
RGSG – MEMORANDO 01 – ABRIL 2020 
 

Prezados/as companheiros/as da REDE GUARANI/SERRA GERAL, 

 

        Em meio ao que se prenuncia como mais um "Ponto de Mutação", como 

o apontado por Fritjof Capra ao se referir à revolução ambiental dos anos 

1970, estamos sendo sacudidos pela notícia de que, ao contrário do que 

acreditávamos, a Caixa Econômica Federal, unilateralmente, negou a 

prorrogação da vigência do Contrato de Repasse 0215.221-13/2006 

CAIXA/FAPESC, que viabilizaria a execução do novo projeto de 

AMPLIAÇÃO DAS METAS, Projeto RGSG-SC/ICI (Ver Ofício Fapesc 

072/2020, ANEXO 1).  

 

 Pode-se dizer que a negativa foi unilateral pois, em resposta a uma 

consulta por nós efetuada à  direção da ANA - Agência Nacional de Águas 

- recebemos a informação de que "...a ANA não se opõe a uma eventual 

prorrogação de prazo para a utilização dos recursos remanescentes...” sendo, 

no entanto, condição necessária para tal prorrogação a aquiescência da 

Caixa. A provisão legal para utilização dos rendimentos de projetos 

encontra-se na Lei 8666/93 e suas regulamentações posteriores. 

Até então, a instrução por nós recebida era no sentido de que o acesso 

a esses rendimentos, via ampliação das metas,  só seria liberado após a 

aprovação - já concretizada - das respectivas contrapartidas e a utilização 

completa do montante inicial do projeto - o que deverá ocorrer com o 

pagamento da última licitação efetuada, apenas após o encerramento das 

atuais medidas emergenciais referentes à pandemia do COVID-19.     

        O significado da negativa é de que não serão disponibilizados, de 

imediato, os recursos da ordem de R$ 3.000,000,00, que nada mais são do 

que uma correção do capital inicial de R$ 4.250.000,00 que foram destinados 

ao Estado de Santa Catarina por Emenda Parlamentar Coletiva da Bancada 

Federal Catarinense em 2005, atendendo à solicitação coordenada pela 

Profa. Dra. Maria de Fátima Schumacher Wolkmer, da Uniplac, e 

encaminhada pelo então Deputado Federal Edison Andrino de Oliveira. 

Recursos, portanto, do Estado de Santa Catarina. 

 

        Vale ressaltar que os principais resultados do Projeto REDE 

GUARANI/SERRA GERAL, entre 2006 e o presente ano de 2020, constam 

de mais de uma centena de relatórios técnicos de contrapartida, entregues e 

já aprovados pela Caixa Econômica Federal, e estão sumarizados no livro e 

e-book "Águas Subterrâneas, um Patrimônio Catarinense" (Florianópolis, 

2018, 160 p. - disponível 



em http://expressao.com.br/ebooks/aguas_subterraneas/mobile/index.html). 

Vão desde a elaboração e implementação do conceito do Sistema Aquífero 

Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG), para o estudo e a gestão das 

águas subterrâneas de todo o oeste de SC; o equipamento de laboratórios 

da Udesc, UFSC, FURB, UnC, Unoesc, Uniplac, Unochapecó e Epagri, onde 

centenas de estudos e de análises da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas de SC já foram realizadas – com resultados preocupantes; a 

aplicação do conceito de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRH), 

em conjunto com a CapNet e os Comitês de Gerenciamento de Bacias 

Hidrográficas, incorporando a esses estudos os conhecimentos sobre as 

águas subterrâneas; a aplicação do conceito de "Terapias não Residuais" e 

realização de cursos de Homeopatia animal e vegetal, como apoio à 

agricultura orgânica em SC; inúmeras atividades de Educação Ambiental, 

com a realização de palestras e cursos, e publicação de cartilhas e do livro 

"Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe: Natureza e Sociedade" (Trevisol; 

Scheibe, Org., ed. Unoesc, 2011, 392p.) - e edição do documentário 

AGUA_VIDA, 25 min., disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=xg4AskwW0HY&t=17s, e de mais 

de 90 vinhetas com duração média de 3 minutos, todas em conjunto com a 

TVUFSC e a direção de Zeca Pires;  orientação e elaboração de dezenas de 

Teses de Doutorado, Dissertações de Mestrado, Trabalhos de Conclusão de 

Cursos, relatórios técnicos e de estágios; participação em expedições do 

projeto Rio Uruguai, em conjunto com a União dos Parlamentares do 

Mercosul (UPM); liderança pioneira na luta contra o Fracking (gás de xisto) 

em SC e no Brasil, com participação em Audiências Públicas, debates e 

palestras sobre o tema; promoção do Seminário Internacional "O Futuro da 

Água em Santa Catarina: Gestão Integrada dos Recursos Hídricos" (Alesc, 

2009), do "1º Congresso Internacional O Futuro da Água no Mercosul" 

(Alesc, 2011) e do "Simpósio de Recursos Hídricos: Resultados e 

Perspectivas do Projeto Rede Guarani/Serra Geral em SC (Alesc, 2013); e 

divulgação de resultados em artigos e resumos publicados em revistas 

científicas e em congressos e simpósios regionais, nacionais e internacionais. 

Todos esses resultados, somando cerca de 500 referências, estão 

relacionados no item “publicações” do site do projeto, disponível em: 

https://rgsgsc.wordpress.com/publicacoes/. 

 

Mais do que isso: 

  

 Graças ao apoio dos Reitores de nossas Universidades e da Epagri; dos 

dirigentes e  funcionários da ANA, do CNPq, da Caixa, da Fapesc, da Funjab, 

da Fapeu e outras; ao descortino  de políticos como o Deputado Cláudio 

Vignatti, responsável pela liberação, em Brasília, dos recursos iniciais; e, 

principalmente, à competência científica e ao empenho de nossos 
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pesquisadores e estudantes, construímos em Santa Catarina uma rede de 

pesquisa interativa e colaboracional, a REDE GUARANI/SERRA GERAL, 

que, como visto acima, por quinze anos vem produzindo, aprofundando e 

divulgando conhecimentos científicos, tecnológicos e inovadores. 

 

         O projeto "AMPLIAÇÃO DAS METAS DO PROJETO RGSG-

SC/ICI", entregue à Caixa pelo Presidente da Fapesc em 14/01/2020, foi 

elaborado através do esforço cooperativo dos colegas pesquisadores da 

Udesc, UFSC, FURB, Unoesc, Uniplac, Unochapecó e Epagri, 

contemplando a complementação dos laboratórios da RGSG para melhor 

capacitá-los a pesquisas referentes à presença, nas águas superficiais e 

subterrâneas, de agrotóxicos e da  família de contaminantes categorizados 

como “emergentes”, e visando a continuidade dos demais trabalhos de 

pesquisa e formação de recursos humanos. 

 

        Por isso mesmo, nossa História não fica por aqui. 

 

 Conhecemos hoje, como nunca, o potencial de nossos cientistas e de 

todos os profissionais, mestres e doutores que ajudamos a formar, e dos 

laboratórios que já equipamos, cujas pesquisas continuam em andamento no 

âmbito da REDE GUARANI/SERRA GERAL e que são da maior relevância 

para o bom uso da água e a qualidade de vida de toda a população 

catarinense. O último equipamento adquirido com recursos do projeto, um 

Espectrômetro de Plasma com detector de massas (ICP/MS), capaz de 

processar dezenas de análises de metais simultaneamente, com uma 

sensibilidade na faixa de concentração de ppt (partes por trilhão), com grande 

precisão, está sendo instalado no Laboratório de Ecotoxicologia do 

Departamento de Bioquímica da UFSC, com o compromisso de habilitar o 

mesmo para o uso compartilhado dos diversos grupos de pesquisa da Rede, 

o que mais do que nunca se afigura, doravante, como necessário e 

conveniente.  

 

  Atuar em Rede é a resposta adequada aos novos e complexos desafios 

técnico-científicos em um mundo cada vez mais conectado por meio da 

comunicação on-line e que, ao que tudo indica, após esta pandemia terá a 

oportunidade de redefinir muitas de suas prioridades. O mútuo conhecimento 

e as relações de troca e amizade acumuladas até aqui nos dão a garantia de 

que continuaremos trabalhando em conjunto. 

 

Florianópolis, 06 de abril de 2020. 

 

Dr. Luiz Fernando Scheibe 

Coordenador da Rede Guarani/Serra Geral 



ANEXO 1 

 
 

OFÍCIO Nº 0072/2020 Florianópolis, 16 de março de 2020. 

 

ASSUNTO: Prorrogação de vigência – Projeto Aquífero Guarani 

 Prezado Senhor. 

 

 Informamos que a solicitação de prorrogação de vigência para utilização de 

rendimentos de aplicação em ampliação de metas para o contrato de Repasse 

0215.221-13/2006 Projeto Aquífero Guarani não foi autorizada pela Caixa 

Econômica Federal por tratar-se de Contrato de Repasse vinculado ao exercício 

financeiro de 2006, tendo seu prazo findo em 31 de março de 2020. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Amauri Bogo 

Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

 

Luiz Fernando Scheibe 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Florianópolis 

 


