiridos pelo projeto RGSG-SC/ICI para o 

Laboratório de Avaliação Ecotoxicológica – UFSC  





Meta 3: Desenvolver metodologia 

aplicável à elaboração dos “Planos 

Diretores de Recursos Hídricos” e dos 

“Planos Diretores de Saneamento” de 

municípios localizados sobre o Sistema 

Aquífero Integrado Guarani/Serra 

Geral, disciplinando os usos do solo 

urbano em áreas de vulnerabilidade 

dos aqüíferos; (SERÁ BUSCADA A 

INCLUSÃO DAS ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS NOS PLANOS DE 

SANEAMENTO); 

 

DESENVOLVIMENTO DA META, CONFORME PLANO 

DE TRABALHO E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 





DESENVOLVIMENTO DA META, CONFORME PLANO 

DE TRABALHO E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 

Meta 4 – Componente 1: 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. - Com a entrada da FURB no 

projeto, foi acordado que o Componente 1 

passaria a estudar: I - Aproximação ao 

problema da escassez da água doce; e II -

Elaboração de indicativos para um marco 

jurídico legal de uso e conservação do 

Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra 

Geral.  

  

Meta 4 – Componente 2: Analisar a natureza 

jurídica da água e suas implicações com 

questões como a outorga e a competência 

Legislativa no Brasil. 



DESENVOLVIMENTO DA META, CONFORME PLANO 

DE TRABALHO E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 

Meta 4 – Componente 3: 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 4: 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.  

 



M4 - FURB; Marco 

Jurídico 
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Meta 5 – Componente 1: 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 2: Ações estratégicas 

de Educação Ambiental para o uso sustentável 

das águas superficiais e subterrâneas na Bacia 

do Rio do Peixe. 

  

  

DESENVOLVIMENTO DA META, CONFORME PLANO 

DE TRABALHO E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 



M5C1 – Educação Ambiental  - UNIPLAC – Lages  



M5C1 -Educação Ambiental  - UNIPLAC 



Oficina de Arte desenvolvida após a excursão ao “Rio dos Queimados”, resultado de 

debates que foram promovidos em sala de aula, e que resultaram na produção de um lindo 

painel em mosaico – que foi levado para o desfile de Sete de Setembro, como forma de 

socializar na comunidade o potencial de percepção e sensibilidade dos nossos 

jovens, a respeito das questões ambientais. ENVOLVIDOS: Gedalva 

M5C2 – UNOESC -  OFICINA DE  “ARTE AMBIENTAL” – Ago/2008 

          Estudantes do Ensino Médio -  2a. Série “2” 



Solenidade de abertura da EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA  no 
NUPERAJO 



M5C2 

 Atividades de Educação Ambiental na “Semana da Água”.  

 
Descrição: Capacitação de estudantes sobre a importância das florestas para a produção 

e qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Também foi abordado por meio de 

slides, as características das florestas de Araucárias, sua importância e diversidade, 

relacionando-as ao contexto socioambiental regional. Na seqüência assistiu-se a um 

documentário sobre as florestas tropicais do Brasil, seguindo-se um debate sobre as 

questões de relevância do documentário, e com respeito às polêmicas que envolvem a 

poluição das águas superficiais, o crescente uso das águas subterrâneas e os cuidados que 

isso demanda.   
Quando: Março 

Onde: Escola Vidal Ramos Junior  – Concórdia 

Envolvidos: Gedalva e professores da escola e Fundema (órgão municipal) 

Capacitação de monitores Visita ao Rio dos Queimados e análise da sua água 



M5C2  - Palestra “A Floresta e a Água” com estudantes e professores da  

EEB. Vidal Ramos Junior – Concórdia 

Descrição: A palestra marcou a abertura 

da “Semana da Água”, parte de uma ampla 

programação em todo o município, e 

culminou com uma exposição dos 

trabalhos desenvolvidos. 

 

Quando: Março 

Onde: EEB. Vidal Ramos Junior 

Envolvidos: Gedalva e professores escola 





Meta 5 – Componente 3: 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. 

(Segunda turma) . 

  

Meta 5 – Componente 4: 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 5: Incluir a temática da 

gestão integrada das águas superficiais e 

subterrâneas nas pesquisas e atividades de 

educação ambiental da UNOCHAPECÓ.  

 



Componente: Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias 
Homeopáticas/Fitoterápicas e de substitutivos aos Fertilizantes Solúveis 

M5C4 - Equipamentos adquiridos ANA/CEF, via FAPESC 

Câmaras de Crescimento 

Estufa Destilador  

de água 
Capela de isolamento e 

manipulação de amostras 

Refratômetro 

Balança 

de campo 

Balança de 

precisão 

pHmetro 

campo 



M5C4 - Atividades Realizadas 

Obtenção de preparações ultra diluídas, 

 não residuais no Lab. Homeopatia 
Atendimento a agricultores com apoio do 

Lab. Homeopatia nas preparações ultra 

diluídas/ não residuais, 

Pós-graduando 

preparando seus 

tratamentos em altas 

diluições 

Implementa Homeopatia na 

agricultura, 

em áreas próximas aos 

cursos de água 

Pós-graduandos realizam pesquisa com tratamentos em altas diluições, 

substitutivo dos agrotoxicos 



M5C4 - Capacitações, cursos, eventos 

Curso Homeopatia integrativa e ambiental 

Apresenta Homeopatia veterinária em 

congresso 

Palestra de pesquisador 

visitante-México- 

AgroHomeopatia 

Capacitação de técnicos e 

estudantes em Homeopatia 

Divulgação do trabalho na 

imprensa 

Palestra de pesquisadora 

visitante-Inglaterra- 

Agricultura base Quantica 



PROJETO RGSG - ETAPA II 

REDE GUARANI/SERRA GERAL SC-ICI 

(INFRAESTRUTURA, CAPACITAÇÃO E 

INTERVENÇÃO) 

 

Objetivos 

 

Consolidar e ampliar a infra-estrutura de pesquisa e 

inovação, visando a produção de conhecimento 

hidrogeológico e da geoquímica das águas 

superficiais e subterrâneas na região de 

abrangência dos aqüíferos Guarani e Serra Geral, 

para orientar ações de conservação, recuperação, 

uso sustentável e gestão integrada desses 

recursos, possibilitando a fundamentação de 

políticas públicas e disponibilizando subsídios para 

a discussão de um novo arcabouço institucional e 

legal que contemple as especificidades 

relacionadas às águas subterrâneas. 

 

 

Etapa II 



 

•Sensibilização da população e administradores púbicos 

catarinenses sobre as questões que afetam o uso 

sustentável do Sistema Integrado Aqüífero Guarani-

Serra Geral; 

  

• Montagem de um Centro local de Difusão e Apoio, e de 

uma infraestrutura de laboratórios de análises de águas 

e geoprocessamento, banco de dados, viveiros e 

herbários; 

 

• Capacitação de pessoal técnico, de agentes municipais 

e estaduais, professores, extensionistas rurais e 

participantes de ONGs, para disseminação de técnicas 

aplicáveis ao uso sustentável das águas superficiais e 

subterrâneas e para a compreensão da educação 

ambiental como formação para a cidadania plena; 

  

 



 

•Capacitação de profissionais de agropecuária e saúde 

para o uso de terapias não residuais, como a 

homeopatia, e de agentes jurídicos; 

 

• Mapeamento das áreas rurais e de preservação 

permanente nas áreas de maior vulnerabilidade à 

contaminação, dos Aqüíferos Guarani e Serra Geral; 

  

• Maior conscientização quanto à necessidade urgente 

de implantação de sistemas adequados de coleta e 

tratamento de esgotos domésticos e industriais; 

 

• Implantação de viveiros de mudas de plantas nativas 

para recomposição de matas ciliares e corredores 

ecológicos; 

 

• Indução ao uso de biodigestores e biocomposteiras, 

visando a melhoria ambiental e a comercialização de 

créditos de carbono; 

        



 

• Proposição de medidas mitigadoras visando a 

readequação de práticas agrícolas para a 

sustentabilidade ambiental e econômica de 

propriedades agrícolas; 

 

• Proposta de conceitos jurídicos e de legislação 

específica para políticas públicas de gerenciamento 

e uso sustentável das águas subterrâneas; 

 

• Indução ao uso de biodigestores e 

biocomposteiras, visando a melhoria ambiental e a 

comercialização de créditos de carbono; 

 

• Proposição de medidas mitigadoras visando a 

readequação de práticas agrícolas para a 

sustentabilidade ambiental e econômica de 

propriedades agrícolas; 



 

• Proposta de conceitos jurídicos e de legislação 

específica para políticas públicas de gerenciamento e 

uso sustentável das águas subterrâneas; 

 

• Estímulo à disseminação e implementação de 

práticas agroecológicas, fomentando a redução da 

produção de resíduos químicos e orgânicos, 

especialmente nas áreas de nascentes e nas de 

recarga do Sistema Aqüífero Guarani-Serra Geral; 

  

• Elaboração e distribuição, em seminários, audiências 

públicas e reuniões de trabalho, de material técnico-

científico e de divulgação sobre o uso e proteção do 

Sistema: livros, cadernos, CDs, DVDs, folders, placas 

nas estradas; 

 



 
• Organização de Congresso Internacional para 

discussão e intercâmbio sobre as tecnologias 

envolvidas e os resultados alcançados, a serem 

avaliados também continuamente através da 

metodologia das Cadeias Causais; 

  

• Uma melhor estruturação da REDE GUARANI-

SERRA GERAL em Santa Catarina. 

 

 

 



RESULTADO ESPERADO 

 
 

Melhoria concreta das condições DAS ÁGUAS 

SUPERFICIAIS 

 

e de uso e proteção do  

 

SISTEMA AQÜÍFERO INTEGRADO GUARANI-

SERRA GERAL EM SANTA CATARINA 

 

 



BENEFICIÁRIOS DIRETOS: todos os 

habitantes da região Oeste de  

Santa Catarina. 

 

BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES: 

 
 conhecimento e a possibilidade de aplicação 

das tecnologias desenvolvidas no projeto a todo 

o restante da área nacional e internacional de 

ocorrência desse sistema. 

 
 

 



Maio de 2017 

Programa de Estímulo à 

Divulgação de Dados 

de Qualidade de Água –  

QUALIÁGUA 

CRNQA 
 

Resolução ANA nº 643/2016 



Objetivos: 
 
1. contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos, através da 

divulgação de dados sobre a qualidade das águas superficiais no Brasil a toda 

a sociedade; 

 

2. estimular a padronização dos critérios e métodos de monitoramento de 

qualidade de água no País, de acordo com as diretrizes estabelecidas 

na Resolução ANA nº 903/2013, para tornar essas informações comparáveis 

em nível nacional; 

 

3. contribuir para o fortalecimento e estruturação dos órgãos estaduais gestores 

de recursos hídricos e meio ambiente para que realizem o monitoramento 

sistemático da qualidade das águas e deem publicidade aos dados gerados; 

 

4. promover a implementação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade 

das Águas - RNQA, no âmbito do Programa Nacional de Avaliação da 

Qualidade das Águas - PNQA. 

 

http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2013/903-2013.pdf


PARÂMETROS QUALIÁGUA 

Categoria Parâmetro 

Físico-Químico Alcalinidade Total 

Carbono Orgânico Total (águas salobras e salinas) 

Cloreto Total (águas salobras e salinas) 

Condutividade Elétrica 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

Demanda Química de Oxigênio 

Oxigênio Dissolvido 

pH 

Sólidos em Suspensão 

Sólidos Totais Dissolvidos 

Temperatura da Água e do Ar 

Transparência da Água (ambiente lêntico) 

Turbidez 

Microbiológico Coliformes Termotolerantes 

Biológico Clorofila A (ambiente lêntico) 

Fitoplâncton Qualitativo (ambiente lêntico) 

Fitoplâncton Quantitativo (ambiente lêntico) 

Nutrientes Fósforo Solúvel Reativo (ortofosfato) 

Fósforo Total 

Nitrato 

Nitrogênio Amoniacal 

Nitrogênio Total 

 23 parâmetros mínimos a serem 

analisados nos pontos da RNQA + 

medição de vazão 

 

 Guia Nacional de Coleta e 

Preservação de Amostras 



RNQA SANTA CATARINA 

Laboratórios  



PROJETO RGSG-SC/ICI – QUALIÁGUAS: 

 

Objetivos Específicos 

  

- Realizar análises físico-químicas visando caracterizar a qualidade da água 

nos referidos sítios, tais como DBO, pH, OD, DQO, coliformes termo 

tolerantes, condutividade, temperatura, turbidez, nitrato, fósforo solúvel, 

nitrogênio amoniacal.  

  

- Realizar testes de toxicidade com amostras de água superficial e 

subterrânea, coletadas em pontos da REDE DE MONITORAMENTO DA 

ÁGUA EM SANTA CATARINA (ANA/SDS). 

  

- Montar um banco de dados com os resultados obtidos nas análises físico-

químicas de água visando identificar possíveis focos de contaminação, 

auxiliando assim na definição de estratégias, inclusive no âmbito das 

administrações estadual e federal, para a sua conservação. O referido banco 

de dados será disponibilizado no sítio do PROJETO QUALIÁGUA, na 

internet, estando assim disponível para toda a comunidade catarinense. 

  

 



PROJETO RGSG-SC/ICI – QUALIÁGUAS: 

 

 

Objetivos Específicos (continuação): 

 

 

Assessorar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável na 

execução do Plano de Monitoramento de Bacias do Estado de Santa 

Catarina, executando ações técnicas de medidas de qualidade de água, 

bem como elaborar diagnósticos e possíveis soluções que permitam 

melhorar a qualidade da água.  

 

  

Equipar e dotar os laboratórios da RECE GUARANI/SERRA GERAL-

SC/ICI com normas de procedimentos para realização de análises físico-

químicas, de segurança e padrão de qualidade que permitam a cada 

laboratório ser credenciado pela Fatma para realização de análises de 

água. 

 



PROJETO RGSG-SC/ICI –NOVA FASE: 

 

 

 

As competências dos laboratórios da REDE DE MONITORAMENTO 

DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DE SC, com aporte de novos 

equipamentos que poderão ser adquiridos utilizando os recursos 

derivados dos rendimentos do capital depositado na CAIXA, poderão 

extrapolar as determinações de rotina compreendidas no objeto inicial 

do contrato entre a SDS e o Qualiágua, vindo a atender questões 

importantes de caráter local ou regional, como as relacionadas à 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas por agrotóxicos, 

derivados de petróleo, indústrias de processamento de celulose, 

dejetos relacionados às agroindústrias e ao uso generalizado de 

medicamentos (poluentes emergentes). Projeto neste sentido está 

também sendo elaborado e deverá ser apresentado brevemente à 

consideração da FAPESC, da CAIXA e da ANA. 

 

 

 








































