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APRESENTAÇÃO 
 
 A Rede Guarani/Serra Geral (RGSG)1 é um projeto interinstitucional e 
interdisciplinar que congrega cientistas, pesquisadores, educadores ambientais, 
universidades, fundações, agências governamentais nacionais e entidades internacionais, 
tendo como área de abrangência a Região Sul do Brasil. Seu objetivo é a produção de 
conhecimento compartilhado sobre gestão sustentável de águas superficiais e 
subterrâneas bem como a elaboração de uma proposta de modelo jurídico e legal de 
gestão para uso e conservação do Sistema Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral 
(SAIG/SG). 
 
 A RGSG congrega atualmente, em Santa Catarina, mais de 70 doutores e 
mestres: Juristas, Geógrafos, Geólogos, Biólogos, Químicos, Eng. Químicos, Eng. 
Agrônomos, Eng. Cartógrafos, Cientistas Sociais, Pedagogos... – todos com 
residênciapermanente no estado e vinculação com a UFSC, UNIPLAC, UNOESC, UnC, 
UDESC, UNOCHAPECÓ, EPAGRI, FAPESC. Consequentemente, a informação 
produzida permanece no estado e se multiplica via novos pesquisadores. 
 
 Entre as características mais marcantes da REDE GUARANI/SERRA 
GERAL, pode se ressaltar seu caráter de disseminador, em Santa Catarina, de uma 
cultura de aproveitamento integrado e sustentável das águas superficiais e subterrâneas. 
 
 Merece, ainda, destaque a formação de uma rede interdisciplinar de 
pesquisadores e de laboratórios equipados para realizar pesquisas e levantamentos de 
precisão e de prestar, em nível local, assistência técnica especializada para as instituições 
públicas e privadas, usuárias dos recursos hídricos. 
 
O Projeto é composto por seis grandes Metas: 

 
ANEXO RGSG (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_rede.pdf 

                                                 
1
O Projeto RGSG contou, até o final do mês de junho de 2011, com a Coordenação Geral da Prof. Dra. Maria de Fátima S. Wolkmer 

(UCS), idealizadora e responsável pelas condições práticas para a implementação do mesmo. A partir da solicitação formal de 
dispensa da Coordenadora Geral, a Coordenação passou ao Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe (UFSC) (scheibe2@gmail.com), 
tendo o Prof. Dr. Carlos Eduardo de Liz (Uniplac) como Sub-Coordenador e o Dr. TássioDreschRech (Epagri) como o coordenador 
da Meta 6, responsável pelo caráter de Rede do projeto. Site do projeto: www.rgsg.org.br; blog: rgsgsc.wordpress.com.br 
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 Inicialmente referente ao período de dezembro de 2010 a março de 2012, o 
Relatório Executivo aqui sumarizado consolida as atividades e conclusões do Projeto 
RGSG até o SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS – RESULTADOS E PERSPECTIVAS 
DO PROJETO REDE GUARANI/SERRA GERAL EM SANTA CATARINA, realizado em 
Florianópolis, em 12, 13 e 14 de novembro de 2013 (SIMPÓSIO RH/RGSG/2013 - 
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/progama_simposio_rgsg.pdf). 
 
 Uma das principais conclusões desse Simpósio refere-se à poluição das 
águas superficiais e subterrâneas da região Oeste Catarinense, e pode ser acessada em 
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/11/reservas-de-agua-
subterranea-estao-sob-risco-de-poluicao-no-oeste-catarinense-4330032.html.   
 
Estas questões são tratadas, especialmente, nas Metas 1 e 2 do Projeto RGSG: 
 
1 – META 1 – HIDROGEOLOGIA E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL:  QUESTÕES QUE 
AFETAM O USO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA AQUÍFERO INTEGR ADO 
GUARANI/SERRA GERAL (SAIG/SG).  
 
 
 A recente exploração em larga escala das águas subterrâneas tem conferido 
a este recurso natural não renovável, importância ímpar pelo fato de apresentar em média 
boa qualidade e também, por ter relativa independência das condições climáticas de 
superfície. Assim, as águas subterrâneas não estão vulneráveis, pelo menos a curto 
prazo, a condições de estiagem prolongada e, desta forma, permitem atender às 
demandas de consumo mesmo em períodos climáticos desfavoráveis. 
Existe ainda muito desconhecimento quanto à capacidade de atendimento e durabilidade 
dos mananciais subterrâneos, bem como, se esta qualidade irá perdurar com o atual 
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cenário de equivocados usos da terra em superfície, donde podemos destacar o intenso 
uso de agroquímicos, sobretudo para a manutenção dos cultivos anuais. São 
considerados aspectos importantes para a governança das águas subterrâneas: o uso 
sustentável; a transparência; a participação; a responsabilidade; a integração; a avaliação 
dos riscos dos impactos sobre as águas subterrâneas; a proteção das zonas e dos 
processos de recarga. A Meta 1 do Projeto RGSG tem como objetivos, portanto, o 
mapeamento geológico-estrutural, hidrogeológico e de avaliação de vulnerabilidade do 
SAIG/SG em SC e levantar dados sobre uso da terra, fauna e flora e da degradação das 
áreas ribeirinhas nas bacias hidrográficas da área de abrangência do sistema.A Meta 1 
compreende 5 componentes: 
 
Meta 1 – Componente 1: O Componente 1 da Meta 1 (M1C1) do projeto RGSG 
compreende a coleta de dados hidroquímicos, hidrogeológicos, o mapeamento geológico-
estrutural e avaliação de vulnerabilidade intrínseca e do risco à contaminação, em escala 
1:250.000, da região de ocorrência do SAIG/SG em SC. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS:  
 

• Banco de dados sobre localização e profundidade do contato Sistema Aquífero 
Serra Geral (SASG) x Sistema Aquífero Guarani (SAG) (em andamento); 

• Compartimentação tectônica do SAIG/SG em SC (em andamento); 
• Cadastramento de 2.477 poços na Bacia Hidrográfica do rio Jacutinga e Contíguos; 
• -Mapeamento total de Lineamentos na área de ocorrência do SAIG/SG e 

diagramas de frequência de direção e comprimento absoluto dos lineamentos 
mapeados; 

• Mapas de densidade de fraturas – total e para as direções principais de ocorrência; 
• Caracterização Hidroquímica das águas subterrâneas nas bacias do rio do Peixe 

(bicarbonatadas cálcicas, passando por bicarbonatadas sódicas e até águas 
sulfatadas)e do rio Jacutinga (fácies bicarbonatadas cálcicas e bicarbonatadas 
sódicas; 

• Mapeamento de uso do solo das bacias dos rios Canoas, do Peixe e Pelotas (parte 
catarinense), realizado no LabGeop do Departamento de Geociências da UFSC, 
utilizando imagens digitais atualizadas de pelo menos duas estações, e com 
controle detalhado de campo; 

• Análise comparativa da evolução das áreas (em hectares) de plantio de Pinus entre 
as décadas de 1990, 2000 e 2010, nas três bacias consideradas; 

• Análise da relação entre os recursos hídricos e uso da terra, e mapeamento das 
áreas de vulnerabilidade e de risco de contaminação do Sistema Aquífero Serra 
Geral na bacia do Rio do Peixe/SC. 

 
ANEXO M1C1 (1):  http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m1c1_arthur.pdf 
 
ANEXO M1C1 (2):  http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m1c1_paulino.pdf 
 
ANEXO M1C1 (3):  http://www.tede.ufsc.br/teses/PGCN0481-T.pdf 
 
ANEXO M1C1 (4): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/09/anais_cong_labimha.pdf 
 
ANEXO M1C1 (5):  http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/09/abas.pdf 
 
ANEXO M1C1 (6):  
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http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20131201044633_7701.pdf 
 
ANEXO M1C1 (7):  http://tede.ufsc.br/teses/PGCN0512-T.pdf 
 
ANEXO M1C1 (8):  https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tese_filipini_2013.pdf 
 
ANEXO M1C1 (9)   https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/nanni_et_al_2013.pdf 
 
 
Coordenadores: 
Luiz Antonio Paulino/UFSC 
Arthur Nanni/UFSC 
 
Equipe Atual: 
Luiz Fernando Scheibe/UFSC 
Joel Pellerin/UFSC 
Edison Ramos Tomazolli/UFSC 
Luiz Carlos Pittol Martini/UFSC 
Juan Antonio Altamirano Flores/UFSC 
José Henrique Vilela/UFSC 
Luciano Augusto Henning(doutorando/UFSC) 
LeonidasDescovi Filho(doutorando/UFSC) 
Janete Facco (doutoranda/UFSC) 
Vera Zeni (doutoranda/UFSC) 
Vitor Yabiku (mestrando/UFSC) 
Regiane Silva (IC voluntária/UFSC) 
1 estagiário/UnC 
 
Recursos aplicados até agosto/2014: R$ 133.454,03 
 
SITUAÇÃO M1C1: EM ANDAMENTO  
 
 
Meta 1 – Componente 2:  O Componente 2 da Meta 1 teve 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. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS:  

• Para atender os objetivos, foram adquiridas imagens orbitais Quickbird II(pixel de 
0,60m), ortorretificadas, abrangendo as sub-bacias dos rios do Tigre e Pato Roxo 
(uma imagem da sub-bacia do rio Pato Roxo com verbas da RGSG e as demais 
com recursos da UNOESC). 

• Através de geoprocessamento, essas imagens serviram à geração de 19 mapas 
temáticos de ambas sub-bacias: hidrografia, rede viária, hipsometria, uso da terra, 
cobertura vegetal, APP/mata ciliar, localização de propriedades, localização de 
amostras de solo, além de respectivos mapas de localização. 

• Esses mapas foram utilizados para localizar as propriedades nas duas sub-bacias, 
bem como para orientar os estudos de viabilidade de implantação, nas mesmas, de 
captação pluvial e de biodigestores. 

• A situação ambiental das propriedades das duas sub-bacias está sumarizada nos 
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dois estudos de viabilidade de implantação de biodigestores: constam dados de 
tamanho das propriedades, produção agropecuária, distância das esterqueiras até 
o rio, áreas de lavouras e pastagens, número de suínos e bovinos, consumo de 
energia elétrica e outros. 

• A conclusão de ambos os estudos é de que a implantação de biodigestores é viável 
em todas as propriedades visitadas e pode contribuir para equilibrar o meio 
ambiente, produzir energia para ser utilizada na propriedade, proporcionando 
assim um maior retorno econômico, um melhor bem estar da família no meio rural, 
uma melhor saúde e satisfação dos pessoas que trabalham na atividade. 

 
 
ANEXO M1C2 (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m1c2.pdf 
 
ANEXO M1C2 (2):https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/estudo_viabilidade_preis.pdf 
 
ANEXO M1C2 
(3):https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/aguas_pluviais_biodigestor.pdf 
 
 
Coordenador: Fabiano Nienow (Unoesc/Joaçaba) 
 
Não foram aplicados recursos referentes ao Convênio  Fapeu/Fapesc. 
 
SITUAÇÃO ATUAL:CONCLUÍDO 
 
 
Meta 1 – Componente 3: O Componente 3 da Meta 1 envolveu a realização de um  
levantamento florístico sistemático em áreas remanescentes de mata ciliar nos rios da 
Bacia do Rio do Peixe, Santa Catarina, visando subsidiar projetos de recuperação e 
recomposição de áreas degradadas em consonância com o ambiente original da área. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS:  

 
• Originalmente, a bacia do rio do Peixe era ocupada por duas formações florestais: 

A Floresta Ombrófila Mista (com araucária e imbuia), ao norte, e a Floresta 
Estacional Decidual, (com cedro e canela preta), ao sul. 

• Para o inventário florístico e fitossociológico dos fragmentos remanescentes de 
mata ciliar ao longo do rio do Peixe, foi realizada amostragem pelo método das 
parcelas múltiplas, evidenciando que a mesma se encontra extremamente 
reduzida, não atingindo, em alguns pontos, uma faixa de 10 m de largura. 

• Constatou-se que as nascentes do rio do Peixe consistem de afloramento de água 
em banhados de pequenas propriedades rurais, com agricultura de subsistência, e 
desprovidos de vegetação ciliar arbórea. 

• A análise qualitativa dos fragmentos florestais amostrados indica baixa diversidade 
de espécies nativas e presença de espécies exóticas. 

• Essa descaracterização ocorre em virtude da criação de animais que se alimentam 
da vegetação jovem e espécies herbáceas, dificultando os processos de 
regeneração. 

• É frequente também a dispersão de espécies exóticas, como a uva-do-japão, 
amora-preta, e Citrus, cultivados nas propriedades adjacentes. 

• A participação de colegas e alunos nos trabalhos de campo e laboratório 
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(preparação de excicatas) e os contatos com os proprietários das áreas de 
amostragem representaram ações efetivas de conscientização e educação 
ambiental. 

• Pode-se concluir, portanto, que as matas ciliares do Rio do Peixe, quando 
presentes, encontram-se bastante comprometidas com relação à diversidade de 
espécies vegetais, o que as torna pouco representativas da vegetação 
característica desta bacia hidrográfica. 

 
ANEXO M1C3 (1)(In: Joviles Vitório Trevisol; Luiz Fernando Scheibe. (Org.). Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade. Joaçaba: Editora Unoesc, 2011, p. 
229-256): 
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/bundchen_dalavequia_lingnau_20111.pdf 
 
Coordenadoras: Márcia Bündchen e Maira Aparecida Da lavéquia 
 
Recursos aplicados até agosto/2014: R$ 6.956,50  
 
SITUAÇÃO ATUAL: CONCLUÍDO  
 
 
Meta 1 – Componente 4 : O Componente 4 da Meta 1 tem como objetivo geral realizar o 
levantamento qualitativo e quantitativo da fauna de vertebrados da mata ciliar do rio do 
Peixe e do Parque Natural Municipal Rio do Peixe (Joaçaba), e pesquisar a viabilidade da 
recomposição da mata ciliar através da dispersão de sementes pelas aves. 
Os levantamentos da fauna de vertebrados foram realizados inicialmente pelos 
pesquisadores Anderson Guzzi, depois substituído por Rodrigo Lingnau, e atualmente 
pela pesquisadora Fernanda Maurer D’Agostini, que ainda realiza trabalhos 
complementares referentes ao componente. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS 
 

• A caracterização do hábito alimentar da fauna de vertebrados e o mapeamento de 
sua riqueza e abundância específicas, frequência de ocorrência, índice pontual de 
abundância, diversidade e estratificação foram reportados no capítulo 
“Biodiversidade de Vertebrados do Baixo Rio do Peixe/SC” (autores: Anderson 
Guzzi; Clóvis A. Segalin; Osvaldo J. Onghero, Edson F. Spier; Tiago Zago; Mario 
Arthur Favretto. (in: TREVISOL, J.V.; SCHEIBE, L.F. [orgs], Bacia Hidrográfica do 
Rio do Peixe: Natureza e Sociedade. Joaçaba: UNOESC, 2011, p.193-227). 

• Verificou-se que todas as espécies registradas nos levantamentos realizados 
ocupam nichos ecológicos específicos e fazem parte de um delicado equilíbrio 
ecológico, dependendo primariamente de áreas preservadas para sua 
manutenção. Muitas ocupam lugares de destaque na lista de animais ameaçados 
de extinção, ou em perigo do IBAMA. 

• Os pequenos fragmentos e as paisagens onde estão inseridos os vertebrados 
apresentam uma diversidade homogênea e condizente com os tamanhos dos 
mesmos. 

•  Observou-se que a abundância de algumas espécies, p.ex. roedores, é alta, 
principalmente nos fragmentos conectados aos rios. Porém percebeu-se o grande 
impacto gerado nestas populações com a expansão dos ambientes urbanos, sendo 
registrados muitos animais atropelados e alimentando-se de lixo doméstico. 
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• Paralelamente ao levantamento dos animais da região, foi trabalhada a 
conscientização ambiental em relação aos mesmos através de palestras, noticias 
em jornais, caminhadas ecológicas e exposições para a comunidade em geral. 
Abordou-se a questão de ecologia urbana de animais silvestres, acidentes com 
animais peçonhentos, zoonoses etc., com exemplos das espécies encontradas 
durante o levantamento. 

 
ANEXO M1C4 (1):http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m1c4.pdf 
 
ANEXO M1C4 (2): 
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/relatorio_m1c4_rgsg_2012.pdf 
 
ANEXO M1C4 (3): In: Joviles Vitório Trevisol; Luiz Fernando Scheibe. (Org.). Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade. Joaçaba: Editora Unoesc, 2011, p. 
229-256: https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/guzzi_et_al_2011.pdf 
 
ANEXO M1C4 (4): 
http://www.periodico.ebras.bio.br/ojs/index.php/ebras/article/view/126/111 
 
Coordenadora:Fernanda Maurer D´Agostini/UNOESC 
 
Recursos aplicados até agosto/2014: R$ 7.433,15  
 
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO  
 
________________________________________________________________________ 
 
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).  
O Componente5 da Meta 01 foi proposto inicialmente e ficou a cargo de pesquisadores da 
UNIPLAC. Após diversas substituições de pesquisadores, por desligamento da mesma, 
está sendo atualmente conduzido principalmente pelos professores Marcelo Mazzolli, 
como Coordenador; André Murara, como responsável pela Estufa de Espécies Florestais 
da UNIPLAC; e Lucia Ceccato de Lima, também Coordenadora da M5C1. Também contou 
com parceria de integrantes da M2C2 (qualidade da água no Rio Canoas), e das 
instituições Epagri e UFSC, além do SESC Pousada Rural (Lages), CONSILIU Meio 
Ambiente & Projetos, BAESA, Secretaria de Meio Ambiente da PM de Lages e grupos de 
Escoteiros.  
As áreas principais de atuação foram as de recarga do Aquífero Guarani próximas à 
cidade de Lages, na área urbana e ao longo do Rio Caveiras, com incursões esporádicas 
a Ponte Alta, onde foram implementados pequenos projetos-piloto visando a recuperação 
das matas ciliares degradadas (APPs), graças à produção de mudas de espécies 
arbóreas nativas na estufa/viveiro da Uniplac. 
O item da metodologia referente aos levantamentos hidrogeológicos/geofísicos foi 
descontinuado, o que se justifica  tendo em vista que os equipamentos de levantamento 
geofísico que foram utilizados nos momentos iniciais do projeto foram cedidos por empréstimo de 
laboratórios da UFPR para pesquisadores que se desligaram do projeto devido a questões 
institucionais da UNIPLAC. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
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• Identificação do uso atual das terras situadas no entorno do rio Canoas, realizada 
nolevantamento geral de uso da terra da bacia do rio Canoas, sendo selecionadasalgumas 
“propriedadesestratégicas” para o plantio de mudas de espécies nativas, tanto nomunicípio 
de Lages como em Urubici, com acompanhamento por pesquisadores doprojeto e por 
professores de escolas locais. 

• Quanto à ocupação do solo, observou-se a existência de ocupação urbana irregular 
sobre ou próximo às áreas de recarga do Aquífero Guarani na área urbana de 
Lages, e a menos de cinco metros de APPs, com efluentes domésticos lançados 
diretamente em corpos d’água, retratando a os riscos de contaminação a que estas 
áreas estão sujeitas. 

• Sensibilização das comunidades para a proteção dos recursos hídricos, superficiais 
e subterrâneos. 

• Implementação de projetos-piloto de restauração de áreas degradadas para as 
matas ciliares definidas como críticas, empregando, de acordo com suas 
características ecológicas, diferentes metodologias. 

• Produção, até abril de 2012, na estufa da UNIPLAC,de aproximadamente 6.341 
mudas de espécies arbóreas nativas, utilizadas para recuperação de matas ciliares 
na Bacia do Rio Canoas. 

• Realização de experimentos com Sistema Agroflorestal (SAF), em que severificou o 
favorecimento de mudas nativas sob condições climáticas desfavoráveis (20 dias 
de temperaturas abaixo de zero) sob pomar de goiabeira serrana de 15 anos de 
idade, contra o plantio a céu aberto, incluindo o araçá, aroeira, bracatinga,  butiá, 
canela-lageana e espinheira-santa), e mostrou-se determinante para implantação 
da pitangueira e guabijú. (SANTOS et al., 2011). 

 
 
ANEXO M1C5 (1):http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m1c5.pdf 
 
ANEXO M1C5 (2):http://rgsgsc.wordpress.com/2013/06/12/alunos-querem-salvar-
nascente-do-caraha/ 
 
ANEXO M1C5 (3): https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/2177-
5230.2013v28n55p164/26624 
 
ANEXO M1C5 (3): http://www.aba-
agroecologia.org.br/revistas/index.php/cad/article/view/11667/8066 
 
 
Coordenador:Marcelo Mazzolli/UNIPLAC 
 
Equipe: 
Andre Murara Silva /UNIPLAC 
Lucia ceccatto de Lima/UNIPLAC 
01 estagiário para UNIPLAC 
 
Recursos aplicados até agosto/2014:R$ 20.643,99  
 
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO  
 
 
________________________________________________________________________ 
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Meta 2 – Monitorar a qualidade das águas superficia is e subterrâneas, por meio de 
parâmetros físico-químicos e biológicos, nas áreas críticas apontadas no estudo de 
vulnerabilidade.  
 
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.  
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

• No âmbito do componente 1 da Meta 2 do projeto RGSG, foi realizado no ano de 
2009 o monitoramento da qualidade da água de 9 pontos no rio do Peixe, desde 
suas nascentes até praticamente a sua foz no rio Canoas, quando forma com ele o 
rio Uruguai, em 8 campanhas amostrais. 

• Os resultados de IQA obtido para os nove pontos amostrais, bem como a média 
das oito campanhas são apresentados no Gráfico 1: 
 

o  
 

• Gráfico M2C1-1: Valores de IQA-NSF para sete campanhas de amostragem e valor 
médio nos nove pontos de coleta no rio do Peixe. 

• De acordo com a classificação proposta pelo IQA-NSF, a qualidade média das 
águas do rio do Peixe nos períodos amostrados estava entre ruim (IQA entre 25 e 
50) e médio (IQA entre 50 e 70). Os pontos classificados como ruim foram: a 
nascente (ponto 1), a jusante das cidades de Caçador (ponto 2) e Videira (ponto 5). 
Nos demais pontos a qualidade das águas foi classificada como média. 

• Foi também realizado o levantamento da qualidade da água subterrânea nos municípios do 
médio rio do Peixe (Joaçaba, Herval d´Oeste, Luzerna, Ibicaré, Lacerdópolis, Ouro e 
Capinzal), num total de 116 poços, com a determinação dos parâmetros físicos (pH, 
condutividade e sólidos dissolvidos totais, cor e turbidez); qualidade microbiológica 
(coliformes totais e termotolerantes, e bactérias heterotróficas); e caracterização dos 
parâmetros químicos de qualidade (Nitrato; Flúor; Dureza; Cloreto; Sódio; Sulfato). 

• Das amostras analisadas, 50% foram classificadas, em relação aos íons 
dominantes, como bicarbonatadas cálcicas (típicas de área do Aquifero Serra 
Geral), 34,5% como bicarbonatadas sódicas (indicando eventual influência de 
águas do Aquifero Guarani), aproximadamente 12,1% foram classificadas como 
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sulfatadas cálcicas e 3,5% foram classificadas como sulfatadas sódicas (típicas de 
área confinadas do Sistema Aquífero Guarani), de acordo com o Diagrama de 
Piper. 

• A presença de coliformes totais e termotolerantes em águas captadasdiretamente 
em cerca de 50% dos poços pode estar relacionada com os aspectos construtivos 
e presença de fossas e criação de animais. 

• Os laudos das 116 análises de água subterrânea foram encaminhados para os 
proprietários ou responsáveis pelos poços, para que, através do conhecimento da 
qualidade da água, possam mantê-la, e até se necessário, melhorá-la, modificando 
instalações ou tratando a água a ser distribuída e consumida, podendo assim, 
melhorar as condições de saúde e de higiene de muitas famílias. 

 
ANEXO M2C1 (1)In: Joviles Vitório Trevisol; Luiz Fernando Scheibe. (Org.). Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade. Joaçaba: Editora Unoesc, 2011, p. 
257-276: https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/frinhani_et_al_2011.pdf 
 
ANEXO M2C1 (2): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m2c1.pdf 
 
ANEXO M2C1 (3):  http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/09/tcc_motta_unoesc.pdf 
 
ANEXO M2C1 (4): 
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/09/artigo_motta_evidencia_2012.pdf 
 
 
Coordenadores : 
Eduarda de Magalhães Dias Frinhani/UNOESC 
José Carlos Azzolini/UNOESC 
 
Recursos aplicados até agosto/2014:R$ 40.099,47 
 
SITUAÇÃO ATUAL: CONCLUÍDO; (SERÁ AMPLIADO O ESCOPO)  
 
________________________________________________________________________ 
 
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.  
Duas vertentes vêm sendo estudadas no âmbito do Componente 2 da Meta 2 do projeto 
RGSG: de um lado, a caracterização dos efeitos da contaminação das águas do Rio 
Canoas, em especial, no trecho entre Otacílio Costa e Ponte Alta, SC, principalmente pela 
constatação de efeitos tóxicos dos efluentes de indústrias de papel e celulose em peixes, 
naquele trecho, especialmente pelo Laboratório de Ecotoxicologia do CCB/UFSC; e de 
outro, a avaliação da qualidade das águas dos rios Caveiras e Carah, que abrangem 
trechos de áreas de afloramento do SAG, pela equipe da Uniplac/Udesc. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

a) Trabalhos do Laboratório de Ecotoxicologia do CC B/UFSC: 
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• Para a caracterização dos efeitos da contaminação das águas do Rio Canoas, 
foram realizadas análises físico-químicas da água do Rio Canoas (46 amostras 
coletadas desde Urubici até a confluência com o rio Pelotas), sendo determinados 
o ph, condutividade, sulfeto, fósforo, Fenol 4-aminoantipirina (4-AAP) eFenol Folin, 
O reagente de Folin apresentou boa reatividade dentro de uma larga faixa de 
estruturas fenólicas, inclusive poliméricas, em especial, as resultantes da 
degradação parcial de lignina contidas em efluentes de indústrias papeleiras. 

• Foram foram analisadas, também, amostras de água coletadas no Rio das Pombas 
(rio que abastece o município de Lages) e no Rio Tributo (rio que recebe todo o 
esgoto doméstico do município e o efluente de uma pequena fábrica de Papel e 
Celulose, denominada Cor e Papel), ambos afluentes do Rio Canoas.  

• Para os testes de toxicidade com bioindicadores, induzida por amostras de água do 
Rio Canoas, foram utilizados organismos de níveis tróficos diferentes: 
Scenedesmussubspicatus(microalga) e Daphnia magna (microcrustáceos), em 
condições de laboratório, em períodos de 72h, avaliando-se, portanto, a toxicidade 
aguda. Também foram utilizados peixes nativos do Canoas – Rhamdiaquelen 
(jundiá), capturados in loco, os quais foram avaliados através de parâmetros 
bioquímicos/fisiológicos, que refletem a toxicidade crônica. 

• De todos os trechos monitorados, aquele entre a BR-282, próximo a Bocaina do 
Sul, até São José do Cerrito, é, para Soares et al., certamente o mais preocupante. 
Este trecho caracteriza-se pelo intenso plantio de Pinus, nos municípios de Otacílio 
Costa, Correia Pinto, Ponte Alta, até proximidades do município de São José do 
Cerrito. Altitudes em torno de 820 m, onde se observam extensas áreas de 
afloramento do arenito Botucatu (constituinte do SAG), em especial, nos municípios 
de Ponte Alta e Correia Pinto – onde se situam as maiores áreas de recarga do 
Aquífero Guarani identificadas no estado de Santa Catarina. 

• O rio Canoas apresenta trechos em que a mata ciliar está razoavelmente 
preservada e em outros, bastante destruída. Nestes casos, o reflorestamento com 
Pinus pode ser observado junto às margens do rio. A qualidade da água é a pior, 
de toda a extensão do Canoas, quadro que se deve à presença de duas grandes 
plantas de produção de celulose e papel, em Correia Pinto e Otacílio Costa. 

• Tais indústrias descarregam seus efluentes contendo altos teores de fenóis, 
derivados de lignina pela sua degradação parcial, bem como altos teores de 
sulfetos, formados durante o processo de polpação. As análises da água revelaram 
concentrações elevadas destas substâncias, com a consequente alteração de 
fitoplanctons e peixes e ocorrência de toxicidade para microcrustáceos (Daphnia 
magna) e microalgas (Scenedesmussubspicatus), observada em laboratório. 
Especificamente, os estudos mostraram que o Rio Canoas, nesta área, mostra 
características fisicoquímicas alteradas, particularmente com respeito à 
concentração de fenóis totais (o,3 ppm), sulfetos (1,4 ppm) e nitratos (0,5 ppm). 
Efeitos tóxicos foram observados em algas, Daphnia e peixes: Algas: redução do 
crescimento, redução da eficiência da fotossíntese, redução das concentrações de 
clorofila e carotenóides; Daphnia: não foi detectada toxicidade aguda. Houve 
redução reprodutiva e mudanças morfológicas em testes de 21 dias; Peixes: 
mudanças enzimáticas no plasma, indicando danos celulares no fígado, gônadas e 
guelras. Mudanças histopatológicas no fígado e guelras. Concentração plasmática 
de glucose e colesterol alterado. 

 
ANEXO M2C2a (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m2c2_carlos.pdf 
 
ANEXO M2C2a (2):http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m2c2_carlos2.pdf 
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ANEXO M2C2 (4): http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/v37n2a03.pdf 
 
 
b)  Trabalhos da equipe da Uniplac/Udesc: 
 

• Dentro do objetivo de analisar a qualidade da água do Rio Caveiras e Carahá nas áreas 
de afloramento do Aquífero Guarani, no município de Lages/SC, através de fatores físico-
químicos, biológicos, e microbiológicos,a água do Rio Caveiras a montante da área urbana 
de Lages, no seu ponto de captação para abastecimento público, foi classificada como 
pertencendo às classes 3 e 4, respectivamente, para os parâmetros cobre (18 e 44%, 
n=127), ferro (57% e 0,0, n=168), fósforo (2 e 26%, n=82), e fenóis (20 e 80%, n=5) . 

• Não foram observadas alterações morfológicas em peixes do Rio Caveiras, sendo 
que a maior biomassa de peixes foi observada em áreas com maior índice de 
coliformes fecais. O índice de coliformes fecais foi mais alto no percurso do rio ao 
longo da cidade de Lages, e a jusante. Alguns parâmetros analisados (sólidos, 
óleos e graxas) frequentemente excederam os valores permitidos na legislação. 

• Em conclusão, foram observadas concentrações de elementos orgânicos e 
inorgânicos acima das desejáveis para consumo humano na água de 
abastecimento de Lages, no Rio Caveiras. A jusante, 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 resíduos orgânicos. 

 
ANEXO M2C2b (1) http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m2c2_marcelo.pdf 
 
ANEXO M2C2b (2) https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/27437/26624 
 
 
Coordenador: 
Carlos Henrique Lemos Soares/UFSC 
 
Equipe: 
TássioDreschRech/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 IvaneGanzVogaz /UDESC 
Aldo Camargo de Oliveira/UNIPLAC 
Ivana Eunice Baptista/UFSC 
Anabelle Barroso de Paiva/UFSC 
Técnico de laboratório EPAGRI 
 
Alunos 
01 estagiário para UFSC 
01 estagiário para UDESC 
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Recursos aplicados até agosto/2014:R$ 79.083,07 
 
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO  
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Meta 2 – Componente 3:  Analisar e monitorar a qualidade de águas subterrâneas e 
superficiais na região do Alto Uruguai Catarinense (Bacia do rio Chapecó).  
No SIMPÓSIO RH/RGSG/2013 foram, pela primeira vez, apresentados em quatro 
banners os resultados das pesquisas que vêm sendo efetuadas na Unochapecó, por 
pesquisadores filiados desde 2010 ao Projeto RGSG. Alguns desses trabalhos remontam 
ainda a datas anteriores, tendo sido realizados sem aporte de recursos financeiros do 
projeto, mas com a expectativa de aquisição de equipamentos pelo projeto RGSG-SC/ICI, 
como de fato ocorreu na licitação realizada no final de 2013. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

• Quanto à “Avaliação da qualidade das águas subterrâneas no município de 
Chapecó, Oeste de Santa Catarina, Brasil“, os autores apresentam resultados para 
a zona rural e a zona urbana do município, e concluem que a contaminação das 
águas dos poços na zona urbana tem origem na ação antrópica, especialmente, a 
ausência de tratamento de esgoto, pois a maioria das residências servem-se de 
fossas negras e sépticas, o que, aliado ao mau dimensionamento e manutenção 
dos poços, resulta na poluição das águas subterrâneas. 

• Para a zona rural, um dos grandes problemas enfrentados é a questão do manejo 
de defensivos agrícolas utilizados na agricultura, muitas vezes levados pela água 
das chuvas, atingindo mananciais superficiais, rios e córregos que muitas vezes se 
infiltram no solo e atingem os lençóis freáticos que abastecem os poços, 
colaborando para a degradação da qualidade das águas subterrâneas. 

• Na “Avaliação de metais pesados e pesticidas em quatro reservatórios da bacia do 
alto rio Uruguai, Brasil”, as análises de metais presentes na água revelaram que a 
maioria dos metais investigados excede os limites de concentração exigidos pela 
legislação (Resolução do Conama 357/2005) em um ou mais pontos avaliados. Os 
metais que apresentaram concentrações acima dos limites em um ou mais 
reservatórios foram o Fe, Zn, Cu e Pb.  

• Durante as coletas foi possível verificar a presença de defensivos agrícolas na 
água na maioria das UHEs estudadas; observa-se que as maiores concentrações 
dos pesticidas estudados estão principalmente nas UHEs situadas no rio Passo 
Fundo. Acredita-se que a presença de pesticidas na UHE foz do Chapecó se deve 
ao fato de ter como afluente o Rio Passo Fundo, que é fortemente impactado pela 
agricultura. Os defensivos estudados não foram detectados no lago da UHE de Itá. 

• Os autores ressaltam a necessidade de investimentos em saneamento, com 
estações de tratamento tanto para o esgoto doméstico como para o industrial, pois 
estes parecem ter contribuído muito para o atual grau de poluição dos 
ecossistemas aquáticos do alto Rio Uruguai, bem como a necessidade de 
constante monitoramento nos rios e reservatórios. 

• Quanto à “Influência da urbanização sobre a qualidade da água na bacia do alto 
Rio Uruguai no oeste de Santa Catarina, Brasil”, foi avaliada a qualidade 
limnológica de rios tributários da bacia do alto rio Uruguai no oeste de SC, em que 
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concluem que a maior contribuição para o grau de poluição nos rios analisados 
advém das áreas urbanas. 

• No estudo “Metais pesados em peixes da família Loricariidae na bacia hidrográfica 
do alto Rio Uruguai”, os autores concluem que, apesar de três pontos (Balneário de 
Ilha Redonda, Monte Alegre e Irani) apresentarem maiores concentrações de 
metais em relação aos demais, a bacia hidrográfica do alto Rio Uruguai não 
apresentou condições de contaminação elevada por metais pesados nos pontos 
estudados. Os valores encontrados estão dentro dos limites de referência 
preconizados pela legislação brasileira (ANVISA) para consumo humano. 
Ressaltam, porém, que o metal chumbo apresentou o valor de referência igual ao 
limite máximo de tolerância estabelecido pela ANVISA. 

 
ANEXO M2C3 (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m2c3_1.pdf 
 
ANEXO M2C3 (2):http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m2c3_2.pdf 
 
ANEXO M2C3 (3):http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m2c3_3.pdf 
 
ANEXO M2C3 (4): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m2c3_4.pdf 
 
ANEXO M2C3 (5): http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-
975X2011000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
 
 
Coordenador: 
JacirDalmagro/UNOCHAPECÓ 
 
Equipe: 
Jaqueline Scapinello - Unochapecó - Pesquisador 
Gilza de Souza Franco/UFFS - Pesquisador 
Fabio Carasek/UNOCHAPECÓ- Aluno de Mestrado em ciências Ambientais  
Jonis Moras/UNOCHAPECÓ - Aluno de Mestrado em ciências Ambientais  
Aline Bohn/UNOCHAPECÓ - Aluno de Iniciação Científica  
 
Não foram aplicados recursos referentes ao Convênio  Fapeu/Fapesc. 
 
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.  
 
_______________________________________________________________________ 
 
Meta 2 – Componente 4:  Analisar e monitorar a qualidade de águas subterrâneas e 
superficiais na Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e Contíguos.  
No SIMPÓSIO RH/RGSG/2013 foram, também pela primeira vez, apresentados em dois 
banners os resultados das pesquisas que vêm sendo efetuadas na Bacia Hidrográfica do 
Jacutinga e Contíguos, por pesquisadores do projeto RGSG, da UnC e do próprio Comitê 
de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica, filiados desde 2010 ao Projeto RGSG. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS:  
 

• Cadastramento e análise de águas subterrâneas na bacia do Jacutinga. 
Nocadastramento, foram atualizados os dados do SiAGAS/CPRM, com indicação 
dos proprietários dos poços não cadastrados, formando um banco de dados 
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composto de informações básicas tais como: Identificação ou ID do poço, 
proprietário do poço, uso da água (doméstico, agropecuária, industrial), localização 
(coordenadas UTM), situação do poço (em produção ou desativado) e vazão. O 
número total de poços cadastrados na bacia foi de 2.477, sendo 686, apenas no 
município de Concórdia. 

• Para analisar a qualidade da água foram amostrados 100 poços, A aferição da 
temperatura da água foi efetuada em campo, por ocasião das coletas. Os 
parâmetros bacteriológicos analisados foram: coliformes totais, coliformes fecais e 
Escherichia coli. Os parâmetros fisicoquímicos analisados foram: Temperatura, pH, 
dureza total, condutividade elétrica, alcalinidade total, sólidos totais secos, Amônia, 
nitrogênio total, cloro DPD, flúor, nitrato, alumínio, ferro total, manganês total, 
cloreto, sulfato, dureza em cálcio, e sólidos dissolvidos totais. 

• Em 100% dos poços analisados, nos municípios de Presidente Castelo Branco, 
Arvoredo, Xavantina, Paial, Peritiba, Ouro, Alto Bela Vista e Lindóia do Sul, as 
análises apresentaram algum parâmetro em desacordo com a legislação quanto à 
potabilidade. Nos demais municípios, esse índice variou de 50% a 80%, sendo que 
os maiores problemas estão relacionados com a presença de coliformes totais, 
cuja presença foi constatada em 61% do total dos poços analisados. 

• Na tese de doutorado “Os Recursos Hídricos na Bacia do Rio Jacutinga, Meio-
Oeste de SC: usos da terra e a qualidade das águas”, de Gedalva Terezinha 
Ribeiro Filipini, orientada por Luiz Fernando Scheibe, a produção de dados 
primários é resultado de análises físico-químicas e microbiológicas das amostras 
de água superficial (em 11 pontos) e subterrânea (em 23 poços profundos), 
analisadas nos laboratórios de águas e saneamento da Epagri/Chapecó e 
Unoesc/Joaçaba. 

• O Índice da Qualidade das Águas em 11 pontos de amostragem no Rio Jacutinga 
não ultrapassou o valor de 51, caracterizando essas águas como de qualidade 
“ruim” . A avaliação de parâmetros individuais mostra que a má qualidade da água 
de todas as amostras está relacionada principalmente à presença de altos teores 
de bactérias coliformes. 

• As análises das águas subterrâneas da bacia do rio Jacutinga indicam a 
possibilidade de misturas de águas do Sistema Aquífero Guarani (bicarbonatadas 
sódicas) com as do SASG, bem como a importância de monitoramento de alguns 
parâmetros que não atendem plenamente os limites estabelecidos. 

 
ANEXO M2C4 (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m2c4.pdf 
 
ANEXO M2C4 (2): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/2_banner_tese_gedalva.pdf 
 
ANEXO M2C4 (3): https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tese_filipini_2013.pdf 
 
 
Coordenadora: 
Celi Teresinha AraldiFavassa/UnC 
 
Equipe: 
Daisy Corraza/UnC 
Franciele Rampazzo/UnC 
Vilmar Comassetto/Comitê Jacutinga 
 
Não foram aplicados recursos referentes ao Convênio  Fapeu/Fapesc. 
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SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.  
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Meta 3 - Componente Único:  Desenvolver metodologiaaplicável 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. 
O item 1 da Metodologia - I - Identificação e análise das Legislações Nacional e Estadual 
relacionadas à gestão Municipal, com ênfase na realidade urbana foi integralmente 
contemplado através de estudo apresentado como anexo ao Relatório Parcial do 
Convênio FAPESC/FUNJAB 15915/2007-8, referente ao período de 16/06 a 15/12/2008, 
pelo então coordenador da Meta 3, prof. Valdeci Israel, da UNIPLAC, com o título: 
PROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO BRASIL. 
Quanto ao item 2 da Metodologia – II - Levantamento e análise dos instrumentos de 
gestão de quatro Municípios localizados na bacia do rio Canoas – e ao item III - III - 
Levantamento, reunião e estudo dos instrumentos de gestão de cada um dos Municípios 
selecionados - foram contemplados para três dos quatro municípios, no mesmo relatório. 
Com o afastamento do Prof. Valdeci Israel do Projeto, em virtude da intervenção na 
UNIPLAC em novembro de 2008, foi acordado que a continuidade dos trabalhos se daria 
através do estudo de detalhe da situação dos recursos hídricos nos municípios de Correia 
Pinto e Ponte Alta, com posterior concentração dos estudos no município de Correia 
Pinto, para o qual foram reunidos ossubsídios necessários para a elaboração de um 
PLANO DIRETOR DOS RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO, 
na forma de um Trabalho de Conclusão de Curso de Geografia da UFSC: “A Gestão 
Integrada da Água: Proposta para um Plano Diretor Municipal de Recursos Hídricos do 
Município de Correia Pinto, SC.”, pela formandaManoella de Souza Soares, com 
orientação do Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe (disponível em 
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tcc_soares.pdf). 
 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS:  
 

• Embora, em geral, o Brasil se constitua numa área de ocorrência de muitas bacias 
hidrográficas, reservatórios subterrâneos e de uma extensa costa marítima, os 
problemas de poluição - em especial decorridos da falta de saneamento e do uso 
inadequado da água, já nos alertam para a possibilidade de escassez generalizada 
e, conseqüentemente, para a necessidade de maior rigor na aplicação e 
cumprimento da Política Nacional dos recursos hídricos. 

• Apesar do texto constitucional não contemplar expressamente a possibilidade de 
caracterização de dominialidade de águas aos Municípios, consentâneo o 
pensamento de Paulo Affonso Leme Machado quando considera possível essa 
condição, na hipótese, por exemplo, de uma corrente de água nascer em um 
Município e a ocorrência de sua foz coincidir com o território do próprio Município. 

• Relativamente à competência material ou executiva, o artigo 23, da Constituição 
Federal estabelece competência executiva comum a todos os entes federados 
(União, Estados e Municípios). Neste dispositivo estão previstas as competências 
para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas 
(VI); promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico e registrar (IX), acompanhar e fiscalizar as 
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concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos  e 
minerais em seus territórios (XI). 

• O marco jurídico de proteção às águas hoje vigente em nosso meio é a Lei número 
9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e que trouxe profundas modificações no que se refere aos usos múltiplos 
da água e às prioridades desses usos, seu valor econômico, finitude e participação 
popular na gestão. 

• Essa lei também criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
com o objetivo de coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar 
administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; 
implementar a política nacional na área; planejar, regular e controlar o seu uso, 
preservação e recuperação e promover a cobrança pelo uso dos recursos hídricos . 
Integram esse sistema o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; os conselhos 
de recursos hídricos dos Estados e do Distrito Federal; os comitês de bacia 
hidrográfica, os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais  cujas 
competências se relacionem com a gestão dos recursos hídricos e as agências de 
águas . Através desse sistema, todos os setores interessados decidem como 
planejar e gerenciar de forma participativa o uso da água, compatibilizando 
abastecimento, produção de energia, uso industrial, irrigação, e transporte. 

• Faz-se urgente a elaboração e solidificação de uma legislação específica que 
estabeleça um marco regulatório próprio às águas subterrâneas no Brasil, que 
considere as implicações e necessidades do alcance transfronteiriço de alguns dos 
sistemas subterrâneos que ocorrem nose para além de seus limites geográficos. 

• No artigo “A Política Nacional de Recursos Hídricos e a Participação na Gestão das 
Águas - desafios para sua implementação em Santa Catarina”, os autores 
ressaltam que “cabe aos novos gestores a concretização das possibilidades locais 
de participação, a partir da construção de categorias de representação que possam 
abranger mais adequadamente os diversos interesses em torno das águas. Da 
mesma forma, cabe o exercício e a inovação de novas formas de pa rticipação, 
quiçá mais locais , em que mais tipos de saber possam ser legitimados”. (grifo 
nosso). 

• E ainda: “Para fortalecer os comitês de bacia tornando-os uma instituição 
representativa e reconhecida pela comunidade como legítima gestora dos recursos 
hídricos da bacia, é fundamental desenvolver ações de capacitação de seus 
participantes e promover o envolvimento e sensibilização da sociedade da bacia 
quanto à problemática ambiental existente e os desafios para se alcançar uma 
gestão ambiental eficiente. Articular todos esses agentes em favor da gestão 
eficiente das águas é, também, estabelecer acordos políticos em várias 
escalas, da municipal à estadual , sendo esse o maior desafio para a sua plena 
atuação”. (grifo nosso). 

• Já no artigo “Gestão da Água na Bacia do Rio do Peixe: integração e sobreposição 
dos Instrumentos de Gestão Pública”, Tesseret al. afirmam que “A realidade 
brasileira, de maneira geral, apresenta sobreposição dos instrumentos de gestão 
pública em questões relacionadas à gestão da água. Essas sobreposições ocorrem 
tanto em relação à estrutura jurídico-administrativa e a seus diferentes órgãos, 
quanto às legislações que sustentam a gestão dos territórios. Desta forma, 
convivem leis federais, estaduais com planos diretores, plano de ocupação do solo, 
códigos de posturas, leis municipais, planejamentos estratégicos municipais e 
planos de desenvolvimento regionais”. 

• Como exemplo, o citado artigo avalia a interação entre as ações do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, da Secretaria de Desenvolvimento Regional de 
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Joaçaba, e das administrações dos municípios da região da Associação de 
Municípios do Meio Oeste Catarinense, todos situados dentro da área da Bacia. 

• Sugerem, ainda,os autores, “como forma de minimizar as dificuldades 
apresentadas na bacia do Rio do Peixe, o desenvolvimento de um sistema de 
informações integrado entre os municípios e a bacia. Um sistema de gestão 
integrada permitiria compatibilizar informações da gestão municipal com 
informações relacionadas à bacia hidrográfica” 

• Da mesma forma, Soares, 2013, afirma que “Gestão Integrada dos Recursos 
Hídricos propõe-se a englobar os problemas e potencialidades de uma localidade, 
refletindo no desenvolvimento da sociedade, interferindo na organização do uso e 
ocupação do solo e das atividades econômicas e sociais a serem realizadas no 
dado local”. 

• Como etapas metodológicas para elaboração ou revisão dos Planos Diretores 
Municipais, pode-se indicar os passos compreendidos nos itens elencados, no 
trabalho de Soares (2010), como seus objetivos específicos: 
- Levantamento e análise dos aspectos relacionados ao saneamento básico 
(abastecimento de água, rede coletora, estação de tratamento e fossas sépticas) e 
a disposição final do lixo (doméstico e industrial) na área do Município;  
- Identificar leis, ações e/ou projetos da Prefeitura para o planejamento do uso dos 
recursos hídricos; 
- Evidenciar a utilização das águas subterrâneas, através de poços, na área do 
Município; 
- Analisar as questões hidrometeorológicas do Município; 
-Propor a elaboração de um documento, democrático e participativo, que 
fundamente e oriente a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos e a 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos no Município.”. 

• Finalmente, tendo em vista a recente dilatação do prazo para conclusão dos Planos 
Municipais de Saneamento previstos na Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de  2007, 
que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, para o ano de 2015, 
buscar-se-á, especialmente junto às Agências de Saneamento que atendem 
diversas associações de municípios , estimular a inclusão das águas subterrâneas 
do SAIG/SG entre os aspectos a serem observados na elaboração do referido 
Plano. Para isso, está sendo elaborado um projeto específico, que poderá resultar 
em uma pesquisa de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Geografia, enfocando todos os aspectos anteriormente previstos nesta 
Meta/Componente.  
 

 
ANEXO M3 (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tcc_soares.pdf 
 
ANEXO M3 (2): 
http://www.abrh.org.br/SGCv3/UserFiles/Sumarios/bc855168c0fa5256cbc4d71a0a96002d
_1797fa6ae3514914c2ddb4d560837d73.pdf 
 
ANEXO M3 (3): 
http://www.abrh.org.br/SGCv3/UserFiles/Sumarios/bc855168c0fa5256cbc4d71a0a96002d
_1797fa6ae3514914c2ddb4d560837d73.pdf 
 
ANEXO M3 (4): In: Joviles Vitório Trevisol; Luiz Fernando Scheibe. (Org.). Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade. Joaçaba: Editora Unoesc, 2011, p. 
83-102: https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/gomez_comassetto_2011.pdf 
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ANEXO M3 (5): In: Joviles Vitório Trevisol; Luiz Fernando Scheibe. (Org.). Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade. Joaçaba: Editora Unoesc, 2011, p. 
109-128: https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/tesser_et_al_2011.pdf 
 
Coordenadores: 
EloiAmpessam Filho/UNIPLAC 
Vilmar Comassetto/Comitê Jacutinga  
 
Recursos aplicados até agosto/2014:R$8.653,88  
 
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.  
 
________________________________________________________________________ 
 
Meta 4 – A partir do estudo dos aspectos jurídicos relacionados à água, propor um 
marco jurídico e legal para uso e conservação do SA IG/SG. 
 
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 teórica ao 
problema da escassez da água doce; e II -Elaboração de indicativos para uma proposta 
de modelo jurídico e legal de gestão para uso e conservação do Sistema Aquífero 
Integrado Guarani/Serra Geral. 
Assim, 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 4:  
(‘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’)”, o qual já foi, inclusive, objeto de 
missões de pesquisa à Argentina, Paraguai e Uruguai. Assim, os resultados desse 
Componente 3 da Meta 4 tanto poderão ser apresentados aqui como na meta respectiva. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

• Em28 de julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma 
histórica resolução reconhecendo o Direito Humano à água potável e ao 
saneamento, como “essencial para o pleno gozo do direito à vida” ( 
http://www.right2water.eu/sites/water/files/righttowater-0611.pdf ). Dois meses 
depois, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou uma 
segunda resolução afirmando que a água e o saneamento são direitos humanos, e 
acrescentou que por derivarem do direito a um nível de vida adequado estão 
“indissoluvelmente associados ao mais alto nível de saúde física e mental possível, 
assim como, ao direito à vida e à dignidade humana”. 

• Como consta do referido documento, publicado pelo Conselho dos Canadenses e 
traduzido para o português por pesquisadores do projeto RGSG - cf. ANEXO M4C1 
(2) - o Brasil, como um membro da ONU, é obrigado a estabelecer um Plano 
Nacional de Ação para Efetivação do Direito à Água e ao Saneamento e comunicá-
lo ao Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais.Precisa, também, desenvolver ferramentas e mecanismos apropriados 
para atingir a completa realização desses direitos 
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• Ainda no mesmo documento, conforme a Obrigação de Respeitar , os serviços de 
água e saneamento atualmente entregues ao público e relacionados com seus 
direitos humanos fundamentais não podem ser reduzidos ou cortados. Conforme a 
Obrigação de Proteger , os Estados estão obrigados a assegurar que terceiros 
não poderão interferir na satisfação do direito à água e ao saneamento. Com 
relação à Obrigação de Cumprir , o governo se obriga a tomar quaisquer medidas 
adicionais necessárias para efetivar o cumprimento do direito recém reconhecido. 

• . No decorrer da pesquisa e através de intensa participação ativa em congressos 
na área do Direito Ambiental, foi detectada uma mudança significativa da legislação 
internacional em relação ao período do início do projeto RGSG, que aponta para 
novas linhas de pesquisa, inclusive uma declaração da Assembleia Geral das 
Nações Unidas de 2011 que define princípios e direitos dos aquíferos 
transfronteiriços (cf. ANEXO M4C1 (3)).  

• Na ampla consulta à literatura, emergiram coligados à noção de boa governança os 
seguintes princípios que podem ser considerados indicativos para a elaboração do 
marco jurídico correspondente: Participação, transparência, equidade, 
responsabilidade, coerência, sensibilidade, ética e sustentabilidade. 
(cf.WOLKMER; PIMMEL, 2013 - ANEXO M4C1(4)). 

• Esses princípios podem ser assim explicados, segundo a mesma referência: 
Participação : de todos os cidadãos, diretamente ou através de representantes em 
todas as etapas de formulação, bem como, nos espaços de decisão. Isso requer 
que o governo atue, em todos os níveis, a partir de um enfoque inclusivo; 
Transparênci a: a informação deve fluir democraticamente dentro da sociedade. 
Os diferentes processos e decisões devem ser transparentes, e suscetíveis a 
criticas; Equidade : todos os grupos da sociedade devem ter a oportunidade de 
melhorar o acesso aos bens comuns; Responsabilidade : as organizações do 
governo, o setor privado e a sociedade civil devem ser responsáveis diante dos 
interesses que representam; Coerência : a crescente complexidade das questões 
vinculadas aos recursos hídricos requer políticas apropriadas e coerentes; 
Sensibilidade : as instituições e processos devem atender a todos, e responder 
apropriadamente às mudanças; Integração: a governança da água deve promover 
enfoques integrais e holísticos; Ética : a governança da água deverá estar 
assentada nos princípios éticos que fundamentam as sociedades; 
Sustentabilidade : Requer na sua aplicação uma visão ecossistêmica, pois a 
manutenção dos ecossistemas aquáticos é imprescindível para continuidade da 
vida. 

 
 
ANEXO M4C1 (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m4c1.pdf 
 
ANEXO M4C1 (2): http://www.canadians.org/sites/default/files/publications/nosso-direito-a-

agua-11.pdf; 
Ou:http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/maude_nosso_direito_agua.pdf 
 
ANEXO M4C1 (3):http://www6.univali.br/seer/index.php/rdp/article/viewFile/5641/3041 
 
ANEXO M4C1(4): 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2177-70552013000200007&script=sci_arttext 
 
ANEXO M4C1(5): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/ebook_wolkmer_melo.pdf 
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ANEXO M4C1(6): 
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/wolkmer_melo_congr_florense.pdf 
 
ANEXO M4C1(7): 
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/cidades_sust_rec_hidricos_wolker_melo_sevilh
a2012.pdf 
 
ANEXO M4C1 (8): https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/porto_gpncalves_2011.pdf 
 
ANEXO M4C1 (3): https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/marchesan_2011.pdf 
 
 
Recursos aplicados até agosto/2014:R$ 24.059,06  
 
SITUAÇÃO ATUAL:CONCLUÍDO (RESULTADO SERÁ COMPLEMENT ADO COM 
M4C3). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Meta 4 - Componente 2 e 3. Estudo comparado da legislação voltada à gestão dos 
recursos hídricos nos países de ocorrência do Aqüífero Guarani (Brasil, Paraguai, Uruguai 
e Argentina), destacando pontos de convergência e de divergência.  
A partir de dezembro de 2010, com a formalização da participação da FURB no Projeto 
Rede Guarani/Serra Geral, deu-se o passo inicial para a inserção do Grupo de Pesquisa 
em Direito, Coordenado pela Profa. Noêmia Bohn, na discussão de um tema de 
relevância nacional e internacional, que são os aspectos jurídicos da gestão do Sistema 
Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG). Observe-se que, na essência, o 
componente M4C2, que estudaria a legislação brasileira, está contido no M4C3, que a 
estuda em comparação com os demais países abrangidos pelo sistema. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS : 
 

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

• A viagem a Argentina, Paraguai e Uruguai foi um desafio para os professores Katia 
Ragnini Scherer, Giselle Marie Krepsky, Marcos Antônio Mattedi, 
TatianiHeckertBratz e a Mestranda Eliana Pacheco Morastoni, pois o fato de não 
atuarem na área ambiental, especificamente na gestão de recursos hídricos, era 
motivo de receio, principalmente no que tange às conversas que teriam que ser 
encetadas com as pessoas contatadas naqueles países. Porém, todos aceitaram o 
desafio e desempenharam com propriedade as tarefas a que tinham se proposto. 
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• A análise da legislação de recursos hídricos da Argentina, Paraguai e Uruguai não 
pode ser dissociada da análise do sistema politico e administrativo do país, da 
estrutura do seu ordenamento jurídico, da caracterização geral dos recursos 
hídricos e de como vem se dando a sua gestão. Tal análise é extremamente 
complexa, requer um conhecimento tanto da área de direito constitucional, 
administrativo, ambiental e sobre as técnicas do direito comparado.(cf.ANEXO 
M4C3(1)). 

• No relatório técnico jurídico sobre a gestão de recursos hídricos no Paraguai, 
conclui-se, que o Paraguai está instituindo um sistema de proteção ambiental 
sólido, cumprindo os compromissos firmados em Tratados bilaterais e em 
Convênios multilaterais, muitos relacionados diretamente com a temática de 
Recursos Hídricos, o que demonstra o interesse do país em uma gestão ambiental 
equilibrada, descentralizada e democrática. A título de exemplo das ações 
desenvolvidas em âmbito internacional, visando uma gestão transfronteiriça 
consciente de uso racional e sustentável dos recursos hídricos, cumpre citar o 
acordo sobre o Aquífero Guarani, datado de 02 de agosto de 2010, cujos 
signatários são os quatro países abrangidos pelo Aquífero: Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai (ANEXO M4C3(2)). 

• Na missão de pesquisa realizada ao Paraguai, foi possível constatar que a falta de 
regulamentos específicos para a gestão dos recursos hídricos, aliada à 
sobreposição de competências decorrente dessa falta de regulamentação, causa 
uma espécie de letargia dos órgãos competentes, e impede o avanço na proteção 
desses recursos. 

• Como para realização dos estudos referentes à M4C4 foi desenvolvida uma 
metodologia específica, é possível que a mesma venha ainda a ser aplicada 
também a este componente. 

 
 
ANEXO M4C3(1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m4c3.pdf 
 
ANEXO M4C3 (2): http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/acordo-
sobre-o-aquifero-guarani 
 
 
Coordenadora: 
NoemiaBohn/FURB  
 
Equipe: 
Marcos Antônio Mattedi/FURB 
Katia Ragnini Scherer/FURB 
Giselle Marie Krepsky/FURB 
TatianiHeckertBraatz/FURB  
Cibele Fernandes Dias/FURB 
Willian JucelioGoetten/FURB 
3estagiarios 
 
Recursos aplicados até agosto/2014: R$ 37.776,18  
 
 
SITUAÇÃO ATUAL M4C2 E M4C3:EM ANDAMENTO (DEVERÁ TAM BÉM 
COMPLEMENTAR M4C1).  
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________________________________________________________________________ 
 
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 SAIG/SG: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

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

• No segundo período, o objetivo foi institucionalizar as reuniões do grupo de estudo, 
através de um projeto de extensão aprovado pela Pró Reitoria de Pesquisa e 
Extensão da FURB. Foram realizados7 seminários,  com o objetivo de promover  
uma reflexão sobre os aspectos jurídicos que envolvem a gestão do Aquífero 
Guarani/Serra Geral articulada com uma visão interdisciplinar. 

• O Banner apresentado no SIMPÓSIO RH/RGSG/2013, com o título “ESTUDO 
COMPARADO DA LEGISLAÇÃO VOLTADA À GESTÃO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS NOS ESTADOS BRASILEIROS” (disponível em 
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m4c4.pdf) contempla esta 
metodologia e alguns resultados preliminares. 

• A metodologia utilizada por essa pesquisa tem base teórica nos estudos 
comparados, fundamentando-se em Foster et al. (2009) e em Pietersen et al. 
(2010), e consiste num check-list de 20 critérios para a avaliação da governança 
das águas subterrâneas de determinado sistema aquífero, e pode ser assim 
resumida: 
-  levantar os dados relacionados aos critérios nos oito estados brasileiros 
situados na área de abrangência do SAG/SG. Os critérios se dividem em quatro 
domínios temáticos: (1) técnicos; (2) legais-institucionais; (3) coordenação político-
intersetorial; e, (4) operacionais; 
-  atribuir para cada critério uma pontuação de zero (0) a três(3), de acordo 
com a existência de disposições técnicas e/ou legais acerca do mesmo e a 
capacidade institucional para sua implementação. De maneira geral é atribuído 
zero (0) para ausência total do critério; hum (01) para sua previsão em planos e/ou 
na Constituição Estadual e leis estaduais; dois (02) para implementação em 
andamento e/ou regulamentação em instrumentos normativos infralegais 
(decretos, resoluções, portarias); e, três (03) para sua execução e publicidade; 
-  proceder à validação dos dados, mediante entrevistas semiestruturadas 
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com técnico e/ou gestor do órgão de recursos hídricos estadual; 
-  elaborar um ranking da pontuação de cada estado a partir do tratamento 
estatístico dos dados; 
-  redigir artigos e relatório técnico científico. 

• Como resultado parcial da pesquisa, tem-se: identificação da legislação de 
recursos hídricos dos estados brasileiros situados na área de ocorrência do 
SAG/SG; identificação de documentos técnicos e da legislação dos Estados de 
Goiás, Paraná e Santa Catarina aplicável aos seis critérios técnicos e aos nove 
critérios do domínio “legal e institucional”; atribuição de pontuação para cada 
critério de aferição analisado. Até o momento é possível afirmar que a metodologia 
escolhida é apropriada para o estudo comparado da legislação voltada à gestão da 
água subterrânea dos Estados brasileiros e, além disso, propicia uma visão mais 
ampla sobre a Governança das águas subterrâneas sob a ótica técnica, política 
intersetorial e operacional. 

 
ANEXO M4C4 (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m4c4.pdf 
 
ANEXO M4C4 (2): 
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m4c4_-saida_campo_lages.pdf 
 
 
Coordenadora: 
NoemiaBohn/FURB  
 
Equipe: 
Marcos Antônio Mattedi/FURB 
Katia Ragnini Scherer/FURB 
Giselle Marie Krepsky/FURB 
TatianiHeckertBraatz/FURB  
Cibele Fernandes Dias/FURB 
Willian JucelioGoetten/FURB 
3estagiarios 
 
Recursos aplicados até agosto/2014: R$ 18.427,20 
 
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO (CONCLUSÃO EM JUNHO/20 15) 
 
________________________________________________________________________ 
 
Meta 5 – Ações estratégicas de educação ambiental p ara a cidadania capacitando 
agentes públicos, participantes de ONGs e o público  em geral para o uso 
sustentável das águas, e o desenvolvimento de tecno logias agropecuárias 
alternativas como homeopatia e fitoterapia.  
 

 
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). 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
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• A Educação Ambiental abrange de modo transversal as diversas metas e 
componentes do Projeto, o que permite seu trânsito nas mais diversas atividades e 
parcerias, tanto no fomento da rede interna como externamente. Assim, muitas das 
ações são desenvolvidas com pesquisadores de outros componentes e com outras 
instituições (Klabin, Sesc, Epagri ...). Todos os eventos, orientações, produções 
científicas, palestras ministradas, trabalhos apresentados, oficinas pedagógicas, 
saídas à campo são vinculados à área da Educação Ambiental e/ou às áreas de 
abrangência e/ou afloramento do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral 
(SAIG/SG). 

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

• Os principais itens do relatório com relação direta com os itens previstos na 
metodologia apresentada: 
I - Realizadas e 20 horas aulas de curso sobre assuntos relacionados à Educação 
Ambiental e ao gerenciamento dos recursos hídricos como parte da capacitação 
dos acadêmicos dos cursos de Agronomia/ Eng. Florestal/Ambiental, Biologia e 
Informática que irão atuar no projeto como monitores e disseminadores, no 
primeiro semestre de 2008, em reuniões e oficinas com a participação 
dosacadêmicos AdrielWerlich Tigre de Oliveira (UNIPLAC), Aline Pereira Cruz 
(UNIPLAC), Bruna Verediana Müller (CAV/UDESC), Guilherme de Souza Pozenato 
(UNIPLAC), Rodrigo Lechinski Ubaldo (UNIPLAC). 
II e III - Promoção de encontros com a comunidade de cada um dos 
municípios/alvo. Primeiro encontro: apresentação do projeto e constituição dos 
núcleos estratégicos disseminadores; Segundo encontro: apresentação do relatório 
final, retornando os resultados para a comunidade.Realizados encontros 
sequenciais para assegurar o comprometimento dos agricultores e empresários 
com odesenvolvimento de ações de Educação Ambiental em suas propriedades, 
proporcionando às crianças e jovens a oportunidade de desenvolver atividades 
práticas para a produção, recuperação e conservação da mata ciliar, entre 2008 e 
2013. O tema central dos encontros foi o de gerar conhecimento sobre o Aqüífero 
Guarani, assim como formação de agentes disseminadores desses 
conhecimentos.Por ser um componente que trata dos espaços formais e não 
formais de educação, os eventos ocorreram em diversos locais como associações 
de moradores, empresas e unidades escolares das redes municipais e estaduais 
de ensino entre outros citados nos relatórios. Muitas das ações foram 
desenvolvidas com pesquisadores de outros componentes e com outras 
instituições (Klabin, Sesc, Epagri ...).Quanto ao formato e o local de realização 
dependeu sempre da demanda emergente, pois trabalhamos a partir do 
pressuposto de um modelo aberto de educação ambiental.   
IV - 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/Serra Geral. A distribuição será através dos estudantes, para serem 
respondidos por seus familiares e vizinhos. Esta pesquisa não foi realizada de 
forma sistemática, mas sim como parte das oficinas e cursos ministrados em vários 
locais e ocasiões, em diversos municípios da bacia do rio Canoas, e com maior 
intensidade na Vila Camboni, junto ao Centro de Pesquisas da Epagri em Lages. 
V –A produção de material didático-pedagógico sobre o Aquífero Guarani e a Bacia 
Hidrográfica do rio Canoas, especialmente para uso em oficinas e eventos com 
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participação do público-alvo do projeto, constando de: 1.1 Modelo Pedagógico de 
Absorção de Água pelo Arenito Botucatu;1.2 Oficina n° 1: Água do Futuro 
(bebedouro em desuso), acompanhado de um bannercom a chamada “Prove aqui 
a água do futuro”;1.3 Oficina n° 2: Problema de uso  de materiais descartáveis. 
Material: Banner pedagógico, Copos Descartáveis, Canecas de porcelana de cada 
evento. 
VI - Realizados cursos de 10 horas em duas etapas, visando naetapa 1: capacitar 
professores de escolas da educação básica, para o domínio deconteúdo das 
ciências do ambiente por meio de oficinas pedagógicas para que os mesmos 
possam atuar como Educadores Ambientais/multiplicadores; e na etapa 2: trabalhar 
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 dos municípios/alvo, 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 - Ofertadas oficinas pedagógicas de Educação Ambiental nas escolas de 
educaçãobásica e para os agricultores/empresários, especialmente utilizando os 
materiais confeccionados segundo o item Vdestas metodologia e com a 
participação de bolsistas voluntários do projeto - em escolas e, principalmente, em 
eventos patrocinados pelo Projeto RGSG e pela Uniplac. 
VIII - Formação de banco de materiais bibliográficos e recursos audiovisuais para 
subsidiar as atividades. - O banco de materiais bibliográficos tem sido utilizado 
como base para a discussão teórica das questões relativas à Educação Ambiental, 
contempladas nas publicações e textos apresentados em Congressos e 
Seminários pelos pesquisadores do Componente M5C1, e passará a fazer parte do 
acervo do Projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL na sede do projeto situada na 
MidiLages, Campus da Uniplac em Lages. 

 
• Quantitativamente, de março de 2010 a julho de 2013 foram atendidas pelo projeto 

11.595 pessoas de forma direta, e ao considerarmos que cada uma das pessoas 
envolvidas atua como disseminador de conhecimento sensibilizando mais três 
pessoas, teremos aproximadamente 34.785 pessoas atingidas pelo M5C1 da rede 
Guarani/Serra Geral, que é coordenada pela Uniplac. 

 
 
ANEXO M5C1 (1):http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m5c1.pdf 
 
ANEXO M5C1 (2): http://www.uniplac.net/noticias/index.php?id_noticia=3183 
 
ANEXO M5C1 (2): https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/lima_2013.pdf 
 
 
Coordenadora: 
Lucia Ceccato de Lima/UNIPLAC 
 
Equipe: 
Pesquisadores/extensionistas da EPAGRI 
Estudantes de graduação/UNIPLAC 
Estudantes do Núcleo de Educação Ambiental do CAV/UDESC 
 
Recursos aplicados até agosto/2014: R$5.606,64 
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SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO  
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Meta 5 – Componente 2:  Ações estratégicas de Educação Ambiental para o uso 
sustentável das águas superficiais e subterrâneas na Bacia do Rio do Peixe. 
O Componente 2 da Meta 5, atividades de educação ambiental na bacia do Rio do Peixe, 
atingiu plenamente seus objetivos, especialmente com a edição e publicação do livro 
“BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DO PEIXE: NATUREZA E SOCIEDADE”, que teve um 
pré-lançamento durante o I CONGRESSO INTERNACIONAL O FUTURO DA PAGUA NO 
MERCOSUL, em novembro de 2011, e o lançamento oficial em solenidade em Joaçaba, 
com presença de professores, alunos da Unoesc e participantes de instituições locais, 
além de membros do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio do Peixe. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

• Para atingir seus resultados, o grupo da Unoesc encarregado das atividades de 
Educação Ambiental no projeto RGSG utilizou basicamente duas estratégias: 
atividades de Educação Ambiental com alunos de escolas públicas de Joaçaba e 
municípios vizinhos; e o oferecimento de um curso de extensão, intitulado “Bacia 
Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade. 

• O curso foi realizado na Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campus de 
Joaçaba, e teve o apoio, além da Unoesc, da RGSG, da 7ª Gerência de Educação 
de SC e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe (CBHRP). Com carga 
harária de 120 horas, distribuídas em 12 módulos de 10 horas cada, o curso foi 
realizado de agosto a dezembro de 2009, tendo como objetivos principais: formar 
agentes para o desenvolvimento sustentável da CBHRP; capacitar professores da 
CBHRP para que sejam agentes multiplicadores de práticas de gestão sustentável 
dos Recursos Hídricos; capacitar os membros que integram o CBHRP para sua 
atuação na mesma. 

• A partir dos 12 módulos do curso, e contando com a prestigiosa colaboração do 
Prof. Dr. Carlos Walter Porto-Gonçalves, geógrafo responsável pelo primeiro 
módulo, “A geopolítica da água e a crise do conhecimento”, foi organizado e 
impresso o livro “Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade”. 
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• Em seu relatório final do componente, resumido em dois banners elaborados e 
apresentados no SIMPÓSIO RH/RGSG/2013 pela Profa. Gedalva Terezinha 
Ribeiro Filipini, o Prof. Joviles Vitório Trevisol, atualmente ocupando o cargo de 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação na UFFS, em Chapecó, apresenta um 
resumo das atividades realizadas no âmbito do projeto RGSG, elencando 8 
atividades principais, os procedimentos utilizados e os principais resultados obtidos 

• Segundo seus autores, de acordo com o Projeto Rede Guarani Serra Geral, coube 
à META 5, COMPONENTE 2 a tarefa de promover a ligação/integração entre a 
pesquisa e a extensão, entre os pesquisadores e a comunidade regional, entre o 
conhecimento científico produzido pelo projeto e a educação. A dimensão 
educativa, a integração com a comunidade regional e a relevância social foram 
colocadas como aspectos centrais em todas as atividades desenvolvidas. 
Entendeu-se, desde o início, que a gestão de uma bacia hidrográfica é um 
processo político-pedagógico de construção e exercício coletivo da cidadania 
(ambiental). O ser humano deve estar no centro de todo o processo de gestão 
integrada e sustentável dos recursos hídricos no âmbito de uma bacia hidrográfica. 
A participação da comunidade é imprescindível. A participação social deve ser 
continuamente alimentada, pois o envolvimento da comunidade tem uma valorosa 
dimensão educativa e política. Apropriação social do conhecimento é fundamental. 
A educação ambiental cumpre esse papel: o de estimular a apropriação do 
conhecimento existente sobre a bacia hidrográfica, promovendo a consciência 
cidadã e as práticas de gestão sustentável. A gestão sustentável e integrada dos 
recursos hídricos passa, necessariamente, pelo fortalecimento da dimensão 
educativa, da consciência e prática da participação social e política e pelo 
desenvolvimento de tecnologias sociais de gestão de recursos hídricos 

 
ANEXO M5C2 (1) http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m5c2.pdf 
 
ANEXO M5C2 (2) http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m5c2_2.pdf 
 



30 
 
ANEXO M5C2 (3): https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/joviles_2011.pdf 
 
ANEXO M5C2 (4): https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/filipini_et_al_2011.pdf 
 
 
Recursos aplicados até agosto/2014: R$ 17.020,00 
 
SSITUAÇÃO ATUAL: CONCLUÍDO  
 
________________________________________________________________________ 
 
 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.  
Segundo sua coordenadora, “A Homeopatia, desenvolvida há mais de 200 anos, é uma 
ciência que visa reestabelecer integralmente a saúde dos seres humanos, 
animais,plantas, águas e solos. A utilização de preparados homeopáticos na agropecuária 
preserva os recursos naturais, reduz os riscos de contaminação ambiental e proporciona 
liberdade econômica aos agricultores familiares.”. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

• Com a realização de dois cursos, foram capacitadas 180 pessoas que por efeito 
multiplicador estenderam os conhecimentos adquiridos para mais de 1.200 
agricultores familiares dos estados de Santa Catariana, Rio Grande do Sul e 
Paraná. Há demanda para realização de novos cursos. 

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

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

• Também foi possível, durante o curso, mostrar que a homeopatia é uma forma de 
cura que adota metodologia de baixo custo e de grande alcance social. 
Profissionais capacitados em homeopatia irão estimular e multiplicar a adoção 
desta tecnologia nas comunidades rurais, desencadeando um processo contínuo 
de substituição dos insumos convencionais largamente utilizados na agropecuária. 

• Apesar de concluído na modalidade oferecida, os responsáveis pelo curso mantém 
atividade oferecendo cursos rápidos e oficinas em inúmeros locais de Santa 
Catarina e mesmo de estados vizinhos. Há forte demanda para realização de 
novos cursos completos de capacitação. 
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ANEXO M5C3 (1)http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m5c3.pdf 
 
ANEXO M5C3 (2): 
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/cartilha_terapias_nao_residuais.pdf 
 
 
Recursos aplicados até agosto/2014: R$ 82.962,92 
 
SITUAÇÃO ATUAL: CONCLUÍDO. (HÁ DEMANDA PARA CONTINU IDADE). 
 
________________________________________________________________________ 
 
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.  
Este componente foi executado parte em laboratório, através de ensaios em condições 
controladas, parte em experimentos de campo na área pesquisada e em comunidades 
rurais, com análise dos dados e divulgação dos resultados. Compreendeu 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. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

• Ação 5.4.1 –Preparados homeopáticos/fitoterápicos requeridos nas ações de 
Homeopatia Vegetal e Animal foram 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. Foram 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 compreendeu 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 
desenvolvidas nas particularidades requeridas pela experimentação.  

• Ação 5.4.2 – Pesquisa e desenvolvimento da homeopatia/fitoterapia vegetal: 
a) Ensaios de estudo da eficácia das preparações homeopáticas/fitoterápicas em 

condições controladas foram conduzidos 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, medicinais/ornamentais ou outras com características de estado 
patogênicos sujeitas a cultivos em condições controladas. Experimentos foram 
conduzidos em vaso com semeadura/plantio em várias épocas do ano. 
Bioensaios foram 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. 
No cultivo de Brassicas o preparado de Silicea terra na 30CH promoveu o 
aumento de massa seca da parte aérea e radicular, do diâmetro do caule, da 
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altura e do comprimento de raiz nas mudas de brócolis e couve-flor, não 
havendo manifestação de doenças foliares (Alternaria) e da mosca-branca 
(Bemisia), em relação a testemunha sem aplicação. Ensaios com patógenos 
isolados de tomate demonstraram que o desenvolvimento do fungo causador 
da pinta-preta foi significativamente reduzido com as homeopatias 
Arsenicumalbum 80CH; NitricumAcidum 80CH e 100CH; e Staphysagria 6, 30, 
e 60CH em comparação a testemunha sem controle. Em casa de vegetação, 
figueiras tratadas com Belladonna 12CH, calda bordalesa a 0,2% e calda 
sulfocálcica a 0,3% apresentaram menor senescência e menor índice de área 
abaixo da curva de progresso da doença da ferrugem, Ceroteliumfici. Na 
avaliação das altas diluições de Carbovegetabilis e Opium, sobre a quebra da 
dormência de tubérculos de Tropaeolumpentaphyllum, os dados mostraram que 
houve maior brotação de tubérculos tratados com Carbovegetabilis 12CH 
(76,7%), em relação a não tratados (63,4%). Na avaliação de brotações por 
tubérculo, Opium 30CH mostrou-se superior com 1,45 brotações por 
tubérculos, em relação a não tratados (1,26). Portanto, a utilização de 
substâncias altamente diluídas mostrou potencial na superação da dormência e 
no aumento da brotação de tubérculos de crem, indicando a necessidade de 
prosseguimento dos estudos. Na avaliação de matrizes homeopática oriundas 
de duas farmácias, utilizou-se o Arsenicum álbum com modelo aplicado em 
sementes de feijoeiro, avaliando-se a resistividade da água. Dados 
comparativos mostraram diferença significativa entre a farmacia1 e 2, havendo 
interação entre as potências e farmácias. Os tratamentos com homeopática 20, 
30 e 1000CH foram superiores aa tratamento com água. A resistividade medida 
foi significativamente diferente entre as farmácias e entre CHs e testemunhas 
testado, o que demostra poder influir na aplicação das homeopatias a campo, 
demandando, portanto controle das matrizes homeopatica, proposta sendo 
executada atraves da analise biofotonica de um projeto de doutorado. 

b) Experimentação em homeopatia/fitoterapia vegetal a campoforam conduzidos 
em áreas experimentais e junto a comunidades rurais nos casos possíveis, 
avaliando-se a eficácia de preparados homeopáticos/fitoterápicos 
desenvolvidos no laboratório.  
Pesquisa com cebola constou de experimentos conduzidos no Alto Vale do 
Itajai. O ensaio para avaliar o efeito de altas diluições de Natrummuriaticum e 
de calcário de conchas em cebola demonstrou que calcário de conchas na 
dinamização 6CH reduziram a incidência de tripes. O rendimento pós-colheita 
foi incrementado pela associação de altas diluições de calcário de conchas 
6CH com Natrummuriaticum12CH. Os danos foliares causados por tripes, 
severidade de míldio, teor de clorofila, e variáveis de produtividade não foram 
influenciados pelos tratamentos. Experimento com uso de altas diluições de 
Sulphurno manejo da incidência de tripes, míldio, indice de clorofila e 
produtividade de cebola em sistema orgânico, mostrou que a incidência de 
tripes, índice de clorofila, produtividades total e comercial, peso médio de 
bulbos total e comercial, conservação pós-colheita, não foram influenciadas 
pelos tratamentos.  
Experimentos com figueira a campo (dois ciclos) utilizando preparados 
homeopáticos foram conduzidos na área experimental do IFC-Concordia. 
Dados demonstraram que figueiras tratadas com Belladonna 12CH, calda 
bordalesa a 0,2% e calda sulfocálcica a 0,3% apresentaram menor índice de 
área abaixo da curva de progresso da ferrugem (Ceroteliumfici) e menor 
incidência dessa doença e em comparação com a testemunha sem aplicação e 
no conjunto das sete avaliações. Estes resultados foram confirmados no 
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segundo experimento. Portanto, a homeopatia Belladonna tem potencial de uso 
em cultivo orgânico de figueira igualando-se ao padrão caldas bordalesa e 
sulfocálcica. 
Experimentos com uso de preparados homeopáticos no cultivo do repolho 
foram conduzidos a campo (1) e em propriedade de agricultor (1). Os 
tratamentos utilizados foram os preparados homeopáticos de Arnica 
montana,Silicea terra, Carbovegetabilise Sulphur na 6CH e 30CH; e água como 
testemunha. O preparado de Sulphur na 6CH aumentou a massa seca da parte 
aérea e radicular em mudas e a produção de cabeças de repolho, bem como o 
incremento da massa fresca e seca das inflorescências em brócolis. O 
preparado de Sulphur na 6CH também reduziu significativamente a ocorrência 
do pulgão em plantas de repolho e brócolis e o percentual de danos da traça-
das-crucíferas em brócolis. O preparado de Sulphur na 30CH aumentou a 
massa seca da parte aérea e radicular e altura da plântula em mudas de 
repolho, bem como oincremento da massa seca da parte aérea e radicular e 
diâmetro do caule em mudas de couve-flor. A ocorrência do pulgão, a 
incidência da alternariose e a podridão-negra foram reduzidas quando tratadas 
como o preparado de Sulphur na 30CH em plantas de brócolis. O preparado de 
Silicea terra na 30CH incrementou a massa seca da parte aérea e radicular, 
altura da plântula, comprimento de raiz e diâmetro do caule, em mudas de 
brócolis, bem como a massa seca da parte aérea e radicular e diâmetro do 
caule em mudas de couve-flor. O preparado de Silicea terra na 30CH também 
aumentou a produção de cabeças de repolho e reduziu a incidência da 
podridão-negra em plantas de brócolis. Conclui-se que preparados em altas 
diluições influenciam na produção e no manejo de insetos-praga e doenças de 
plantas de repolho, brócolis e couve-flor, sob sistema orgânico. 
Manejo fitossanitário da batata com preparados homeopáticos de 
Silicia,Hypericume bioterápicos de requeima (Phytophthorainfestans), 
combinados, cada qual nas dinamizados 6, 12 e 60CH (ordem de diluição 
centesimal hahnemanniana) foi avaliado em experimento a campo na área 
experimental e em propriedade de agricultor. O destaque para ambos 
experimentos foi com o tratamento de Silicia na 6CH que aumentou a 
produtividade de tubérculos e reduziu a ocorrência e os danos causados pelo 
inseto desfolhador Systenatenuis. O preparado homeopático Silicia promoveu 
respostas positivas em relação a produção de tubérculos e a ocorrência de 
insetos. A homeopatia de Silicia atuou nas características fisiológicas e no seu 
metabolismo e atuando na resistência da planta de batateira, onde o preparado 
homeopático age diferentemente de acordo com a espécie utilizada e a 
dinamização e sua frequência de aplicação. 
O tomateiro a campo foi manejado com preparados em altas diluições de 
Staphysagria, Arsenicumalbum, Sulphurna dinamização 12CH (centesimal 
hahnemaniana) e, Arnica montana, Sulphur,  nosódios de tomateiro e de juá 
(Solanumaculeatissimum), nas dinamizações 12 e 24DH (decimal 
hahnemaniana). Observou-se que o nosódio de tomateiro na 12DH e 24DH 
suprimiram a incidência de septoriose nas plantas tratadas. Em avaliação pós-
colheita, frutos foram tratados com Calcareacarbonica nas dinamizações 6, 12, 
24CH. Avaliou-se atributos químicos e físicos dos frutos. Calcareacarbonica em 
tratamento pós-colheita não interferiu na acidez, SST (° Brix), firmeza e perda 
de massa fresca dos frutos. Embora, Calcareacarbonica24CH retardasse a 
formação de frutos do tipo molho. O uso de preparados em altas diluições no 
tratamento do tomateiro tem potencial eficácia de substituir pesticidas que são 
utilizados na cultura do tomate, e poderia ser adequado para preencher 
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requisito legal para o sistema orgânico de produção.  
c) Para o manejo homeopático/fitoterápico da formiga cortadeira, preparados 
homeopáticos e fitoterápicos na forma de isca e “spray” foram 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. Para tal fim houve coleta de formigas cortadeiras em várias 
altitudes na área de abrangência do projeto. Matrizes oriundas de farmácia 
foram também elevadas na potencia de uso a campo. Os preparados obtidos 
foram levados a campo para avaliar experimentalmente sua eficácia. Atividade 
forrageira de formigas cortadeiras Acromyrmex spp. submetidas a preparações 
homeopáticas foi reduzida, significativamente com uso de Belladonna na 
dinamização 30CH a partir do sexto dia de aplicação. O efeito do tratamento 
homeopático prolongou-se 20 dias após a última aplicação. Os preparados 
homeopáticos nosódio de formigas cortadeiras e do fungo de formigueiro 
causam significativa redução de forageamento de formigas cortadeiras 
Acromyrmex spp., igualando-se à homeopatia Belladonna, na mesma 
dimamização de 30CH. 
A avaliação do efeitode preparaçõesaltas diluiçõessobre as atividadesde 
movimentaçãoede forrageamentodeAttasexdenspiriventris mostrou que 
preparações na30CH(centesimal trigésimadiluiçãoHahnemaniano) de nosodios 
de A.sexdenspiriventrise da homeopatia Belladonnareduziu asatividadesde 
formigasa partir do quintodiaapós a primeira aplicação. O efeito dos 
tratamentosduroumais de 20 diasapósaúltima aplicação. O usode 
preparação30CH tem potencial de aplicação no manejo ecologico das formigas 
cortadeirasAtta e é ummétodo nãoresidualpara gerenciarformigas cortadeiras. 

Ação 5.4.3 – Terapêutica homeopática animal 
a) Aplicação do Método repertorial Gênio Epidêmico - Em rebanho leiteiro na 
região de Criciúma-SC foram testados medicamentos homeopáticos para 
tratamento de mastite em rebanho leiteiro.  A escolha dos preparados 
homeopáticos seguiu a análise repertorial pela metodologia do Gênio 
Epidêmico, realizando o tratamento a partir de um único medicamento 
administrado a todos os animais acometidos pela enfermidade. Neste caso 
utilizou-se o Teste de Mastite da Califórnia, mais conhecido como CMT como 
referencial para a análise do tratamento homeopático, onde foram tratadas 
apenas as vacas que apresentaram reações positivas perante o teste. O 
acompanhamento do rebanho deu-se por 6 meses, onde o medicamento 
homeopático utilizado foi Phosphorusnas potências CH12, CH14, CH16 e LM3. 
O tratamentos teve eficácia comprovada na grande maioria dos casos, sendo 
que os animais que não responderam tiveram suspensão do remédio e 
repertorização individual resultando na eliminação das reações positivas ao 
CMT. O tratamento homeopático mostrou-se eficiente no tratamento de 
mastites subclínicas, frente às práticas tradicionais alopáticas muitas vezes 
ineficazes nestes casos e até desaconselhadas pela clínica veterinária. No 
caso da homeopatia conseguimos debelar a doença sem prejuízos para o 
produtor com descarte de leite, pois a mesma não deixa resíduos para as 
pessoas e animais que se alimentarem dele, nem tão pouco resíduos poluentes 
ao meio ambiente. Conclui-se que o uso de Medicamentos Homeopáticos, na 
forma de repertorização método “Gênio Epidêmico”, para o tratamento de 
mastites clínicas e subclínicas foi eficaz e sua utilização estendeu-se em 13 
municípios num total de 20 propriedades atualmente acompanhadas no sul do 
estado de SC. 
b)- Uso de Bioterápicos em vacas com mastite subclinica. O uso de 
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bioterápicos, que são preparados elaborados a partir da matéria prima do 
próprio agente causador e o tecido afetado, também chamados de nosódios foi 
testado para controle de mastite subclínica. Para tanto, leite e pus, contendo o 
microorganismo/agente patológico foram coletados de vacas acometidas pela 
mastite. O bioterápico foi produzidos a partir da cultura bacteriana total dos 
quartos mamários positivos para o Califórnia Mastite Teste (CMT), no 
tratamento de vacas com mastite subclínica. O tratamento de vacas 
acometidas de mastite foi acompanhado e resultados mostraram que 
osbioterápicos assim preparados e administrados têm o potencial de reduzir 
esta patologia de forma individualizada em vacas tratadas. 
c) Implementação da Homeopatia nos rebanhos a Campo. A homeopatia foi 
divulgada em tópicos nos cursos de pecuária leiteira conduzidos nos centros de 
treinamentos da Epagri. Atualmente, o rebanho leiteiro do Centro de 
Treinamento de Agronômica está sendo medicado com Homeopatia e serve de 
demonstração na capacitação de agricultores. Outro exemplo é o Curso de 
Formação de Jovens Rurais, em municípios do Alto Vale do Itajaí onde é 
oportunizado conhecer a homeopatia.  
d) Controle de vermífugos em ovinos pelo uso de Homeopatia. Utilizou-se o 
método repertorial por Queixa principal onde o medicamento 
Spigeliaanthelmiafoi indicado. Vermífugos convencionais foram administrados 
em lote separado. Dose única mensal de Spigeliaanthelmia CH 30 via oral e 
outro lote que não recebeu medicação homeopática formaram ao todo o 
desenho experimental. A avaliação dos resultados foi feito baseado no Método 
Famacha e Contagem de OPG. Foi realizado um acompanhamento por 5 
meses onde se fez mensalmente contagem OPG a avaliação pelo método 
Famacha quinzenalmente. Todos os animais foram manejados juntos e quando 
necessário foi aplicado medicação convencional a base de levamisole para 
animais de qualquer lote, para não por em risco nenhum animal do proprietário. 
Os resultados não mostraram diferença entre os tratamentos, pois os lotes 
tiveram diminuição de contagem de OPG e também melhoria do Grau 
Famachamédio nos animais. Alguns animais com problemas crônicos de 
verminose detectados pelo Método Famacha apresentaram significativa 
melhora o que pode indicar alguma utilidade do medicamento homeopatico. 
Este trabalho sugere que seja feito sempre uma repertorização para cada 
rebanho para um melhor resultado do uso da Homeopatia, mas que o uso da 
Spigeliaanthelmia pode ser indicado em alguns casos desde que com uma boa 
repertorização e haja concordância com a matéria médica. 

Ação 5.4.4 – Adubação não poluente 
Visando avaliar o efeito de fertilizantes minerais e resíduos orgânicos no 
percolado do solo, como estimativa da contribuição ao lençol freático, o 
primeiro experimento foi conduzido em colunas de PVC de 200 mm de 
diâmetro, compostas por 2 anéis, preenchidas com solo e com cobertura de 
acículas de Pinus.  O primeiro experimento, com os tratamentos: testemunha – 
apenas papel filtro sob o solo; e acícula de Pinus nas doses de 110; 220 e 440 
g (45%umidade), foi conduzido com as aplicações periódicas dos pulsos de 
água (equipo de soro gotejador, Figura 01) até 19 de dezembro. O percolado 
foi coletado a cada aplicação, o que totalizou 45 amostras líquidas. Conforme o 
planejado, o experimento foi conduzido e as amostras coletadas estão 
armazenadas em geladeira para posterior análises quanto teor de minerais 
(Na, K, P, Ca, Mg, Cu e Zn), nitratos, compostos fenólicos, resina ácida e 
polímeros, conforme StandardtMethods for ExaminationofWaterandWastewater 
(2005). Como principal resultado destaca-se que a deposição de acículas de 
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Pinus taeda L. na superfície de um Cambissoloálico textura franco arenosa 
pode alterar a qualidade da água do lençol freático. O manganês foi o elemento 
que apresentou os maiores teores na água percolada, o que sugere riscos de 
contaminação da água de recarga do aquífero. Os resultados foram 
apresentados no XXVI Congressos Brasileiro de Agronomia. Gramado, 2009 
(RECH, T. D. ; COELHO, C. M. M. ; ZANATTA, João Claúdio ; KLOCK, A. . 
Efeito da acícula e de mudas de pinus na qualidade da água percolada em 
colunas de um Cambissoloálico típico da região de recarga do Sistema 
Aqüífero Integrado Guarani/Serra Geral. In: XXVI Congressos Brasileiro de 
Agronomia, 2009, Gramado. Anais do XXVI Congressos Brasileiro de 
Agronomia. Gramado, 2009). Na sequência dos trabalhos foi realizado 
experimento com a mesma estrutura do experimento anterior, utilizando esterco 
de poedeira e esterco de bovinos, com doses equivalentes às recomendadas 
Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e ao dobro das mesmas. Como 
testemunha foi utilizada a adubação recomendada com fertilizante mineral 
comercial. A planta teste utilizada foi a aveia. Não se observou alteração na 
qualidade da água percolada ou acúmulo no solo, sendo concluído que tais 
fertilizantes, utilizados nas doses recomendadas e controle do escorrimento 
superficial, não oferecem risco à qualidade da água.  

 
 
ANEXO M5C4 (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m5c4.pdf 
 
ANEXO M5C4 (2): http://www.aba-
agroecologia.org.br/revistas/index.php/cad/article/view/11667/8066 
 
ANEXO M5C4 (3): 
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/ribeiro_sousa_et_al_2011.pdf 
 
ANEXO M5C4 (4): https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/fernandes_et_al_2011.pdf 
 
ANEXO M5C4 (5): https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/santos_et_al_2011.pdf 
 
ANEXO M5C4 (6): https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/teixeira_et_al_2011.pdf 
 
ANEXO M5C4 (7): 
http://www.tudosobretomate.com.br/publicacoes/art_horticultura/2012/art04.pdf 
 
ANEXO M5C4 (8): 
https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/dissertacao_modolon_2010.pdf 
 
ANEXO M5C4 (9):http://rca.cav.udesc.br/rca_2013_3/4Rosa%20et%20al.pdf 
 
ANEXO M5C4 (10):http://www.scielo.cl/pdf/idesia/v31n3/art13.pdf 
 
ANEXO M5C4 (11):https://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/11/rosa_et_al_2011.pdf 
 
ANEXO M5C4 
(12):http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/14418/pdf 
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Recursos aplicados até agosto/2014: R$ 49.729,76  
 
 
SITUAÇÃO ATUAL:EM ANDAMENTO  
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Meta 5 – Componente 5:  Incluir a temática da gestão integrada das águas superficiais e 
subterrâneas nas pesquisas e atividades de educação ambiental da UNOCHAPECÓ. 
Os trabalhos iniciais estão sendo realizados com recursos próprios da Universidade e 
espera-se, como resultado do Componente 5 da Meta 5, capacitar técnicos e agentes 
para aplicação de tecnologias e disseminação dos conhecimentos adquiridos visando o 
uso sustentável dos recursos hídricos nas áreas de abrangência do projeto. Além disso, 
sensibilizar a comunidade à necessidade de preservação desses recursos, de otimização 
no uso da água e de cessação da poluição da mesma. 
A partir da divulgação dos dados respectivos, os agricultores poderão ser capacitados 
para 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. E os cidadãos, de modo geral, terão condições de participar ativamente 
na construção de políticas de saneamento básico mais condizentes com a Gestão 
Integrada dos Recursos Hídricos. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

• Tese de doutorado da Profa. Dra. Marcilei Andrea PezenattoVignattijunto ao 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC, orientada pelo Prof. Dr. Luiz 
Fernando Scheibe e com o título “Modificações Territoriais Induzidas pelas Usinas 
Hidrelétricas do Rio Uruguai, no Oeste Catarinense”, defendida em março de 2013, 
sobre a implantação de grandes centrais hidrelétricas ao longo do curso do rio 
Uruguai. 

• A participação no grupo de pesquisas da Rede Guarani/serra Geral contribuiu para 
a formação científica da Profa. Marcilei, que atualmente milita na política municipal 
de Chapeco no cargo de Vereadora, o que lhe dá possibilidade de atuação efetiva 
na aplicação dos princípios da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH). 

• No âmbito da UnoChapecó, a atual responsável pela coordenação da M5C5 é a 
Profa. Maria Assunta Busatto, que lidera também o núcleo de pesquisa em 
Ambiente e Saúde da instituição. A implantação efetiva das atividades previstas na 
Metodologia desse componente é prevista para o ano de 2014, com o uso de 
equipamentos parcialmente adquiridos com recursos do projeto RGSG-SC/ICI, bem 
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como com recursos de custeio a serem transferidos ao mesmo, a partir da 
complementação de recursos do projeto RGSG para seu efetivo funcionamento 
neste período. 

 
ANEXO M5C5(1): http://tede.ufsc.br/teses/PGCN0512-T.pdf 
 
Coordenadora: 
Maria Assunta Busato/Unochapecó 
 
Equipe: 
Ana Cristina Confortin - Unochapecó 
Elaine Maria Lucas Gonsales - Unochapecó 
MarcileiVignatti – Unochapecó 
Camila kissmann – Unochapecó 
Adriana kloch – EPAGRI 
Ingrid Wentz – ONG SOS Terra 
Jacir Dal Magro - Unochapecó 
 
Não foram aplicados recursos referentes ao Convênio  Fapeu/Fapesc. 
 
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO 
 
________________________________________________________________________ 

 
Meta 6 – Implantação, consolidação e ampliação da R EDE GUARANI/SERRA GERAL 
em Santa Catarina e criação de um sistema de gerenc iamento de informações, 
controle e interação com os pesquisadores nos três estados.  
 
 
Meta 6:  Fomentar a participação dos  pesquisadores e instituições envolvidas  no projeto 
RGSG, 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 à 
sociedade notícias e artigos acerca de temáticas  relevantes para as pesquisas.  
A coordenação da Rede, desde a concepção do projeto exercida pela Profa. Dra. Maria 
de Fátima S. Wolkmer,  e somente a partir de junho de 2011 assumida cooperativamente 
pelos Profs. Drs. Luiz Fernando Scheibe, como coordenador a RGSG, e Tássio Dresch 
Rech, como Coordenador da Meta 6, caracterizou-se desde o início do projeto pela busca 
de melhor entrosamento entre todos os participantes, promovendo para isso Seminários 
de Integração, reuniões do Conselho Superior Deliberativo, a criação e constante 
atualização de um site do Projeto – www.rgsg.org.br– e, finalmente, a de um blog – 
www.rgsgsc.wordpress.com-, além de inúmeras visitas às antigas e novas instituições 
participantes, especialmente a Unochapecó e a UnC/Concórdia, que, embora não tenham 
recebido diretamente recursos do projeto RGSG, já vêm realizando inúmeras atividades. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS: 
 

• Obtenção dos recursos da Emenda Coletiva da Bancada Catarinense, da Agência 
Nacional de Águas (ANA/CNPq) e da Fapesc; Implantação e funcionamento da 
REDE GUARANI/SERRA GERAL; Elaboração do Projeto RGSG e do Projeto 
RGSG-SC/ICI, da logomarca, do site www.rgsg.org.br e do blog 
www.rgsgsc.wordpress.com, o qual vem contando no ano de 2014 com uma média 
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de 300 acessos/mês, representando, portanto, um importante meio de divulgação 
do Projeto RGSG. Todos os anexos a este Sumário Executivo encontram-se 
devidamente publicados e disponíveis neste sítio, que já foi acessado por pessoas 
de 28 países. 

• Coordenação de todas as atividades relatadas acima, referentes às Metas e 
Componentes do Projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL (RGSG), e do Projeto 
associado, REDE GUARANI/SERRA GERAL – SANTA 
CATARINA/INFRAESTRUTURA, CAPACITAÇÃO E INTERVENÇÃO (RGSC-
SC/ICI)..ANEXO M6 (1), (2), (3) 

• Promoção, junto com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do Seminário: “O 
Futuro da Água em Santa Catarina: Gestão Integrada dos Recursos Hídricos”, nos 
dias 01 e 02 de abril de 2009, em que os temas debatidos foram: Água e Gestão 
Ambiental; O Plano Nacional de Águas Subterrâneas e Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos; Água, Desastres Naturais e Projetos de Pesquisa em Santa 
Catarina. Este seminário contou com a presença de convidados nacionais e da 
Espanha, entre eles o Prof. Álvaro Sanchez Bravo e o Eng. Antonio Palau Ybars, 
Gerente de Meio Ambiente para a Produção Hidráulica, de Sevilha. Do Brasil, 
participaram o Prof. Dr. Ricardo Hirata, da USP; João Bosco Senra, do MMA; e 
Nelton Friedrich, da Itaipu Binacional (ANEXO M6 (4). 

• Coordenação do I CONGRESSO INTERNACIONAL O FUTURO DA ÁGUA NO 
MERCOSUL, realizado no Auditório Antonieta de Barros da ALESC em 
Florianópolis, e que contou com representantes da Argentina e do Paraguai, além 
de conferencistas da Alemanha, Espanha, Portugal e Canadá. ANEXO M6 (5) 

• Participação intensa da coordenação do projeto em eventos para a discussão da 
questão das águas em Santa Catarina, a partir dos trabalhos da Rede: Um dos 
principais produtos a serem alcançados pelo Projeto foi efetivamente a colocação 
das águas subterrâneas na pauta dos debates em toda a região Oeste do Estado, 
através de apresentações não apenas nas universidades e outras escolas, como 
na Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC), Sindicato 
dos Agricultores de Palmitos, rádios e televisões (ANEXO M6 (6) 

• Em parceria com a Cap-Net Brasil – Rede Brasileira de Capacitação em Recursos 
Hídricos, a Rede Guarani/Serra Geral e a Universidade de Santa Catarina – UFSC, 
realizaram nos dias 23 a 27 de setembro de 2013 (horário integral), na UFSC, em 
Florianópolis, SC, o curso Gestão Integrada de Recursos Hídricos – GIRH com 
ênfase em Águas Subterrâneas.  ANEXO M6 (7), (8). 

• Elegendo a gestão integrada das águas (superficial e subterrânea) como eixo 
temático e catalizador da pesquisa e promovendo ampla articulação de 
pesquisadores de universidades, instituições de pesquisa, fundações, para 
favorecer o fluxo de informações e a socialização desse conhecimento, a 
Coordenação da REDE contribuiu na criação e divulgação de saberes científicos 
para um amplo debate centrado nos problemas de gestão de águas e para a 
tomada de decisões e ações necessárias ao desenvolvimento socialmente 
sustentável em Santa Catarina. Um dos principais produtos alcançados pelo 
Projeto foi efetivamente a colocação das águas subterrâneas na pauta dos debates 
em toda a região Oeste do Estado.(ANEXO M6 (6). 

• No SIMPÓSIO RH/RGSG/2013, foi apresentado um banner referente à dissertação 
de mestrado do pesquisador Luciano A. Henning, intitulada “Uma abordagem 
crítica do Projeto Rede Guarani/Serra Geral (RGSG), no Estado de Santa Catarina: 
espaços de dependência e espaços de compromisso”, na qual o autor analisa o 
processo histórico do Projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL, comentando, a 
respeito do funcionamento das redes, que as Instituições (Universidades e 
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Instituições de fomento) influenciam e moldam a conduta dos pesquisadores e as 
interações que entre eles se estabelecem. Sendo a pesquisa um processo 
interativo, estará, por conseguinte, fortemente dependente do contexto 
institucional.(ANEXO M6 (2), (3). 

• Tendo em vista que a produção do Gás de Xisto por Fraturamento Hidráulico 
(Fracking) pode ameaçar a qualidade das águas do Sistema Aquífero Integrado 
Guarani/Serra Geral (SAIG/SG), a Rede Guarani Serra Geral liderou, a partir de 
abril de 2-13, uma campanha nacional de esclarecimento sobre Gás de Xisto, com 
intervenções na SBPC, Câmara Federal, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 
universidades, sindicatos, entrevistas em televisão, jornais e revistas. (ANEXO M6 
(9), (10) 

• Visando a ampla divulgação dos resultados de todo o projeto RGSG entre a 
sociedade catarinense e brasileira, está sendo desenvolvido em parceria com a 
TVUFSC e com a participação do cineasta Zeca Pires o projeto de um vídeo 
documentário, a ser oferecido eventualmente como uma série televisiva, com o 
título provisório de “Corredor das Águas”, ou “Corredor das Nascentes”. Foram já 
obtidas imagens de diversos aspectos da região de ocorrência do SAIG/SG, bem 
como entrevistas com importantes personalidades ligadas à questão da gestão 
integrada e sustentável dos recursos hídricos. Esse vídeo deverá ter continuidade 
e ser também apoiado por novo aporte de recursos do RGSG. Como forma de 
divulgação preliminar, partes dessas entrevistas já estão sendo divulgadas nos 
intervalos da programação da TVUFSC (ANEXO M6 (11), (12), (13).  
 

 
ANEXO M6 (1): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m6.pdf 
 
ANEXO M6 (2)  
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/09/dissertacao_henning_rgsg_ufsc_2013.pdf 
 
ANEXO M6 (3): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/10/banner_m6_luciano.pdf 
 
 
ANEXO M6 (4): http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/noticia_single/futuro-da-agua-e-
tema-de-seminario-na-assembleia-legislativa 
 
 ANEXO M6 (5):http://rgsgsc.wordpress.com/eventos/futuro-da-agua-mercosul-2011/ 
 
ANEXO M6 (6):http://rgsgsc.wordpress.com/2014/01/07/ufsc-entrevista-luiz-fernando-
scheibe/ 
 
ANEXO M6 (7):http://rgsgsc.wordpress.com/2013/07/17/curso-gestao-integrada-de-
recursos-hidricos-com-enfase-em-aguas-subterraneas-em-florianopolis-sc/ 
 
ANEXO M6 (8): http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/07/ementa_curso_capnet.pdf 
 
ANEXO M6 (9): 
http://rgsgsc.files.wordpress.com/2013/08/carta_presidenta_xisto_oficio_081.pdf 
 
ANEXO M6 (10): http://rgsgsc.wordpress.com/noticias/fracking/ 
 
ANEXO M6 (11): http://rgsgsc.wordpress.com/2014/07/08/vinheta-tv-ufsc-ricardo-hirata/ 
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ANEXO M6 (12): http://rgsgsc.wordpress.com/2014/07/08/vinheta-tv-ufsc-maude-barlow/ 
 
ANEXO M6 (13): http://rgsgsc.wordpress.com/2014/07/08/vinheta-tv-ufsc-paulo-affonso-
leme-machado/ 
 
Coordenadores: 
TassioDechRech/EPAGRI  
Carlos Eduardo de Liz /UNIPLAC 
Luiz Fernando Scheibe/UFSC 
 
Recursos aplicados até agosto/2014 (Incluindo relaç ões institucionais e aspectos 
administrativos do projeto): R$ 381.075,90 
 
SITUAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO.  
________________________________________________________________________ 
 

CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS DO PROJETO 
REDE GUARANI/SERRA GERAL: 

 
          No início de 2014, foi aprovada a prorrogação de prazo para utilização da primeira e 
segunda parcelas dos recursos fonte FAPESC, repassados para a FAPEU em 25 de 
novembro de 2010 e 20 de setembro 2012 respectivamente, referentes ao CONVÊNIO 
FAPEU/FAPESC nº 16.261/10-2.  
 A solicitação visou adequar o ritmo de desembolso dos recursos às necessidades 
imediatas do projeto, tendo em conta o saldo ainda existente, indispensável para a 
realização das atividades propostas, enquanto aguardamos a execução e finalização dos 
processos de licitação realizados por esta Fundação. 
 Foi, também, aprovada a prorrogação para 2014 do atual Convênio 
CAIXA/FAPESC, de modo a viabilizar o aproveitamento dos recursos, destinados pela 
Bancada Parlamentar de Santa Catarina à pesquisa, ao melhor conhecimento e à busca 
de dados para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos de 
nosso estado, através do Projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL – SC/ICI. 
           Na licitação referente aos equipamentos de laboratório, efetuada com sucesso em 
dezembro de 2013, foram contempladas diversas ações do projeto RGSG-SC/ICI gerando 
obrigações de contrapartidas à Caixa Econômica Federal, para cujo cumprimento será 
necessário contar com suplementação de recursos de custeio para as metas e 
componentes respectivos, do projeto RGSG. A necessidade se explica, pois muitos dos 
recursos de custeio iniciais tiveram que ser utilizados para pagamento de serviços de 
terceiros (análises químicas, aluguel de veículos), além da defasagem referente à inflação 
no período de duração do projeto, cujo orçamento inicial foi feito no ano de 2007. Alguns 
componentes foram também estendidos, e foram incorporadas ao projeto inicial três 
novas instituições: a FURB, a UNOCHAPECÓ e a UnC. No caso da Meta 6, cada 
prorrogação implica também em novas despesas com salários. 
          Em agosto de 2014 encontram-se ainda em fase de execução, embora já com 
significativos resultados preliminares, quatorze componentes referentes a cinco das metas 
originais do projeto (a M3 está sendo considerada como já concluída). Para a conclusão 
de doze desses componentes será necessário contar com suplementação de recursos, 
ainda no ano de 2014 e, possivelmente, durante o ano de 2015. O quadro 1, abaixo, 
sintetiza os recursos necessários para o RGSG, relacionando-os aos projetos que foram 
ou estão sendo contemplados com recursos do RGSG-SC/ICI nas licitações recentes ou 
previstas para implantação imediata na FAPESC: 
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QUADRO 1: Recursos suplementares de custeio do projeto RGSG, e respectivos sub-
projetos do projeto RGSG-SC/ICI, para 2014-2015. 
 
META/COMPONENTE SUPLEMENTAÇÃO  PROJETOS ICI CONTEMPLADOS  

    
Meta 1 comp 1 137.327,00 UFSC 3 UFSC 4 UFSC 5 
Meta 1 comp 2   
Meta 1 comp 3   
Meta 1 comp 4   
Meta 1 comp 5   
Meta 1 comp 6 15.000,00 UnC 1 
Meta 2 comp 1 10.000,00 UNOESC 1 

Meta 2 comp 2 86.507,00 UFSC 2  
UDESC 

1 
EPAGRI 

2 

Meta 2 comp 3 15.000,00 
UNOCHAPECO 

2 
Meta 2 comp 4 15.000,00 UnC 2 
Meta 3 comp 1   
Meta 4 comp 1   
Meta 4 comp 2 22.888,00 FURB 1 
Meta 4 comp 3 11.180,00 FURB 1 
Meta 4 comp 4 21.388,00 FURB 1 
Meta 5 comp 1   
Meta 5 comp 2   
Meta 5 comp 3   
Meta 5 comp 4.12 72.330,00 EPAGRI 1 
Meta 5 comp 4.3   
Meta 5 comp 4.4   

Meta 5 comp 5 14.000,00 
UNOCHAPECO 

1 
Meta 6 comp 1 129.380,00 REDE 
TOTAL DO PROJETO  550.000,00 

 
          Uma proposta preliminar de suplementação de recursos de custeio foi apresentada 
durante a sessão de encerramento do SIMPÓSIO RH/RGSG/2013, e a proposta 
consolidada, com especificação para todas as metas/componentes a serem 
contemplados, está sendo elaborada e será enviada oficialmente à Direção Geral da 
FAPESC, para os devidos encaminhamentos e possível busca de parcerias com as 
demais fontes de financiamento do projeto. 
 
 
 Florianópolis, 06 de outubro de 2014. 
 
 
  
 
 Prof. Dr. Luiz Fernando Scheibe  
                              Coordenador do Projeto REDE GUARANI/SERRA GERAL em SC 
 
 
 


