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Introdução

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objeto

Este estudo é referente a Meta 1, Componente 1 (M1C1) do projeto Rede Guarani/Serra 
Geral (RGSG), responsável pela coleta de dados hidrogeológicos, mapeamento geológico-
estrutural e avaliação da vulnerabilidade natural e do risco à contaminação da área de 
ocorrência do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral (SAIG/SG) em Santa 
Catarina, em escala 1:250.000.

O RGSG é um projeto interinstitucional e interdisciplinar, com a atuação de cientistas, 
pesquisadores, educadores ambientais, juristas, universidades, fundações, agências 
governamentais nacionais e internacionais. Seu objetivo principal é a geração de 
conhecimento técnico e científico visando a proteção e uso sustentável do Sistema 
Integrado Aquífero Guarani/Serra Geral.

Conforme Scheibe e Hirata (2008) o SAIG/SG deve ser estudado como uma unidade de 
gestão única, dado que grandes falhamentos, além de permitirem a infiltração das águas 
superficiais no aquífero fraturado, realizam a conectividade hidráulica entre o Sistema 
Aquífero Serra Geral e o sotoposto, Sistema Aquífero Guarani.

A gestão de unidades aquíferas ou sistemas aquíferos requer um entendimento básico 
sobre o quão vulnerável é uma determinada unidade ou o sistema aquífero. Além disso, 
exige o diagnóstico do atual cenário de usos da terra em superfície, subsuperfície e em 
profundidade, que podem comprometer a qualidade e quantidade das águas subterrâneas, 
que se resume ao estabelecimento do risco à contaminação existente.

Com o reconhecimento de informações acerca da vulnerabilidade natural e do risco à 
contaminação, é possível estabelecer um plano básico de tomada de decisão visando a boa 
gestão das águas do SAIG/SG. A partir desses produtos, gestores regionais e locais podem 
identificar quais dispositivos de gestão serão necessários para permitir o adequado uso das 
águas.

A avaliação da vulnerabilidade natural do SAIG/SG considerou as unidades aquíferas livres 
do Sistema Aquífero Serra Geral e as confinadas, vinculadas ao Sistema Aquífero Guarani. 
Para a avaliação do risco à contaminação foram mapeadas as atividades relativas ao 
uso/ocupação da terra em superfície como vetores descendentes de contaminação às 
águas subterrâneas.

Segundo Foster; Hirata e Andreo (2013), o mapeamento da vulnerabilidade natural de 
aquíferos à poluição é uma poderosa ferramenta para a comunicação entre os 
hidrogeólogos e os demais interessados na gestão das águas e dos usos da terra. Citam 
ainda que duas realidades devem ser consideradas:

● Primeira, que todas as avaliações de vulnerabilidade representam uma síntese das 
informações disponíveis, incorporando níveis diversos de incerteza e sem 
possibilidade de uma calibração independente;

● Segunda, que todos os mapas de vulnerabilidade à poluição dos aquíferos 
pretendem ser uma ferramenta para identificar onde haverá necessidade de 
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pesquisas hidrogeológicas mais detalhadas, e onde podem ser necessárias medidas 
de proteção prioritárias para enfrentar ameaças potenciais de poluição das águas 
subterrâneas. Neste sentido, devem ser consideradas um primeiro passo, e não 
como uma palavra final a respeito do tema. Além disso, para evitar mal-entendidos, 
devem ser executados com o máximo de simplicidade (FOSTER; HIRATA e 
ANDREO, 2013).

1.2. Produtos intermediários

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa uma série de produtos intermediários foram 
gerados. Esses produtos incluem trabalhos de conclusão de curso, dissertações de 
mestrado e teses de doutorado, cujos temas pesquisados pela equipe de trabalho focam na 
área de abrangência da M1C1 e dão suporte ao desenvolvimento da mesma. Ao longo 
dessa Nota Técnica, uma série de trechos originais dessas pesquisas foram utilizados com 
a permissão dos respectivos autores. A seguir é apresentado um breve resumo sobre cada 
uma dessas pesquisas, onde estão inclusos os links de acesso aos conteúdos na íntegra.

A tese de Descovi Filho (2015) intitulada “Geomorfoestruturas e Compartimentação 
Tectônica do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral no Estado de Santa Catarina, 
Brasil” buscou uma aproximação sobre como os blocos tectônicos e hidrogeológicos estão 
conformados na área de pesquisa.

Amaral (2018) em seu trabalho de conclusão de curso intitulado “Blocos hidrogeológicos do 
Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral em Santa Catarina” buscou melhorar as 
respostas obtidas por Descolvi Filho (2015) através da adoção de inúmeras técnicas de 
análise geomorfométricas para reconhecer estruturas tectônicas definidoras de blocos 
hidrogeológicos.

Ambas as pesquisas buscaram atender o objetivo de efetuar o mapeamento geológico-
estrutural do SAIG/SG e melhor compreender a compartimentação espacial das águas 
subterrâneas.

A pesquisa de Lopes (2013) intitulada “Recursos hídricos e uso da terra na bacia do Rio do 
Peixe/SC, mapeamento das áreas de vulnerabilidade e risco de contaminação do sistema 
aquífero Serra Geral” buscou estabelecer um plano piloto de investigação científica dentro 
do tema da vulnerabilidade para o SAIG/SG.

Em parceria com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga, Filipini (2013) 
desenvolveu uma pesquisa “Os recursos hídricos na bacia do Rio Jacutinga, Meio-Oeste de 
SC: o uso da terra e a qualidade das águas”, que abrangeu águas do SAIG/SG e a 
problemática da indústria suinícola nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Jacutinga. 
Ainda fruto dessa parceria, Testa (2017) através do trabalho “Qualidade das águas 
subterrâneas de consumo humano nas comunidades rurais da Bacia Hidrográfica do Rio 
Jacutinga, Oeste de Santa Catarina”, buscou criar um Índice de qualidade das águas 
subterrâneas utilizadas para o consumo humano na área de abrangência de gestão do 
comitê.

No trabalho de conclusão de curso de Blank (2017), intitulado “Caracterização hidroquímica 
e estrutural do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral nos municípios de Águas 
Frias e Quilombo”, a autora buscou em parceria com a Epagri de Chapecó compreender 
melhor a hidroquímica das águas em dois municípios do oeste catarinense, situados ao 
longo de uma faixa de ocorrência de surgências espontâneas de águas profundas e 
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sulfatadas.

Paralelamente, Hoffmann (2017) iniciou uma nova etapa de pesquisa buscando responder 
através do trabalho “Efeitos da modificação do uso da terra sobre o comportamento do 
escoamento em área de descarga do Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral”, 
como operam as relações aquífero/rio no SAIG/SG de acordo com as mudanças no uso da 
terra e suas implicações nas taxas de recarga dos sistemas aquíferos e no escoamento 
superficial das águas em regime de fluxo de base. O êxito dessa pesquisa gerou a demanda
de se expandir a metodologia desenvolvida para os demais compartimentos hidrogeológicos
do Estado de SC, resultando na pesquisa “A interação das águas subterrâneas e 
superficiais em diferentes domínios hidrogeológicos e sua inserção na gestão de águas”, 
que segue em desenvolvimento.

Henning (2019) desenvolveu a pesquisa “Descaminhos da política energética no Brasil: 
energias renováveis, gás de xisto e a entrega do pré-sal”, que versa sobre a política 
energética brasileira e as ameaças aos aquíferos brasileiros representada pela possível 
utilização do faturamento hidráulico para produção de gás de xisto, incluindo do SAIG/SG.

1.3. Este documento

Esta Nota Técnica opera como um ‘manual’ sobre como as informações acerca da 
Vulnerabilidade Natural e do Risco à Contaminação do SAIG/SG foram elaboradas. Ela 
serve para consultas mais detalhadas, que exijam entender os processos construtivos, 
semelhante a uma “receita de bolo” para ser consultada sempre que necessária.

Sua estrutura apresenta além dessa Introdução, seguido de uma orientação sobre Como os
produtos podem ser usados?, uma descrição da abrangência da Área de estudo da 
pesquisa, um Embasamento teórico, a Metodologia e os seus respectivos Produtos. O 
documento traz ainda um capítulo adicional onde é abordada a Gestão integrada, 
integradora e inclusiva, que busca apresentar importantes métodos complementares de 
gestão sistêmica das águas. Por fim, algumas Considerações finais são feitas.

3

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/200816
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/200816
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/185217
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/185217


Como os produtos podem ser usados?

2. COMO OS PRODUTOS PODEM SER USADOS?

Esse produto foi planejado para ser utilizado como guia de tomada de decisões e pode 
auxiliar:

• Técnicos de instituições vinculadas ao meio ambiente, secretarias, fundações e 
comitês de bacia hidrográfica, no que tange à análise ambiental para determinação 
de planos diretores/manejo e para a definição de critérios de aceitabilidade de 
determinadas atividades poluidoras;

• Como indicador de vulnerabilidade natural e risco à contaminação para projetos de 
consultoria, de planejadores e de projetistas;

• Uma ferramenta para auxiliar na prevenção e respostas à incidentes ambientais;

• Ensino e aprendizado do público visando o reconhecimento e a importância das 
águas subterrâneas;

• Informar o público em geral acerca do recurso natural em questão.

O mapa de vulnerabilidade deve ser entendido como uma ferramenta de primeira 
aproximação para o licenciamento de atividades poluidoras em superfície, subsuperfície ou 
até mesmo em médias e grandes profundidades. Dessa forma, isoladamente, não pode nem
deve ser utilizado para definir o licenciamento ambiental, mas sim, dar suporte para a 
decisão de investigações mais detalhadas que se façam necessárias.

Nesse ínterim, entende-se que as classes “insignificante” e “Baixa” de vulnerabilidade 
permitem o licenciamento de determinadas atividades poluidoras. Já as classes que 
denotam maior vulnerabilidade intrínseca como “Alta” e “Extrema” exigirão adequações e 
restrições de atividades poluidoras.

Assim, é adequado que sejam feitas investigações locais em maior detalhe, para verificar as
características naturais que podem contribuir para a identificação de uma determinada 
classe de vulnerabilidade ao mapa. Essa análise local de detalhe pode inclusive mudar uma 
determinada classe para fins de licenciamento, restringindo-se à área proposta. Em casos 
extremos, o analista ambiental pode/deve pedir a relocação do projeto ou até mesmo a sua 
não implantação, apoiado no princípio da precaução. Isso porque se sabe que processos de
remediação para águas subterrâneas são extremamente onerosos e nem sempre de total 
eficácia, devido aos tempos longos de circulação das águas em meios subterrâneos.

2.1. Características dos produtos

A escala de desenvolvimento/consulta dos produtos prevê detalhes cartográficos com 
escala de 1:250.000, onde cada pixel (área mínima rastreável) equivale a 18.000m2 (~2ha). 
Consequentemente, os mapas podem não refletir exatamente as condições geológicas, 
pedológicas e hidrogeológicas de um local em específico (ENVIRONMENT AGENCY, 2017).

Horizontes de solo podem contribuir com cerca de 1/3 do valor de vulnerabilidade, refletindo 
sua importância na proteção dos aquíferos. Em locais onde os solos tenham sido removidos 
artificialmente ou por processos erosivos naturais, por precaução, deve-se considerar uma 
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vulnerabilidade alta, uma vez que a “capa protetora” dos solos não consegue cumprir sua 
função protetora.

O mapa de vulnerabilidade pressupõe que eventuais contaminantes serão lançados em 
superfície. Assim, deve-se usá-lo com cautela no caso de uma determinada atividade a ser 
realizada, vier a ocupar um horizonte mais profundo do superficial (ENVIRONMENT 
AGENCY, 2017). Casos como aterros sanitários, de resíduos industriais perigosos, 
esterqueiras, tanques de combustível e sépticos, precisarão ter maior atenção no processo 
de licenciamento, uma vez que os locais de implantação desses dispositivos não contará 
com o amparo da camada superficial de solos como agente de atenuação natural e, 
portanto, protetor das unidades aquíferas subjacentes.

Em casos onde uma determinada atividade poluidora esteja sendo proposta para uma zona 
limítrofe entre duas classes de vulnerabilidade, deve-se proceder um estudo local sobre as 
características naturais com a finalidade de se estabelecer em escala de maior detalhe, qual
das classes será considerada e, consequentemente, quais serão os dispositivos de proteção
a serem adotados.

Em casos de atividades com potencial modificador dos ecossistemas subterrâneos, que 
sejam exercidas em altas profundidades, como é o caso do fraturamento hidráulico, uma 
análise criteriosa sobre as condições de percolação das águas subterrâneas, deve ser 
procedida. Isso se deve ao fato das características mapeadas nesse produto, e que revelam
os índices de vulnerabilidade natural, refletirem condições superficiais e subsuperficiais do 
meio físico.

O método de determinação da vulnerabilidade natural aqui adotado considera apenas o 
movimento de descensão dos contaminantes, associado à mobilidade das águas. Assim, as 
propriedades específicas de um determinado contaminante, seja ele leve ou denso, não 
foram levadas em consideração. Dessa forma, a determinação da vulnerabilidade específica
exigirá a aplicação de critérios avaliativos que considerem as características de fluidez e 
dispersão no meio físico do contaminante que se pretende avaliar.

Objetivando melhorar a análise ambiental e assessorar o/a tomador/a de decisões, algumas 
dicas de uso dos materiais cartográficos criados por essa pesquisa são a seguir fornecidas.

2.2. Bases gerais

Os produtos-alvo da M1C1 se restringem ao mapeamento Estrutural, a determinação da 
Vulnerabilidade Natural e ao Risco à Contaminação do SAIG/SG. Ambos compreendem 
camadas de dados do tipo matricial (raster), georreferenciadas segundo o Datum SIRGAS 
2000 / UTM zona 22S (EPSG:31982). Através dos links abaixo, arquivos compactados 
referentes a ambos os produtos podem ser acessados. Cada arquivo possui a base em 
formato matricial e um arquivo LEIAME com informações de uso.

• Blocos hidrogeológicos do SAIG/SG  ;

• Vulnerabilidade Natural do SAIG/SG  ;

• Risco à Contaminação do SAIG/SG  ;
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2.3. Recortes por bacias hidrográficas

Os produtos geoespaciais do projeto foram recortados de acordo com os limites territoriais 
estabelecidos pela Agência Nacional de Águas (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2018) 
em escala 1:1000.000. As bases por tema podem ser acessadas nas páginas dos 
Laboratórios de Análise Ambiental e de Hidrogeologia da UFSC e são apresentadas no item
Bases de apoio para comitês de bacia hidrográfica, visando auxiliar o uso das bases por 
gestores/as de Comitês de Bacias Hidrográficas.

2.4. Visualização em Sistemas de Informação Geográfica (SIG)

Para fins de consulta mais apurada usando imagens orbitais de maior resolução e mais 
atuais, aconselha-se o uso do aplicativo QGIS1 com camadas de dados virtuais ativadas, de 
acordo com a necessidade de pesquisa. Esse tipo de pesquisa pode ser utilizada para 
visualizar os diferentes usos da terra em escala de maior detalhe e auxiliar na tomada de 
decisão prévia. Uma série de manipulações com os dados pode ser realizada, facilitando a 
visualização dos mesmos no intuito de agilizar a análise técnica. Nas figuras 2.1, 2.2 e 2.3, 
como exemplo, são mostradas janelas do SIG para o município de Anita Garibaldi com as 
camadas de Risco à contaminação, Google Satélite2 e OpenStreetMap3. Logo após são 
apresentadas nas Figuras 2.4 e 2.5 duas formas de visualizar os dados.

Figura 2.1: Base de dados virtuais OpenStreetMap para o município de Anita Garibaldi.

1 Saiba mais em https://qgis.org/pt_BR/site/
2 Saiba mais em https://www.google.com/earth/
3 Saiba mais em https://www.openstreetmap.org/
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Figura 2.2: Base de dados virtuais Google Satélite para o município de Anita Garibaldi.

Figura 2.3: Camada de Risco à contaminação para o município de Anita Garibaldi.
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Figura 2.4: Análise entre camadas 'Risco à contaminação' e 'dados virtuais OpenStreetMap' onde a 
primeira apresenta transparência de 30% permitindo a análise de empilhamento dos dados.

Figura 2.5: Análise entre camadas 'Risco à contaminação' e 'dados virtuais Google Satélite' onde a 
primeira apresenta transparência de 100% para as classes de risco 'Alto' e 'Extremo', permitindo a 
análise do uso da terra em maior detalhe.
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3. ÁREA DE ESTUDO

A pesquisa compreende a área de abrangência do SAIG/SG em Santa Catarina, que 
apresenta uma área total de 48.320 km² e está situado entre as latitudes 26º14’S e 29º18’S 
e as longitudes 49º 27’W e 53º 51’W. A região (Figura 3.1) é delimitada a oeste pela 
fronteira do Brasil com a Argentina; a leste com o limite das unidades hidrogeológicas do 
permiano da bacia geológica do Paraná;  ao norte com o Estado do Paraná; e ao sul com o 
Estado do Rio Grande do Sul (AMARAL, 2018; DESCOVI FILHO, 2015).

Figura 3.1: Localização da área de estudo do SAIG/SG no Estado de Santa Catarina. Fonte: 
AMARAL (2018, p. 12).

O desenvolvimento socioeconômico na área de abrangência do SAIG/SG é dependente 
principalmente das águas subterrâneas do SAIG/SG, em virtude do detrimento das águas 
superficiais, em termos de quantidade e qualidade. Dentre os problemas associados a esta 
situação de degradação ambiental na região constam a estiagem, a contaminação e a 
superexplotação de poços pelo agronegócio, além do crescimento urbano (FREITAS; CAYE;
MACHADO, 2002). Nesse cenário, se faz necessária a contribuição de subsídios científicos 
mais aprofundados que atentem também para as águas subterrâneas, no intuito de 
proporcionar uma melhor gestão de uso e conservação dos recursos hídricos a médio e 
longo prazo.

3.1. Balanço Hídrico Climático Anual

O Balanço Hídrico Climático (BHC) representa a capacidade de água disponível (CAD) que 
permanece nos solos para uma determinada região, conforme a sua textura e condições 
climáticas. A CAD é expressa por mm/cm de água nos solos e reflete bem a permanência 
de água na paisagem e disponível para diferentes cultivos. Os solos da área de pesquisa 
estão entre os que possuem maiores valores de CAD de Santa Catarina (BLAINSKI et al., 
2016)
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No BHC, tem-se a precipitação como variável de entrada. A evapotranspiração e o 
excedente hídrico, que é dividido em escoamento superficial e recarga aquífera, constituem-
se nas variáveis de saída do cálculo do balanço. Parte das águas que infiltraram nos solos, 
segue caminho por gravidade para os aquíferos profundos, formando os volumes de recarga
dos mananciais subterrâneos, podendo chegar a volumes médios de 19% do total 
precipitado para o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) no Estado do Paraná (BORGES et 
al., 2017). Dessa forma, a existência de excedente ou deficit hídrico diagnosticado pelo BHC
é de fundamental importância para o processo de recarga das águas subterrâneas, uma vez
que “os municípios do Estado localizados na porção oeste têm como principal fonte de 
abastecimento de água os mananciais subterrâneos, com predomínio do Sistema Aquífero 
Serra Geral - SASG” (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2010).

Os dados utilizados nesta pesquisa são oriundos do Banco de Dados Climáticos do Brasil 
de Sentelhas et al. (1999). Em sua metodologia inclui o levantamento de dados climáticos 
da rede de estações meteorológicas nacional, incluindo dados normais climatológicos4 de 
temperatura média mensal e da precipitação total mensal. Para a elaboração do balanço 
hídrico climático, os autores utilizaram o programa “BHnorm” em planilha Excel (ROLIM; 
SENTELHAS; BARBIERI, 1998), desenvolvido a partir do método de Thornthwaite e Mather,
(1955). Segundo Blainski et al. (2016), a CAD para os solos existentes na área de pesquisa 
para espécies perenes (arbóreas) varia entre 70 e 145mm. Assim, considerou-se o valor 
médio de 100mm e a evapotranspiração potencial foi estimada com o emprego do método 
de (Thornthwaite, 1948).

Para a região do SAIG/SG em Santa Catarina foram obtidas as planilhas com os dados do 
balanço hídrico climático de Sentelhas et al. (1999) de três estações do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), situadas nos municípios de Chapecó (1973-1990), Porto União 
(1961-1990) e São Joaquim (1961-1990). Houve o uso da média anual para os dados 
mensais de excedente hídrico (Figura 3.2), uma vez que não existia deficit hídrico anual 
para o período compreendido em cada estação.

4 De acordo com a  Organização Meteorológica Mundial, dados normais dizem respeito aos “valores 
médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo 
três décadas consecutivas”, enquanto que padrões ou normais climatológicos são caracterizados 
por serem “médias de dados climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 anos” 
(INMET, 2017).
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Figura 3.2: Excedentes do balanço hídrico climático anual médio, do período de 1961 a 1990, para a
área de abrangência do SAIG/SG.

11



Embasamento teórico

4. EMBASAMENTO TEÓRICO

4.1. Geologia 

A Bacia do Paraná constitui uma região vulcano-sedimentar de grande extensão da América
do Sul, e é formada por uma sucessão sedimentar-magmática com idades entre o Neo-
Ordoviciano e o Neocretáceo (Milani, 2004), totalizando um intervalo de 385 milhões de 
anos de sedimentação e vulcanismo (WILDNER, 2004). Segundo Milani (2004), a bacia 
inclui porções territoriais do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, numa área total que 
ultrapassa 1.500.000 km2. A bacia sedimentar exibe forma ovalada com eixo maior 
estendido de SW para NE denotando claramente seu caráter de bacia de sedimentação 
intracratônica (Figura 4.1). Encontra-se inteiramente contida na placa sul-americana e não 
apresenta relacionamento direto com as margens desta placa (MILANI, 2004).

Figura 4.1: Localização da Bacia do Paraná na América do Sul Fonte: 
Descovi Filho (2015, p.34).
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Milani (1997), interpreta o registro sedimentar e ígneo vulcânico da Bacia do Paraná, como 
um conjunto contendo seis supersequências, dispostas de acordo com a carta estratigráfica 
(Figura 4.2), sendo elas: Rio Ivaí, Paraná, Gondwana I, Gondwana II, Gondwana III e Bauru,
sendo esta última, depositada sobre a superfície erosiva desenvolvida nas rochas 
vulcânicas da Supersequência Gondwana III.

Figura 4.2: Carta estratigráfica simplificada 
da Bacia do Paraná de acordo com as 
supersequências. Fonte: Modificado de 
Milani et al. (2007).

A Supersequência Rio Ivaí, de idade Ordoviciana–Siluriana, corresponde ao ciclo 
transgressivo, compreendendo as formações Alto Garças, constituída por arenitos 
depositados em ambiente fluvial, transicional e costeiro; Iapó, composta por diamictitos de 
origem glacial conformando limite de sequência de terceira ordem interno a esta 
supersequência; e Vila Maria, constituída por folhelhos, hospedando a superfície de 
inundação máxima (MILANI, 1997). 

A Supersequência Paraná, de idade Devoniana constitui o segundo ciclo transgressivo-
regressivo do registro estratigráfico da Bacia do Paraná (MILANI et al., 2007). Esta 
supersequência compreende a Formação Furnas, de deposição em ambiente fluvial e 
transicional (arenitos e conglomerados, com abundantes icnofósseis) e a Formação Ponta 
Grossa, constituída principalmente por folhelhos e dividida em três membros. 

A Supersequência subsequente, Gondwana I, de acordo com Milani et al. (2007), 
documenta um ciclo transgressivo-regressivo completo, que se inicia na base do pacote 
glacial pensilvaniano, atinge condições de máximo afogamento marinho na Formação 
Palermo e encerra em depósitos continentais que colmatariam a sinéclise já no início do 
Mesozoico. Assim, de acordo com Milani (1997), o Grupo Itararé, composto pelas formações
Lagoa Azul, Campo Mourão, Taciba e Aquidauana, é constituído por depósitos 
sedimentares de origem glácio-marinha. O Grupo Guatá é formado por rochas de ambiente 
deltaico, marinho e litorâneo da Formação Rio Bonito e marinhos da Formação Palermo, 
com a superfície de inundação máxima na sua parte intermediária. A parte superior da 
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supersequência é regressiva e está registrada nas rochas marinhas e transicionais do Grupo
Passa Dois, composto pelas Formações Irati, Serra Alta, Teresina, Corumbataí e Rio do 
Rasto, registrando, ao seu final, o início da instalação de clima desértico na bacia, 
caracterizado pelas dunas eólicas da Formação Piramboia. A Formação Piramboia, em 
Santa Catarina, possui contato com os arenitos da Formação Botucatu, que em conjunto, 
formam o Sistema Aquífero Guarani e, portanto, é objeto de estudo do presente trabalho. 

A Supersequência Gondwana II, de idade Triássica Média a Superior, encerra a 
sedimentação na Bacia do Paraná e ocorre apenas no estado do Rio Grande do Sul e no 
norte do Uruguai. Composta pelas rochas sedimentares do Grupo Rosário do Sul, inclui as 
formações Sanga do Cabral, Santa Maria, Caturrita e Guará. Caracteriza-se por arenitos e 
pelitos avermelhados, oriundos de depósitos fluviais e lacustres e possui abundante fauna 
de répteis e mamíferos (MILANI, 1997).

A Supersequência Gondwana III, denominada como “Sequência Jurássica-Eocretácica”, na 
concepção de Milani et al. (1994), contempla o intervalo do registro estratigráfico da Bacia 
do Paraná em que se posicionam os sedimentos eólicos da Formação Botucatu e os 
derrames vulcânicos do grupo Serra Geral. 

A Supersequência Bauru é formada pelos grupos cronocorrelatos Caiuá e Bauru. O primeiro
compreende as formações Rio Paraná, Goio Erê e Santo Anastácio. O segundo é composto 
pelas formações Uberaba, Vale do Rio do Peixe, Araçatuba, São José do Rio Preto, 
Presidente Prudente e Marília, além de rochas vulcânicas alcalinas intercaladas, os 
Analcimitos Taiúva (Fernandes e Coimbra, 2000; CPRM, 2004, 2006 apud SILVA et al., 
2003). Em síntese, Fernandes e Coimbra (2000), atribuem, à Bacia Bauru, duas fases de 
deposição: a primeira fase compreende um trato de sistema desértico, com formação do 
Pantanal Araçatuba (Formação Araçatuba; siltitos); a segunda, um trato de sistema 
fluvioeólico, proveniente do nordeste da Bacia do Paraná.

Nesse contexto, será detalhada a geologia do Supergrupo São Bento, que engloba a 
sedimentação Gonduânica e o magmatismo Serra Geral, presentes na Bacia do Paraná, e 
que constituem o SAIG/SG.

4.1.1. Geologia do Supergrupo São Bento

Segundo Wildner et al. (2014), o Supergrupo São Bento, anteriormente designado grupo 
São Bento, compreende o magmatismo fissural intracontinental, formador dos derrames 
vulcânicos do Grupo Serra Geral e a sedimentação eólica constituído pelas Formações 
Piramboia e Botucatu, que são responsáveis pela formação do SAIG/SG (Figura 4.3). 
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Figura 4.3: Coluna estratigráfica parcial da Bacia do Paraná. 
Fonte: Modificado de Milani et al. (1994), França; Potter 
(1998), Fernandes; Coimbra (2000) apud Strugale et al., 
2004).

Pacheco (1927 apud Oliveira; Carneiro, 2008), identificou na parte inferior do arenito 
Botucatu a existência de arenitos com características diferentes, denominados fácies 
Piramboia, que corresponde aos sedimentos mais antigos do Supergrupo São Bento. A 
fácies Piramboia é constituída por arenitos de coloração esbranquiçada e de granulação fina
a média, possuindo fração argilosa maior na parte inferior do que na parte superior, onde 
localmente ocorrem arenitos grossos, conglomeráticos. Nos arenitos, predominam as 
estratificações plano-paralelas que são destacadas pela alternância de lâminas mais ou 
menos ricas em argila e silte, mostrando ainda estratificação cruzada de dimensões média a
grande do tipo tangencial. Em Santa Catarina a Formação Piramboia (Gondwana I) é 
encontrada apenas em subsuperfície sobretudo na porção oeste do Estado, com registro 
estratigráfico extenso, porém heterogêneo e ausente em parte dos poços estratigráficos 
perfurados na bacia no estado (MACHADO, 2013).

A Formação Botucatu (Gondwana III), marca a grande desertificação da porção gonduânica 
do Supercontinente Pangeia, o “deserto Botucatu”. Os extensos campos de dunas, 
depositados por ação eólica, formaram os espessos pacotes de arenitos que foram 
depositados em clima árido e desértico durante o período do Jurássico ao Cretáceo (ROSA 
FILHO et al., 2011, p. 116). Esta formação geológica é constituída principalmente por 
arenitos quartzosos de granulação fina a média, de coloração esbranquiçada, amarelada e 
rósea, bem selecionados, regularmente classificados, síltico-argilosos, quartzosos, com 
grãos subarredondados (MACHADO, 2013).

Meffi et al. (1988 apud Wildner, 2004), descrevem o vulcanismo do Grupo Serra Geral, como
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sendo a província magmática relacionada aos derrames e intrusivas que recobrem 1,2x106 
km² da Bacia do Paraná. A província supracitada, possui espessura máxima em tomo de 
1.720 m no depocentro da bacia e estende-se na região centro-sul do Brasil e ao longo das 
fronteiras do Paraguai, Uruguai e Argentina (WILDNER, 2004). Este magmatismo, é 
constituído dominantemente por basaltos e basalto andesitos de filiação toleítica, os quais 
contrastam com riolitos e riodacitos aflorantes nas regiões serranas do estado do Rio 
Grande do Sul, entre as localidades de Palmas e Guarapuava (estados de Santa Catarina e 
Paraná) e também na região fronteiriça do Uruguai, caracterizando um hiato praticamente 
completo de rochas com composições entre 60-64% de SiO2 (MILNER et al., 1995 apud 
WILDNER, 2004, p. 64).

De acordo com Wildner et al. (2014), o Supergrupo São Bento agrupa as formações do 
Grupo Serra Geral, sendo elas: Formação Gramado, Formação Paranapanema, Formação 
Campos Novos, Formação Chapecó, Formação Palmas, Formação Cordilheira Alta e 
Formação Campo Erê, todas pertencentes ao cretáceo inferior (Figura 4.4). 

A Formação Gramado, mais antiga, é formada por derrames basálticos cinza com 
predominância da forma de lóbulos e horizontes vesiculares espessos, estruturas de fluxo e 
pahoehoe, com intercalações frequentes com as rochas da Formação Botucatu. A 
Formação Paranapanema é composta de basaltos microgranulares, com disjunções com 
alteração vermelha-amarronzada e horizontes vesiculares espessos. A Formação Campos 
Novos é formada por basaltos microgranulares pretos, com alteração amarelo-ovo 
característica, dada pela presença de jarosita. A Formação Chapecó é composta por 
rochas ácidas variando de riodacitos a riolitos e matriz vitrofírica com pórfiros de feldspato. A
Formação Palmas possui rochas intermediárias a ácidas (riodacitos a riolitos), textura 
esferulítica, com disjunção tabular no topo e maciço no centro dos derrames, dobras de 
fluxo e autobrechas frequentes. A Formação Cordilheira Alta é composta de basaltos 
granulares finos, com horizontes vesiculares espessos e possui as maiores jazidas de 
ametista do estado. A Formação Campo Erê é formada por basaltos granulares finos a 
médios, melanocráticos horizontes vesiculares com estruturas de fluxo e pahoehoe comuns 
(WILDNER et al., 2014).
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Figura 4.4: Mapa geológico da área de pesquisa. Fonte: Modificado de Wildner et al. (2014).

4.2. Arcabouço Estrutural da Bacia do Paraná

Segundo Zalán et al. (1990), os principais elementos tectônicos da Bacia do Paraná são 
feições lineares que se interceptam e podem ser divididas em três grupos de acordo com 
suas orientações (NW-SE, NE-SW e E-W). As feições lineares mais importantes são as de 
direção NW-SE e NE-SW e podem representar falhas simples ou zonas de falhas extensas, 
reativadas durante o processo de evolução da bacia. De acordo com o autor supracitado e 
como se pode observar na Figura 4.5 as feições lineares podem apresentar extensões de 
centenas de quilômetros e algumas poucas dezenas de quilômetros de largura.
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Figura 4.5: Arcabouço estrutural da Bacia do Paraná. Fonte: Zalán et 
al., 1990 apud (ANP, 2017)

Em Santa Catarina (FREITAS; CAYE; MACHADO, 2002) registram frequentemente 
lineamentos morfoestruturais nas direções N30-50E e N40-60W, e caracterizaram a área da 
bacia do rio do Peixe como a de maior densidade de fraturamentos. 

A partir dos mapas de lineamentos gerados e das seções geológicas, Soares (2008) afirma 
que a compartimentação estrutural do Sistema Aquífero Guarani dispõe as rochas em 
blocos tectônicos limitados por falhas. Exemplos da existência de falhas de grande porte 
que ocasionaram a formação de blocos foram registrados por Freitas et al., (2002, p.21) 
como

[…] uma falha de natureza vertical de direção N70ºE, próxima ao Domo de
Vargeão, com cerca de 135 km de extensão onde o bloco noroeste subiu e o
sudoeste  desceu,  formando  uma  grande  escarpa  ao  longo  do  rio  Irani.
Suspeita-se  também  que,  por  uma  série  de  indícios  morfoestruturais,
possivelmente ocorra uma zona de falha de orientação N-S na região do vale
do Rio das Antas, no extremo oeste da área. Tal  fato é corroborado pela
presença de uma série de fontes e poços hipotermais, cuja distribuição se dá
ao longo do rio das Antas, além da série de anomalias de pH e condutividade
da água dos poços tubulares existentes em zonas de fratura com a direção
N-S.
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Os limites das áreas de afloramento das rochas vulcânicas do Serra Geral e dos arenitos da 
Formação Botucatu em Santa Catarina conforme Scheibe e Furtado (1989), estão 
diretamente relacionados a uma série de lineamentos tectônicos de grande expressão 
(Figura 4.6) sendo a endentação ocasionada pela sobre-elevação do Domo de Lages uma 
das principais evidências de uma tectônica de blocos que afetaria toda a porção oriental do 
estado (SCHEIBE e HIRATA, 2008).

Figura 4.6: Esboço geotectônico do leste de Santa Catarina. Fonte: 
Scheibe e Furtado (1989).
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4.3. Geomorfologia

O relevo reflete a forma e a constituição de unidades geológicas, de modo que as rochas 
são condicionantes de sua morfologia, tamanho e evolução. No entanto, além da estrutura 
geológica, o relevo também depende da ação de diferentes meios morfoclimáticos 
associados à hidrosfera, atmosfera e biosfera, proporcionando, dessa maneira, a interação 
entre processos endógenos e exógenos. Assim, os processos morfogenéticos promovem, 
por consequência, formas geomorfológicas diferenciadas no espaço (PENTEADO, 1978).

Em sua proposta metodológica, o Atlas de Santa Catarina (GAPLAN, 1986) definiu o relevo 
catarinense em regiões e unidades geomorfológicas. A área de pesquisa do SAIG/SG está 
incluída unicamente no domínio morfoestrutural Bacias e Coberturas Sedimentares, 
compreendendo a região geomorfológica do Planalto das Araucárias, abrange as unidades 
Planalto dos Campos Gerais; Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai; Patamares da 
Serra Geral; e Serra Geral e a região do Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina, que 
abrange a unidade Planalto de Lages (Figura 4.7).

Figura 4.7: Unidades geomorfológicas do Estado de Santa Catarina. Fonte: Adaptado a partir de 
GAPLAN (1986, p.43).

O Planalto dos Campos Gerais é encontrado em blocos de relevo isolados pela unidade 
geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai. Constituindo cerca de 20,31% 
(19.496 km²) da área total do Estado, é conhecido regionalmente também como Planalto de 
Palmas, ou de Capanema, ou Campos Novos, ou de Chapecó, variando suas feições de 
dissecada a planar. A descontinuidade espacial é resultante de uma superfície de 
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aplainamento e a fragmentação em compartimentos se deve ao processo de dissecação dos
rios Canoas, Pelotas e Uruguai. A rede de drenagem se dá em vales encaixados, com 
patamares dissimulados nas encostas e cursos sinuosos, além de corredeiras e pequenas 
cachoeiras provocadas pelas diferenças internas nos derrames de rochas efusivas. As 
maiores altitudes encontram-se na cuesta da Serra Geral (1.200 metros), enquanto as 
menores encontram-se na parte oeste do Planalto de Chapecó (600 metros - GAPLAN, 
1986).

A unidade geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai cobre 28,72% (27.567
km²) da área do Estado. Esta unidade apresenta descontinuidade em decorrência da 
unidade Planalto dos Campos Gerais. Com vales profundos e encostas em patamares, 
alcança cotas que ultrapassam 1.000 metros na borda leste, decaindo até cerca de 300 
metros para oeste e noroeste, em conformidade com do mergulho exercido pela Bacia do 
Paraná. Dado que a área é constituída por sequências de derrames vulcânicos que se 
individualizam por suas características morfológicas e petrográficas, a forma de relevo 
característica é um interflúvio estreito, de topo plano ou levemente convexo. Interrompido 
por uma vertente de forte declividade e caracterizando-se, por vezes, como escarpa, 
apresenta também patamares ao longo do declive. Nas vertentes com patamares, 
geralmente há anfiteatros erosivos e ravinas, já cobertos por vegetação. Os principais rios 
modeladores são o Uruguai, Canoas, Peixe, Jacutinga, Irani, Chapecó, das Antas e Peperi-
Guaçu. O controle estrutural em relação aos rios é evidenciado pela sua morfologia retilínea,
lajeados, corredeiras, saltos, quedas e ilhas (GAPLAN, 1986).

A unidade geomorfológica Planalto de Lages está situada na porção Centro-Leste do 
Planalto Ocidental, abrangendo 4,42% (4.245 km²) da área total do Estado. Possui 
afloramentos paleozoicos da bacia geológica do Paraná dispostos em formato concêntrico, 
além de rochas intrusivas alcalinas. O contato com o Planalto dos Campos Gerais acontece 
por meio de escarpas (cuesta da Serra Geral), assim como acontece no limite com os 
Patamares do Alto Rio Itajaí, cujo topo escarpado corresponde a esta unidade e do contato 
com o Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai a sudeste. É caracterizado por um relevo 
de dissecação quase homogênea e em colinas, assim como em compartimentos residuais. 
É drenado pelo rio Canoas, em curso sinuoso, com pequenos trechos retilíneos, com 
desnível de interflúvio de aproximadamente 200 metros (GAPLAN, 1986).

A unidade geomorfológica Serra Geral está localizada nos limites das escarpas do Planalto 
dos Campos Gerais, em sua borda leste, e estruturada por rochas basálticas. A direção do 
escarpamento se dá no sentido N-S, sendo porém a NNE-SSO mais comum, na área 
conhecida regionalmente como Serra do Rio do Rastro. Cobre 1,47% (1.092 km²) da área 
total de Santa Catarina e apresenta desníveis topográficos de até 1.000 metros. A escarpa, 
em sua porção setentrional, está voltada para a unidade geomorfológica Depressão da Zona
Carbonífera Catarinense. Apresenta-se recuada de sua posição original em razão do 
processo de circundesnudação periférica realizado pelos sistemas hidrográficos litorâneos 
do rio Tubarão. As formas de relevo são abruptas, com vales fluviais de aprofundamento de 
500 metros, próximo às nascentes, desenvolvendo-se em cânions. Por sua vez, na porção 
meridional, a unidade orienta-se na direção preferencial NNE-SSO. O relevo, de escarpas, 
está em contato com as unidades Patamares da Serra Geral e Planície Colúvio-Aluvionar, 
tendo sua frente recuada e dissecada pela ação erosiva da rede de drenagem composta 
pelos rios Araranguá e Mampituba (GAPLAN, 1986).

Por fim, a unidade geomorfológica Patamares da Serra Geral é a que está situada ao 
extremo sul da região do SAIG/SG, com uma área total de 1,09% (1.049 km²) do território do
Estado. Os patamares representam testemunhos do recuo da linha de escarpa (Serra Geral)
e se estendem de forma alongada como interflúvios sobre a unidade Planícies Litorâneas, 
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entre os rios Araranguá e Mampituba. A intensidade do processo erosivo fluvial fragmenta a 
unidade, provocando sua interrupção em alguns trechos (GAPLAN, 1986).

Buscando uma aproximação quanto a existência de blocos geomorfoestruturais, Descovi 
Filho (2015) propôs um total de 16 desses blocos para o SAIG/SG no Estado de Santa 
Catarina. Segundo o autor, os blocos geomorfoestruturais (Figura 4.8) representam as áreas
que possuem um padrão geomorfológico semelhante, diferenciando-se das demais pela 
declividade, altitude e direções preferenciais de alinhamentos, revelando uma possível  
compartimentação de blocos por meio da acomodação tectônica das unidades geológicas.

Figura 4.8: Mapa da distribuição dos blocos geomorfoestruturais do SAIG/SG no Estado de Santa 
Catarina. Fonte: Descovi Filho (2015, p. 144).

Na Figura 4.9 é apresentado o modelo geomorfológico proposto por Descovi Filho (2015, p. 
124) que mostra a gênese e evolução em estágios da compartimentação em blocos do 
SAIG/SG, tomando como exemplo as áreas hoje das bacias dos rios Chapecó e do 
Peixe/SC.
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Figura 4.9: Modelo de evolução geomorfológica em blocos geomorfoestruturais e tectônicos 
hidrogeológicos do SAIG/SG, tendo como exemplo as bacias dos rios Chapecó e do Peixe/SC. 
Fonte: Descovi Filho (2015, p. 124).

4.4. Geomorfologia estrutural

Alguns autores têm entendido a Geomorfologia Tectônica como sinônimo da Morfotectônica.
A base metodológica utilizada para estudos em Geomorfologia Tectônica deve integrar as 
análises, citadas por Bricalli (2016, p. 1), de domínios de lineamentos sobre modelo digital 
de elevação (MDE), pois podem indicar reativação de linhas de fraqueza pré-cambrianas; da
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hipsometria, que pode indicar blocos altos e baixos com origem tectônica; e da rede de 
drenagem, através da identificação de anomalias de drenagem, onde entende-se que as 
anomalias de drenagem são resultados dos padrões de drenagem controlados 
tectonicamente.

4.4.1. Morfotectônica

Suguio (2000), discorre sobre o termo “Morfotectônica”, como palavra advinda do grego 
“Morphétektonikos”, sendo a junção dos vocábulos “Morphé” (Forma) + “Tektonikos” 
(Tectônica). Assim, o autor apresenta que a morfotectônica pode ser reconhecida através de
um conjunto de ferramentas úteis, como os de sensoriamento remoto, que permite a 
identificação do efeito da tectônica ativa no relevo, descritos como anomalias 
geomorfológicas. Da mesma forma, Migon (2004 apud Santos, 2016, p.25) busca esclarecer
a Morfotectônica como um instrumento prático para Geomorfologia no diagnóstico de 
influências tectônicas na paisagem, afirmando que sua análise “utiliza as formas de relevo, 
ou quaisquer outras características de superfície (por exemplo, padrões de drenagem), 
como uma chave para inferir a existência de efeitos tectônicos”. 

4.4.2. Morfoestrutura

O termo morfoestrutura é definido por Bates e Jackson (1987 apud Araújo et al., 2003, p. 
31), como

“uma feição topográfica maior que coincide com ou é uma expressão
de estrutura geológica ou que é formada diretamente por movimentos
tectônicos.  É  produzida  pela  interação  de  forças  endógenas  e
exógenas, sendo predominante a forma”.

Em outras palavras, a morfoestrutura correspondente às estruturas passivas, que refletem 
as formas de relevo desenvolvidas pela dinâmica erosiva, encontradas sob o controle da 
estrutura geológica subjacente, formadas por erosão diferencial (SUMMERFIELD, 1986).

Summerfield (1986; 1987; 1991) e Gontijo (1999 apud Bricalli, 2016), apontam como feições 
morfotectônicas: facetas trapezoidais e triangulares, shutter ridge, vales alinhados, vales 
assimétricos, alvéolos de sedimentação, escarpas de falha, horsts e grabens, estruturas em 
dominó, vales lineares, cristas lineares.

4.4.3. Padrões de Drenagem

Os canais fluviais são de grande importância para as análises de cunho tectônico, por serem
elementos sensíveis a modificações crustais, respondendo de imediato aos processos 
deformativos (ETCHEBEHERE, 2000). De acordo com Cox (1994), os padrões de 
drenagens estruturados e as assimetrias de bacias de drenagem determinam anomalias dos
canais fluviais em regiões basculadas que, segundo Salamuni et al. (2004), estão 
relacionadas diretamente com as morfoestruturas regionais. As anomalias de drenagem são
importantes indicadores para a análise estrutural, fornecendo subsídios à identificação de 
fatores de origem tectônica, e podem indicar zonas de soerguimento, subsidência, 
basculamento ou simplesmente de rochas mais resistentes à erosão (SUMMERFIELD, 
1991; GONTIJO, 1999; BEZERRA, 2003 apud VARGAS, 2012, p. 26). Dessa maneira, a 
partir da geometria de drenagem é possível visualizar a conformação estrutural da área e 
indicar as regiões de alto e baixo estrutural (ARAÚJO et al., 2003). Como se pode observar 
na Figura 4.10, os canais fluviais de maior comprimento indicam a direção de basculamento 
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da camada sobreposta.

Figura 4.10: Esquema de traçado de morfoestruturas (linhas pretas 
cotadas, traços indicam direção do mergulho). Fonte: Araujo et al, 
(2003).

4.4.4. Anomalias de Drenagem Relacionadas à Movimentação Tectônica

Howard (1967) define anomalia de drenagem como sendo um desvio local a partir de uma 
via de drenagem e/ou fluxo regional que pode acontecer sob influência estrutural ou 
topográfica. Segundo Bezerra (2003), anomalias de drenagem ocorrem quando há uma 
disposição distintamente estruturada em lados homólogos do curso d’água. A drenagem é 
disposta de forma irregular estruturada em duas direções, sendo interpretadas como 
estreitas faixas de faturamento nas rochas expostas, refletindo falhas em profundidade. 

As anomalias de drenagem são classificadas segundo os trabalhos de Howard (1967), 
Summerfield (1991), Bishop (1995), Lima (2002), Bezerra (2003), Schumm et al. (2000) 
apud Bricalli (2016) em: cotovelos de drenagem; captura fluvial; curva anômala; mudança 
brusca do padrão do canal; drenagem colinear; trecho retilíneo de drenagem; curvatura 
contrária; forte paralelismo de drenagem retilínea; migração lateral com vale assimétrico; 
linha de drenagem colinear com divisor plano em forma de vale; vale assimétrico; provável 
migração lateral; simetria geométrica; estrangulamento da bacia; drenagem muito retilínea 
sobre provável fratura; meandro local (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Tipos de anomalias de drenagem, definição e controle tectônico. Fonte: Bricalli (2016).

Tipo de
Anomalia

Descrição
Tipo de

Controle
Autor

Esquema em
Planta

Inflexão 
abrupta – 
Cotovelo de 
drenagem

Inflexões abruptas do canal 
de drenagem, apresentando
inflexões de até 90º.

Controle
tectônico

Howard (1967)

Schumm et

al. (2000)

Simetria 
geométrica

Feições de rios diferentes 
assumem 
concomitantemente traçado 
de forma geométrica.

Controle
tectônico e
estrutural

Proposta: Cirla
Busato e Luiza

Leonardi
Bricalli

Forte 
paralelismo 
com drenagem 
retilínea

Drenagens com feição 
retilínea ocorrem 
paralelamente entre si.

Controle

tectônico

Bezerra (2003)

Captura fluvial

Ocorre quando um canal 
erode mais agressivamente 
que o adjacente, capturando
sua descarga por 
interceptação.

Controle
tectônico

Schumm et al.
(2000)

Summerfield
(1991)

Bishop (1995)

Assimetria de 
bacia

Presença de capturas, 
aleatoriedade de rios e rios 
sem proporção. Distinção 
com relação ao 
comprimento dos seus 
afluentes. Rio principal 
deslocado do eixo central 
da bacia, ocasionado por 
basculamento de blocos 
tectônicos.

Controle
tectônico

Howard (1967)

Cox (1994)

Lima (2002)

 

Estrangulamen-
to de vale

Ocorre o estreitamento em 
determinados pontos da 
bacia de drenagem em 
relação à distância 
predominante entre seus 
divisores.

Controle
tectônico

Autoria
Proposta: Cirla
Busato e Luiza

Leonardi
Bricalli

Alvéolos de 
sedimentação

Sucessão de estreitamento 
de vale e alargamento da 
planície de drenagem.

Controle
tectônico

Bezerra

(2003)
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4.5. Hidrogeologia

A área de estudo localiza-se sobre dois importantes aquíferos brasileiros, o Sistema 
Aquífero Guarani (SAG), composto pelas rochas da Formação Piramboia e Formação 
Botucatu e o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), composto pelas rochas vulcânicas do 
Grupo Serra Geral. Atualmente, estes sistemas vêm sido estudados a partir de uma 
abordagem integrada por diversos pesquisadores, como Scheibe e Hirata (2008), que 
propõem a denominação “Sistema Aquífero Integrado Guarani/Serra Geral” (SAIG/SG -
Figura 4.11), através do Projeto da Rede Guarani/Serra Geral, que engloba a M1C1. A 
importância destes aquíferos constitui-se no fato de que “o SAIG/SG é o principal 
reservatório de águas subterrâneas para uso e reserva estratégica, nas regiões sudeste, 
central e oeste do Estado de Santa Catarina.” (DESCOVI FILHO, 2015, p. 27).

Figura 4.11: Perfil estrutural esquemático do Sistema Aquífero Integrado 
Guarani/Serra Geral (SAIG/SG). Fonte: Fensterseifer (2003) apud Scheibe e 
Hirata (2008, p. 3).

A necessidade de estudo integrado destes sistemas aquíferos é devido à conectividade 
entre ambos e das camadas pré-SAG, que se dá através de grandes fraturas e falhamentos,
que permitem o fluxo descendente e ascendente das águas através dos sistemas. Tais 
falhamentos possibilitam ainda a formação de blocos tectônicos que compartimentam este 
sistema e permitem a conexão lateral entre as rochas formadoras do SASG e do SAG e das 
camadas permianas subjacentes (DESCOVI FILHO, 2015). O condicionamento estrutural 
gerado por grandes falhamentos regionais já foi destacado por autores como Nanni (2008), 
através do estudo da distribuição do flúor associado aos tipos hidroquímicos das águas no 
Rio Grande do Sul, Portela filho et al. (2005), que demonstrou a compartimentação 
estrutural do SAG e SASG no Arco de Ponta Grossa no Paraná, bem como Strugale et al., 
(2004), que na mesma região, definiu a compartimentação estrutural da Formação 
Piramboia e Formação Botucatu.

O Sistema Aquífero Guarani (SAG) possui cerca de 839.000 km² no território brasileiro, 
sendo explorado principalmente para aproveitamento turístico e industrial, devido às altas 
temperaturas de suas águas e constitui a principal reserva estratégica de água subterrânea 
de Santa Catarina (FREITAS; CAYE; MACHADO, 2002). É um aquífero poroso, formado 
pelos sedimentos fluviolacustres da Formação Piramboia, de idade Triássica e pelos 
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depósitos eólicos da Formação Botucatu, de idade Jurássica (ZANATTA; ANDRADE; 
COITINHO, 2008). É subjacente aos derrames do Grupo Serra Geral, encontrando-se quase
confinado, principalmente na porção central e oeste da área de estudo, e aflorante na borda 
leste, onde situa-se sua zona de recarga direta. Nessa região aflorante, o SAG possui 
janelas espaciais de ocorrência localizadas e há ocorrência de escarpamentos e terrenos 
fortemente ondulados com capeamento das rochas vulcânicas do Grupo Serra Geral, 
conferindo a classificação de zona aquífera de baixa produtividade a não produtiva (Figura 
4.12 - CPRM, 2012).

Figura 4.12: Entorno do município de Lages/SC com situações onde o SAG é considerado um bom 
aquífero (A) e onde o efeito do escarpamento o torna uma unidade com baixa produtividade (B). 
Fonte:(CPRM, 2012).

De acordo com Scheibe e Hirata (2008) suas águas em geral são adequadas para o uso no 
abastecimento público, dessedentação animal, indústria e agricultura, além do turismo, 
devido às suas características geotermais e vem sido cada vez mais exploradas através de 
poços tubulares profundos. Entretanto, Freitas, Caye e Machado (2002) ressaltam que os 
altos valores de condutividade, sólidos totais dissolvidos e salinidade podem restringir o uso 
destas águas, principalmente para a irrigação.

Freitas, Caye e Machado (2002) identificaram vazões médias de 80 a 350 m³/h para os 
poços perfurados no Guarani, com profundidades entre 350 e 1267 m. Machado (2013) 
ressalta um aumento de capacidade produtiva dos poços em direção ao SAG confinado na 
porção oeste da área de estudo. Além disso, o aumento do confinamento permite a 
elevação da temperatura das águas, que chegam, por exemplo, a 54 ºC no município de 
Abelardo Luz. No município de São Lourenço do Oeste, opera um poço com 1560 m de 
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profundidade e temperatura de 58 ºC. Esta característica de alta temperatura é bastante 
explorada para a criação de balneários hidrotermais. Ressalta-se que a temperatura tende a
aumentar a partir da área de recarga a leste em direção à área de maior confinamento no 
centro da bacia em cerca de 1 ºC a cada 35 m de profundidade (ZANATTA; ANDRADE; 
COITINHO, 2008).

Quanto às características hidroquímicas, as águas do SAG em sua porção confinada são 
geralmente bicarbonatadas sódicas, cloretadas ou sulfatadas, com alta concentração de 
sólidos totais dissolvidos, pH alcalino e alta temperatura, conforme descrito por diversos 
autores (FREITAS; CAYE; MACHADO, 2002; (GASTMANS, 2007)). Silva (1983) ressalta o 
comportamento interdependente dos parâmetros de pH, temperatura e STD, que tendem a 
aumentar gradativamente com o tempo de percolação e o aumento de profundidade do 
aquífero, em direção à zona de maior confinamento. 

O aumento da quantidade de sódio é relacionado à alta solubilidade do cátion, sendo 
liberado principalmente pelo feldspato e aumentando conforme aumenta o tempo de 
percolação das águas. A remoção do cimento carbonático nos arenitos seguido por troca 
iônica também pode ser responsável pelo aumento do sódio e diminuição do cálcio 
(GASTMANS, 2007). O aumento do íon cloreto é associado ao tempo de percolação das 
águas e a alta solubilidade do cloreto presente na sericita e biotita encontradas em pouca 
quantidade nas Formações Botucatu e Piramboia (SILVA, 1983), e depósitos evaporíticos 
da Formação Piramboia, além da origem associada aos aquíferos permianos sotopostos ao 
SAG (GASTMANS, 2007). O aumento de sulfato relaciona-se também ao alto tempo de 
percolação das águas, com proveniência a partir dos depósitos evaporíticos da Formação 
Piramboia e da contribuição dos aquíferos subjacentes ao SAG (GASTMANS, 2007). O íon 
bicarbonato, já presente desde a recarga em quantidade significativa também apresenta 
aumento em direção à porção confinada, sendo o principal responsável pelo aumento do 
STD (SILVA, 1983).

Nas áreas de afloramento, as águas do SAG são tipicamente bicarbonatadas cálcicas e 
cálcicas magnesianas, sendo o cálcio e o magnésio provenientes principalmente das águas 
pluviais e o bicarbonato proveniente da reação do CO2 contido no solo com a água da chuva
(SILVA, 1983).

O Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) é formado pelas rochas vulcânicas do Grupo Serra 
Geral. É um aquífero do tipo fraturado, com o armazenamento e dinâmica das águas 
subterrâneas condicionados principalmente pela existência de falhas e fraturas, além de 
intertraps, amígdalas, vesículas e disjunções relacionados ao fator genético das rochas 
vulcânicas (PORTELA FILHO et al., 2005). Os intertraps ocorrem na sequência inferior dos 
derrames, e são caracterizados por pacotes areníticos intercalados nas camadas 
vulcânicas. Possui recarga direta através da superfície, principalmente por águas pluviais, 
sobretudo em áreas com manto de alteração pouco desenvolvido (NANNI et al., 2009, 
p.1254). A exploração das águas do SASG vêm crescendo exponencialmente, 
principalmente no oeste catarinense, motivado pelo custo reduzido na perfuração de poços 
em relação ao SAG e fornecer águas para o abastecimento público, industrial, criação de 
suínos, aves e piscicultura (FREITAS; CAYE; MACHADO, 2002). Pela sua ligação direta 
com a superfície e por ser largamente explorado através de poços rasos, suas águas se 
tornam mais acessíveis, porém mais vulneráveis à contaminação (SCHEIBE; HIRATA, 
2008). 

A hidroquímica do SASG é marcada geralmente pela ocorrência de águas bicarbonatadas 
cálcicas a bicarbonatadas cálcicas-magnesianas, que refletem a composição típica de 
aquíferos fraturados basálticos recarregados por águas pluviais, com baixo pH e sólidos 
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totais dissolvidos atribuídos ao curto tempo de residência5 das águas. O surgimento de 
poços com águas bicarbonatadas sódicas e sulfatadas ou cloretadas é indicativo de mistura 
com as águas dos aquíferos subjacentes (SAG e camadas aquíferas da Formação Rio do 
Rasto), com maior tempo de residência e são relacionadas a fraturas profundas que 
permitem a ascensão das águas (FREITAS; CAYE; MACHADO, 2002).

Na porção oeste do SAIG/SG, Blank (2017) descreve uma faixa de descarga do SAG a 
partir da manifestação de dois poços e duas fontes que apresentam odor de enxofre e 
características hidroquímicas distintas das águas do SASG ocorrentes na região do 
município de Quilombo. Segundo dados da mesma autora, o artesianismo registrado junto 
ao balneário municipal de Quilombo marca o nível potenciométrico do SAG na casa dos 
400m de altitude para a região.

A grande concentração de enxofre nessas águas indica processos naturais de recarga 
ascendente, cujas águas possam ser provenientes de unidades aquíferas como a Formação
Piramboia (GASTMANS; CHANG; HUTCHEON, 2010) ou ainda de formações geológicas do
Permiano, como a Formação Rio Bonito (NANNI, 2008). Ainda na mesma linha, Iwashita; 
Friedel; Ferreira (2017) comprovam que em determinadas áreas no Estado do Paraná há 
uma clara conexão vertical e lateral entre as diferentes unidades aquíferas, onde falhas e 
diques compartimentam tectonicamente o SAG e o colocam em contato lateral o SASG em 
território paranaense (HINDI, 2007), corroborando de forma concisa com o atributo de 
operação como um grande sistema aquífero integrado, o SAIG/SG.

O Mapa Hidrogeológico do Estado de Santa Catarina (CPRM, 2012) traz para a área de 
estudo a Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral com a ocorrência predominante, seguida 
da Unidade Hidroestratigráfica Botucatu e subordinadamente Unidades permianas (Rio do 
Sul, Palermo, Irati e Serra Alta. Ainda são registrados pontualmente, depósitos cenozoicos 
continentais. Sua classificação em Zonas Aquíferas de acordo com o tipo de fluxo e 
potencialidade aquífera é representada segundo a classificação internacional de cores 
(Figura 4.13), sendo os melhores aquíferos na área de estudo representados pelas Zonas 
Aquíferas Serra Geral e Botucatu.

5 Período de tempo que a água subterrânea permanece em um aquífero.
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Figura 4.13: Mapa Hidrogeológico da área de estudo. Modificado de CPRM (2012)

As zonas aquíferas “af” incluem aquíferos do tipo fraturado. A zona aquífera “af1_2” é 
formada pelos derrames vulcânicos basálticos a andesíticos e dacíticos do Grupo Serra 
Geral, com ocasionais intertraps de arenitos, possuindo boa potencialidade aquífera, que 
abrangem a maior parte da área de estudo. A zona aquífera “af3” possui características 
semelhantes à unidade anterior, porém, com média a baixa potencialidade, abrangendo 
principalmente a porção leste da área.

As unidades “as” representam os aquíferos sedimentares. A unidade “as2” corresponde a 
sedimentos continentais aluviais, fluviais e pontualmente marinhos, formando aquíferos 
livres com menor potencialidade e representa uma pequena porção na borda sudeste da 
área de estudo. A unidade “as3_3” corresponde aos aquíferos relacionados às unidades 
hidroestratigráficas Botucatu e Rio do Rasto. São aquíferos livres com porosidade e 
fraturamento e boa produtividade, com ocorrência pouco expressiva na parte leste da área 
de estudo. A unidade “as4” é composta pelas Unidades Hidroestratigráficas Rio do Sul 
(Itararé), Rio Bonito e parcialmente as Unidades Hidroestratigráficas Serra Alta, Teresina e 
Rio do Rasto. São aquíferos semiconfinados a confinados, com médias a baixas vazões, 
que ocorrem principalmente na borda leste da área de estudo, apenas em fundos de vales 
onde o SAIG/SG constitui zonas de recarga e cabeceiras de drenagens superficiais.

A zona aquífera “app” compreende aquíferos pouco produtivos, cuja ocorrência dá-se 
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principalmente na porção oeste da área e na borda leste.

As zonas aquíferas “na” representam unidades não aquíferas. A unidade “na_2” é formada
por camadas pelíticas a areníticas, em terrenos de alta declividade, capeadas por derrames 
basálticos, associados à escarpa da Serra Geral na borda leste da área de estudo. A 
unidade “na_3” é composta por aquitardos e aquicludes, relacionada com rochas basálticas
em cristas orientadas (em elevadas altitudes de morros isolados) ou em talvegues de 
grande declividade, ocorrendo por toda área de estudo em pequenas porções.

Os blocos geomorfoestruturais condicionam as características hidrogeológicas do SAIG/SG, 
pois conformam um cenário heterogêneo de empilhamento estratigráfico, onde unidades 
aquíferas de idades diferentes são colocadas lado a lado. Conforme Descovi Filho (2015), a 
cota absoluta média da porção superior da Formação Botucatu, no contato com o Grupo 
Serra Geral, adotada como guia estratigráfico, sugere que o soerguimento e abatimento dos 
blocos hidrogeológicos possibilita a mistura de águas entre as unidades aquíferas. A Figura 
4.14 mostra uma representação esquemática desses blocos que podem ser classificados 
em três tipos, conforme Descovi Filho (2015, p. 150-151) propõe:

• Blocos alçados – aqueles que estão mais elevados em relação aos seus blocos 
vizinhos (blocos 2, 3 e 12). Nesses blocos o topo do SAG encontra-se, normalmente 
mais próximo da superfície, implicando menores espessuras do SASG a serem 
perfuradas, para o aproveitamento daquele aquífero, e eventualmente também numa
maior vulnerabilidade do mesmo à contaminação a partir da superfície. Tendo em 
vista que os contatos laterais do SAIG/SG são exclusivamente com rochas do 
mesmo sistema aquífero, a tendência é de que as características hidroquímicas 
sejam próximas às das águas meteóricas que, segundo Lisboa (1996), Bittencourt et 
al. (2003) e Nanni (2008) são predominantemente bicarbonatadas cálcicas.

• Blocos escalonados – Com tendência geral de aprofundamento do topo do SAG para
oeste (blocos 5, 10, 14 e 15). Sua interação lateral com unidades geológicas pré-
SAIG/SG ocorre apenas nesta direção, através de rejeitos de falha que desconectam
lateralmente o SAIG/SG. Nesta condição os volumes de recarga de águas nos 
blocos são expressivos, permitindo a comunicação hidráulica com áreas com 
potenciometria mais elevada a partir dos limites a leste de cada bloco, podendo 
conferir-lhes uma hidroquímica de fácies mista, evidenciando uma intensa mistura de
águas.

• Blocos abatidos – Os blocos 1 e 11 encontram-se em posição inferior aos blocos 
vizinhos, gerando uma maior espessura relativa e uma situação de relativo 
confinamento, configurando o que tem sido colocado na literatura como “células 
isoladas” (Lisboa, 1996, Bongiolo et al., 2011, Nanni, 2008). Nesta situação, os 
blocos podem receber recarga lateral das unidades aquíferas ou aquitardos de idade
pré-SAIG/SG. Os volumes de águas de recarga serão mais expressivos, porém a 
maior superfície de comunicação lateral entre SAIG/SG e unidades geológicas pré-
SAIG/SG pode conferir às águas características hidroquímicas de maior tempo de 
residência, constituindo de acordo com Lisboa (1996) e Nanni (2008) águas do tipo 
bicarbonatadas sódicas.
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Figura 4.14: Seção hidrogeológica do SAIG/SG no Estado de Santa Catarina. Fonte: Descovi Filho 
(2015, p. 153).

O fato do SAG ser compartimentado nesses diferentes tipos de blocos hidrogeológicos 
explica o motivo dele ser seccionado em diversos trechos, assim como explica as diferenças
de qualidade e quantidade das águas subterrâneas, dado o posicionamento do SAG, seja 
ao lado do SASG ou ao lado das camadas pré-SAG (DESCOVI FILHO, 2015).

4.6. Vulnerabilidade natural

Para Foster (1987), a vulnerabilidade do aquífero à poluição se refere ao conjunto de 
propriedades naturais dos estratos que separam o aquífero saturado6 da superfície do solo. 
Essas propriedades determinam a suscetibilidade de um aquífero sofrer efeitos adversos de 
uma carga contaminante, aplicada na superfície (FOSTER et al. 2006).

O balanço hídrico climático é utilizado para estimar a recarga do aquífero, quando essa 
informação não está disponível, e é interpretado juntamente às características de relevo 
(REGINATO; AHLERT; SCHNEIDER, 2013). A estimativa da recarga, por sua vez, é um dos
descritores no método DRASTIC e GLA para o cálculo de vulnerabilidade, admitindo-se que 
áreas de maior disponibilidade hídrica são mais vulneráveis em função da maior taxa de 
recarga subterrânea. 

É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco de 
poluição caso não haja carga poluente, ou de haver um risco de poluição excepcional, 
apesar de o índice de vulnerabilidade ser baixo. É importante precisar a diferença entre 
vulnerabilidade e risco de poluição. O risco é causado não pelas características natural do 
aquífero, muito estáveis, mas pela existência e características de atividades poluentes, fator 
dinâmico que, em princípio, pode ser controlado (NANNI et al., 2005).

Atendendo ao princípio de que a simplicidade do método é importante para que o mesmo 

6 Limite determinado pela saturação em água da unidade geológica entendida como um 
reservatório.
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possa ser bem compreendido e comunicado, Foster (1987) e Foster e Hirata (1988) 
propuseram o procedimento de análise sobre a vulnerabilidade denominado Método GOD – 
que pondera descritores tais como: Grau de confinamento da água subterrânea; Ocorrência 
de estratos de cobertura e Distância até o lençol freático ou o teto do aquífero confinado 
(FOSTER et al. 2006).

Foster et al. (2006) destacam que, no caso dos aquíferos fraturados, a principal ênfase do 
método GOD está na possibilidade de existirem fraturas bem desenvolvidas, que podem 
favorecer o fluxo. A possibilidade de tal fluxo é considerada o fator mais crucial no aumento 
da vulnerabilidade e na redução da atenuação dos poluentes, já que a sobrecarga hidráulica
é responsável por muitos casos de contaminação.

Conforme Lopes (2013) e Lopes e Scheibe (2015), o método de vulnerabilidade GOD 
original não incluía um estudo explícito do solo (S), no entanto, de acordo com Foster et al. 
(2006), a maioria dos processos que provocam a atenuação e/ou eliminação dos 
contaminantes no subsolo ocorre com muito mais frequência na zona biologicamente ativa 
do solo, fato este que justifica sua consideração. Recomendações sobre a substituição ou 
introdução de outros descritores foram igualmente consideradas pelos autores, podendo o 
método passar a chamar-se GODS, uma vez que, conforme Foster et al. (2006), os perfis 
naturais de solo atenuam ativamente muitos poluentes resultantes das atividades humanas.

Segundo Foster et al. (2006), em um caso onde foi aplicado o GODS, a aplicação consistiu 
em atribuir os valores de S de acordo com as características da textura. No procedimento foi
adicionado o fator de cobertura do solo que foi depois sobreposto ao mapa do índice GOD 
de vulnerabilidade do aquífero. Nas áreas onde a cobertura do solo estava bem preservada 
e era significativamente espessa, o valor do índice GOD sofreu uma redução 
correspondente (Paez, 1999 em Foster et al., 2006). Também Meira; De-Campos; Caetano 
(2014) atribuem grande importância à textura dos solos:

O solo e a litologia situados acima da zona saturada do aquífero 
condicionam o tempo de deslocamento dos contaminantes e os vários
processos de sua atenuação. Desta forma um solo ou uma rocha de 
granulometria grossa tem menor capacidade de atenuação do que um
solo ou uma rocha de granulometria fina (MEIRA; De-CAMPOS; 
CAETANO, 2014, p. 37).

Um outro fator que contribui bastante no que se refere à acessibilidade dos contaminantes é
a declividade do terreno, pois possui relação direta com o escoamento superficial de águas 
e fluidos e, consequentemente, relação inversa com a infiltração nos solos. Assim, a 
declividade afeta a capacidade de recarga dos aquíferos e atribui aos relevos mais planos 
elevados índices de vulnerabilidade por estimular a permanência de águas de superfície e, 
por consequência, sua infiltração nos materiais que constituem os aquíferos sotopostos 
(MAIA; CRUZ, 2011, p.32).

A atenuação natural dos poluentes durante o transporte subsuperficial na zona não saturada
é resultado da degradação bioquímica e de reações químicas. No entanto, nem todos os 
perfis de solo e camadas subjacentes são igualmente eficazes na atenuação dos 
contaminantes, e os aquíferos serão, particularmente, vulneráveis à poluição nos lugares 
onde há, por exemplo, rochas consolidadas muito fissuradas. Foster et al. (2006), destacam 
também que contaminantes despejados abaixo do subsolo e derramamentos de solventes 
orgânicos sintéticos imiscíveis resultarão em alto risco de contaminação, qualquer que seja 
a vulnerabilidade do aquífero.
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4.7. Risco à contaminação

As atividades humanas em superfície influenciam na qualidade e quantidade das águas 
subterrâneas (FOSTER; CHERLET, 2014). O tipo de uso e cobertura da terra é a forma 
como essas atividades ocorrem espacialmente, de maneira que a geração de contaminantes
representam riscos à contaminação, que variam de acordo com a atividade desenvolvida 
durante certo tempo e a sua posição geográfica. A Figura 4.15 demonstra as formas mais 
comuns de impactos à qualidade das águas subterrâneas, a saber, depósitos de lixo e 
rejeitos sanitários; infiltração de rios com contaminação industrial; drenagem de instalações 
industriais; fugas de tanques de armazenamento; saneamento in situ; drenagem de granjas; 
fugas de esgoto; lagoas de estabilização de águas residuais; e agricultura à base de 
agroquímicos. Nota-se que a drenagem de instalações industriais, a agricultura à base de 
agroquímicos, a infiltração de rios com contaminação industrial, a drenagem de granjas e as 
lagoas de estabilização de águas residuais são as atividades, nesta ordem, que mais 
contribuem para a deterioração das águas subterrâneas.

Figura 4.15: As atividades humanas que exercem risco de poluição nos mananciais hídricos (Foster 
et al, 2006, p. 4).

As referidas atividades produzem diversos contaminantes (FOSTER et al., 2006, p.54), com 
influência nas águas subterrâneas (FOSTER e CHERLET, 2014, p.4), e que resultam em 
potenciais riscos de contaminação (Quadro 2).

Quadro 2: Atividades e suas influências nas águas subterrâneas. Baseado em Foster et al. (2006, p. 
54); Foster e Charlet (2014, p. 4).

Tipo de atividade Principais contaminantes Influência nas águas subterrâneas

Ambiente construído/infraestrutura

Área urbanizada 

Nutrientes; patógenos fecais; carga 
orgânica geral; microrganismos tóxicos;
nutrientes; salinidade; metais pesados; 
hidrocarbonetos de petróleo; resíduos 
de saúde.

Nível de poluição varia muito e 
depende do tipo de urbanização e do 
ambiente hidrogeológico.

Indústria
Microrganismos tóxicos; metais 
pesados; carga orgânica geral; 
salinidade.

Pela produção de produtos químicos e 
efluentes, pode provocar problemas 
graves de contaminação de águas 
subterrâneas, onde estão presentes 
aquíferos vulneráveis.
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Tipo de atividade Principais contaminantes Influência nas águas subterrâneas

Área de
mineração
superficial

Salinidade; metais pesados; efluentes 
químicos contaminados.

Contaminação e comprometimento da 
qualidade em função da infiltração de 
poluentes

Mineração em
profundidade

Fluidos e produtos químicos 
tóxicos; descarte da água de 
retorno, que pode conter metais 
pesados, elementos radioativos, 
alta salinidade (MMA, 2013).

Contaminação dos aquíferos devido
à indução de fraturas e possível 
interceptação com fraturas 
preexistentes.

Produção agrícola

Agricultura

Nutrientes; microrganismos tóxicos; 
salinidade; carga orgânica geral; 
agrotóxicos, fertilizantes sintéticos; 
patógenos fecais.

Em terras drenadas, a intensificação da
produção poderá provocar lixiviação 
agroquímica elevada, enquanto que em
lavouras irrigadas os riscos adicionais 
decorrem das culturas de 
biocombustíveis ou se as águas 
residuais são usadas para irrigação.

Pecuária
Patógenos fecais; carga orgânica geral;
nutrientes; microrganismos tóxicos; 
salinidade.

O aumento da intensidade do pastoreio
eventualmente implicará em grandes 
perdas de nutrientes

Silvicultura
Nutrientes; fenóis; microrganismos 
tóxicos; salinidade; agrotóxicos e 
fertilizantes sintéticos.

Pode ocorrer a contaminação das 
águas por meio da infiltração dos 
insumos utilizados.

Naturais

Corpos d’água Diversos
Via de potencial contaminação do 
aquífero

Florestas em
estágio inicial

(pioneiro)
Não gera contaminantes

Contaminantes tais como agroquímicos
em concentrações traço, oriundos de 
deriva atmosférica podem influenciar 
na qualidade das águas subterrâneas.

Florestas em
estágio médio ou

avançado e/ou
primárias

Não gera contaminantes

Vegetação de
várzea e restinga

Não gera contaminantes

Um exemplo de como as atividades podem exercer influência na qualidade das águas 
subterrâneas é apresentado na Figura 4.16. No caso de um aquífero livre e raso, a 
vulnerabilidade é elevada, uma vez que há proximidade com as atividades humanas 
urbanas e rurais junto à superfície e os contaminantes como metais pesados, nitrato, 
patógenos fecais, pesticidas, salinidade e carbono orgânico apresentam um tempo 
relativamente pequeno para alcançar o manancial subterrâneo, numa escala temporal de 
semanas a meses. Por sua vez, um aquífero semiconfinado profundo, possui um tempo 
muito maior até receber o fluxo de água com tais contaminantes, variando de alguns anos 
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até décadas, o que gera impactos a serem sentidos pelas gerações humanas na escala de 
médio a longo prazo. Desse modo, a situação deste último aquífero é caracterizada por uma
condição de baixa vulnerabilidade natural.

Figura 4.16: A vulnerabilidade natural, os tipos de atividades antrópicas em superfície e o risco à 
contaminação das águas subterrâneas. (Foster e Hirata, 2006).

Na concepção de mapas de risco à contaminação geralmente são atribuídos valores de 
risco para cada uso da terra/atividade em escalas que variam de zero a um, sendo que 
quanto mais próximo do zero menor o risco à contaminação e quanto mais próximo a um 
maior o risco potencial de contaminação.

Às atividades relacionadas ao desenvolvimento urbano via de regra são atribuídos valores 
máximos de risco à contaminação, considerando que, apesar de o solo estar 
impermeabilizado em grande parte de sua extensão e ter reduzida à capacidade de recarga 
subterrânea, é um ambiente que concentra as principais fontes poluidoras. De acordo com 
Foster (2001) a urbanização e a industrialização, além de impactarem negativamente as 
águas subterrâneas em termos quantitativos, geram diversos resíduos que, por meio da 
infiltração no solo, atingem o aquífero e o contaminam.

Dentro desse setor de atividade incluem-se exemplos como vazamentos de tubulações, que 
transportam águas residuais provenientes da falta de tratamento sanitário adequado, 
proveniente de áreas residenciais e comerciais, bem como poluentes industriais dispostos 
diretamente no solo, em lagoas de tratamento ou junto aos cursos d’água. Ainda podem 
ocorrer através de poços mal construídos, cuja degradação é agravada pelo crescimento 
das cidades.
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É importante observar que o risco não está restrito à área geográfica do meio urbano, já que
a contaminação das águas superficiais, no trecho em que ainda não está suficientemente 
autodepurada, pode levar a carga contaminante aos aquíferos na condição de recarga, 
situação em que os rios são influentes. Segundo Lapworth et al. (2012), contaminantes 
orgânicos emergentes, como fármacos, produtos de higiene pessoal, aditivos alimentares e 
outros compostos que fazem parte do estilo de vida urbano-industrial, também podem ser 
encontrados em águas subterrâneas.

No que diz respeito à extração mineral, incluindo áreas de mineração e de solo exposto, a 
carga contaminante mais expressiva está associada à salinidade e a metais. Dependendo 
do tipo de minério que está sendo explorado, é possível que sejam encontrados ou 
utilizados em seu processo de extração, metais pesados como cádmio, mercúrio, zinco ou 
níquel. Neste caso, a presença de metais pesados é persistente no ambiente, não podendo 
ser biodegradados. Dessa forma, seguem diferentes caminhos, escoando para lagos e rios, 
havendo a sua adsorção ao solo e transporte através do processo de lixiviação ou a sua 
acumulação em plantas e animais, incluindo o ser humano, a partir do consumo de água 
superficial contaminada (MULLIGAN; YONG; GIBBS, 2001) e, assim, agregando valor ao 
risco de outros usos da terra, tal como aqueles descritos anteriormente sobre o meio 
urbano. Considerando que as atividades de mineração ocorrem em áreas relativamente 
pequenas, mas que podem ter um elevado impacto no ambiente (SALOMONS, 1995).

Todos os usos da terra referentes às áreas de produção agrícola apresentam algum valor de
risco, sendo diferenciado a cada uma. O uso mais contaminante considerado é o gerado 
pela agricultura. Na agricultura convencional, a aplicação de agrotóxicos (fungicidas, 
herbicidas, inseticidas, etc.) é largamente utilizada nas lavouras para o controle biológico 
como paradigma de viabilidade econômica. Contudo, estudos já comprovam que o uso 
constante dessas substâncias tóxicas no ambiente, provoca a acumulação e concentração 
no corpo dos seres vivos, levando-os frequentemente à morte. O transporte de agrotóxicos 
para o aquífero se dá comumente através do solo e é impulsionado pela chuva nos 
caminhos de fluxo preferenciais (ARIAS-ESTÉVEZ et al., 2008). Junto aos agroquímicos 
soma-se a aplicação de fertilizantes sintéticos nitrogenados e fosfatados nas áreas agrícolas
e que também costumam estar presentes na degradação dos mananciais hídricos 
subterrâneos (ALMASRI; KALUARACHCHI, 2004; DATTA; DEB; TYAGI, 1997), o que é 
facilitado pelas fraturas do SAIG/SG. 

Os resíduos oriundos dos estabelecimentos pecuários também são preocupação em razão 
da poluição por excesso de nutrientes, e que também podem conter outros contaminantes, 
como medicamentos veterinários. A concentração de atividades pecuárias pode gerar um 
nível de toxicidade elevado (BURKHOLDER et al., 2007).

Por fim, os usos da terra situados no grupo “Naturais” apresentam os menores valores de 
risco à contaminação às águas subterrâneas, por não contribuírem diretamente com algum 
tipo de risco para as águas subterrâneas, apenas indiretamente. Os corpos de água podem 
agir como locais de dispersão de contaminações promovidas por outros usos com risco 
potencial mais elevado, principalmente se estiverem fluindo sobre leito rochoso e em 
condições influentes. As florestas em estágio inicial (pioneiro), em estágio médio ou 
avançado e/ou primárias e a vegetação de várzea e restinga recebem os menores valores 
de risco. Mesmo se tratando de áreas preservadas e com pouca ou nenhuma atividade 
antrópica direta, essas áreas recebem indiretamente por deriva, substâncias nocivas ao 
meio ambiente e oriundas de outras atividades, como é o caso de áreas lindeiras a cultivos 
convencionais, onde há a aplicação de agrotóxicos hidrossolúveis, que migram pela 
atmosfera e, posteriormente, precipitam em áreas de floresta ou em regeneração.
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4.7.1. Fraturamento hidráulico 

O gás e óleo extraídos pela técnica de fraturamento hidráulico (fracking) são obtidos a partir 
da perfuração de poços verticais ramificados em profundidade pela injeção de misturas de 
água, areia e aditivos químicos, incluindo substâncias tóxicas e cancerígenas. A alta 
pressão gerada pelo processo acarreta o fraturamento das rochas para a extração do óleo e
gás (HOLANDA, 2017). De acordo com o parecer técnico do Ministério do Meio Ambiente 
para as licitações ocorridas em 2013 a pedido da ANP (Agência Nacional de Petróleo), os 
principais objetos de risco na Bacia do Paraná referentes ao fracking são o Bioma Mata 
Atlântica e os aquíferos Bauru, Serra Geral e Guarani. Os principais impactos destacados 
englobam: modificações do uso e ocupação do solo em virtude de instalações de poços em 
quantidade muito superiores às atuais, além de instalações e vias de acesso; o uso 
intensivo de águas no processo de fraturamento; contaminação dos aquíferos devido à 
indução de fraturas e possível interceptação com fraturas preexistentes; uso de fluidos e 
produtos químicos tóxicos; descarte da água de retorno, que pode conter metais pesados, 
elementos radioativos, alta salinidade, entre outros contaminantes; e por fim, a indução de 
sismos (MMA, 2013).

A Bacia Geológica do Paraná vem sendo alvo de interesse acerca da sua potencialidade 
para exploração de gás pelo método de fraturamento hidráulico. Scheibe; Henning, L.A.; 
Nanni (2017) apontam que o interesse se dá principalmente nos folhelhos betuminosos da 
Formação Irati para gás, porém como fonte secundária, devido a sua pouca espessura e 
imaturidade termal e nas camadas de folhelhos da Formação Ponta Grossa, mais maturos e
potencialmente exploráveis para gás e óleo, segundo a Energy Information Administration 
dos Estados Unidos (EIA, 2015). Para o oeste catarinense, as perspectivas de exploração 
incluem óleo, gás úmido e gás seco (Figura 4.17).
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Figura 4.17. Localidades prospectivas para gás e óleo de folhelhos da Formação Ponta Grossa na
Bacia do Paraná. Fonte: ARI (2013) apud EIA (2015).

Visto que os estudos atuais dos sistemas aquíferos da Bacia do Paraná vêm trazendo cada 
vez mais reconhecimento acerca da conectividade, deve-se salientar a importância de 
estudos acerca da comunicação entre os sistemas e da ascensão de águas profundas, de 
modo a subsidiar a análise dos riscos a serem gerados para os aquíferos sobrejacentes às 
camadas exploradas pela técnica de fraturamento hidráulico.
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5. METODOLOGIA

5.1. Mapeamento estrutural

O mapeamento geológico-estrutural foi realizado através de interpretação modelos digitais 
de elevação com resolução do pixel de 90m na escala 1:250.000 e de excursões a campo 
para coleta de informações in loco (Figuras 5.1 e 5.2), verificação de feições geológicas e 
aferição de dados existentes obtidos. A metodologia aqui apresentada foi tema de 
desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso de Amaral (2018), que buscou, a partir 
dos resultados de Descovi Filho (2015), melhorar a conformação espacial dos blocos 
geomorfoestruturais, no intuito de definir blocos hidrogeológicos compartimentadores do 
SAIG/SG.

Figura 5.1: Equipe em campo para reconhecimento e verificação das informações 
geológicas.
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Figura 5.2: Pesquisadores Joel Pellerin e Leônidas Descovi Filho marcando a 
altitude do contato entre a Fm. Botucatu e o Grupo Serra Geral em Porto União/SC.

A escala de 1:100.000 inicialmente prevista para o mapeamento foi modificada para 
1:250.000 para poder ser trabalhada em conformidade com as demais bases que darão 
acesso ao mapa de vulnerabilidade natural do SAIG/SG, como o mapa de solos produzido 
pela Embrapa nesta última escala. Por convenção cartográfica, quando um produto final se 
utiliza de diversas bases para ser confeccionada, obriga a adoção da escala de menor 
detalhe, no caso o mapa de solos (1:250.000), para evitar erros espaciais de avaliação.

5.1.1. Análises Morfométricas

Dentro do contexto do estudo as análises morfométricas foram feitas a partir: da análise da 
rede de drenagem para a identificação de anomalias de drenagem, do cálculo de assimetria 
de bacias de drenagens, da relação declividade/extensão e da interpretação dos produtos 
gerados a partir do MDE como o mapa hipsométrico, de lineamentos e de rugosidade.

5.1.1.1. Modelos sombreados do terreno

Os modelos sombreados do terreno foram produzidos com o intuito de facilitar o 
mapeamento dos lineamentos estruturais. Os mesmos foram gerados no software QGIS 
2.18 de acordo com Wise et al. (1985), que propõe uma iluminação a partir de uma direção 
ortogonal à tendência principal dos lineamentos, permitindo melhor clareza na sua 
visualização. Assim, para a área de pesquisa utilizou-se luminosidade de 45° de inclinação, 
segundo os quadrantes NW e NE e, posteriormente, foi realizada a correção das estruturas 
segundo a luminosidade incidente de Norte, também na inclinação de 45º. O Norte foi 
escolhido por tratar-se do azimute médio entre os dois grupos de estruturas que configuram 
as principais direções (NE e NW) reconhecidas por Nanni (2008) para o SASG no Rio 
Grande do Sul e também aplicável à Santa Catarina. 
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5.1.1.2. Estruturas Lineares

Para o mapeamento dos lineamentos a partir do modelo sombreado, a criação de perfis 
topográficos, a definição do mapa de índice de rugosidade e do mapa hipsométrico, foi 
utilizado o MDE, proveniente do Shuttle Radar Topography Mission (STRM – (FARR; 
KOBRICK, 2000). O MDE fornece uma resolução de 90 metros/pixel e permite visualizar 
detalhes e recompor informações tridimensionais compatíveis com escalas de até 1:50.000, 
melhorando a visualização de feições topográficas, que representam as morfoestruturas. 
Mesmo havendo MDE com melhores resoluções, optou-se por utilizar a de 90m de pixel por 
atender a contento a escala de 1:250.000 para efetuação do mapeamento e interpretações 
posteriores.

A obtenção das imagens MDE foi feita a partir do site EarthExplorer7, no qual utilizou como 
camada máscara o arquivo shapefile contendo a área de pesquisa acrescida de um buffer 
de 20 km, que buscou dar sobreposição lateral aos produtos interpretados a partir do MDE e
melhor considerar  aquelas estruturas que ocorrem próximas aos limites da área de estudo 
(Figura 5.3).

Figura 5.3: Modelo digital de elevação para área de pesquisa e extensão do buffer de 20km.

A interpretação das estruturas foi realizada através de interpretação de modelos digitais de 
elevação feita com base na metodologia adotada por Nanni (2008), adaptada ao software 
QGIS 2.18, além de levantamentos em campo para coleta de amostras e aferição de feições
geológicas previamente delimitadas. A escala de mapeamento foi de 1:250.000 para poder 

7  http://earthexplorer.usgs.gov/
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ser trabalhada em conformidade com as demais bases que darão acesso ao mapa de 
vulnerabilidade natural do SAIG/SG. Dessa maneira as interpretações foram subdivididas 
em 4 etapas considerando diferentes escalas de trabalho, sendo elas: 1:2.000.000, 
1:1.000.000, 1:500.000 e 1:250.000. A intenção de interpretar nessas escalas é identificar 
estruturas em escala regional (1:2.000.000) e ir aproximando até a escala final desejada, e 
de maior detalhe (1:250.000) para que possa ser feita a verificação da continuidade ou não 
daquelas estruturas identificadas nas escalas anteriores.

O processo de delimitação das estruturas, para cada umas das 4 escalas, foi feito em 
formato vetorial e subdividido em 4 passos (Figura 5.4). 

Figura 5.4: Metodologia utilizada na delimitação e consolidação dos lineamentos 
estruturais da área de estudo. Fonte: Amaral (2018).

O primeiro passo envolveu a interpretação das estruturas lineares de tendência NW por 
escaneamento segundo iluminação de NE, seguido da interpretação de lineamentos de 
tendência NE a partir da iluminação por NW, no segundo passo. As duas interpretações 
foram unidas em uma única camada vetorial (terceiro passo) e, por fim, foi feito um ajuste de
posição (quarto passo) para as estruturas segundo a iluminação de Norte (no caso da 
análise em maior escala não foi utilizada a correção de posição, já que o detalhamento da 
mesma não sugere essa correção - Figura 5.5). 
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Figura 5.5: Passos de interpretação utilizando-se o relevo sombreado com luminosidade de 45º 
segundo as direções NE (A), NW (B) e N (C). Fonte: Amaral (2018).

5.1.1.3. Densidade de fraturas

O cálculo para a densidade de fraturamento tem a função de fornecer uma ideia da 
magnitude da deformação sofrida pelas rochas, sugerindo que quanto maior o valor do 
somatório de lineamentos dentro de uma célula maior será a densidade de fraturamento e 
portanto maior a possibilidade de acumulação e recarga de água subterrânea (Figura 5.6).
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Figura 5.6: Metodologia utilizada na determinação da densidade 
de fraturas a partir dos lineamentos estruturais consolidados 
para a área de estudo.

A densidade de fraturas foi determinada utilizando-se as estruturas interpretadas na etapa 
anterior. Grade vetoriais com espaçamento de 5, 10, 15 e 20 km de lado foram testadas, 
sendo a grade de 5 km (25 km2) a que demonstrou melhor definição de contornos 

A densidade de fraturas é obtida através do somatório dos comprimentos dos lineamentos 
que recaem sobre a área de 25  km2 que perfaz a célula. Para fins de interpolação, um 
buffer de 20 km foi adotado para que as células localizadas nas extremidades da área de 
pesquisa não contabilizassem um baixo valor para o somatório dos lineamentos, sugerindo 
uma interpretação errônea de que a área é pouco fraturada. Observado isso, foi calculada a 
densidade de fraturamento a partir da relação:

Df=ℓ/A

onde:
ℓ = comprimento acumulado dentro de cada célula (km)
A = área da célula (25 km2).

Feito o somatório dos comprimentos de linha dentro de cada célula, foi extraído o centróide 
de cada célula da grade vetorial. O centroide é caracterizado por relacionar informações 
contidas dentro de uma feição poligonal a um ponto, ou seja, a informação de densidade de 
fraturamento contida em cada célula foi associada a um ponto que contém as mesmas 
informações. Essa conversão possibilita a criação de curvas de contorno por meio de 
interpolação, que foi realizada através do complemento Contour presente no software QGIS 
2.14. Foram definidos no Contour intervalos de valores predefinidos pelo método estatístico 
“quantil”, obtendo-se assim os intervalos estatísticos de cada quartil para definir classe de 
densidade de fraturamento (Quadro 3).
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Quadro 3: Intervalos estatísticos utilizados para definição de classes de densidade de fraturamento.

Quartil estatístico Classe de densidade de fraturas

Superior Intensamente fraturado

3º quartil Muito fraturado

2º quartil Moderadamente fraturado

Inferior Pouco fraturado

5.1.1.4. Índice de Concentração de Rugosidade (ICR)

O Índice de Concentração de Rugosidade (ICR) representa as unidades homogêneas do 
relevo quanto à dissecação com base na distribuição espacial da declividade. O ICR foi 
desenvolvido em ambiente SIG com base na análise do relevo, proposto por Hobson (1972),
que sugere que a variabilidade espacial da declividade, denominada de rugosidade, fornece 
indicativos acerca da variabilidade das estruturas geológicas subjacentes (SAMPAIO; 
AUGUSTIN, 2014).

A criação de uma camada matricial e mapa de ICR para a área de estudo, teve como 
objetivo avaliar espacialmente contrastes que possibilitem a identificação de estruturas 
rúpteis que possam sugerir abatimento ou soerguimento de blocos tectônicos. Neste 
trabalho foi utilizada a técnica estabelecida por Sampaio (2008 apud Flores; Oliveira, 2016, 
p. 126), na qual o processamento matemático dos pixels contidos em um MDE indica o nível
de dissecação do relevo. Ao utilizar-se o aplicativo QGIS 2.18 o ICR pôde ser obtido através
do complemento “Análise de Terreno”, que contém a opção “Rugosidade”. A utilização 
dessa técnica como ferramenta para o mapeamento geomorfológico tem como vantagem a 
ausência de subjetividade do intérprete, já que o resultado depende exclusivamente da 
resolução do dado de entrada, que é o MDE. 

Neste estudo, o mapeamento das estruturas contrastantes no ICR foi realizado em escala 
de 1:250.000 e envolveu a interpretação e delimitação de estruturas (linhas) em meio 
vetorial, que demonstravam mudança no padrão do relevo quando comparado com seu 
entorno. 

Para a possível confirmação das estruturas foram traçados um total de 36 perfis 
topográficos através do complemento ProfileTool versão 4.2.0, disponível no QGIS 2.18. Os 
perfis foram locados transversalmente às estruturas interpretadas que eram comuns ao 
mapa ICR, aos lineamentos estruturais e que continham pelo menos dois pontos de controle
estratigráficos, para que se pudesse observar e confrontar com os dados estratigráficos o 
rejeito causado por tal estrutura. Dessa maneira, o confronto entre nível de dissecação do 
relevo (dependente da litologia) e dados estratigráficos, que contêm informações de contato 
entre o SAG e o SASG, possibilitaram a identificação ou não de estruturas observadas em 
plantas nos perfis topográficos. Esses dados buscaram dar confiabilidade ao processo de 
interpretação das estruturas tectônicas, tanto da análise dos dados realizados a partir do 
MDE, quanto do banco de dados. Entende-se que o uso da técnica de observação dos 
dados e sua posterior confirmação, possibilita identificar feições morfológicas ligadas a 
compartimentação de blocos.
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5.1.1.5. Rede de drenagem

O termo drenagem foi definido por Guerra (1993 apud Lima, 2002) como sendo uma feição 
linear negativa, produzida pelo escoamento da água que modela a topografia de uma 
região.

A interpretação do padrão da rede de drenagem é uma ferramenta muito importante na 
análise neotectônica8 e morfotectônica, já que a mesma é um indicador particularmente 
sensível de movimentações neotectônicas (HOWARD, 1967; SCHUMM, 1986; 
SUMMERFIELD, 1987; BISHOP, 1995; COX, 1994; KELLER; PINTER, 1996; HOLBROOK e
SCHUMM, 1999 apud BRICALLI, 2016). Um exemplo do registro de movimentações 
tectônicas na rede de drenagem é a captura de drenagem (Figura 5.7).

Figura 5.7: Reorganização no padrão de drenagem levando a captura de drenagem devido ao 
soerguimento. Fonte: Modificado de Lavé (2015)

A rede de drenagem foi obtida automaticamente a partir da extração de vetores no formato 
shapefile, utilizando-se o aplicativo QGIS 2.18 a partir do MDE. Para a extração automática 
através do geoalgoritmo do SAGA9, versão 2.3.2, foi necessário a utilização de duas 
ferramentas de análise de terreno (Terrain Analysis). A primeira, Terrain Analysis - 
Hydrology, opção “Fill sinks (wang & liu)”, preenche depressões existentes no MDE e 
prepara para que a segunda ferramenta, Terrain Analysis - Channels, opção “Channel 
network and drainage basin”, extraia as drenagens e crie linhas vetoriais. Entende-se que a 
utilização do MDE como dado de entrada para a extração da rede de drenagem, padroniza a
resolução do produto gerado, evitando-se erros de sobreposição comumente cometidos 
quando se sobrepõe rede de drenagem extraída através de outros meios ao MDE. Somado 
a isso, o posterior processo de extração de perfis longitudinais aos cursos dos principais rios
exigirá tal padronização. 

5.1.1.6. Anomalias de Drenagem

Segundo Howard (1967), a anomalia de drenagem constitui um desvio local, em algum 
lugar, da drenagem regional e/ou padrão de drenagem, tendo por base sua conhecida 
estrutura regional e/ou topografia. Esse desvio pode ser a distribuição assimétrica dos 
cursos de drenagem e inflexões abruptas ao longo do canal principal, por exemplo.

A distribuição assimétrica dos cursos de drenagem em relação ao rio principal da bacia, 
normalmente indica que o padrão de drenagem é controlado pelo mergulho das camadas 

8 Evento tectônico ocorrido a menos de 12Ma do recente (WINGE; SANTOS, 2001).
9 http://www.saga-gis.org  
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geológicas. Lima (2002) constatou que em geral, para a análise da assimetria é necessário 
observar o comprimento dos afluentes em relação ao canal principal, onde forte assimetria é
marcada pela presença de afluentes curtos em uma margem e longos na outra margem 
(Figura 5.8). O autor supracitado indica que esse sistema assimétrico indica a grande 
possibilidade de basculamento do terreno.

Figura 5.8: Anomalias morfoestruturais, em blocodiagrama e planta, 
distribuição dos cursos de drenagem controlada por falha e 
basculamento. Fonte: Miranda  (1983 apud Lima, 2002).

As inflexões abruptas da drenagem, para Furrier (2007), são indicativas de falhamento 
rápido e contrário ao escoamento da drenagem. Estas feições são reflexos de adaptação e 
imposição de vários segmentos dos rios às falhas, ocasionando trechos com “cotovelos”, ou 
seja, há a formação de ângulos retos devido ao desvio do curso. 

5.1.1.7. Fator de Assimetria da Bacia de Drenagem

De acordo com Salamuni (1998), o Fator de Assimetria da Bacia de Drenagem (FABD), 
pode ser utilizado para o rastreamento de efeitos neotectônicos, como, por exemplo, 
detectar basculamentos tectônicos da bacia em sua totalidade (Figura 3.1). A determinação 
deste índice se dá da seguinte maneira: 

AF=100 ( ArAt )
Onde: 
At = área total da bacia 
Ar = área à direita do canal principal (olhando para jusante) 
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Figura 5.9: Fator de assimetria da bacia de drenagem (FABD), que quantifica o 
deslocamento de um rio em função de causas tectônicas. Fonte: Modificado de 
Salamuni et al. (2004).

Os valores encontrados muito próximos ou iguais a 50 indicam pouca ou nenhuma atividade
tectônica, enquanto que aqueles bem maiores ou bem menores que 50 indicam provável 
basculamento das margens esquerda e direita, respectivamente (SALAMUNI et al., 2004).

Para melhor caracterização dos valores maiores, menores e próximos de 50 no resultado 
obtido, foi subtraído o valor 50. O resultado desta subtração foi computado em módulo (|Af-
50|). A partir dos valores obtidos, as bacias hidrográficas foram classificadas, de acordo com
a Tabela 1, em graus de intensidade de assimetria de acordo com Andrades Filho (2010), 
onde:

Tabela 1: Graus de intensidade de assimetria de bacias hidrográficas. Fonte: Andrades Filho et al. 
(2010, p.48 ).

Intensidade de assimetria Intervalo

Baixa 0 < |Af-50| ≤ 7

Média 7 < |Af-50| ≤ 15

Alta 15 < |Af-50|

Os valores correspondentes à área total da bacia e área à direita do canal principal foram 
obtidos no QGIS através dos vetores contidos nos arquivos vetoriais disponibilizados pela 
ANA10. A partir destes dados, os cálculos de FABD foram processados em uma planilha no 
LibreOffice Calc11, versão 5.3. 

Assim como no ICR, para a confirmação da direção de basculamento resultante do FABD,  
foram feitos perfis perpendiculares aos limites das bacias hidrográficas.

10ANA - Agência Nacional de Águas - http://dadosabertos.ana.gov.br/
11LibreOffice - Uma Suite Office Livre - https://pt-br.libreoffice.org/
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5.1.1.8. Relação declividade/extensão

O índice de relação declividade/extensão (RDE) foi proposto inicialmente por Hack (1973) 
designado como SL (stream gradiente index) que relaciona declividade (slope) e 
comprimento (length), visa a detecção de possíveis deformações tectônicas através de 
parâmetros morfométricos obtidos a partir do perfil longitudinal de drenagem. Este índice é 
um indicador sensível de mudanças na declividade do canal fluvial e de acordo com 
Andrade Filho (2010), essas mudanças podem estar associadas a desembocaduras de 
tributários, à diferentes resistências à erosão hidráulica do substrato rochoso e/ou à 
atividade tectônica. Dessa forma, Guedes (2014) reitera que as anomalias de RDE podem 
ser utilizadas como um excelente indicador de áreas suspeitas de atividade deformacional 
recente e que os resultados mostram efetividade na análise tectônica em áreas de grandes 
extensões.

O RDE foi calculado para os rios principais das bacias que abrangem a área de estudo de 
acordo com as equações propostas por Hack (1973) onde: 

RDEsegmento = DH
DL

∗L (1)

RDEtotal = 
DH
ln L

(2)

onde: 

DH é a diferença altimétrica entre dois pontos selecionados do curso d’água;
DL é o comprimento do trecho analisado;
L corresponde à extensão acumulada do rio até o final do trecho onde o índice RDE está 
sendo calculado e
ln L é o logaritmo natural do canal.

A diferença altimétrica (DH) foi extraída do MDE através do complemento Point Sampling 
Tool no QGIS 2.18, o comprimento do trecho analisado (DL) considerado para o presente 
estudo foi de 8 km e os dados extraídos do SIG foram processados no LibreOffice Calc. 
Para a análise dos resultados foi calculado o índice de gradiente que consiste na razão 
entre o RDEsegmento/RDEtotal.. De acordo com Etchebehere (2000), índices de gradiente 
abaixo de 2 são considerados trechos em equilíbrio, entre 2 a 10 são trechos com anomalias
de 2ª ordem e valores de RDE acima de 10 são trechos com anomalias de 1ª ordem. 
(ETCHEBEHERE, 2000; FUJITA et al., 2011) que as anomalias de 1ª ordem relacionam-se 
às diferenças na resistência litológica, controle estrutural e possível atividade tectônica e de 
2ª ordem ocorrem devido a mudanças litológicas, controle estrutural e por encontro de 
canais fluviais.

5.1.1.9. Perfis Longitudinais de Drenagem

Os perfis longitudinais de drenagem possuem formas ligeiramente côncavas que quando 
desviadas desse padrão podem indicar desequilíbrios ocasionados por perturbações 
tectônicas, climáticas ou devido a mudanças litológicas (MOLIN; FUBELLI, 2005; WHIPPLE,
2004). Para a confecção dos perfis de drenagem foi extraído do MDE, através complemento 
ProfileTool versão 4.2.0 disponível no QGIS 2.18, uma tabela com dados altimétricos a 
determinadas distâncias a partir da foz de cada curso. Essa tabela foi adicionada ao 
LibreOffice Calc, versão 5.3 para a confecção dos perfis longitudinais. 
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No LibreOffice Calc foi possível adicionar aos perfis de drenagem a linha de melhor ajuste 
(best line fit). Segundo Guedes et al. (2007), a linha de melhor ajuste exibe uma 
conformação logarítmica, com concavidade para cima e assíntotas longas. Assim como a 
curva de melhor ajuste, Carlston (1969) ressalta que os trechos de drenagem em equilíbrio 
apresentam inclinações suaves e constantes no perfil longitudinal, já os trechos em 
desajustes apresentam irregularidades ou mesmo deformações em seu traçado. Os 
desajustes fluviais foram caracterizados através do afastamento da curva de melhor ajuste, 
tanto positivos (trechos que se encontram acima da linha de melhor ajuste) quanto negativos
(trechos situados abaixo da linha de melhor ajuste - Figura 5.10). Os Knickpoints são um 
tipo de desajuste fluvial que também podem ser chamados de rupturas de declive e são 
caracterizados por quebras abruptas de declividade que formam desajustes subitamente 
íngremes em trechos do perfil longitudinal do rio. De cordo com Goudie (2013), Knickpoints 
podem refletir mudanças na resistência erosiva do leito de rocha, mudanças na carga de 
sedimentos de tributários, atividade tectônica e cortes de meandros.

Figura 5.10: Gráfico hipotético de um rio demonstrando áreas com 
trechos em desajuste fluvial (em equilíbrio A, em ascensão – B e em
subsidência – C), determinados em função da linha de ajuste. Fonte:
Modificado de Fujita et al. (2011).

As regiões que demonstraram afastamento da curva de melhor ajuste foram plotadas no 
QGIS 2.18, visando identificar, em planta, o alinhamento de Knickpoints (Figura 5.11) para a
delimitação de possíveis limites dos blocos hidrogeológicos.
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Figura 5.11: Alinhamentos de rupturas de declive ao longo da rede de 
drenagem. Fonte: Modificado de Guedes (2014).

Os perfis longitudinais de drenagem e os dados de entrada para o calculo do RDE foram 
obtidos diretamente dos valores de elevação provenientes do MDE ao longo da rede de 
drenagem que, por sua vez, foi obtida através da extração automática a partir do mesmo 
MDE. Assim, desvios da drenagem do talvegue, devido a extração automática e tamanho do
pixel do MDE, resultaram em valores de elevação maiores do que o esperado para alguns 
trechos do perfis longitudinais das drenagens, ocasionando picos inesperados ao longo dos 
mesmos. Mesmo com essa limitação, o padrão de drenagem e rupturas de declives 
puderam ser identificados. Como efeito dessa imprecisão de extração automática de feições
no tereno, o calculo do RDE também apresentou valores anormais dando indícios de 
anomalias de 1ª ordem para alguns trechos, porém a tendência de descensão do rio 
permaneceu, possibilitando a interpretação das feições geomorfológicas. 

5.1.2. Estratigrafia

No levantamento estratigráfico do SAIG/SG foram considerados dados estratigráficos de 
poços que atingem a Formação Botucatu ou Piramboia e, estão inclusos na área de estudo 
adicionada da distância (buffer) de 50 km, abrangendo também parte do Estado do Paraná e
do Rio Grande do Sul. Esses dados auxiliam na definição da espessura do Grupo Serra 
Geral, bem como no estabelecimento da superfície de contato geológico entre esse Grupo e
as Fm. Botucatu e Piramboia.

Os dados foram obtidos junto a municípios e instituições públicas e privadas que gerenciam 
ou operam dentro dos domínios do SAIG/SG. Dentre as instituições consultadas, destacam-
se a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN - Figura 5.12), o Serviço de 
Informações de Águas Subterrâneas - Serviço Geológico do Brasil (SIAGAS/CPRM), a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina (SDS), Empresa 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (EPAGRI), bem como as empresas 
perfuradoras de poços artesianos, como a Leão Poços e Água Azul. Por fim, foram 
mapeados e agregados pontos de controle de afloramento do contato entre o Grupo Serra 
Geral e a Formação Botucatu (Figura 5.13), totalizando 173 pontos de controle estratigráfico
(Anexo único).
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Figura 5.12: Pesquisador Luiz Scheibe na confirmação do poço da CASAN que 
abastece o município de São Lourenço do Oeste.

Figura 5.13: Pesquisadores Arthur Nanni e Geovano Hoffmann no levantamento 
de pontos de controle estratigráficos em Urubici.

A verificação de campo contemplou a confirmação de boa parte dos poços. Alguns poços 
não puderam ser confirmados por diferentes razões, tais como:

• Não informação sobre o Datum utilizado nas fontes pesquisadas;

• Diferenças métricas de campo por informação equivocada do Datum presente na 
fonte consultada;
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• Desativação do poço;

• Pelo ponto se tratar de sondagem estratigráfica e não haverem mais vestígios no 
local da perfuração.

A utilização dos dados estratigráficos em conjunto com os resultados das análises 
morfométricas e morfotectônicas visou um melhor reconhecimento dos condicionantes 
estruturais que limitam os blocos tectônicos/hidrogeológicos. Em virtude de uma série de 
limitações quanto a determinação precisa dos dados produzidos consultados, esses apenas 
foram considerados na etapa final de estabelecimento dos limites dos blocos, servindo 
assim, somente de suporte à delimitação dos mesmos.

5.2. Vulnerabilidade natural

Por definição, a vulnerabilidade natural à contaminação é distinta de risco à contaminação. 
Este último depende não só da vulnerabilidade, mas também da existência de cargas 
poluentes significativas que possam se infiltrar no ambiente subterrâneo. Assim, é possível 
existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco de poluição, caso 
não haja carga poluente, ou de haver um risco de poluição excepcional apesar do índice de 
vulnerabilidade ser baixo.

A avaliação da vulnerabilidade natural do SAIG/SG levou em consideração as caraterísticas 
intrínsecas do meio físico. Assim, descritores como densidade de fraturas presente no 
arcabouço litológico, a potencialidade aquífera das unidades geológicas e a cobertura 
superficial de solos, foram diagnosticados no intuito de melhor estabelecer valores e classes
de vulnerabilidade.

5.2.1. Densidade de Fraturas

Com base nos quatro intervalos de densidade de fraturas determinados por meio dos quartis
estatísticos, conforme descrito no item 5.1.1.3, foram estabelecidos valores de 
vulnerabilidade natural que variam entre 0,4 e 1,0 definindo quatro classes (Tabela 2).

Tabela 2: Classes de densidade de fraturas e o valor de 
vulnerabilidade associado.

Classes Vulnerabilidade

Intensamente fraturado 1,0

Muito fraturado 0,8

Moderadamente fraturado 0,6

Pouco fraturado 0,4

Estabelecida a camada vetorial contendo valores para densidade de fraturamento e a sua 
correspondência com a vulnerabilidade, foi realizada a conversão para o formato raster 
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contendo as 4 classes de pontuação para a vulnerabilidade desse descritor, visando sua 
inserção na matriz final de cálculo dos índices de vulnerabilidade natural (Figura 5.14).

5.2.2. Zonas aquíferas

A classificação de zonas aquíferas definidas pelo Mapa Hidrogeológico de Estado de Santa 
Catarina (CPRM, 2012), foi utilizada como descritor da vulnerabilidade natural para o SAIG/
SG, por se tratar de uma classificação com base na potencialidade aquífera das unidades 
geológicas presentes na área de estudo. Machado (2013), ressalta que uma unidade 
hidroestratigráfica pode pertencer a uma ou mais zonas aquíferas, a depender de sua 
potencialidade. Neste estudo, considerou-se que zonas com potencialidade alta possuem 
maior vulnerabilidade, enquanto zonas com potencialidade baixa possuem menor 
vulnerabilidade. Dessa forma, as zonas aquíferas foram ranqueadas de acordo com a
Tabela 3.

Tabela 3: Classes e índices de vulnerabilidade para a 
potencialidade das Zonas Aquíferas (baseado em CPRM, 2012).

Potencialidade Zonas Aquíferas Vulnerabilidade

Boa as3_3, af1_2 1,0

Média a baixa as2, as4, af3 0,8

Pouco potencial app 0,6

Não-aquífero na_2, na_3 0,4

Uma vez reclassificados os polígonos presentes na camada vetorial para os índices de 
vulnerabilidade, uma conversão para o formato raster foi processada para posterior 
cruzamento com as demais bases que compõem a matriz de cálculo final (Figura 5.14).

5.2.3. Solos

Os solos influenciam diretamente na infiltração de águas para aquíferos, pois são a “porta 
de entrada” das águas de superfície para o meio subterrâneo. Por esta razão, buscou-se 
agregar à avaliação da vulnerabilidade natural à contaminação, uma camada com esta 
informação.

Sob o ponto de vista do aquífero, características como textura granulométrica, forma do 
relevo e espessura/profundidade dos solos influenciam diretamente na quantidade e rapidez
de infiltração de águas advindas da superfície.

Neste estudo, foi utilizada a classificação do Mapa de Solos de Santa Catarina (EMBRAPA, 
2004), produzido na escala 1:250.000. Os polígonos de mapeamento de unidades 
pedológicas deste produto levam em consideração uma associação de solos, destacando-se
o tipo pedológico predominante que fornece nome a cada classe final mapeada. Assim, 
foram utilizadas as características apenas para o solo predominante.

De acordo com Margane (2003), o conteúdo de água disponível ou capacidade efetiva de 
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campo de um solo indica a habilidade deste para reter água que ficará disponível para 
utilização pelas plantas, e depende das características do solo, tais como textura, estrutura, 
conteúdo mineral e matéria orgânica. “O tempo de residência da água percolante no solo, a 
evapotranspiração e a recarga das camadas subjacentes ao solo são afetadas diretamente 
por este parâmetro” (MARGANE, 2003, p. 55), sendo o mesmo utilizado pelo método 
alemão GLA para cálculo de vulnerabilidade natural de aquíferos. Dessa forma, utilizou-se a 
água disponível (AD) como parâmetro descritor dos solos neste estudo. A AD é a expressão
do conteúdo de água entre a capacidade de campo (CC), que “corresponde à umidade do 
solo retida em condições de campo por um perfil de solo não vegetado e coberto” Costa 
(2012, p.26) e do ponto de murcha permanente (PMP), que expressa a “umidade do solo 
quando as plantas cultivadas são levadas a uma condição de murcha da qual elas não 
podem mais se recuperar” (COSTA, 2012, p. 26). O mesmo autor identificou que em Santa 
Catarina, a AD possui diferenças significativas apenas nos horizontes superficiais, sendo a 
matéria orgânica “o fator mais importante para o aumento da disponibilidade de água.” 
(COSTA, 2012, p. 147).

A partir dos valores de água disponível, expressos em cm³/cm³ e da classificação dos tipos 
de solo, ambos de Costa (2012), realizou-se uma análise comparativa entre a classificação 
do mapa de solos da Embrapa (2004) e o trabalho supracitado, verificando-se a consistência
e a possibilidade de utilização dos valores de AD com abrangência para os 11 tipos de solos
encontrados na área de estudo, com exceção dos gleissolos, para os quais utilizou-se os 
valores definidos por Mentges et al. (2010). Para as zonas urbanas, considerou-se baixa 
quantidade de água disponível, devido à ausência da camada de solo.

Consideram-se que os solos com maior conteúdo de AD possuem uma maior função 
protetora para o aquífero, decorrente da capacidade dos solos de manter a água e impedir 
sua migração para as camadas subjacentes. Além disso, com o aumento do tempo de 
residência da água no solo, aumenta-se a efetividade dos processos mecânicos, químicos e 
microbiais de atenuação de contaminantes (MARGANE, 2003, p. 61).

A profundidade do solo é outro importante descritor a ser utilizado no cálculo de 
vulnerabilidade, pois quanto maior sua espessura/profundidade, aliada a presença de 
matéria orgânica, argilas e população bacteriana, maior será o tempo de percolação da 
água até o aquífero subjacente, permitindo uma melhor efetividade da atenuação citada 
anteriormente. Para este descritor, foram utilizados os valores de profundidade de solo 
descritos no Mapa de Solos de Santa Catarina (EMBRAPA, 2004), considerando-se que 
solos pouco profundos possuem maior vulnerabilidade e solos profundos, menor 
vulnerabilidade. Para os perímetros urbanos, considerou-se solos com baixa profundidade.

O último descritor considerado para a camada de solos foi a declividade. Terrenos com 
maior declividade permitem o escoamento rápido das águas superficiais, dificultando o 
acesso destas águas para as camadas aquíferas, atribuindo assim, um menor índice de 
vulnerabilidade. Terrenos de menor declividade criam zonas de acumulação de água, 
aumentando o tempo disponível para infiltração e portanto, são zonas de maior 
vulnerabilidade (MAIA; CRUZ, 2011).

Para o cálculo da declividade da área de estudo, foram utilizadas as imagens de modelo 
digital de elevação (MDE) com resolução de 30 metros, disponibilizadas no site 
EarthExplorer12, provenientes do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM - FARR; 
KOBRICK, 2000). A partir do MDE, foi extraída a declividade em porcentagem através do 
software QGIS versão 2.14, com a ferramenta de Análise do Terreno. Posteriormente, 
realizou-se uma filtragem levando-se em consideração os limites de cada polígono do Mapa 

12http://earthexplorer.usgs.gov/  
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de Solos de Santa Catarina (EMBRAPA, 2004), utilizando o complemento Estatística por 
Zonas para extração da declividade média para cada polígono. As declividades médias 
foram então classificadas de acordo com o padrão Embrapa (1979). Desta forma, os 
descritores Água Disponível, Profundidade e Declividade foram ranqueados segundo as 
classes descritas na Tabela 4.

Tabela 4: Classes e índices de vulnerabilidade para os descritores Água 
disponível, Profundidade e Declividade em solos.

Água disponível

(cm3/cm³)

Classe Vulnerabilidade

Baixa (0,09-0,14) 0,3

Média (>0,14-0,19) 0,2

Alta (>0,19-0,29) 0,1

Profundidade

(cm)

Pouco profundo (<60 cm) 0,3

Profundo (60 - 150 cm) 0,2

Muito profundo (>150 cm) 0,1

Declividade (%)

Plano (0% - 2%) 0,4

Suave ondulado (2% - 8%) 0,35

Ondulado (8% - 20%) 0,3

Forte ondulado (20% - 45%) 0,2

Montanhoso (45% - 75%) 0,15

Escarpado (>75%) 0,1

5.2.4. Matriz de avaliação da vulnerabilidade do SAIG/SG superficial

A matriz de cálculo da vulnerabilidade natural adotada é uma adequação do método GOD, 
que pondera descritores tais como: Grau de confinamento da água subterrânea; Ocorrência 
de estratos de cobertura e Distância até o lençol freático ou o teto do aquífero confinado 
(FOSTER et al. 2006). A adequação do método à área de pesquisa foi necessária devido à 
disponibilidade e confiabilidade de dados, que permitiu validar cinco descritores capazes de 
refletir a respeito do ambiente subterrâneo. Os descritores com essa característica são: 
Água disponível nos solos, Espessura/profundidade da cobertura de materiais 
intemperizados, Declividade do terreno, Densidade de fraturas e a Classificação de zonas 
aquíferas segundo o Mapa Hidrogeológico do Estado de Santa Catarina (CPRM, 2012). A 
avaliação da vulnerabilidade natural do SAIG/SG superficial levou em consideração que os 
descritores água disponível, profundidade/espessura do solo e declividade, por serem 
descritores de um mesmo parâmetro (solos) e baseados no Mapa de Solos de Santa 
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Catarina (EMBRAPA, 2004) possuem uma pontuação, que somada, varia entre 0,3 e 1,0, 
onde 0,3 é a condição menos e 1,0 a condição mais vulnerável. Os descritores densidade 
de fraturas e zonas aquíferas variam entre 0,1 e 1, onde 0,1 é a condição menos vulnerável 
e 1 a mais vulnerável. Os índices finais foram estabelecidos através da multiplicação dos 
descritores de solo, densidade de fraturas e zonas aquíferas, também variando entre 0,1 e 
1,0, segundo cinco classes de vulnerabilidade, tal como proposto por Foster et al. (2006 –
Figura 5.14).

Figura 5.14: Matriz de cálculo para determinação da vulnerabilidade natural do SAIG/SG. Fonte: 
Elaboração própria.
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5.3. Risco à contaminação do SAIG/SG

O risco à contaminação considerou o tipo de uso e cobertura da terra como um conjunto de 
atividades em superfície que é capaz de gerar contaminações e que impactam a qualidade 
das águas subterrâneas, conforme descrito no item 4.7.

5.3.1. Uso e cobertura da terra

A avaliação do risco à contaminação levou em consideração a existência de cargas 
poluentes oriundas de atividades antrópicas, que possam se infiltrar no ambiente 
subterrâneo. Por esta razão, é necessária a determinação dos diferentes usos e coberturas 
da terra em superfície, no intuito de melhor entender os possíveis riscos de poluição dos 
recursos hídricos do SAIG/SG.

O mapeamento de uso e cobertura da terra utilizado foi realizado a partir das imagens 
LANDSAT 813, obtidas através do sensor OLI com resolução de 30 m em diferentes 
órbitas/pontos e posteriormente recortadas para a área de estudo. Após a obtenção, houve 
um pré-processamento das imagens, que envolveu processos de reprojeção, correção 
atmosférica, fusão para 15 m e composição. No pós-processamento houve a classificação 
dos diferentes usos da terra, com base nas classes propostas pelo IBGE (2013), através do 
método de Máxima Verossimilhança. Uma análise visual dos produtos de classificação 
mostrou algumas limitações em virtude de conflitos, onde pixels com respostas espectrais 
próximas muito próximas ocorrem em locais de diferentes usos da terra. O Quadro 4 
apresenta essas informações para cada imagem (órbita-ponto) utilizada.

Quadro 4: Informações das imagens de satélite utilizadas no mapeamento do uso da terra, número 
de amostras e limitações/conflitos.

Imagem de satélite
Proces-
samento

Limitações do método detectadas
Órbita-
ponto

Abran-
gência

Data de
obtenção

N.º de
amostras

220-080
Planalto

Sul
28/04/17 278

Identificação de cultivo de maçã como cultura 
permanente no município de São Joaquim, Bom Jardim 
da Serra, Urupema e Urubici, além de cultivo de banana 
em Santa Rosa do Sul e Jacinto Machado

221-078
Planalto

Norte
11/03/17 115

Conflito água continental x urbano/mineração (ocorre 
principalmente nas margens dos cursos d’água e leitos 
pedregosos)

221-079
Planalto
Norte/S

ul
13/01/17 204

Identificação de cultivos de uva e maçã como cultura 
permanente no município de Fraiburgo, Monte Carlo, 
Lebon Régis e Rio das Antas;

Conflito urbano/mineração x água continental (ocorre 
principalmente nas margens dos cursos d’água e leitos 
pedregosos)

221-080 Planalto
Sul

13/01/17 50 Cena de curta extensão espacial com possível conflito 
água continental x urbano/mineração (ocorre 
principalmente nas margens dos cursos d’água e leitos 

13 Earth Explorer/USGS
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Imagem de satélite
Proces-
samento

Limitações do método detectadas
Órbita-
ponto

Abran-
gência

Data de
obtenção

N.º de
amostras

pedregosos)

Apresenta duas nuvens no setor meridional 
(classificadas como "floresta" conforme observação no 
Google Earth)

222-078
Meio-
Oeste/
Oeste

18/07/18 136

Não foi possível a identificação das áreas de cultura 
permanente (no caso de maçã, no município de Água 
Doce) - único caso possível de lavoura permanente para 
a cena de satélite em questão.

Conflito urbano x cultura temporária/área descoberta 
(resposta espectral clara) - foram reduzidas as amostras 
de urbano

222-079
Meio-
Oeste/
Oeste

19/08/18 160

Conflito para urbano x água e urbano x cultura 
temporária/área descoberta (resposta espectral clara)

Cultura permanente com apenas 1 amostra (mais 
representativa dentre as criadas), para evitar 
classificação errônea generalizada da cena. Identificação
apenas de cultivo de uva no município de Concórdia.

Conflito cultura temporária/área descoberta com 
silvicultura (cultivo, quando em estágio de 
desenvolvimento com resposta espectral escura, é 
confundido com áreas de pinus).

223-078
Extremo
Oeste

14/04/17 158
Conflito água continental x urbano/mineração (ocorre 
principalmente nas margens dos cursos d’água e leitos 
pedregosos)

223-079
Extremo
Oeste

01/04/17 143
Conflito água continental x urbano/mineração (ocorre 
principalmente nas margens dos cursos d’água e leitos 
pedregosos)

O procedimento de classificação foi realizado pelo método semiautomático, através do 
complemento Semi-Automatic Classification Plugin - SCP (versão 5.3.8) para QGIS, com 8 
classes definidas para a área do SAIG/SG: urbano/mineração, cultura temporária/área 
descoberta, cultura permanente, pastagem/campestre, silvicultura, florestal, vegetação 
sucessional e água continental.

Em cada cena foram selecionadas 5 amostras representativas de cada classe de uso e 
cobertura da terra (por amostra homogênea - de cor e textura individualizada - no formato de
área). Após isso, foi realizado o balanço de amostras (acréscimo ou exclusão) das classes, 
conforme testes de classificação.

5.3.2. Atividades de uso da terra e risco à contaminação

A definição de valores para cada classe de risco à contaminação para o descritor “Uso da 
Terra”, levou em consideração uma variação entre 0 a 1, tal como foi feito para a 
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determinação de índices de vulnerabilidade natural.

As áreas antrópicas não-agrícolas, que incluem o desenvolvimento urbano e a extração 
mineral receberam valor máximo (1,0) de risco à contaminação, em razão de envolverem 
uma série de atividades que envolvem o transporte, escoamento e manuseio de uma ampla 
gama de contaminantes. Aliado a isso, está a constante escavação, que removem os 
horizontes de solo, protetores dos mananciais subterrâneos, facilitando assim, a infiltração 
de substâncias nocivas no aquíferos.

As áreas antrópicas agrícolas, que incluem culturas temporárias, permanentes, 
pastagens e silvicultura apresentam valores diferenciados para cada um dos tipos de 
atividade, pois esses são manejados de forma muito distintas. Às culturas temporárias foi 
atribuído o valor de 0,7 para o risco, em virtude da aplicação de agrotóxicos por safra (de 
uma a duas por ano) e intenso manejo dos solos muitas vezes com o seu revolvimento. As 
culturas permanentes receberem valor de 0,8, que considera o tempo de desenvolvimento 
das plantas, bem como o fato das aplicações de agroquímicos ser puntual e concentrada, e 
envolver múltiplas aplicações anualmente. As pastagens e os campos naturais foram 
avaliados com o menor valor de risco à contaminação na produção agrícola, com o valor de 
0,5. Na escala de trabalho desta pesquisa para a região do SAIG/SG, a classe de pastagens
e campos naturais indica também o predomínio em área de atividade semiextensiva, o que 
diminui o seu valor de risco dentro dos grupos de usos da terra da produção agrícola. Pelo 
fato das sérias consequências causadas pelos agrotóxicos na qualidade das águas, a 
silvicultura, que compreende o monocultivo de espécies florestais, recebeu valor 0,6, dado 
que também apresenta a aplicação desses agroquímicos, porém, menos frequente.

As áreas de vegetação natural, que incluem florestas em estágio sucessional inicial 
(pioneiro), médio ou avançado (clímax), vegetação de várzea e de restinga receberam os 
menores valores de risco. Para essas classes, foi atribuído valor de risco de 0,1. Mesmo que
não tenham uma atividade humana direta atuando, a não ser com função de apreciação, 
podem gerar algum tipo de contaminante por menor que seja o impacto, uma vez que a sua 
área já teve finalidade para algum uso humano em um determinado momento do passado e 
que pode ter deixado resquícios de cargas contaminantes. Além disso, aquelas áreas 
lindeiras a plantios convencionais podem operar como local recepção de agrotóxicos que 
migram através da atmosfera e nelas precipitam, conferindo uma carga, mesmo de ínfima 
desses compostos.

Os corpos d’água continental, que incluem as águas superficiais de um modo geral, foram
avaliados com valor 0,2, pois recebem as cargas contaminantes trazidas pelo escoamento 
superficial e subsuperficial dos demais usos da terra. Por se tratar de uma região de 
planalto, boa parte dos rios que estão assentados sobre o SAIG/SG fluem sobre leitos 
rochosos, onde há a intensa ocorrência de fraturas que permitem comunicação direta com 
os mananciais subterrâneos.

Os valores atribuídos a cada um dos tipos de atividades/uso da terra são apresentados no
Quadro 5.

Quadro 5: Atividades/uso da terra e valores de risco 
à contaminação.

Atividade/uso da terra Valor de risco 

Urbano/mineração 1,0
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Atividade/uso da terra Valor de risco 

Cultura temporária/área
descoberta

0,7

Cultura permanente 0,8

Pastagem/campestre 0,5

Silvicultura 0,6

Florestal 0,1

Floresta sucessional 0,1

Água continental 0,2

O produto final do uso da terra envolveu a geração de uma imagem raster com resolução de
15 m (pixel). A área de cada classe de uso e cobertura da terra foi calculada de maneira 
automática através do complemento GroupStats do QGIS. Para fins de cruzamento, a 
imagem foi reclassificada com valores entre 0,1 e 1,0, de acordo com cada tipo de atividade/
uso da terra.

O mapa final de risco à contaminação do SAIG/SG foi obtido através do cruzamento entre 
as camadas raster “Vulnerabilidade Natural” e “Risco à contaminação” (Figura 5.15), através
da Calculadora raster presente no software QGIS, versão 3.4.
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Figura 5.15: Matriz de cálculo para determinação do risco à contaminação. Fonte: Elaboração própria.
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6. PRODUTOS

6.1. Mapeamento estrutural

6.1.1. Estruturas Lineares 

A interpretação dos lineamentos possibilitou o reconhecimento de um total de 6076 
estruturas obtidas em diferentes escalas de observação (Tabela 5). As mesmas, foram 
interpretadas de acordo com Nanni (2008), levando em consideração seu porte, ou seja, 
lineamentos de grande porte, bem definidos e com longa continuidade foram melhor 
visualizadas nas escalas: 1:2.000.000, 1:1.000.000 e 1:500.000 (Figura 6.1) e podem 
representar áreas com o mesmo significado tectônico. Já na escala 1:250.000 (Figura 6.2), é
possível a compartimentação dos lineamentos de escala regional em lineamentos de 
pequena continuidade, e podem auxiliar na definição de limites de blocos tectônicos de 
menor extensão.

Tabela 5: Quantidades de feições lineares observadas dentro de cada 
escala de observação.

Escala Quantidade de feições

1:2.000.000 104

1:1.000.000 153

1:500.000 288

1:250.000 5531

Total 6076
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Figura 6.1: Interpretação das principais direções de fraturamento observadas nas escalas  
1:2.000.000, 1:1.000.000 e 1:500.000, utilizando o modelo sombreado da área de estudo acrescida 
do buffer de 20km.
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Figura 6.2: Interpretação das principais direções de fraturamento observadas na escala 1:250.000 
utilizando o modelo sombreado da área de estudo acrescida do buffer de 20km.

6.1.2. Índice de Concentração de Rugosidade

O mapa de Índice de Concentração de Rugosidade (ICR) permite relacionar padrões 
distintos de rugosidade do relevo com eventos relacionados a neotectônica (HOBSON, 
1972). O ICR (Figura 6.3) fez parte do conjunto de aproximações que visou a identificação 
de grandes estruturas possivelmente responsáveis pela compartimentação do relevo e 
possíveis blocos hidrogeológicos.
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Figura 6.3: Mapa do Índice de Concentração de Rugosidade. Fonte: Amaral (2018)

Através da análise do ICR foram identificadas um total de 294 feições (Figura 6.4), dentre as
quais, apenas 25 também puderam ser identificadas nos perfis topográficos como possíveis 
compartimentadoras do relevo. As demais 269 foram desconsideradas.
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Figura 6.4: Mapa do Índice de Concentração de Rugosidade com as possíveis estruturas 
responsáveis pela compartimentação do relevo. Fonte: Amaral (2018).

6.1.2.1. Perfis confirmativos do Índice de Concentração de Rugosidade

Para a confirmação das estruturas identificadas através do ICR foram confeccionados 48 
perfis (Figura 6.7), interpretados segundo a metodologia aplicada por Descovi Filho (2015) 
que sugere a identificação de patamares geomorfoesculturais.
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Figura 6.5: Localização dos perfis topográficos utilizados na confirmação das estruturas de 
rugosidade. Fonte: Amaral (2018).

Os perfis a seguir foram considerados perfis-chave na evolução do conhecimento, já que 
culminaram em novos modelos de interpretação para o comportamento das possíveis 
estruturas que abrangem o SAIG/SG.

O perfil 4 (Figura 6.8), confirmou a estrutura 68 observada no mapa de ICR (Figura 6.7), 
registrando uma falha com aproximadamente 200 m de rejeito.

Estrutura 68 (ICR) 

400

600

500

700

300m

105 15 20 25 300km 35

Patamar ~ 480 m
Patamar ~ 510 m

Patamar ~ 305 m

Figura 6.6: Perfil 4 realizado para a identificação ou refutação das estruturas observadas no mapa de 
ICR. Fonte: Amaral (2018).
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O perfil 15 (Figura 6.8), confirmou a estrutura 326 observada no mapa de ICR (Figura 6.7), 
registrando uma falha que possui aproximadamente 200 m de rejeito.

Estrutura 326 (ICR) 
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800

700

900

500

42 6 14 16 180km

Patamar ~ 500 m

Patamar ~ 680 m

8 10 12 20 22 24

Patamar ~ 660 m

Patamar  
~ 640 m

Patamar ~ 700 m

400m

Figura 6.7: Perfil 15 realizado para a identificação ou refutação das estruturas observadas no mapa 
de ICR. Fonte: Amaral (2018).

No perfil 26 (Figura 6.9), foram observados alinhamentos de cristas que culminaram na 
interpretação de feições que indicam indícios de basculamento. Além disso, a estrutura 329 
observada em planta pode ser observada no perfil como uma falha com rejeito de cerca de 
90 m.
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Figura 6.8: Perfil 26 realizado para a identificação ou refutação das estruturas observadas no mapa 
de ICR. Fonte: Amaral (2018).

No perfil 24 (Figura 6.10), a estrutura 299 foi observada no perfil como sendo uma falha com
100 metros de rejeito. Além disso, há evidências de basculamento entre blocos ou efeito 
“escadinha” de falhas de pequeno porte.
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Figura 6.9: Perfil 24 realizado para a identificação ou refutação das estruturas observadas no mapa 
de ICR. Fonte: Amaral (2018).

No perfil 28 (Figura 6.11), a avaliação mostra que a estrutura 31 pode ser uma falha, 
entretanto essa estrutura coincide com a transição litológica entre as formações Palmas e 
Gramado que possivelmente mascara essa interpretação. A estrutura 330 observada por 
marcar uma diferença de rugosidade em planta não pode ser observada como possível 
compartimentadora do relevo no perfil. 
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Estrutura 31  
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Figura 6.10: Perfil 28 realizado para a identificação ou refutação das estruturas observadas no mapa 
de ICR. Fonte: Amaral (2018).

Ao longo da incessante busca de estruturas compartimentadoras do relevo, foi observado 
que os alinhamentos de picos topográficos seriam o espelho dos mergulhos das camadas 
sobrejacentes. Essa nova percepção modificou a concepção de identificação dos patamares
geomorfoesculturais, que representavam uma linha horizontal a partir de talvegues dos 
vales. Dentro dessa nova concepção, passaram a ser identificados alinhamentos de crista 
que sugerem sentidos regionais de basculamento. Assim, o modelo mais aceito para a 
compartimentação de blocos hidrogeológicos do SAIG/SG passou a considerar 
basculamento em vez de patamares.

6.1.3. Anomalias de drenagem

De acordo com Howard (1967), Cox (1994) e Lima (2002) apud Bricalli (2016), o 
deslocamento do rio principal do eixo central da bacia e a distinção com relação ao 
comprimento dos seus afluentes caracteriza basculamento de blocos tectônicos. Nesse 
contexto, podemos observar que os rios Peperi-Guaçu e Antas, os principais rios de suas 
bacias homônimas, estão deslocados para oeste em relação ao eixo central da bacia, e os 
rios a leste do canal principal possuem maior comprimento (Figura 6.12).
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Figura 6.11: Deslocamento do rio principal do eixo central das bacias do Rio Peperi-Guaçu e Antas e 
distinção do comprimento dos seus afluentes (maior comprimento dos afluentes na porção leste da 
região de estudo). Fonte: Amaral (2018).

A interpretação do desvio do canal principal do eixo da bacia foi feita de acordo com as 
interpretações de morfoestruturas (Figura 4.8) propostas por Araújo et al. (2003). Assim, 
sugere-se que os rios Peperi-guaçu e Antas estão encaixados longitudinalmente ao longo do
de uma zona de falhas que delimitam blocos com sentido de basculamento para oeste.

Além do deslocamento do eixo central, inflexões abruptas do canal de drenagem também 
podem caracterizar o basculamento de blocos tectônicos, como podemos observar o Rio 
Chapecó, que inicialmente possui direção de canal E-W, entretanto abruptamente altera sua
direção para NE-SW. O mesmo comportamento que ocorre no rio Irani. Já o rio do Peixe, 
inicialmente tem direção de fluxo SW-NE, que é alterado para NW-SE e novamente alterado
para NE-SW. Além dos rios supracitados, os rios Pelotas e Canoas inicialmente tem direção 
de fluxo NE-SW que é alterada para SE-NW (Figura 6.13).
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Figura 6.12: Inflexões abruptas dos canais fluviais principais das bacias hidrográficas abrangidas pela
área de pesquisa. Fonte: Amaral (2018).

6.1.4. Fator de assimetria da bacia de drenagem

O cálculo do Fator de Assimetria de Bacias de Drenagem (FABD) permite compreender a 
direção e a magnitude da tectônica levando em consideração uma determinada área de 
drenagem. Para a área de estudo priorizou-se os limites das bacias hidrográficas, 
entretanto, alguns resultados não foram condizentes com estudos prévios. Por exemplo, de 
acordo com Fujita et al. (2017), o padrão do rio Chapecó não está em concordância com o 
perfil de equilíbrio do rio e, portanto, caracteriza áreas em ascensão e subsidência. Quando 
considerada a área de drenagem do rio Chapecó, a mesma não apresentou assimetria de 
bacia, portanto, optou-se por compartimentar a bacias do rio Chapecó em duas regiões 
intituladas Alto e Baixo Chapecó. O mesmo procedimento foi feito para a bacia do rio Irani.

A intensidade do fator de assimetria (|Af-50|) gerou resultados entre 0,15 e 67,85 (Tabela 6),
que possibilitou a identificação de bacias hidrográficas com baixa, média e alta assimetria.
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Tabela 6: Variáveis consideradas para o cálculo do Índice AF para as sub-bacias hidrográficas da 
área de estudo. Fonte: Amaral (2018).

Efeito da
tectônica

Bacia de
drenagem

Área da
Bacia (Km²)

Área à direita 
da Bacia (Km²)

Fator de
assimetria  (AF)

|Af-50|
Margem do

bascula-
mento

Pouco/

Nenhum

Peixe 5463,98 2810,52 51,44 1,44 -

Jacutinga 2441,83 1217,20 49,85 0,15 -

Iguaçu 4997,47 2567,12 51,37 1,37 -

Pelotas 13185,97 6568,58 49,81 0,19 -

Mediano

Canoas 15488,32 9277,38 59,90 9,90
Margem
esquerda 

Baixo 

Chapecó
3353,63 2092,98 62,41 12,41

Margem
esquerda

Alto Irani 1002,37 612,35 61,09 11,10
Margem
esquerda

Alto

Baixo Irani 1786,19 1372,21 76,82 26,82
Margem
esquerda

Alto 

Chapecó
5240,60 3555,55 17,80 67,85

Margem
esquerda

Antas 3651,52 1032,91 28,29 21,71
Margem
direita

Peperi-

Guaçu
3069,49 899,53 29,31

20,69 Margem
direita

O grau de intensidade de assimetria revelou grande heterogeneidade da área de estudo, 
onde na porção centro-oeste predominaram bacias hidrográficas com assimetrias médias e 
altas e na região leste assimetrias baixas (Figura 6.14).
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Figura 6.13: Intensidade de assimetria e direção de basculamento calculadas a partir do Fator de 
Assimetria (AF) para a área de estudo. Fonte: Amaral (2018).

6.1.4.1. Perfis confirmativos do fator de assimetria da bacia de drenagem

Para a confirmação dos fatores de assimetria das bacias de drenagem, foram feitos perfis 
perpendiculares aos limites das bacias hidrográficas de alto e médio fator de assimetria. 

O perfil 1 (Figura 6.15), localizado entre as bacias hidrográficas do rio das Antas e Peperi-
Guaçu (Figura 6.14), através do alinhamento médio de cristas indicou que tanto a bacia 
hidrográfica do rio das Antas quanto do rio Peperi-Guaçu estão basculadas para oeste. 
Dessa forma, confirma-se o resultado gerado pelo cálculo do FABD.
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Figura 6.14: Perfil confirmativo de assimetria das bacias hidrográficas do Rio das Antas e Peperi-
Guaçu. Fonte: Amaral (2018).

O perfil 2 (Figura 6.16), localizado entre as bacias hidrográficas do rio Chapecó e Irani 
(Figura 6.14) através do alinhamento médio de cristas indicou que a parte da bacia 
hidrográfica correspondente ao Baixo Chapecó e do baixo Irani estão basculadas para SE. 
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Dessa forma, o perfil confirma o resultado gerado pelo calculo do FABD.
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Figura 6.15: Perfil confirmativo de assimetria das bacias hidrográficas intituladas de Baixo Chapecó e 
Baixo Irani. Fonte: Amaral (2018).

6.1.5. Índice de gradiente (RDE)

A obtenção do índice de gradiente (RDE) para os 10 principais rios presentes na área de 
estudo revelou que todas as 9 bacias hidrográficas estudadas apresentam trechos anômalos
de drenagem. Foram identificados trechos em equilíbrio e com anomalias de 1ª e 2ª ordem 
(Tabela 7), distribuídas tanto em segmentos do alto curso dos rios, quanto de seus cursos 
médios e baixos. No total foram analisados aproximadamente 2.800 km de cursos d’água, 
que totalizaram 352 seguimentos com aproximadamente 8 km de extensão.

Tabela 7 - Resultado do Índice de gradiente. Fonte: Amaral (2018).

Rio
Anomalia de 1ª

ordem
Anomalia de 2ª

ordem
Equilíbrio

Total de trechos
analisados

Antas 0 4 22 26

Peperi-Guaçu 0 7 23 30

Chapecó 1 28 28 57

Chapecozinho 1 9 10 20

Irani 0 14 12 26

Jacutinga 0 8 11 19

Peixe 0 18 21 39

Pelotas 0 28 24 52

Canoas 3 13 43 59

Timbó 0 4 10 24

Total 6 134 203 352

Segundo Fujita et al. (2017), anomalias de 1ª ordem indicam forte controle estrutural que 
quando associadas a regiões de saltos e quedas d’água dão indícios de áreas 
tectonicamente ativas ou com espectro recente de movimentos. Essas regiões podem estar 
relacionadas a processos neotectônicos, que ocasionariam a formação de blocos 
geomorfoestruturais e, ainda conservam características claras do movimento, pois foram 
pouco esculpidas pelos agentes geológicos externos. Essas anomalias foram observadas 
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nos rios Chapecó, Chapecozinho e Canoas. Nos rios Chapecó e Chapecozinho os locais 
com grande variação altimétrica corroboram com os resultados do RDE. Nesses locais 
foram observadas feições geomorfológicas citadas por Fujita et al. (2017, p. 538) como as 
quedas do rio Chapecó, e são os locais onde grandes quedas d’água são utilizadas para 
aproveitamentos hidrelétricos.

Possíveis sistemas de falhas vinculados a segmentos aqui interpretados como “transição” 
entre outros trechos do mesmo rio com visível desajuste, foram interpretados nos perfis 
longitudinais, marcando tanto o soerguimento, quanto o abatimento de blocos. Esses 
trechos de transição mostram que os movimentos verticais nesse caso, são de eventos 
tectônicos mais antigos, Assim, as feições abruptas (knickpoints) desaparecem em virtude 
do alto grau de escultura superimposto pelos agentes geológicos externos.

Perfis longitudinais dos principais rios presentes na área de estudo foram confrontados com 
o índice de gradiente (RDE). Isso possibilitou observar a correlação e consolidação dos 
resultados visando a delimitação de segmentos em soerguimento, abatimento e transição.

6.1.5.1. Rio das Antas

O rio das Antas nasce no município de Palma Sola e deságua no município de Mondaí. Na 
porção das nascentes do rio das Antas ocorrem rochas da Fm. Palmas e Cordilheira Alta e 
em seu médio e baixo curso, rochas da Fm. Paranapanema.

O rio das Antas apresenta-se em equilíbrio, pois não há grandes variações em relação a 
curva de melhor ajuste (Figura 6.16). Neste rio, o RDE não apresentou anomalias de 1ª 
ordem o que corrobora com o perfil longitudinal do rio sem expressivas quebras de declive 
(knickpoint).
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Figura 6.16: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio das Antas. Fonte: Amaral (2018).

O perfil do rio das Antas em total conformidade com a curva de melhor ajuste, indica o  
equilíbrio do perfil longitudinal do rio. Esse fato fornece indícios de que o rio das Antas está 
encaixado ao longo uma falha recente. Essa falha de direção N-S já havia sido observada 
anteriormente por Freitas et al., (2002, p.21). Além disso, as rochas da Fm. Paranapanema 
são mais facilmente erodíveis do que as rochas da Fm. Cordilheira Alta, motivo pelo qual o 
rio tem seu curso totalmente sobre o bloco abatido (Figura 6.17).

Fm. Paranapanema

Unidades geológicas

Falha Normal

Fm. Cordilheira Alta

Figura 6.17: Bloco diagrama demostrando a localização do rio das 
Antas paralelo a linha de falha. Fonte: Amaral (2018).
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6.1.5.2. Rio Canoas

O rio Canoas nasce no município de Bom Jardim da Serra e deságua no município de 
Campos Novos, onde recebe o rio Pelotas, dando origem ao rio Uruguai. No seu alto curso 
ocorrem rochas do grupo Serra Geral, das formações Botucatu, Gramado, Rio do Rastro, 
Teresina e depósitos aluvionares, em seu médio curso rochas das formações Botucatu, 
Gramado, Rio do Rastro e Teresina e em seu baixo curso rochas das formações Gramado e
Paranapanema.

No rio Canoas há um desajuste fluvial que culmina na distinção de dois trechos soerguidos, 
de dois trechos abatidos e de um trecho em transição (Figura 6.18). Nos primeiros 8 km de 
acordo com Wildner et al. (2014), ocorrem rochas do Grupo Serra Geral, entretanto a 
diferenciação em formações não foi evidenciada no mapa geológico provavelmente devido à
complexidade estrutural e a presença de intrusões de sills, incluindo o morro da Igreja. Logo 
após, nos 18 km da extensão do rio Canoas há uma passagem abrupta de um trecho 
soerguido para um trecho abatido. Essa interpretação foi feita segundo a curva de melhor 
ajuste e comparando com os critérios de interpretação utilizados nos outros perfis onde 
todos os trechos de cabeceira estão abaixo da curva de melhor ajuste, mas foram 
considerados como soerguidos.

O trecho de cabeceira apresentou-se acima da linha de melhor ajuste deixando mais 
evidente o soerguimento do trecho. Para esse trecho, entende-se que a falha soergueu de 
tal forma o bloco formado antes dos 18 km do rio que foi possível observar essa mudança 
através da curva de melhor ajuste, diferentemente dos demais perfis. Além disso, 
anteriormente, os perfis demonstraram que sempre que houvesse um trecho soerguido e um
abatido ocorreria uma zona de transição entre eles, entretanto no rio Canoas essa 
passagem sucedeu de maneira abruta, assim entende-se que essa falha é recente e não 
teve tempo de ser esculpida deixando a passagem mais evidente por ser uma mudança 
abrupta. Outro ponto importante é que entre as falhas localizadas ao longo dos 18 e 70 km, 
ocorre a formação de depósitos aluvionares que foram acumulados devido a barreira 
topográfica causada pelo sistema de falhas, que culminou no represamento de sedimentos 
Cenozoicos.

Logo após esse trecho abatido, entre 80 e 360 km, ocorre um soerguimento do trecho 
possivelmente devido à influência do Domo de Lages. No final do trecho, entre os 360 e 420
km, o trecho foi considerado em transição por estar sobre a linha de melhor ajuste e é 
limitado por duas falhas que registram mudança na declividade do perfil. As falhas na região
de baixo curso são evidenciadas através da ocorrência de rochas da Fm. Gramado em 
cotas superiores à da Fm. Paranapanema.

Observa-se que de todos os 10 rios estudados o rio Canoas é o único que apresenta três 
pontos de inflexão. Esse fenômeno sugere fortemente a influência das deformações 
promovidas pelo Domo de Lages.

Assim como no rio Pelotas, o rio Canoas não apresentou um resultado satisfatório para o 
perfil longitudinal do rio, sendo possível observar picos altimétricos que podem ter 
ocasionado o aparecimento de trechos com anomalias de 1ª ordem. Essa limitação pode ter 
mascarado as rupturas de declives identificadas pela interpretação geológica e da curva de 
melhor ajuste, não sendo, portanto, possível distinguir anomalias geradas pela limitação do 
método e as anomalias que são resultados de movimentações tectônicas.
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Figura 6.18: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio Canoas. Fonte: Amaral (2018).

6.1.5.3. Rio Chapecó

O rio Chapecó nasce no município de Macieira onde ocorrem rochas da Fm. Palmas; em 
seu médio curso ocorrem principalmente rochas da Fm. Paranapanema intercaladas com 
afloramentos da Fm. Chapecó, para finalmente desaguar no rio Uruguai na região de Águas 
de Chapecó sobre a Fm. Paranapanema.

Ao longo da extensão do rio Chapecó há um desajuste fluvial, sendo distinguidos trechos 
soerguidos, em transição e abatidos (Figura 6.20).

Nos seus primeiros 200 km, o rio Chapecó foi considerado soerguido, pois quando 
comparado à curva de melhor ajuste do rio, há um deslocamento para valores altimétricos 
maiores que os esperados (linha de melhor ajuste). Os primeiros 20 km da extensão do rio, 
localizados abaixo da curva de melhor ajuste, foram considerados como trecho soerguido 
por se tratar de um trecho de pequeno comprimento, quando comparado à extensão total do
rio, e por manter a inclinação média dos primeiros quilômetros que estão em ascensão. 
Além disso, entende-se que o curso natural da drenagem se dá de áreas mais altas para 
mais baixas e, portanto, um soerguimento do alto curso contribuiria para o desvio do curso 
do rio podendo ocasionar feições, como por exemplo, de captura de drenagem.

O trecho entre os quilômetros 200 e 290 foi caracterizado como uma região de transição 
tectônica. Os trechos em transição são marcados pelos pontos de inflexão, que indicam o 
local onde a curva do rio intercepta a curva de melhor ajuste. É nesse ponto que ocorre a 
transição entre trechos que sofreram soerguimento e abatimento. No trecho em transição foi
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observado um sistema de falhas marcado pelas rupturas de declives (knickpoints) com 
grandes deslocamentos verticais, que dá indícios de falhas normais escalonadas, que 
aparentam ser recentes, pois foram pouco esculpidas, quando comparado ao restante do 
perfil. Além disso, a interpretação dada ao sistema de falhas do rio Chapecó é corroborada 
pela ocorrência da Fm. Paranapanema ao lado da Fm. Palmas com a supressão da Fm. 
Chapecó e logo após a intercalação entre a Fm. Paranapanema e Chapecó. No trecho em 
transição pode-se caracterizar um rejeito entre as falhas de aproximadamente 400 m. 

Em concordância com as interpretações prévias, o índice de gradiente apresentou uma 
anomalia de 1ª ordem que pode ser resultado da tectônica, e que é evidenciada pelas 
rupturas de declive ocasionadas devido ao sistema de falhas. 
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Figura 6.19: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio Chapecó. Fonte: Amaral (2018).

6.1.5.4. Rio Chapecozinho

O rio Chapecozinho nasce no município de Água Doce onde ocorrem rochas da Fm. 
Palmas, em seu médio curso ocorrem principalmente rochas da Fm. Paranapanema 
intercaladas com afloramentos da Fm. Palmas e o rio deságua no rio Chapecó no município 
de Marema sobre as rochas da Fm. Chapecó e Paranapanema.

No rio Chapecozinho há um desajuste fluvial que sugere trechos soerguidos, em transição e 
abatidos (Figura 6.28). Nos primeiros 105 km, o rio foi considerado soerguido, avaliado 
pelos mesmos critérios utilizados para o rio Chapecó. Além disso, essa interpretação, assim 
como no rio Chapecó, é corroborada pela ocorrência da Fm. Paranapanema ao lado da Fm. 
Palmas com a supressão da Fm. Chapecó. O trecho entre os quilômetros 105 e 145 foi 
caracterizado como de transição tectônica, devido à passagem do perfil longitudinal do rio 
que estava posicionado acima da curva de melhor ajuste, para uma condição abaixo dela. 
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Além disso, segundo o índice de gradiente nesse trecho há uma anomalia de 1ª ordem que 
marca a influência tectônica e inicia o trecho de abatimento do terreno. A ocorrência da Fm. 
Chapecó junto ao trecho abatido atesta o sistema de falhas no trecho de transição do rio.
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Figura 6.20: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio Chapecozinho. Fonte: Amaral (2018).

6.1.5.5. Rio Irani

O rio Irani nasce no município de Água Doce onde ocorrem rochas da Fm. Chapecó e 
Paranapanema, em seu médio curso ocorrem as rochas da Fm. Paranapanema e deságua 
no município de Paial sobre as rochas da Fm. Chapecó e Paranapanema.

No rio Irani há nitidamente um desajuste fluvial que permite distinguir trechos soerguidos, 
em transição e abatidos (Figura 6.21). Em seus primeiros 60 km, o rio Irani foi considerado 
soerguido, mesmo tendo um trecho do rio abaixo da curva de melhor ajuste. O trecho em 
transição localizado entre 60 e 165 km, caracteriza o local onde a curva de melhor ajuste 
está próxima da curva ideal. As posições das possíveis falhas sinalizadas no perfil, são 
reforçadas através da ocorrência de trechos da Fm. Paranapanema, mais antiga, em maior 
altitude e intercalada com a Fm. Chapecó.

A partir da interpretação do perfil do rio Irani, pode-se observar que as drenagens que 
possuem sistema de falhas mais antigos foram mais esculpidas e portanto, não deixam as 
rupturas de declive tão evidentes quanto aquelas observadas nos rios Chapecó e 
Chapecozinho. Além disso, devido ao intenso esculpimento do relevo, a interpretação da 
curva de melhor ajuste culmina em trechos de transição de grandes extensões, o que torna 
mais difícil diagnosticar com boa precisão, as falhas que delimitam os trechos de 
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soerguimento e abatimento.
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Figura 6.21: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio Irani. Fonte: Amaral (2018).

6.1.5.6. Rio Jacutinga

O rio Jacutinga nasce no município de Água Doce e deságua no município de Itá. No alto 
curso do rio Jacutinga ocorrem rochas da Fm. Cordilheira Alta e em seu médio e baixo curso
rochas da Fm. Paranapanema.

No rio Jacutinga ocorre um desajuste fluvial possibilitando a distinção trechos soerguidos, 
em transição e abatidos (Figura 6.22). Nos primeiros 35 km o rio foi considerado soerguido, 
que é corroborado pelo afloramento das rochas da Fm. Gramado que são mais antigas. 
Após esse trecho até os 130 km, ocorre um equilíbrio entre a curva de melhor ajuste e o 
perfil longitudinal do rio que caracteriza uma área de transição que culmina no abatimento 
dos trechos subsequentes. 

Neste rio, o RDE não apresentou anomalias de 1ª ordem, que corrobora com o perfil 
longitudinal do rio sem expressivas quebras de declive (knickpoint). As anomalias de 2ª 
ordem correspondem a menos de 50% dos resultados, corroborando com o fato de que o 
grande trecho considerado em transição se encontra próximo a curva de melhor ajuste do 
rio.
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Figura 6.22: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio Jacutinga. Fonte: Amaral (2018)

6.1.5.7. Rio do Peixe

O rio do Peixe nasce no município de Calmon na Serra da Taquara Verde e deságua no rio 
Uruguai no município de Alto da Bela Vista. Em seu alto curso ocorrem rochas da Fm. 
Gramado, Chapecó e Campos Novos, e em seu médio curso ocorrem principalmente rochas
da Fm. Paranapanema intercaladas com afloramentos da Fm. Campos Novos, desaguando 
sobre as rochas da Fm. Paranapanema.

No rio do Peixe ocorre um desajuste fluvial, sendo distinguidos trechos soerguidos, em 
transição e abatidos (Figura 6.23). Nos primeiros 110 km o rio foi considerado soerguido 
devido à ocorrência da Fm. Gramado, mais antiga, estar em posição de maior altitude, 
sugerindo a ocorrência de um sistema de falhas local. Após o trecho soerguido ocorre o 
trecho em transição que caracteriza o local onde a curva de melhor ajuste está próxima da 
curva ideal do rio e é limitada por duas prováveis falhas. Ao contrário da grande magnitude 
do rejeito observado na zona de transição rio Chapecó (400 m) a zona de transição do rio do
Peixe não possui quebras abruptas no perfil do rio, entretanto as falhas presentes no rio do 
Peixe podem ter sido esculpidas mascarando os rejeitos originais. Esse fato é confirmado 
pela ocorrência de formações geológicas mais recentes em diferentes níveis morfológicos 
caracterizando o sistema de falhas presente no trecho de transição. 
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Figura 6.23: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio do Peixe. Fonte: Amaral (2018).

6.1.5.8. Rio Pelotas

O rio Pelotas nasce no município de Bom Jardim da Serra e deságua no município de 
Campos Novos. No seu alto curso ocorre a Fm. Gramado e em seu médio e baixo curso 
ocorrem as rochas da Fm. Paranapanema.

No rio Pelotas há um desajuste fluvial, sendo distinguidos trechos soerguidos, em transição 
e abatidos (Figura 6.24). Nos primeiros 235 km o rio Pelotas encontra-se acima da curva de 
melhor ajuste caracterizando um trecho soerguido, que pode ser confirmado através da 
ocorrência da Fm. Gramado, mais antiga, em posição de maior altitude em relação a Fm. 
Paranapanema, mais nova, sugerindo a existência de um sistema de falhas. No trecho 
soerguido, a falha observada junto à ruptura de declive do relevo e da mudança litológica, 
também coincide com uma curva anômala do curso do rio, podendo ter ocasionado a 
anomalia de captura de drenagem, causando inflexão abrupta do curso (Figura 6.13). O 
trecho entre 235 e 310 km, foi caracterizado de transição, por conter o ponto de inflexão que
delimita a transição entre o trecho soerguido e abatido. Após o trecho de transição, o rio 
encontra-se abatido. Neste rio, mesmo o perfil longitudinal demonstrando picos anormais, 
provavelmente devido a extração automática da drenagem, o RDE não caracterizou 
variações altimétricas de grande magnitude e portanto não apresentou anomalias de 1ª 
ordem. Ainda assim, o perfil longitudinal apresentou-se satisfatório para a observação do 
padrão da drenagem.
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Figura 6.24: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio Pelotas. Fonte: Amaral (2018).

6.1.5.9. Rio Peperi-Guaçu

O rio Peperi-Guaçu nasce na divisa do Brasil com a Argentina, no município de Dionísio 
Cerqueira e percorre a fronteira até desaguar no rio Uruguai, no município de Itapiranga. Na 
região de cabeceira do rio Peperi-Guaçu ocorrem rochas da Fm. Cordilheira Alta e em seu 
médio e baixo curso rochas da Fm. Paranapanema.

No rio Peperi-Guaçu ocorre um desajuste fluvial pouco expressivo, mas é possível distinguir 
trechos soerguidos, em transição e abatidos (Figura 6.25). Nos primeiros 18 km o perfil 
longitudinal do rio encontra-se abatido e em equilíbrio com a curva de melhor ajuste, 
evidenciando que a diferença de inclinação do leito do rio está vinculada a uma transição 
litológica. Entre 18 e 75 km, o rio apresenta-se soerguido e a partir desse trecho até os 130 
km ocorre a região de transição. Esse trecho em transição diferentemente do trecho de 
transição a montante, caracteriza o local onde a curva de melhor ajuste está próxima da 
curva ideal e contém o ponto de inflexão que registra a transição entre uma região de 
soerguimento e abatimento, indicando movimentos tectônicos verticais. 

Neste rio, o RDE não apresentou anomalias de 1ª ordem, o que corrobora com o perfil 
longitudinal do rio sem expressivas quebras de declive (knickpoint).

Assim como no rio das Antas, sugere-se que o rio Peperi-Guaçu esteja encaixado em uma 
falha normal de direção N-S, entretanto existem variações altimétricas ao longo do rio que 
sugerem trechos soerguidos em transição e abatidos pouco expressivos, ou seja, por mais 
que esses trechos possam ser reconhecidos eles estão pouco distantes da curva de melhor 
ajuste do rio.
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Figura 6.25: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio Peperi-Guaçu.. Fonte: Amaral (2018).

6.1.5.10. Rio Timbó

O rio Timbó nasce no município de Santa Cecília e deságua no município de Irineópolis. Ao 
longo do alto e médio curso do rio Timbó afloram rochas da Fm. Gramado e em seu baixo 
curso ocorrem depósitos aluvionares e rochas da Fm. Botucatu. 

Ao longo da extensão do rio Timbó há um desajuste fluvial, sendo distinguidos trechos 
soerguidos, em transição e abatidos (Figura 6.26). Os primeiros 10 km localizados abaixo da
curva de melhor ajuste, foram considerados como trecho soerguido devido aos mesmos 
critérios utilizados para o rio Chapecó. Assim, o trecho soerguido abrange os primeiros 45 
km do rio, quando o mesmo passa para o trecho de transição tectônica, que ocorre até os 
85 km de curso. No trecho de transição do rio Timbó ocorre uma quebra de declive 
(knickpoint) marcada pela presença de uma falha normal e pelo valor elevado resultante do 
índice de gradiente (anormal para os valores apresentados ao longo de toda extensão do 
rio). Os picos altimétricos não esperados que culminaram no aparecimento de trechos com 
anomalias de 2ª ordem, são resultados da extração automática, assim como ocorrido nos 
rios Pelotas e Canoas. Ainda assim, o perfil longitudinal apresentou-se satisfatório.

A falha registrada entre a área soerguida e em transição foi caracterizada devido à variação 
na inclinação média entre esses trechos e devido ao afastamento do perfil do rio em relação 
à curva de melhor ajuste. Já a falha registrada entre a transição e o abatimento pode ser 
apenas resultado da mudança de resistência das rochas marcadas pela transição litológica 
entre as formações Gramado e Botucatu.
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Figura 6.26: Perfil longitudinal e índice de gradiente do Rio Timbó. Fonte: Amaral (2018).

Dos 10 rios estudados, 7 deles apresentaram o mesmo comportamento com a região de alto
curso em ascensão, de baixo curso em subsidência e a região de médio curso em transição.
Nos demais rios, como o das Antas, a interpretação sugere que o mesmo se encontra 
encaixado em uma falha recente, pois seu perfil demonstra um padrão de total equilíbrio 
com a curva de melhor ajuste. Já o rio Canoas apresentou três pontos de inflexão, 
provavelmente ocasionados devido à influência do domo de Lages, que ocasionou a captura
de drenagem e a formação de inflexões abruptas do curso (Figura 6.13). Na Figura 6.27, 
foram identificadas as regiões de soerguimento, transição e abatimento e das rupturas de 
declives identificadas nos perfis. Entende-se que as rupturas de declive estão vinculadas a 
um sistema de falhas que geram a formação dos blocos hidrogeológicos.
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Figura 6.27: Resultados da análise dos perfis longitudinais dos principais rios que abrangem a área 
de estudo, identificando as áreas que sofreram soerguimento, abatimento e que estão em transição, 
bem como, a localização dos sistemas de falhas ou falhas interpretadas. Fonte: Amaral (2018).

6.2. Blocos hidrogeológicos

Com o intuito de estabelecer limites para os blocos hidrogeológicos foram correlacionados 
os dados das análises morfométricas com dados estratigráficos. Para isso, foram 
compilados um total de 173 pontos de controle hidroestratigráfico que constituem o Banco 
de dados de poços do Projeto Rede Guarani Serra Geral, dos quais 148 estão localizados 
na área de estudo e 24 nas regiões circunvizinhas, ou seja, localizados nos estados do RS e
PR e inseridos no SAIG/SG (Figura 6.5)

6.2.1. Estratigrafia

Os dados estratigráficos que definem a espessura do Grupo Serra Geral, bem como o 
contato geológico entre esse Grupo e a Fm. Botucatu, foram extraídos do banco de dados 
de poços do Projeto Rede Guarani Serra Geral (Figura 6.5), ora utilizados por Descovi Filho 
(2015) e Amaral (2018). Os dados estratigráficos do banco de dados possuem diferentes 
fontes que são listadas no Quadro 6.
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Quadro 6: Fonte e quantidade dos pontos de 
controle estratigráficos. Fonte: Atualizado de 
Amaral (2018).

Fonte Pontos de Controle

SIAGAS 46

CPRM (2012) 45

In loco
(afloramento)

28

Água Azul 22

Petrobras 1

Machado (2005) 13

SDS 9

Leão Poços 6

FATMA 1

CASAN 2

Total 173

Figura 6.28: Mapa dos pontos de controle estratigráficos. Fonte: Amaral (2018).
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A partir da análise dos pontos de controle hidroestratigráficos e dos resultados das 
localizações das falhas observadas nos perfis longitudinais dos rios, foi possível traçar 
possíveis limites de blocos hidrogeológicos, levando em consideração todas as variáveis 
anteriormente apresentadas, como o índice de concentração de rugosidade, os padrões de 
drenagem, sendo eles alinhamentos de cabeceiras, inflexões abruptas (cotovelos), entre 
outras. Com isso, foram representados os sistemas de falhas (Figura 6.29), segundo o grau 
de confiabilidade de interpretação das mesmas.

O grau de confiabilidade foi estabelecido de acordo com a confirmação de variáveis 
utilizadas para a interpretação, ou seja, algumas estruturas dão fortes indícios de ocorrerem 
de acordo com o proposto, entretanto a falta de subsídios, como por exemplo, de dados 
pontos de controles estratigráficos próximos, impossibilita a sua confirmação. Algumas 
falhas identificadas na área de estudo parecem ser a continuidade de estruturas 
reconhecidas por Scheibe e Furtado (1989), como por exemplo o alinhamento do rio Engano
e do rio Canoas, no leste de Santa Catarina (Figura 4.6). Ainda na mesma linha, algumas 
estruturas sugerem ser continuidades daquelas de direção SW-NE propostas por Nanni 
(2008), para o SAIG/SG no estado do Rio Grande do Sul.

O mapa de Blocos   hidrogeológicos  , apresentado na escala 1:600.000 (tamanho A1) permite 
ver detalhes a partir da sobreposição de camadas temáticas, que facilitam ver como se 
comportam as variáveis consideradas na interpretação em relação aos limites de blocos 
hidrogeológicos propostos.

Figura 6.29: Mapa dos pontos de controle estratigráficos e do resultado dos perfis longitudinais de 
drenagem com os sistemas de falhas interpretados.
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Os pontos de controle hidroestratigráficos demonstram boa correlação com o resultado dos 
perfis longitudinais dos rios. Pode-se observar que as cotas de contato do SASG com o 
SAG mais profundas estão localizadas nas regiões que se apresentam abatidas, sobretudo 
no meio e extremo-oeste. Já cotas do contato mais próximas da superfície, estão nas 
regiões caracterizadas como soerguidas e/ou em transição.

Exceções a este comportamento são claras para os rios Canoas e Antas. Para o rio Canoas 
fica evidente a influência do soerguimento intenso na região de suas cabeceiras, como 
citado por Scheibe e Furtado (1989), principalmente vinculado à região do Campo dos 
Padres, onde ocorrem as maiores altitudes do estado e geologicamente há intrusões de 
soleiras de rochas vulcânicas que apresentam boas espessuras, incluindo o morro da Igreja.
Já para o rio das Antas, considera-se que o seu encaixe ao longo da falha normal, 
determine a não ocorrência dos trechos de abatimento e soerguimento, uma vez que seu 
canal principal encontra-se em equilíbrio. No rio Timbó suspeitava-se de uma falha devido a 
quebra abrupta do relevo, entretanto, através dos dados estratigráficos pode ser 
comprovada que a quebra no perfil do rio é resultado da mudança litológica e não da 
influência tectônica. 

Os rejeitos de zonas de falhas indicados pela análise do Índice de Gradiente também 
mostram coerência com as cotas absolutas dos pontos de controle estratigráfico.

6.3. Vulnerabilidade natural do SAIG/SG

A determinação de índices de vulnerabilidade natural envolveu a adequação do método 
GOD, proposto por Foster et al. (2006), conforme descrito no Item 5.2 e considerou três 
descritores: Cobertura de solos, Densidade de fraturas e Zonas aquíferas. A seguir são 
apresentados os resultados para cada base temática intermediária gerada para abastecer a 
matriz de cálculo final do método, bem como o produto final com a distribuição espacial das 
áreas com as diferentes classes de vulnerabilidade definidas.

6.3.1. Cobertura de solos

A determinação matricial da base que envolve o descritor “Cobertura de solos” envolveu 3 
variáveis: água disponível, profundidades e declividade. A seguir, cada uma dessas 
variáveis são apresentadas.

6.3.1.1. Água disponível

Para os solos catarinenses, Costa (2012) identificou que os solos com textura fina e com 
maior conteúdo de matéria orgânica possuem, em geral, maior quantidade de água 
disponível e os com textura arenosa, menor disponibilidade. Ainda segundo Costa (2012, p. 
147), a matéria orgânica é o fator principal para o aumento de disponibilidade de água. Esse
mesmo autor menciona que (Costa, 2012, p. 164):

[…] os Cambissolos Húmicos e os Neossolos Litólicos, localizados no
Planalto Serrano de Santa Catarina, tiveram maior disponibilidade de 
água, principalmente devido aos elevados teores de matéria orgânica,
a qual se acumulou pelo efeito do clima mais frio predominante no 
Planalto Catarinense (Costa, 2012, p. 164).

Os solos presentes na área de estudo possuem variação de 0,09 a 0,29 cm³.cm-³ de água 
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disponível (AD - Tabela 8). Os maiores valores de AD encontram-se nos Gleissolos 
háplicos, Cambissolos húmicos e nos Neossolos litólicos, com 0,29, 0,19 e 0,16 cm³.cm-³ 
respectivamente, e ocorrem principalmente na porção nordeste e sudeste de área de 
estudo. Os menores valores foram encontrados nos Neossolos quartzarênicos e  Argissolo 
vermelho-amarelo, com 0,09 e 0,11 cm³.cm-³ respectivamente, que ocorrem em pequenas 
porções na borda leste da área. A ocorrência mais expressiva são dos solos com 0,12 
cm³.cm-³ de água disponível, que abrangem os Cambissolos háplicos, Latossolos vermelhos
e Nitossolos vermelhos, compondo quase totalmente a porção oeste da área, além de 
grande parte da porção central. As zonas foram consideradas como áreas com baixa AD 
devido à ausência de solos.

Para a matriz de cálculo da vulnerabilidade, dividiu-se a AD em três classes: 0,09 a 0,14 
cm³.cm-³, >0,14 a 0,19 cm³.cm-³ e >0,19 a 0,29 cm³.cm-³ (Figura 6.30), e atribuiu-se a 
pontuação de 0,3; 0,2; e 0,1 respectivamente.

Tabela 8: Quantidade de água disponível para os solos presentes na 
área de estudo. Modificado de Costa (2012, p. 147) e Mentges et al 
(2010, p. 4).

Classificação do solo AD (cm³cm-³ ) Vulnerabilidade

Argissolo vermelho 0,14* 0,3

Argissolo vermelho-amarelo 0,11* 0,3

Cambissolo háplico 0,12* 0,3

Cambissolo húmico 0,19* 0,2

Gleissolo 0,29** 0,1

Latossolo bruno 0,13* 0,3

Latossolo vermelho 0,12* 0,3

Neossolo litólico 0,16* 0,2

Neossolo quartzarênico 0,09* 0,3

Nitossolo vermelho/háplico 0,12* 0,3

Zona urbana - 0,3

*Costa (2012)

**Mentges et al. (2010)
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Figura 6.30: Água disponível para os solos da área de estudo, sendo Baixa (0,09 a 0,14), Média 
(>0,14 a 0,19) e Alta (>0,19 a 0,29). Baseado em Costa (2012) e Mentges et al. (2010).

6.3.1.2. Espessuras

A variável espessura do solo foi dividida de acordo com o mapa de solos da Embrapa 
(2004), com as classes: <60 cm, entre 60 e 150 cm e >150 cm. Para a matriz de cálculo da 
vulnerabilidade natural, atribuiu-se valores entre 0,3, 0,2 e 0,1, respectivamente. A 
determinação dos valores está descrita no Item 5.2.3 e sua distribuição espacial é mostrada 
na Figura 6.31.

Os solos “Pouco profundo” (<60 cm) ocorrem preferencialmente nos campos de cima do 
planalto, região sudeste da área de estudo, onde situam-se os municípios de Urubici, São 
Joaquim e Painel. Nessa região são comuns neossolos que tipicamente apresentam a 
espessura delgada como característica. Outras duas regiões apresentam a ocorrência, 
sendo uma a norte, junto aos municípios de Calmon e Lebon Regis e, outra, no centro-oeste
sobrepondo áreas dos municípios de Caçador, Macieira e Água Doce. A manifestação 
desses solos está intimamente associada aos produtos de alteração, sobretudo, das 
Formações Chapecó e Gramado.

A classe de solos “Profundo” (60-150 cm) se mostra presente em toda a área do SAIG/SG, 
mas preferencialmente do centro-oeste para oeste e o extremo-oeste, sempre intercalada 
com solos da classe “Muito profundos”. Sua manifestação é mais clara em terrenos mais 
dissecados associados às Formações Paranapanema e Gramado, onde patamares de baixa
declividade ocorrem de forma subordinada. 
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Os solos da classe “Muito profundo” (>150 cm) se manifestam em uma grande porção na 
região centro-oeste do SAIG/SG e intercalado com zonas de solos de espessura 
intermediária no oeste e extremo-oeste. Esses solos estão, via de regra, associados às 
rochas vulcânicas mais básicas, com ocorrência em platôs com boa extensão lateral, como 
é o caso das Formações Campos Novos e Campo Erê.

Figura 6.31: Espessuras dos solos de acordo com Embrapa (2004), sendo Pouco profundo (<60 cm), 
Profundo (60 - 150 cm) e Muito profundo (>150 cm).

6.3.1.3. Declividade

Através da classificação da declividade do terreno pelo padrão Embrapa (1979), obteve-se a
declividade média para cada polígono vetorial de tipo solo definido no mapa de solos de 
Santa Catarina (Embrapa, 2004 - Figura 6.32). Dentre as 6 classes de declividade, a que 
predomina na área de estudo corresponde aos terrenos ondulados a forte-ondulados. Os 
terrenos ondulados ocorrem preferencialmente na região do planalto, onde os rios estão em 
sua porção de cabeceira, conformando vales pouco esculpidos no relevo. São também 
verificados na porção norte da área de estudo, sendo nesse caso, vinculados às rochas 
intermediárias a ácidas das Formações Palmas e Chapecó, que por apresentarem maior 
resistência ao intemperismo, conformam relevos mais suaves. Nas porções intermediárias 
das bacias hidrográficas, a força das águas esculpe vales sulcados (mais recentes) e, por 
vezes, abertos (mais antigos), onde são francamente evidenciados morros testemunhos 
denotando relevo forte ondulado. Os terrenos com declividade do tipo montanhoso e 
escarpado são encontrados principalmente na borda leste e subordinadamente na borda 
norte.
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Figura 6.32: Declividade do terreno da área de estudo, classificado de acordo com o padrão Embrapa
(1979), em que Plano (0-2%), Suave ondulado (2-8%), Ondulado (8-20%), Forte ondulado (20-45%), 
Montanhoso (45-75%) e Escarpado (75-100%).

6.3.1.4. Índices para a cobertura de solos

Na matriz de cálculo para determinação dos índices de vulnerabilidade natural, a cobertura 
de solos envolve o somatório dos quesitos: água disponível, espessura dos solos e 
declividade do terreno. Assim, como resultado desse somatório houve a conformação da 
base cartográfica temática “Cobertura de solos” (Figura 6.33).

Os índices encontrados variam entre 0,5 e 0,85, sendo a ocorrência dos valores extremos 
em porções de pequena expressão e isoladas, sobretudo vinculadas a locais urbanizados e/
ou de extração mineral.

Índices da ordem de 0,6 estão associados às formações geológicas mais facilmente 
intemperizáveis e vinculadas a vales bastante dissecados como, por exemplo, é o caso do 
Rio do Peixe. Nas porções de cabeceira, esse índice aparece junto aos limites com o Estado
do Paraná em uma faixa de extensa ocorrência da Formação Campo Erê.

O índice intermediário de 0,7 é o mais abrangente de todos e ocorre de forma dispersa 
sobre o SAIG/SG. Está francamente associado a terrenos fortemente ondulados, 
principalmente vinculado às porções de médio e baixo curso de rios.
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O índice 0,8 mostra-se claramente vinculado aos terrenos ondulados a suavemente 
ondulados, onde às águas, uma vez infiltradas, permanecem armazenadas por mais tempo, 
conferindo assim um índice de valor maior.

Figura 6.33: Índices de vulnerabilidade obtidos para o descritor "Cobertura de solos".

6.3.2. Densidade de fraturas

A densidade de fraturas foi calculada a partir das estruturas lineares interpretadas na escala 
1:250.000 e analisadas as interpolações para malha de células vetoriais de 25, 100, 225 e 
400 km², segundo os quartis estatísticos (Tabela 9). A malha que melhor correspondeu ao 
objetivo da pesquisa foi a de 25 km². O mapa de densidade de fraturas resultante (Figura 
6.34), indica que a maior parte da área de estudo se enquadra nas classes “Moderadamente
fraturado”, “Muito fraturado” e “Intensamente fraturado”. Esse resultado reflete o carácter 
rúptil das rochas vulcânicas do Grupo Serra Geral.

Tabela 9: Classes de densidade de fraturamento definidas segundo quartis estatísticos.

Quartil Classificação Intervalo (m) Área (Km²)
% da área
de estudo

Inferior Pouco fraturado 0 - 1124,48 2999 6

2º quartil
Moderadamente

fraturado
1124,48  - 3458,58 14675 31

3º quartil Muito fraturado 3458,58 - 5852,09 17123 36

Superior
Intensamente

fraturado
5852,09 - 34912,54 13139 27
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Figura 6.34: Ocorrência das classes de densidade de fraturas interpretadas na escala 1:250.000. Os 
valores indicados entre parênteses indicam o valor de vulnerabilidade atribuído a cada classe desse 
descritor.

6.3.3. Zonas aquíferas

As zonas aquíferas foram classificadas de acordo com CPRM (2012) no Mapa 
Hidrogeológico do Estado de Santa Catarina. A área de estudo constitui-se principalmente 
de zonas aquíferas entre boa e média e baixa potencialidade de explotação.

Zonas não-aquíferas ocorrem de forma descontínua, principalmente na bacia do Rio 
Jacutinga e na porção sudeste, em áreas de alta declividade onde ocorre a Formação 
Gramado e a faixa de afloramento da Formação Botucatu na borda leste da área. Por 
estarem em situação não-aquífera recebem uma pontuação baixa (0,4) de vulnerabilidade.

As zonas pouco potenciais predominam na porção noroeste, em uma pequena porção na 
borda nordeste e na porção sul das bacias do Rio Chapecó e Irani e a oeste da bacia do Rio
Jacutinga. Essas áreas, compreendem litologias pouco propícias para o armazenamento de 
água, com destaque para camadas pelíticas, de arenitos finos a muito finos e rochas 
vulcânicas pouco fraturadas, além de áreas de alta declividade (MACHADO, 2013), sendo 
atribuídas a estas zonas uma pontuação 0,6 de vulnerabilidade.

As zonas de média a baixa potencialidade ocorrem principalmente na porção leste, de forma
contínua e de forma menos contínua na porção oeste. São constituídas principalmente pelos
aquíferos fraturados formados por rochas vulcânicas e pontualmente, na borda leste, por 
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aquíferos sedimentares aflorantes em fundos de vale. A estas zonas, foi atribuída a 
pontuação 0,8.

As zonas de boa potencialidade e maior pontuação de vulnerabilidade (1,0), ocorrem de 
forma ampla e contínua na área de estudo, com exceção da borda leste. A alta pontuação 
se deve ao intenso fraturamento e à boa potencialidade dos aquíferos (tanto fraturados 
quando sedimentares) constituintes destas zonas. A distribuição das zonas aquíferas, bem 
como suas pontuações em relação a vulnerabilidade, são apresentadas a seguir na Figura 
6.35.

Figura 6.35: Zonas aquíferas e pontuações referentes a vulnerabilidade natural.  

6.3.4. A vulnerabilidade

A determinação matricial do mapa final de vulnerabilidade considerou o cruzamento das 
classes de cada uma das bases intermediárias. Como resultado da distribuição das 5 
classes de vulnerabilidade natural adotadas, percebe-se a predominância da classe 
“Moderada” que corresponde à metade da área do SAIG/SG, seguida das classes “Baixa” e 
“Alta” e, subordinadamente, as classes “Insignificante” e “Extrema” (Tabela 10).
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Tabela 10: Classes de vulnerabilidade natural e a 
porcentagem de ocorrência em área no SAIG/SG.

Vulnerabilidade Área em km2 % do SAIG/SG

Extrema 54,86 0,12

Alta 11804,57 24,81

Moderada 23482,65 49,36

Baixa 11554,6 24,29

Insignificante 681,21 1,43

Total 47577,89 100%

*Valor apresenta diferença em virtude da medição
ser realizada a partir de contagem de pixels.

A distribuição espacial mostra que a classe “Extrema” ocorre vinculada a porção dos 
campos de altitude, onde predominantemente ocorrem os neossolos, que conferem uma 
“capa de proteção” incipiente para a infiltração de águas e possíveis contaminantes usados 
em superfície. Aliado a isso, predominam também as classes “Boa” potencialidade aquífera 
e classes de grau de fraturamento “Muito fraturado” a “Intensamente fraturado” nos demais 
descritores.

A classe “Alta” de vulnerabilidade natural ocorre bem distribuída no SAIG/SG e claramente 
vinculada a classe “Boa” potencialidade aquífera e classes de grau de fraturamento “Muito 
fraturado” a “Intensamente fraturado”. Assim, é franca a entrada de águas por recarga 
descendente, infiltradas a partir da superfície.

Os terrenos diagnosticados como de classe “Moderada” vulnerabilidade, demonstram clara 
relação com as classes “Média a baixa” potencialidade aquífera, “Moderadamente fraturado”
para grau de fraturamento e as classes “Ondulado” a “Forte ondulado” para a variável 
declividade.

As classes de “Baixa” e “insignificante” vulnerabilidade natural estão francamente 
associadas às classes de declividade “Forte ondulado” e “Montanhoso”, refletindo condições
onde boa parte das águas tende a escoar superficialmente em vez de infiltrar-se no 
SAIG/SG, gerando zonas não-aquíferas. Isso fica mais claro ao longo de todo o 
escarpamento presente nas porções sudeste e nordeste, o que pode ser interpretado com o 
uma boa notícia, pois essas porções compreendem as áreas de afloramento do Sistema 
Aquífero Guarani. Na porção oeste do SAIG/SG essas duas classes ocorrem vinculadas a 
zonas de “Pouco” ou nulo potencial aquífero.

A Figura 6.36  e o O mapa de Vulnerabilidade Natural, apresentado na escala 1:600.000 
(tamanho A1), mostram a distribuição das diferentes classes de vulnerabilidade natural, 
diagnosticadas pelo cruzamento das bases temáticas matriciais que constituem os 3 
descritores considerados na matriz de cálculo apresentada na Figura 5.14.
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Figura 6.36: Classes de vulnerabilidade natural para o SAIG/SG.

6.4. Risco à contaminação

A determinação de de índices de risco à contaminação considerou o uso de dois descritores,
o “Atividade em superfície” e a “Vulnerabilidade natural”, conforme descrito no item 5.3. A 
seguir são apresentados os resultados para cada base temática intermediária gerada para 
abastecer a matriz de cálculo final para obtenção dos índices, bem como o produto final com
a distribuição espacial das áreas com as diferentes classes de risco à contaminação.

6.4.1. Uso e cobertura da terra

Dentre os tipos de uso e cobertura da terra mapeados de forma semiautomática, a 
predominância em área (Tabela 11) segue a ordem: cultura temporária/área descoberta; 
pastagem/campestre; florestas; sucessional; silvicultura; água continental e 
urbano/mineração.
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Tabela 11: Relação das áreas para cada uso da terra na área de 
abrangência do SAIG/SG. Fonte: Elaboração própria da equipe.

Uso da terra/atividade Área em km² % do SAIG/SG

Urbano/mineração 736,67 1,54

Cultura temporária/área descoberta 13353,76 27,86

Cultura permanente 467,85 0,98

Pastagem/campestre 12980,78 27,08

Silvicultura 4593,81 9,58

Água continental 735,80 1,53

Florestal 8924,79 18,62

Sucessional 6144,04 12,82

Total 47937,50 100%

*Valor apresenta diferença em virtude da medição ser realizada a 
partir de contagem de pixels.

O diagnóstico semiautomático sobre os usos da terra mostra a predominância da classe 
“Pastagens/campestre” na porção sudeste do SAIG/SG. No extremo oeste predomina 
“cultura temporária/área descoberta” e a “silvicultura” nitidamente ocupa a porção centro-
oeste. A classe “Forestal” se restringe aos vales e escarpas constituídos por terrenos com 
maior declividade, o que dificulta as alterações antrópicas. Os demais usos aparecem 
distribuídos em “manchas” menores (Figura 6.37).
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Figura 6.37: Usos da terra entre 2017 e 2018 para a área de abrangência do SAIG/SG.

O mapa de Risco à contaminação mostra destaque para as classes de risco “Moderado”, 
“Baixo” e “Insignificante”. Em boa parte isso se deve a natureza argilosa de seus solos que 
operam como uma boa barreira à contaminação. Assim, as classes de risco “Alto” e 
“Extremo” totalizam pouco mais de 4% da área do SAIG/SG (Tabela 12).

Tabela 12: Classes de risco à contaminação, área 
de ocorrência e seu percentual no SAIG/SG. 

Risco Área em km2 % do SAIG/SG

Extremo 85,00 0,18

Alto 1895,88 3,97

Moderado 13689,82 28,69

Baixo 15941,45 33,41

Insignificante 16098,2 33,74

Total 47710,35* 100%

*Valor apresenta diferença em virtude da medição 
ser realizada a partir de contagem de pixels.
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A classe de risco “Insignificante” ocorre sobretudo nas porções onde a vulnerabilidade 
natural é considerada “Baixa” ou “Insignificante”, principalmente nas porções de terrenos 
com declividade forte ondulada. É onde também aparecem as florestas, que apresentam o 
menor índice de risco à contaminação.

As classes de risco “Baixo” e “Moderado”, bem como, a ocorrência das classes homônimas 
de vulnerabilidade e se concentram nas porções: sudoeste, centro-oeste e extremo-oeste.

As classes de risco Alto e Extremo ocorrem de forma restrita, sobretudo, vinculadas às 
áreas com uso da terra urbano, cultura permanente e temporária, quando se sobrepõem a 
classe de vulnerabilidade natural “Elevada” e/ou “Extrema”.

A Figura 6.38 e o mapa de Risco à   C  ontaminação  , apresentado na escala 1:600.000 
(tamanho A1) mostram a distribuição das diferentes classes de risco à contaminação, 
diagnosticadas pelo cruzamento das bases temáticas matriciais que constituem os 2 
descritores considerados na matriz de cálculo apresentada na Figura 5.15.

Figura 6.38: Classes e índices de risco à contaminação para o SAIG/SG. 

6.4.2. Riscos subterrâneos

6.4.2.1. Fraturamento hidráulico

Em relação às atividades de fraturamento hidráulico para mineração de óleo e gás 
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impregnados em rocha fonte (fracking), o cenário de intensa mistura de águas profundas 
com as águas mais superficiais, devido ao alto grau de fraturamento, bem como a presença 
de estruturas como diques e soleiras do Grupo Serra Geral e, ainda, a possibilidade de 
manifestação espontânea de águas profundas em superfície, evidenciam o quão vulnerável 
o SAIG/SG é a processos de percolação de águas por ascensão no Sistema. Assim, o 
mesmo vale para fluxos de soluções a serem utilizadas nos processos de fraturamento 
hidráulico para extração de óleo e gás na Bacia do Paraná. Dentro dessa condição, tal 
estudo reforça a necessidade de se restringir o processo de mineração pretendido por 
grandes grupos petroleiros na Bacia do Paraná, pois estes fenômenos podem ocorrer em 
toda extensão do SAIG/SG que foi indicada como de interesse pela ANP para 
estabelecimento do fracking (ARI, 2013 apud EIA, 2013).

6.5. Recomendação de  ações  de  acordo com os  índices  de  vulnerabilidade
natural

Esse item traz algumas recomendações acerca da implantação de novas atividades 
antrópicas. Essas recomendações podem servir de guia para o licenciamento dessas 
atividades e buscam evitar/minimizar os riscos à contaminação. Assim, novas atividades 
devem levar em consideração os índices de vulnerabilidade natural do SAIG/SG aqui 
apresentados, bem como, devem apresentar estudos de maior detalhe e medidas de 
contenção e atendimento emergencial em caso de acidentes.

Assim, ações preventivas, emergenciais e remediativas devem ser consideradas na gestão 
das águas subterrâneas. Nesse ínterim é importante considerar cada índice de 
vulnerabilidade natural, como um guia para a tomada de decisão por parte do órgão gestor, 
conforme do Quadro 7.

Quadro 7: Ações/tomada de decisão de acordo com cada índice de vulnerabilidade natural.

Índices Ações/tomada de decisão

Insignificante

Estudo de avaliação e relatório sobre o risco de contaminação da 
atividade.

• O estudo deverá diagnosticar em escala local a ocorrência das águas 
subterrâneas, os tipos de aquíferos e as condições de vulnerabilidade 
natural a partir de ensaios locais. Deverá ser apresentado um relatório 
mostrando as condições naturais de vulnerabilidade e atenuação, bem 
como propôr métodos construtivos de contenção às contaminações que
serão promovidas pela atividade;

• Se o estudo apresentar risco de potencial contaminação, ações 
complementares que busquem fornecer maiores subsídios a tomada de
decisão poderão ser solicitadas.

Baixa

Investigação e monitoramento

• Realizar estudo básico incluindo informações das características do 
aquífero, como a definição de direção e velocidade de fluxo, 
profundidade de ocorrência e quimismo das águas. Deve ser incluída 
uma avaliação dos solos e sua capacidade de reter eventuais 
contaminações oriundas da atividade a ser implantada.
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Índices Ações/tomada de decisão

Média

Projeto de proteção das águas subterrâneas

• Estudo detalhado de investigação sobre as características do aquífero 
incluindo os quesitos elencados para o índice “Baixa” vulnerabilidade, 
acrescidos da determinação de um modelo de dispersão de 
contaminantes.

• Apresentação de um plano de monitoramento da qualidade das águas 
subterrâneas incluindo o plano de proteção de aquífero por meio de 
dispositivos de contenção ao avanço de eventuais plumas de 
contaminação.

Alta

Plano de resposta emergencial a acidentes

• Deverá ser apresentado um estudo detalhado conforme definido para o 
índice de vulnerabilidade “Média”.

• O plano de resposta emergencial deverá incluir no plano de 
monitoramento as especificidades dos contaminantes, tais como 
toxicidade, quantidade e comportamento de transporte. Além disso, 
deve incluir detalhes sobre mecanismos de contenção naturais e 
implantados, tais como atenuação natural e barreiras físicas, etc. 
Deverá estar detalhado o plano de resposta a emergências, bem como 
uma avaliação da capacidade financeira da parte responsável para 
implementar o plano.

Extrema

Restrição eminente

• A implantação de qualquer atividade potencialmente poluidora deverá 
atender os requisitos dos estudos previstos para os índices anteriores.

• Para sabidas atividades de alto risco poluidor ou que apresentem alto 
risco potencial determinado a partir de investigações anteriores, a 
implantação poderá ser banida pelo órgão gestor.

• Em áreas de proteção permanente, reservas de conservação da 
biosfera e bacias de abastecimento público inseridas nessa condição, 
devem ser consideradas como espaços de restrição para a implantação
e operação de atividades potencialmente poluidoras.

As ações aqui propostas seguem as sugestões de  (LIGGETT; LAPCEVIC; MILLER, 2011) com 
adaptações para o contexto do SAIG/SG.

6.6. Bases de apoio para comitês de bacia hidrográfica

A área de ocorrência do SAIG/SG em Santa Catarina abrange as Regiões Hidrográficas 1 - 
Extremo oeste, 2 – Meio oeste, 3 – Vale do rio do Peixe, 4 – Planalto de Lages e 5 – 
Planalto Canoinhas (Figura 6.39). Os principais Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) que 
gerenciam as regiões hidrográficas supracitadas são os CBH do Rio das Antas, dos Rios 
Chapecó e Irani, do Rio Jacutinga e Contíguos, do Peixe, do Rio Canoas, do Rio Timbó, do 
Rio Itajaí, do Rio Canoinhas, do Rio Tubarão e Complexo Lagunar e do Rio Araranguá.

De acordo com o art. 38 da Lei n. 9.433/1997, entre as atribuições dos CBH estão: 
“promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos, decidir os conflitos 
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relacionados ao uso da água e propor os critérios de outorga”. Essas ações incluem a 
gestão das águas superficiais e, também, das águas subterrâneas do SAIG/SG, nas CBH 
supracitadas. 

Figura 6.39: Mapa de localização das regiões hidrográficas e dos principais comitês de bacias 
hidrográficas que abrangem o SAIG/SG. Fonte: (AMARAL, 2018, p. 13)

Os recortes por área de gerência de cada Comitê de Bacia Hidrográfica, referentes aos 
mapas de “Vulnerabilidade natural” e “Risco à Contaminação”, podem ser baixados dos links
a seguir:

• CBH do Rio das Antas  ;
• CBH do Rio Chapecó e Irani  ;
• CBH do Rio Jacutinga  ;
• CBH do Rio do Peixe  ;
• CBH do Rio Timbó  ;
• CBH do Rio Canoas e Pelotas  ;
• CBH do Rio Tubarão e complexo lagunar;  
• CBH do Rio Araranguá  .
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Gestão integrada, integradora e inclusiva

7. GESTÃO INTEGRADA, INTEGRADORA E INCLUSIVA

Os produtos gerados por este estudo focam o fornecimento de subsídios técnicos sobre 
vulnerabilidades e riscos com relação ao SAIG/SG, subsídios esses que podem auxiliar  
gestores públicos vinculados à instituições na tomada de decisão na gestão de recursos 
hídricos. Na maioria das vezes, instrumentos como o que é apresentado aqui, não chegam 
ao cidadão comum, subjugando a participação desse, no processo de decisão quanto ao 
uso das águas. Assim, o presente capítulo tem o objetivo de elencar concepções 
complementares em torno da gestão de águas, que podem ser colocadas em prática para 
que o SAIG/SG mantenha-se sempre funcional e confiável para o atendimento às diferentes 
demandas de uso. Como premissa fundamental, a gestão do SAIG/SG precisa ater-se a 
alguns princípios orientadores no intuito de fomentar uma gestão não apenas integrada, 
como também integradora e inclusiva das águas. Do mesmo modo, tem-se como propósito 
evitar interpretações equivocadas de aspectos ainda setorizados em torno das questões 
hídricas.

A gestão integrada envolve a interação entre empresas de abastecimento e saneamento, 
instituições de extensão rural, serviço geológico, órgãos e secretarias ambientais, bem como
usuários, comitês de bacias e a sociedade civil organizada (GOIÁS, 2006). Via de regra, 
cada uma dessas entidades atua em um compartimento do ciclo hidrológico e pouco 
conversam entre si dentro do escopo de integrar, de fato, os conhecimentos acerca da 
dinâmica das águas nas paisagens, seja na fase superficial ou subterrânea. Essa limitada 
comunicação tem diferentes origens, dentre elas, o ensino disciplinar e especializado dos 
conhecimentos nos cursos superiores que abordam a gestão de águas; e a restrição entre 
os campos de atuação profissional no mercado de trabalho, no qual meteorologistas atuam 
com águas atmosféricas, geógrafos, agrônomos, biólogos e algumas engenharias têm a sua
ocupação, principalmente, com águas superficiais e, geólogos e engenheiros de minas 
preocupam-se exclusivamente com as águas subterrâneas. Isso resulta na ausência de 
diálogo crítico e do trabalho conjunto desse coletivo de profissionais, habilitados e capazes 
para pensar em uma gestão sistêmica das águas.

Primeiramente, é importante lembrarmos que mananciais subterrâneos funcionam como 
“grandes caixas d’água”, que mantêm os rios fluindo mesmo depois de longos períodos sem
a ocorrência de chuvas. Esse fenômeno natural assinala a unicidade que existe entre as 
águas subterrâneas e superficiais, mediada pela conectividade hidráulica entre os aquíferos 
e os rios através do fluxo de base. Nessa perspectiva, qualquer tomada de decisão precisa 
reconhecer e respeitar as caraterísticas hidrogeológicas intrínsecas do manancial 
subterrâneo em questão, incluindo suas potencialidades e limites.

Outro princípio é considerar que as águas não são estáticas no ambiente. Muito pelo 
contrário, estão constantemente em circulação no ciclo hidrológico e, em cada um dos seus 
trechos/reservatórios, apresentam um tempo próprio de movimentação. Fatores endógenos 
e/ou exógenos aos aquíferos e às bacias hidrográficas influenciam a entrada e a saída de 
águas em diferentes escalas geográficas, sinalizando se há excedente ou deficit no balanço 
hídrico. A depender da influência desses fatores sobre a reposição das águas nos 
reservatórios naturais, aquíferos e bacias hidrográficas atualmente com excedente hídrico 
podem mudar de situação e apresentar deficit hídrico a um curto, médio ou longo prazo, o 
que pode tornar rios perenes em intermitentes ou, até mesmo em casos extremos, em 
efêmeros.

Nesse ínterim, o dimensionamento da disponibilidade hídrica subterrânea e o enfrentamento
de problemas relacionados à escassez de águas nas bacias hidrográficas exigem uma 
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atenção constante que deve estar apoiada no monitoramento das águas subterrâneas. 
Conforme Porto (2012), o monitoramento possibilita contornar a imprecisão provocada pela 
complexidade geológica dos aquíferos. Além disso, esse mesmo monitoramento dos 
aquíferos é um procedimento indispensável no momento do gerenciamento das bacias 
hidrográficas. Isso porque evita que certos problemas se agravem, especialmente aqueles 
decorrentes da falta de conhecimento sobre a realidade dos aquíferos; pode contribuir para 
fomentar políticas de gestão mais efetivas; e garante a manutenção e a melhoria da 
qualidade das águas que estão em circulação nos aquíferos e que depois estarão em 
superfície.

Em uma abordagem convencional de gestão de águas, o monitoramento das vazões 
costuma ser contabilizado separadamente pelos órgãos outorgantes e isso se reflete na 
lógica compartimentalizada das autorizações para a sua extração, para os aquíferos e para 
os rios ou lagos. Do ponto de vista da abordagem do ciclo hidrológico, a circulação de águas
não envolve apenas uma porção, mas toda a área de abrangência da bacia hidrográfica, a 
qual está conectada hidraulicamente aos seus aquíferos subjacentes. Dessa forma, pelo 
fato das águas subterrâneas e das águas superficiais constituírem um único recurso, torna-
se claro que a continuidade da abordagem convencional é um erro que pode implicar a 
antecipação da falta de águas em função da superestimativa da sua disponibilidade ao se 
mensurar duas vezes a mesma água em circulação (PORTO, 2012). Assim, os gestores de 
águas devem conferir ao seu planejamento uma compreensão sistêmica para a elaboração 
de políticas que assegurem a estabilidade das trocas hídricas entre os sistemas subterrâneo
e superficial.

Soma-se à problemática sobre a necessidade do conhecimento hidrogeológico, do 
monitoramento de águas e de um pensamento sistêmico de políticas para as interações 
aquífero-rio, a crescente participação de cidadãos nos processos de gestão de recursos 
naturais para a descentralização das tomadas de decisão. Essa motivação evidencia que a 
pauta tem ganhado cada vez mais importância na vida daqueles que vivem e dependem das
águas subterrâneas em uma determinada bacia hidrográfica. Conforme Conicelli e Hirata 
(2016), uma das formas de encorajamento à participação dos cidadãos nos processos de 
gestão de águas é pelo acesso às informações sobre a situação hídrica que são destinadas 
a esse público. Com o conhecimento sobre a própria realidade, é possível a 
conscientização, a qual levará ao anseio por ações na escala da sua própria bacia 
hidrográfica e que, por sua vez, poderão suscitar outros conhecimentos.

O estímulo à participação cidadã faz parte de uma perspectiva integradora de gestão de 
águas. Isso indica, portanto, que a gestão integrada de águas somente se concretiza 
através da gestão de pessoas. Essa participação também é requisitada junto aos 
profissionais de diferentes segmentos que eventualmente trabalham de maneira 
especializada, mas que sentem a necessidade de um trabalho interdisciplinar e, até mesmo,
transdisciplinar no exercício do gerenciamento de águas. É um processo transversal às 
entidades que atuam nos diferentes meios pelos quais as águas circulam (atmosfera, 
aquíferos, massas d’água, etc.), dentro da lógica da gestão integrada, apenas.

Ao mesmo tempo, a gestão integrada de águas através de políticas públicas também deve 
ser concebida a partir de abordagens que relacionam o manejo de aquíferos, rios e 
vegetação sob o aspecto de conceitos hidrogeológicos (Quadro 8 - VASCONCELOS, 2017).
As implicações em políticas públicas propostas por Vasconcelos (2017), estão vinculadas a 
uma configuração espacial de uso e cobertura da terra que reforça a necessidade por áreas 
florestadas como garantia da disponibilidade hídrica subterrânea e superficial. Com efeito, 
estas implicações devem constar nos planos de bacias hidrográficas dos comitês presentes 
na área de abrangência de SAIG/SG e, serem articuladas ao ordenamento territorial que 
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considere as especificidades de cada município e bacia hidrográfica.

Quadro 8: Conhecimento hidrogeológico aplicado às políticas públicas.

Abordagem
hidrogeológica

Implicações em políticas públicas

Balanço hídrico
As águas subterrâneas podem ser geridas tomando-se em conta as 
entradas (infiltração das chuvas no solo) e saídas (descarga nos rios, uso 
por seres humanos e pela vegetação).

Recarga de
aquíferos

A gestão do uso do solo e medidas estruturais podem ser implementadas 
para aumentar a infiltração das chuvas no solo e, consequentemente, 
aumentar a disponibilidade de águas subterrâneas.

Efeito pistão

Conservar aquíferos e solos que contém maior teor de argila e matéria 
orgânica é mais importante para a manutenção das vazões dos rios 
durante a estação seca, enquanto aquíferos porosos sobrepostos por 
solos arenosos apresentam fluxo hídrico mais rápido e podem ser melhor 
gerenciados como reservatórios recarregáveis para uso da água 
subterrânea.

Efeitos sazonais das
mudanças de uso do

solo

Controlar o desflorestamento das florestas e modificações em áreas 
úmidas pode melhorar a manutenção dos fluxos dos rios durante a 
estação seca e auxiliar na regulação de enchentes durante a estação 
chuvosa.

Vazão de segurança
Restringir o uso de águas subterrâneas para que se mantenha dentro do 
limite de infiltração da chuva preveniria a diminuição das reservas de 
águas subterrâneas.

Vazão sustentável
Os limites para o uso de águas subterrâneas devem considerar as 
influências sobre a vazão dos rios e sobre a vegetação ripária, bem como 
os seus impactos econômicos e sociais.

Fonte: Vasconcelos (2017, p. 15).

A Resolução do CNRH nº 202, de 28 de junho de 2018 (CNRH, [s.d.]), designa que deve 
haver a articulação entre as autoridades outorgantes de recursos hídricos da União, dos 
Estados e do Distrito Federal para a execução do monitoramento e de estudos de 
contribuição do fluxo de base dos aquíferos para os rios. De forma cooperativa, ações de 
cunho local podem refletir positivamente na manutenção da qualidade e quantidade das 
águas subterrâneas, sobretudo dentro da escala de atuação de governos municipais e dos 
comitês de bacia hidrográfica. Nesse sentido, os trabalhos podem ser conduzidos com base 
nos objetivos gerais de proteção das águas aplicados às governanças locais da OBWB  
(2009, p.10), apresentados no Quadro 9. Apesar de não previstos no âmbito jurídico da 
Política Nacional de Recursos Hídricos, os cinco objetivos propostos são sugestões de 
práticas a serem realizadas na escala de bacia hidrográfica. Esses objetivos são essenciais 
na discussão do planejamento ambiental e que devem ser incorporados ao ordenamento 
territorial.
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Quadro 9: Objetivos comuns para proteção das águas adequados à governanças locais.

Objetivo Descrição

Minimizar impactos em fontes
de água

Cursos d’água dependem das águas subterrâneas para 
manterem-se fluindo, especialmente em períodos de estiagem, 
quando os aquíferos mantêm o fluxo de base das águas 
superficiais em bacias hidrográficas. O bombeamento de águas 
subterrâneas de aquíferos conectados às águas superficiais 
pode reduzir parcial e até totalmente as águas de nascentes. 
Assim, manter os aquíferos em níveis seguros é uma importante
ação que visa a segurança das espécies aquáticas, bem como 
assegura o abastecimento das comunidades humanas.

Sustentar os aquíferos em
níveis seguros

Prevenir o uso abusivo dos aquíferos e os seus impactos na 
recarga das águas subterrâneas para promover um balanço 
hídrico seguro. Se isso não acontecer, os mananciais podem 
decair e eventualmente se exaurir. Assim, é necessário 
monitorar os níveis de água para assegurar o fornecimento de 
águas para as demandas da bacia hidrográfica.

Maximizar a infiltração

As águas das chuvas são chave para a recarga dos aquíferos. A
infiltração é afetada pela permeabilidade e espessura dos solos, 
bem como pela velocidade em que as águas se movimentam 
pela paisagem. Assim, a interceptação pela vegetação e por 
declives é uma variável a ser considerada em planos de 
manutenção das águas na bacia hidrográfica.

Reduzir o uso das águas
subterrâneas

Quanto menos as águas subterrâneas forem bombeadas, 
maiores serão as chances do sistema hídrico manter seu 
balanço natural. Cada aquífero possui uma dinâmica própria 
condicionada à paisagem onde está inserida. Assim, diferenças 
locais devem ser consideradas para fins de estabelecimento das
capacidades de uso  e de manutenção das águas.

Proteger a qualidade das
águas

Proteger a qualidade das águas é uma ação indispensável para 
se assegurar habitats saudáveis e o abastecimento sem riscos 
de poluição ou contaminação.

Tradução livre do original (OBWB, 2009).

7.1. Ações integradoras e a participação cidadã

A gestão integrada das águas trouxe inúmeros avanços no entendimento de como gerenciar
o recurso natural, mas ela ainda tem um caráter historicamente centralizado e, por isso, 
conta com reduzida participação popular. Isso, se deve ao fato de que não são todos os 
cidadãos que participam diretamente da tomada de decisões na gestão, mas sim, grupos 
com acesso aos meios técnico-científicos formais que determinam as ações nas escalas 
local e da bacia hidrográfica. Para melhorar a inserção de comunidades no debate de 
problemas e soluções locais tornam-se necessárias pesquisas e práticas para o 
desenvolvimento da ideia de co/autogestão local (LOPES e TEIXEIRA, 2011).
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Nessa perspectiva, é preciso recorrer à ideia evocada pelo direito fundamental à água, na 
qual os sujeitos com direitos tornam-se cidadãos que compartilham e exercem seu poder de 
decisão, de modo a desenvolver “uma cidadania ativa e cidadã para autodeterminar o uso e 
a cogestão dos recursos hídricos como política de Estado”. Dessa forma, além de 
destinatários das políticas públicas, os sujeitos dotados de direitos, através da 
descentralização, são corresponsáveis pela gestão ambiental; o direito e dever de promover 
a vida; e pelas atividades político-econômicas da sociedade. O pluralismo exercido pelos 
cidadãos com direitos, sob o aspecto da solidariedade e da autodeterminação, confronta a 
centralidade estatal prevista na atual legislação. A democratização do acesso, do uso, da 
gestão e da participação responsável, fundamentada na ideia da água e dos demais 
recursos naturais como direito fundamental, modifica os significados derivados das relações 
entre sociedade, direito e Estado (OLIVEIRA et al., 2014, 273).

Sabidamente, a melhoria da qualidade ambiental no contexto da gestão de águas, se faz 
com a cooperação de forças tanto dos indivíduos quanto de sua coletividade. O direito às 
boas condições ambientais previsto na Constituição brasileira, o que inclui 
fundamentalmente o direito à água, traz a noção de pertencimento da sociedade ao seu 
próprio meio, exigindo que sejam elaboradas políticas de colaboração social que solucionem
os problemas recorrentes do atual modelo de gestão (WOLFF e MARCHINHACKI, 2013). 
Para a resolução desses problemas, a gestão integrada de águas deve ser também 
integradora, onde medidas estruturais e não-estruturais precisam ser adotadas no intuito de 
possibilitar o acesso às inovações tecnológicas, assim como o desenvolvimento de sistemas
eficientes e apropriados de gestão a cada realidade (TUNDISI, 2006).

7.2. A escala de gestão dos comitês de bacia hidrográfica

Os comitês de bacia hidrográfica são considerados a instância-base do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) para realizar a tomada de decisões em 
relação às águas, com atribuição legal deliberativa, propositiva e consultiva, de forma a 
realizá-las de forma compartilhada com o poder público. Assim, o comitê de bacia 
hidrográfica tem o papel de estabelecer as regras a serem seguidas e os órgãos gestores de
recursos hídricos do Estado de implementá-las (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2011). 
Mesmo sendo a órgão institucional no SINGREH que mais se aproxima do debate acerca da
realidade da bacia hidrográfica, os comitês não conseguem ainda atingir a sua total 
eficiência. Pode-se mencionar que há aqueles com antigos conflitos de usos e interesses 
difíceis de serem equacionados; outros que não conseguem sair da fase burocrática de 
criação; aqueles amarrados ao poder econômico; e os que estão estagnados e não 
proporcionam a compreensão da gestão descentralizada em escala de bacia hidrográfica. 
Apesar da estrutura bem elaborada e definida em lei, muitos comitês têm dificuldade em 
entender como funciona essa instância, com uma visão ainda de aplicação de nível 
estadual, enquanto a gestão de bacia hidrográfica é realizada a partir dela mesma com a 
sua autonomia.

Outro ponto a ser destacado no que diz respeito aos problemas enfrentados pelos comitês é
que a gestão de águas ainda é centralizada, haja vista que não é a população que está de 
fato participando e que tem o poder de decidir. A escala mais próxima de autogestão, que 
apresenta a relação mais horizontalizada e de menor escala efetivada no país é o comitê de 
bacia hidrográfica, com os seus representantes delegados e escolhidos pelo próprio comitê, 
com interesses diversos. Soma-se ainda, nesse contexto, o desconhecimento por boa parte 
da população da importância da sua participação nos comitês (KEMERICH; RITTER; 
DULAC, 2014) e a possibilidade de que o poder de decisão pode estar condicionado à 
influência privilegiada exercida pelos interesses de grupos políticos e econômicos sobre os 
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demais representantes (WOLFF e MARCHINHACKI, 2013).

Na escala de municípios, para bacias hidrográficas sem comitê, as prefeituras também 
estabelecem a forma de gestão centralizada e com um conflito a mais: a não coincidência 
do limite administrativo inteiramente com a delimitação físico-natural da área da bacia 
hidrográfica. Com a concentração de poder, tem-se a inibição da participação popular, pois 
são os representantes e técnicos das prefeituras quem definem e discutem o conjunto de 
ações, as quais podem ser prejudiciais com o conhecimento setorizado sobre a bacia 
hidrográfica.

Em contrapartida, às ações centralizadoras, exemplos de autogestão cidadã são 
observados no Estado de Santa Catarina através de associações de águas na Grande 
Florianópolis, isto é, grupos geridos por iniciativa popular de moradores. No município de 
Florianópolis, Cesa (2012) mostra que existem inúmeras associações de águas autogeridas,
sendo que somente as quatro maiores associações reconhecidas pelo estudo realizado 
atendiam mais de 2000 famílias. A mesma pesquisa mostra ainda a atuação de um número 
muito mais expressivo de pequenas associações que atendem de 10 a 50 famílias. É 
importante ressaltar que o estudo descreve a situação apenas para um campo amostral 
parcial, não incluindo, assim, o reflexo do que ocorre para a capital do Estado como um 
todo.

Também quanto à situação na Grande Florianópolis, Virtuoso (2014) mostrou que o 
município de São Pedro de Alcântara/SC possui em seu perímetro urbano quatro 
associações de águas que organizam a captação de águas de forma descentralizada em 
afluentes do Rio Maruim. Cada unidade consumidora possuía, no ano de 2014, um custo 
mensal fixo de R$15,00, o que correspondia à manutenção dos sistemas de pequena 
escala. A água captada até então foi considerada de boa qualidade e seguia parâmetros 
básicos de padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria 2.914/1114, que vigorava na 
ocasião. O bom manejo das áreas de captação de águas realizado pelos próprios 
moradores, revela que os mesmos compreendem a importância da manutenção das 
florestas para se obter uma qualidade de águas satisfatória ao serem servidas de forma 
bruta e estarem aptas ao consumo de maneira autônoma.

Para efeito comparativo, cabe destacar o Quadro 10, que demonstra a diferença entre a 
perspectiva do comitê de bacia hidrográfica e da autogestão cidadã. Apesar das diferenças, 
os dois podem ser integrados, uma vez que o cidadão está sob a tutela de um dispositivo 
legal que estabelece o planejamento no contexto de uma bacia hidrográfica.

Quadro 10: Diferenças na perspectiva entre a gestão realizada pelo comitê de bacia hidrográfica e 
pelo cidadão.

Perspectiva do comitê Perspectiva do cidadão

Gestão realizada na escala de bacia hidrográfica
Gestão realizada partir da escala de 
percepção do cidadão

Uso de recursos financeiros provenientes da agência de 
águas e ou repasses de fundos estaduais.

Uso de recursos financeiros próprios

Realizada por representantes Executada pelo cidadão

14 Acesso a Portaria 2.914/11 na íntegra.
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Perspectiva do comitê Perspectiva do cidadão

Replica as leis definidas nas esferas federal e estadual e 
define o plano de bacias

Segue as diretrizes do plano de bacia 
definido pelo comitê

Gestão participativa por representações em cadeiras 
limitadas

Gestão protagonista, descentralizada e
participativa

Fonte: Elaboração própria.

Ainda em Santa Catarina, o Microbacias foi um exitoso projeto de gestão descentralizada 
desenvolvido de forma inclusiva e participativa. Iniciado em 1984, sua primeira fase focou na
conservação de solos e águas e foi reconhecido como Microbacias I15 (ref). Na segunda fase
de desenvolvimento, o então Microbacias II “incentivou a organização das comunidades e 
agricultores com a criação das Associações de Desenvolvimento das Microbacias”. As 
ações do programa seguiram até 2017, quando houve o encerramento do projeto SC Rural. 
Conforme Back; Fontana; Cittadin (2000), a microbacia “é considerada a unidade ideal de 
planejamento, visando o desenvolvimento comunitário e a recuperação, conservação e 
manejo dos recursos naturais”, que permitem melhor envolver as comunidades rurais, pois o
conhecimento popular local estabelece uma relação de pertencimento territorial.

Na mesma linha, os habitantes da localidade de Jangadas, pertencente ao município de 
Brumadinho/MG, administram de forma comunitária rede de captação e abastecimento de 
água há mais de 100 anos. Após os crimes ambientais cometidos pela mineradora Vale em 
2019, a Associação Comunitária de Jangada, fundada em 2007, precisou ampliar seu foco 
de autogestão para além do abastecimento, incluindo também ações “por Verdade, Justiça, 
Reparação Integral e Garantias de Não Repetição”, considerando que a água é um “direito 
humano e essencial à vida”. Assim, “a autogestão da água na comunidade de Jangada pode
ser considerada fonte de inspiração para outras comunidades, que também enfrentam 
impactos da mineração no Brasil” (PROJETO ÁGUA PARA OS POVOS, 2020).

Inúmeras outras iniciativas no mesmo molde ocorrem Brasil afora, como é o caso da 
parceria entre a Companhia de Águas e esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) e 
pequenas comunidades rurais espalhadas pelo agreste do Estado, que tem logrado êxito 
com a autogestão onde “o processo incentiva a participação social, com reuniões de 
mobilização para explanação detalhada sobre o funcionamento do modelo” (AESBE, 2010, 
p.7). Gestores comunitários comentam ainda que uma “grande vantagem da autogestão é a 
redução nos conhecidos ‘gatos’..., pois as gambiarras seriam facilmente detectadas”, mais 
ainda, reforçam que “aqui, todo mundo é fiscal de todo mundo” (AESBE, 2010, p.8)., 
facilitando, dessa forma, o controle social da água.

Ainda em moldes comunitários, temos o programa CENTRAL estado da Bahia SISAR 
Ceará, que se trata de “uma Organização da sociedade civil sem fins econômicos formada 
pelas associações das comunidades beneficiadas com o sistema de abastecimento de água
e/ou esgoto sanitário filiadas e localizadas na mesma bacia hidrográfica” (ÁGUAS DO 
BRASIL, 2017).

15 SC Rural comemora 30 anos em prol do desenvolvimento da agricultura.
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7.3. Gestão das águas e do uso e cobertura da terra: estímulo à infiltração

Águas superficiais e subterrâneas estão estreitamente interligadas. Assim, mais do que 
considerar a gestão de águas subterrâneas como algo que deva contemplar apenas o 
objetivo de abastecimento aos mais diferentes usos antropogênicos, devemos lembrar do 
seu valor ecológico para a manutenção das paisagens e das suas necessidades hídricas em
épocas de estiagem (MANZIONE, 2015).

A pesquisa desenvolvida por Hoffmann (2017) na Bacia Hidrográfica do Rio Canoas, mostra 
o que acontece com a interação aquífero-rio na área de abrangência do SAIG/SG, tendo em
vista que é o melhor local no Estado de Santa Catarina para ser realizada essa avaliação, 
com as unidades hidroestratigráficas que compõem o SAIG/SG dispostas de modo a 
possibilitar, tanto a recarga quanto a descarga do sistema. Segundo os resultados 
apresentados no estudo de caso, houve uma melhora das condições ambientais, de recarga
e descarga de águas, onde as mudanças do uso da terra para coberturas que inibem o 
escoamento superficial, fazem com que a recarga seja maior e haja um aumento de vazões 
durante os períodos de estiagem, uma vez que o SAIG/SG mantêm fluindo cursos d’água 
durante os períodos de recessão.

No atual modelo de desenvolvimento da sociedade, que é fortemente dependente da água, 
assentado na dimensão exclusivamente econômica, o setor produtivo não admite 
interrupções em seu circuito, o que exige subsídios para o armazenamento de águas. 
Dentro dessa perspectiva, a pesquisa de Hoffmann (2017) mostra que o uso e cobertura da 
terra com florestas é um importante mecanismo de armazenamento de água.

Dados de outros aquíferos, como o Bauru, unidade hidrogeológica acima do SAIG/SG, no 
município de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, revelam que ao longo dos 
últimos anos o nível dos poços vêm sendo constantemente rebaixados, em até 7 metros, 
com explotação de águas maior que a recarga subterrânea (LOURENCETTI; PRATES; 
OLIVEIRA, 2012). Nos aquíferos Bauru e Serra Geral, no município de Araguari, em Minas 
Gerais, o rebaixamento médio atinge, respectivamente, 24 e 36 metros (VELÁSQUEZ et al., 
2008), o que provavelmente já deve estar acontecendo com o SAIG/SG em Santa Catarina. 
Assim, é necessário considerar estratégias de reconfiguração do uso e cobertura da terra, 
apropriadas à conservação do SAIG/SG, que possam estimular a recarga/descarga das 
águas subterrâneas e reduzir o seu consumo diretamente do sistema hidrogeológico.

Em diversas regiões do SAIG/SG houve uma intensa desfiguração da cobertura vegetal 
original com o desflorestamento provocado pelo processo histórico de ocupação para as 
práticas agrícolas com monoculturas (soja, milho, etc), pecuárias, de monocultivos com 
espécies florestais, como pinus e eucalipto, o crescimento de cidades e a drenagem de 
áreas úmidas, reduziu a infiltração e elevou o escoamento superficial, levando à redução da 
retenção da água subterrânea no solo e ao agravamento dos eventos de estiagem e de 
cheias, com assoreamento dos rios (ROCHA et al., 2017).

Além de reduzir a recarga do SAIG/SG ao longo do tempo, a dramática mudança de uso da 
terra pode transformar cursos d'água, perenes para a condição de intermitência. Mais 
preocupante ainda é a tendência no Estado de que ocorra o aumento da demanda hídrica, 
para todas as regiões hidrográficas, diferentemente da área de estudo. A vazão utilizada 
para a diluição de cargas orgânicas nos rios, a irrigação de culturas agrícolas e o aumento 
da população, com o processo de urbanização, comprometem as águas, subterrâneas e 
superficiais, em termos de quantidade e qualidade. Esses fatores enquadram a maioria das 
regiões hidrográficas (Figura 7.1) situadas sobre o SAIG/SG (RH1 – Extremo Oeste, RH2 – 
Meio Oeste, RH3 – Vale do Rio do Peixe, RH4 – Planalto de Lages e RH5 – Planalto de 
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Canoinhas) em situação crítica e péssima nos cenários de curto (2019), médio (2023) e 
longo prazo (2027 - CERTI, 2017). Esse fato é ainda mais preocupante durante os eventos 
de estiagem, quando os rios são mantidos exclusivamente pelo regime de fluxo de base, e 
então são sentidos os efeitos da baixa de recarga das águas subterrâneas nas bacias 
hidrográficas.

Figura 7.1: Balanço hídrico qualiquantitativo, por bacias hidrográficas e regiões contíguas de Santa 
Catarina, com vazão de referência Q98 a curto (A-2019), médio (B-2023) e longo prazo (C-2027). 
Fonte: CERTI (2017, p. 25).

Também no restante da área do SAIG/SG a extração do volume de águas subterrâneas 
tornou-se maior, dado o impacto provocado pela expansão das cidades e do agronegócio, 
além da contaminação das águas superficiais. Um indício para essa afirmação é a 
quantidade de poços tubulares registrados em Santa Catarina, que passou de 3.419, em  
2006, com dados do Plano Estadual de Recursos Hídricos, para 7.165, em 2011, com dados
de cadastro no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS - SILVA; 
KIRCHHEIM, 2011), sendo verificado em registros no SIAGAS levantados até outubro de 
2020, um total de 8.230 poços - números que correspondem, contudo, a uma pequena 
fração do total dos poços realmente existentes no estado.

A explotação de águas subterrâneas do SAG é preocupante, pois é a próxima e a última 
fronteira de água doce na região. Enquanto isso, as águas que percolam o SASG são 
bombeadas antes mesmo de surgirem como nascentes nas bacias hidrográficas da área do 
SAIG/SG, fazendo-as secar, contribuindo para a situação de estiagens e de estresse hídrico
em superfície, interferindo negativamente na vazão ecológica dos rios (Figura 7.2). A 
população das cidades e as atividades agropecuárias dependem das águas superficiais em 
regime de fluxo de base, e, no caso em que elas não são mais mantidas pela conversão da 
precipitação em fluxo subterrâneo, requerem estratégias para minimizar o problema do 

117



Gestão integrada, integradora e inclusiva

gerenciamento equivocado das águas. Nesse cenário, a gestão de águas superficiais e do 
uso da terra é mais viável, em um médio e longo prazo, para a reposição do volume de 
águas nesse sistema aquífero integrado, buscando reestabelecer o equilíbrio dinâmico para 
a situação mais próxima da original, o que tenderia a aumentar a quantidade de águas no 
sistema hidrogeológico/hidrográfico.

Figura 7.2: Explotação de águas subterrâneas e a influência do rebaixamento nas 
vegetações, fontes (nascentes) e vazões dos cursos d'água. Fonte: Elaboração 
própria.

No intuito de mudar esse cenário, o estímulo à infiltração baseia-se no retardamento do 
escoamento superficial das águas e busca, assim, mantê-las por um tempo maior na 
paisagem, os estoques dos volumes de águas disponíveis para serem utilizados. Dentre os 
dispositivos que podem ser adotados para promoção da infiltração, destaca-se:

• A manutenção de florestas silvestres em altos topográficos, que auxiliam na 
infiltração de águas nos solos através de sua trama de raízes, que operam como 
“microbarragens”;

• A implantação de terraços e trincheiras de escoamento e infiltração em nível, que 
permitem a redução das velocidades de escoamento superficial e das taxas de 
erosão dos solos;

• O plantio direto de grãos e hortaliças, que evita a desestruturação dos solos e sua 
posterior compactação, preservando as taxas de permeabilidade e mantendo a 
capacidade de absorção das águas das chuvas;

• A conversão de sistemas produtivos convencionais e mecanizados para sistemas 
agroecológicos e sintrópicos, prioritariamente os que melhor mimetizem o 
ecossistema original local, tais como sistemas agroflorestais (SAF) e 
agrosilvopastoris.
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A criação de áreas protegidas, a exemplo de unidades de conservação e o atendimento 
legal às áreas de preservação permanente (vegetação ripária), são algumas das estratégias 
de estímulo à recarga/descarga de águas subterrâneas. Esses locais costumam ser usados 
para o abastecimento público e, por isso, têm  instrumentos próprios, implementados pelo 
poder público, para que o fornecimento não seja prejudicado por interferências de atividades
humanas. Unidades de conservação destinadas à recarga de águas, como as áreas de 
proteção de mananciais, já estão estabelecidas em alguns Estados, como São Paulo e 
Minas Gerais (VASCONCELOS et al., 2013). As áreas protegidas têm a sua importância por
fornecer os serviços ambientais associados às águas, não somente para as cidades, como 
também para as atividades agropecuárias, dando o suporte à integridade do ambiente na 
regulação dos fluxos subterrâneos e superficiais em quantidade e qualidade (STARZYNSKI 
e SIMÕES, 2015). As áreas protegidas representam medidas não-estruturais que, além de 
promover a recarga do SAIG/SG, possibilitariam o uso de águas com baixo custo, em 
comparativo com a demanda por águas subterrâneas, através de poços tubulares, e de 
tratamento da qualidade com as águas superficiais.

O Projeto Gigante Guarani16, lançado em 2019, está sendo desenvolvido na região da 
Cuesta de Botucatu e conta com a participação de organizações da sociedade civil e 
instituições públicas e privadas. Seu objetivo é restaurar ecologicamente os ecossistemas 
de Mata Atlântica em áreas de recarga do Aquífero Guarani. Através de ações de 
mobilização e protagonismo social da agricultura familiar, o projeto conta com iniciativas de 
formação para transferência de tecnologias sociais, voltadas às práticas agroecológicas e ao
planejamento de paisagens sustentáveis.

Segundo Nobre (2014) “a floresta amazônica não somente mantém o ar úmido para si 
mesma, mas exporta rios aéreos de vapor que, transportam a água para as chuvas fartas 
que irrigam regiões distantes no verão hemisférico”. Esse é o caso da região sul do Brasil, 
que vem enfrentando nas últimas 4 décadas uma gradual diminuição na frequência de 
chuvas e volumes nos precipitados, principalmente nos meses de verão. Isso tem trazido 
prejuízos econômicos ao modelo de desenvolvimento do agronegócio, que pauta pela 
maximização do uso de recursos naturais.

Em um cenário futuro de médio e longo prazo o Projeto Gigante Guarani pode trazer, por 
meio do seu entendimento sistêmico de gestão, melhorias ambientais e, consequentemente,
climáticas, que promoverão a reidratação de ambientes por meio do estímulo às chuvas 
convectivas. Mais ainda, encontrando “pontes” de umidade, as águas que fluem pelos “rios 
voadores” podem chegar ao sul e sudeste do Brasil através da Zona de Convergência do 
Atlântico Sul. Caso o arco do desflorestamento não seja estancado e siga migrando para 
norte, Amazônia a dentro, essas pontes serão mais difíceis de se constituírem, o que levará 
a uma desidratação das paisagens fazendo com que a resiliência hídrica seja ultrapassada. 
Para se ter uma ideia de como poderão ser as paisagens do SAIG/SG em um cenário futuro 
de desidratação extrema, a província de Etendeka na Namíbia (Figura 7.3), é 
geologicamente irmã ao Grupo Serra Geral e pode nos dar uma boa ideia.

16 Projeto Gigante Guarani – https://giganteguarani.org.br/.
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Figura 7.3: Platô de Etendeka na Namíbia. Foto de Heribert Bechen.

Considerando-se a necessidade de regularização das unidades rurais por meio do Cadastro 
Ambiental Rural17 (CAR) e a necessidade de o processo ser apresentado de maneira 
georreferenciada (geoprocessamento), seria relevante promover/exigir a adoção de áreas 
protegidas em altos topográficos (zonas de recarga de águas subterrâneas) como sendo os 
20% de reserva legal, definida para o bioma Floresta Atlântica (BRASIL, 2012). No caso de 
adoção de altos topográficos para reservas legais, haveria um ganho tanto ambiental quanto
econômico, uma vez que o proprietário de terras precisa destinar 20% do tamanho de sua 
propriedade para proteção e as áreas altas serem, também, as que secam mais 
rapidamente, o que provocaria maiores perdas de produtividade em situações de estiagem. 
Além disso, a regeneração natural dessas áreas, promoveria uma diminuição do 
escoamento superficial mantendo as águas disponíveis por mais tempo para as culturas que
serão desenvolvidas a jusante e melhoraria a condição dos ecossistemas. Um ganho 
adicional seria a implantação de corredores de floresta para estimular a conectividade 
dessas áreas elevadas com as margens dos cursos d’água, aumentando assim a resiliência 
ecológica das paisagens.

Como forma de incentivo financeiro às áreas protegidas, poderia haver a implantação de 
programas de proteção às águas, a exemplo do que é praticado no município de Extrema-
MG. Considerada a primeira iniciativa municipal no país, os proprietários rurais receberam 
um auxílio financeiro, via Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), em parceria com o 
“Programa Produtor de Água”, para manter as áreas de nascentes preservadas (JARDIM, 
2010). O Programa Produtor de Água é um projeto desenvolvido pela Agência Nacional de 
Águas (ANA), que fornece apoio, orientação e certificação de projetos de adesão voluntária 
com proprietários rurais para o manejo de suas propriedades e conservação das águas nas 
bacias hidrográficas. Seguindo uma tendência mundial, o Programa realiza o pagamento por

17 O Cadastro Ambiental rural (CAR) é um registro público que tem a “finalidade de integrar as 
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle,
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento”(BRASIL, 
2012). O novo código florestal (BRASIL, 2012) coloca como exigências para elaboração de planta 
e memorial descritivo de cada propriedade rural “a localização dos remanescentes de vegetação 
nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas
e, caso existente, também da localização da Reserva Legal”.
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serviços ambientais, com o princípio do provedor-recebedor, através do instrumento de 
cobrança pelo uso da água, e conta com acompanhamento técnico (SANTOS; MELO; 
CARVALHO, 2013).

Na mesma linha, em Santa Catarina, o Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú tem com 
objetivo a melhoria da qualidade das águas com vistas a redução dos custos de tratamento 
por parte da Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (EMASA), 
bem como a “regulação da vazão hídrica com ações que garantam maior retenção de água 
infiltrada no solo e o consequente aumento do tempo de permanência da água na bacia” 
(ANTUNES, 2014). Outra iniciativa similar está sendo desenvolvida na bacia hidrográfica do 
Rio Vermelho em São Bento do Sul/SC), onde a Lei Municipal nº 2677/2010 regulamenta o 
funcionamento do Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais no âmbito do
projeto “Produtor de Água do Rio Vermelho”. Nesse projeto é a SAMAE do município que 
executa o projeto em parceria com os proprietários envolvidos. Ainda em Santa Catarina 
outros projetos envolvendo PSA estão em curso nos municípios de Irineópolis, Matos Costa,
Novo Horizonte, Porto União e São Domingos18.

Cabe destacar ainda que Santa Catarina possui uma lei específica para PSA, a LEI Nº 
15.133, de 19 de janeiro de 2010 institui o Programa Estadual de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PEPSA), que tem o “objetivo de implementar, no âmbito do Estado de Santa 
Catarina, o pagamento das atividades humanas de preservação, conservação, manutenção,
proteção, restabelecimento, recuperação e melhoria dos ecossistemas que geram serviços 
ambientais” (SANTA CATARINA, 2010).

Além de projetos que unem instituições e a participação cidadã, existem ações 
protagonistas individuais que podem agregar mais respostas positivas à gestão integradora 
de águas para a região do SAIG/SG. Essas ações envolvem a adoção de tecnologias 
sociais para a gestão de águas que requerem perspectivas de uso da terra, com implicações
na conjuntura da paisagem local/regional. Na região Oeste catarinense é largamente 
difundido o uso de proteção de fontes modelo Caxambu em unidades rurais. O sistema 
Caxambu consiste em uma estrutura (Figura 7.4) de baixo custo, instalada junto a uma 
nascente. No intuito de proteger e garantir as condições de disponibilidade em quantidade e 
qualidade das nascentes, que afloram pela surgência de águas do lençol freático profundo, 
a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), com 
apoio do poder público estadual, pela Secretaria dos Negócios do Oeste, e as 
administrações municipais, realiza atividades de extensão para divulgar o sistema Caxambu 
para a gestão de águas.

18 APREMAVI - Pagamento por serviços ambientais beneficia agricultores em SC.
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Figura 7.4: Modelo de estrutura de proteção de fonte modelo Caxambu. 
Fonte: (CALHEIROS, 2004)

O manejo de uma área de nascente, como exemplificado pelo sistema do tipo Caxambu, 
exige o isolamento de sua área de contribuição a montante da fonte. A área de preservação 
permanente em torno das nascentes, dependendo de sua extensão no contexto de uma 
sub-bacia influencia na vazão das nascentes e, por consequência, dos cursos d’água, visto 
que a infiltração ocorre em toda a área de uma bacia hidrográfica.

O arranjo das atividades e a infraestrutura do sistema produtivo em uma propriedade rural 
ou pequeno vilarejo depende diretamente da localização da nascente em uma propriedade 
(CALHEIROS et al., 2009), que deve ter interface com um tipo de uso e cobertura da terra 
que permita a recarga de águas nas vertentes e o seu melhor aproveitamento durante a 
captação, sendo a floresta a cobertura mais indicada para estimular a retenção de águas na 
paisagem. A regeneração de florestas nas áreas a montante dos sistemas de captação de 
água do tipo Caxambu, pode abastecer as populações que não são alcançadas pelo 
sistema centralizado de abastecimento, evitando a continuidade de uso de poços e de novas
perfurações no SAIG/SG. Isso também é justificado pela qualidade das águas subterrâneas 
explotadas dos aquíferos que nem sempre são próprias para o consumo humano pela sua 
não adequação aos padrões de potabilidade, como excessos de flúor (NANNI, 2008) e 
enxofre presentes nos sulfatos (BLANK, 2017). Por outro lado, as águas de fontes supridas 
pelo escoamento subsuperficial, ou seja, junto aos solos, quando não comprometidas, são 
enquadradas muito próximas da potabilidade, podendo até mesmo serem consumidas sem 
o tratamento convencional que prevê a cloração para eliminação de patógenos fecais. Daí a 
necessidade da modificação do uso e cobertura da terra em altos topográficos para 
estimular a recarga dos aquíferos, tanto subsuperficiais como para os reservatórios mais 
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profundos.

Nesse sentido de manter as águas na paisagem e estimular a infiltração, uma exitosa 
experiência de gestão integradora e inclusiva foi desenvolvida pela Prefeitura de São 
Lourenço do Oeste em SC. O “Programa Municipal de Recuperação da Mata Nativa”, 
instituído através da Lei municipal 1.701 de 2007, que buscou, através de contrato com 
proprietários rurais, incentivar a implantação de cobertura florestal nativa no território do 
Município por meio da recuperação de áreas degradadas e expostas à erosão, da 
preservação de nascentes d’água, mananciais e córregos existentes e do reflorestamento 
com espécies arbóreas silvestres.

Aos proprietários que aderiram ao programa foi assegurado o pagamento de um “benefício 
ecológico”, um valor anual pago pelo Município ao proprietário que aderiu ao programa e 
cumpriu com os critérios previstos na Lei. Os critérios envolveram o plantio e sobrevida do 
que foi considerada uma “vida”, que compreendeu cada conjunto formado por 03 (três) 
árvores silvestres, sendo uma delas, pelo menos, da espécie Araucaria angustifolia 
(Pinheiro Brasileiro) e outras duas integrantes da flora da Mata Atlântica.

A sobrevida foi monitorada através de um índice de pega apurado através de Laudo Anual 
de Vistoria. Esse, sinalizando um percentual de sucesso de sobrevida igual ou maior que 
90%, concede ao proprietário o “benefício ecológico” integral às vidas plantadas. Caso 
alcance seja menor que 90%, é pago um benefício correspondente ao índice de sobrevida 
obtido.

No total, aos proprietários rurais parceiros, foram distribuídas 50.000 mudas de Pinheiro 
Brasileiro e 100.000 mudas de outras espécies silvestres, para uma área mínima de 1 
hectare em cada estabelecimento, o que compreenderia 330 “vidas”. Em troca, para cada 
produtor era repassado o valor anual de um real para cada “vida” plantada, como 
pagamento por serviço ambiental, no que foi denominado de benefício ecológico.

Os resultados do programa foram logo percebidos pelos proprietários que relataram 
ressurgimento de nascentes antes perenes, maiores vazões nos cursos de água e capim-
de-pasto mais “gordo”, conferindo um aumento sistêmico dos volumes de águas na 
paisagem. Esse resultado se refletiu positivamente na economia do Município, pois a 
produção de leite aumentou e consigo melhorou a arrecadação de impostos, 
retroalimentando as finanças públicas.

O exemplo de São Lourenço do Oeste expõe que o incentivo realizado por políticas públicas
descentralizadas e inclusivas produz bons resultados para a melhoria da condição ambiental
de bacias hidrográficas. Além de promover a sustentabilidade econômica no meio rural com 
mínima degradação ao ambiente, através de manejo conservacionista, pode ser um possível
modelo em sistema agroflorestal para a região do SAIG/SG em Santa Catarina.

Resultados semelhantes aos de São Lourenço do Oeste podem ocorrer em outras áreas e 
mesmo envolvendo grandes rios, que possuem redução de vazões nos períodos de 
recessão de chuvas. A diminuição das capacidades de atendimento à irrigação desses rios 
estimula a corrida para fontes subterrâneas, donde são explotadas águas para serem 
aplicadas na irrigação através de pivôs centrais, especialmente nas monoculturas em 
grandes propriedades, como trigo e soja. Dentre as implicações do uso das águas 
subterrâneas, estão a salinização dos solos no médio prazo em virtude de as águas 
subterrâneas possuírem mais sais que as superficiais e, a consequente redução das 
disponibilidades de vazão de bombeamento dos poços até seu esgotamento, deixando 
inutilizada a cara infraestrutura envolvida no processo.
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Dessa forma, a transformação de áreas de plantio em florestas, sobretudo em altos 
topográficos, deve ser enxergada como uma aliada no processo de “produção de águas” 
superficiais, pois será através da infiltração estimulada, que as nascentes seguirão perenes 
fornecendo os volumes necessários para o pleno desenvolvimento das culturas agrícolas. 
Além disso, o bombeamento de águas superficiais outorgadas junto aos rios, que contarão 
com maiores vazões, baratearão os custos com irrigação.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre a estruturação geológica, vulnerabilidade natural e risco à contaminação do 
SAIG/SG traz novos conhecimentos sobre as duas mais importantes unidades 
hidrogeológicas de Santa Catarina, tanto do ponto de vista de volumes e qualidades, quanto
econômico. Cerca de 35% do PIB de Santa Catarina, provém das regiões Extremo Oeste, 
Oeste, Meio Oeste e Serra Catarinense (SEBRAE, 2014) e está alicerçado no setor de 
serviços e agroindustrial em municípios assentados sobre o SAIG/SG.

Para manter as condições de abastecimento da população que reside e movimenta a 
economia na região do SAIG/SG, é preciso, além de outras perspectivas de 
desenvolvimento, que os aquíferos sejam considerados reservas estratégicas. Esse 
entendimento é necessário para a conservação de suas águas, pois o tempo de 
permanência das águas no SAIG/SG, dentro do ciclo hidrológico, é incapaz de atender a 
voraz demanda por águas imposta pelos modelos econômico e “civilizatório” hegemônicos 
em nossa “evoluída” sociedade, que é intensificado pelo quadro de mudanças climáticas 
previstas (SCHEIBE; HENNING; NANNI, 2013).

O descontrole no uso das águas subterrâneas, como apontado por (SILVA; KIRCHHEIM, 
2011), pode levar ao colapso hídrico pela redução do armazenamento de águas nos 
aquíferos. Partindo da precaução como pressuposto, o melhor cenário é investir em 
estratégias de gestão integrada, integradora e inclusiva, mesmo que de médio a longo 
prazo, para evitar a ampliação dos conflitos de uso da água e se antecipar para um recurso 
que poderá ser esgotado em algum momento. Não há uma solução universal para uma área
de abrangência tão extensa, a qual apresenta aspectos hidrogeológicos complexos e 
questões socioambientais diversificadas. Portanto, o SAIG/SG precisará considerar em sua 
gestão a adoção de diferentes mecanismos, conforme as realidades locais e regionais, 
dentre eles, o monitoramento do uso e cobertura da terra e o encorajamento à participação 
cidadã e inclusiva, os quais devem ser empregados na melhoria da condição ambiental 
hidrogeológica e das bacias hidrográficas.

Os três mapas aqui apresentados, acompanhados de suas correspondentes bases 
cartográficas digitais, bem como essa nota técnica, se constituem em instrumentos de 
gestão aplicáveis na escala de 1:250.000, que auxiliam gestores públicos na tomada de 
decisão para a aplicação de dispositivos de manejo adequados a conservação das águas. 
Essa primeira aproximação pode também direcionar a elaboração de estudos 
complementares em escalas de maior riqueza de detalhes, permitindo assim, uma melhor 
compreensão de fenômenos naturais vinculados ao SAIG/SG e aplicáveis à gestão ao nível 
regional, na escala dos comitês de bacia hidrográfica e municipal, como é o caso do estudo 
desenvolvido por Hoffmann (2017) para a porção superior do Rio Canoas que engloba os 
municípios de Rio Rufino e Urubici.

A zona de descarga do SAIG/SG  descrita por Blank (2017) na região oeste do SAIG/SG e 
próxima do município de Quilombo, evidencia que as águas do SAG e, provavelmente, 
pertencentes às unidades hidrogeológicas permianas, afloram dali para o extremo-oeste, em
direção à Argentina. Esse fato deve ser considerado para altitudes menos elevadas, 
principalmente vinculadas aos vales dos maiores rios, onde são mais comumente 
encontradas as águas com “cheiro de ovo”, característico de águas sulfurosas. A ocorrência 
dessa faixa de surgência de águas sulfurosas na região carece de melhor detalhamento, no 
intuito de estabelecer um referencial de nível potenciométrico do sistema aquífero, que 
permita monitorar eventuais rebaixamentos e, consequente perda de pressão e volumes das
águas no SAIG/SG.
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Ao longo da interpretação dos dados ficou nítido que a compartimentação tectônica envolve 
a presença de mais blocos dos que aqui estão sendo descritos/propostos. Esses blocos são 
de menor porte e a definição dos seus limites é prejudicada em parte pelo escalonamento 
gradual dos sistemas de falhas e pela posterior escultura do terreno, que suaviza os 
contrastes geomorfológicos. Aliado a isso está a baixa densidade de pontos de controle 
estratigráfico, que impede uma melhor determinação. Dessa forma, futuros esforços 
buscando manter a atualização do banco de dados de poços/pontos de controle 
estratigráfico devem ser estimulados, no intuito de permitir avanços no conhecimento da 
compartimentação de blocos hidrogeológicos.

Na medida em que a explotação das águas do SAG aumenta e, levando em consideração 
seu caráter fóssil – recurso não renovável – , pois suas águas apresentam idades entre 30 
mil anos, registradas em áreas próximas aos afloramentos, variando até 800 mil anos nas 
porções confinadas (AGGARWAL et al., 2015), entender limitações de quantidade e 
qualidade das águas para cada bloco, se torna uma poderosa ferramenta de gestão para a 
imposição de limites de uso visando a manutenção dos volumes existentes. Nesse sentido, 
seria importante também fomentar pesquisas que abordem as taxas de recarga e 
comportamentos de fluxo no sistema como um todo.
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ANEXO ÚNICO – BANCO DE DADOS DOS PONTOS

DE CONTROLE ESTRATIGRÁFICO



Município
Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

"Prof.  do
contato SAG/

SASG" (m)
Fonte

Altitude da
boca do
poço (m)

Cota
absoluta do
contato (m)

Bom Retiro 651616 6911381 0 In loco 1255 1255

Urubici 648385 6895839 0 In loco 1236 1236

Santa Cecilia 565065 7034569 60 CPRM (2012) 1267 1207

Grão Pará 660550 6895546 0 In loco 1195 1195

Rio Rufino 618494 6913970 0 In loco 1193 1193

Urubici 636934 6899230 0 In loco 1186 1186

Santa Cecilia 557273 7017370 50 SIAGAS 1129 1079

São Cristóvão do 
Sul

570399 6980154 0 In loco 1059 1059

Calmon 488327 7059246 135 CPRM (2012) 1163 1028

Urubici 629747 6903187 0 In loco 1025 1025

Urupema 609938 6901288 214 SIAGAS 1238 1024

Lages 561964 6923565 3 SIAGAS 1025 1022

Santa Cecilia 557368 7017021 128 SIAGAS 1149 1021

Santa Cecilia 562516 7032694 255 SIAGAS 1245 990

Santa Cecilia 557006 7021321 0 CPRM (2012) 989 989

São Cristóvão do 
Sul

557162 6977459 0 In loco 984 984

Ponte Alta do Norte 553239 6994196 0 In loco 959 959

Timbó Grande 528706 7071220 0 In loco 958 958

Bela Vista do Toldo 543081 7081671 0 In loco 954 954

Ponte alta do norte 552454 6995680 0 SIAGAS 954 954

Lages 562807 6926772 6 SIAGAS 957 951

Ponte alta do norte 552787 6995783 0 SIAGAS 951 951

Correia Pinto 553740 6950506 0 In loco 948 948

Santa Cecilia 559293 7018778 90 SIAGAS 1033 943

Lages 562240 6922140 50 SIAGAS 990 940

Santa Cecilia 561479 7032401 298 SIAGAS 1238 940

Timbó Grande 529517 7067558 0 In loco 939 939

Lages 565855 6923756 0 SIAGAS 937 937



Município
Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

"Prof.  do
contato SAG/

SASG" (m)
Fonte

Altitude da
boca do
poço (m)

Cota
absoluta do
contato (m)

Santa Cecilia 559646 7016667 191 SIAGAS 1128 937

Painel 588549 6911019 213 SIAGAS 1147 934

Lages/Painel 579473 6917343 0 In loco 930 930

Correia Pinto 552094 6949354 0 In loco 929 929

Curitibanos 541885 6979003 82 CPRM (2012) 1005 923

Timbó Grande 531106 7074392 0 In loco 921 921

São Cristóvão do 
Sul

555066 6984264 112 SIAGAS 1021 909

Porto União 492342 7083574 62 CPRM (2012) 969 907

São Cristóvão do 
Sul

557338 6979297 134 SIAGAS 1036 902

Ponte Alta 559684 6963559 0 In loco 877 877

Porto União 516872 7069423 0 In loco 872 872

São Cristóvão do 
Sul

554544 6985489 180 SIAGAS 1049 869

Ponte Alta 555401 6971055 60 CPRM (2012) 920 860

Matos Costa 485351 7066731 209 CPRM (2012) 1063 854

Inácio Martins 476743 7148987 42 SIAGAS 892 850

São Cristóvão do 
Sul

554732 6984079 172 CASAN 1022 850

Timbó Grande 532243 7055950 100 CPRM (2012) 950 850

Lages 573134 6922210 60 SIAGAS 901 841

Porto União 501986 7076773 0 In loco 821 821

Lages 559193 6924739 160 SIAGAS 977 817

Irineópolis 521554 7070317 0 In loco 798 798

Cruz Machado 474646 7115352 77 SIAGAS 862 785

Siderópolis 640577 6840150 0 In loco 739 739

Lauro Müller 644349 6858278 0 In loco 735 735

Curitibanos 545963 6981992 382 CPRM (2012) 1098 716

Lauro Müller 644852 6858488 0 In loco 700 700

Curitibanos 547946 6978658 366 SIAGAS 1062 696



Município
Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

"Prof.  do
contato SAG/

SASG" (m)
Fonte

Altitude da
boca do
poço (m)

Cota
absoluta do
contato (m)

São Joaquim 606249 6872237 751 CPRM (2012) 1429 678

Matos Costa 484050 7065380 389 CPRM (2012) 1058 669

Marombas 525968 6977539 157 CPRM (2012) 815 658

Curitibanos 527380 6980070 258 SIAGAS 863 605

Cruz Machado 464396 7121889 211 SIAGAS 814 603

Lebon Regis 515866 7029030 492 CPRM (2012) 1087 595

Caçador 470434 7042742 559 CPRM (2012) 1145 586

Três Pinheiros 456987 7045325 729 CPRM (2012) 1298 569

Videira 496554 7014499 358 Água Azul 884 526

Caçador 504490 7037350 513 Água Azul 1034 521

Brunópolis 520359 6977986 312 SIAGAS 817 505

Caçador 467548 7041640 571 CPRM (2012) 1072 501

Rio das Antas 486851 7024144 370 Água Azul 854 484

Caçador 496410 7038289 456 SIAGAS 934 478

Caçador 468424 7043476 641 CPRM (2012) 1118 477

Caçador 502945 7037332 524 SIAGAS 995 471

Caçador 468650 7041578 612 CPRM (2012) 1080 468

Salto Veloso 455521 7023054 398 Água Azul 866 468

Fraiburgo 505571 7007678 625 CPRM (2012) 1082 457

Treze Tílias 454436 7016723 400 CPRM (2012) 857 457

Salto Veloso 458433 7025140 410 Água Azul 865 455

Salto Veloso 451993 7025624 600 SDS 1043 443

Fraiburgo 503413 7015279 676 SIAGAS 1116 440

Três Pinheiros 450602 7041505 829 CPRM (2012) 1265 436

Tangará 498563 6996684 560 Água Azul 987 427

Rio das Antas 482579 7026043 548 Água Azul 974 426

Brunópolis 512252 6976610 608 SIAGAS 997 389

Tangará 475159 7004463 355 CPRM (2012) 744 389

Pinheiro Preto 480281 7008046 375 Água Azul 754 379



Município
Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

"Prof.  do
contato SAG/

SASG" (m)
Fonte

Altitude da
boca do
poço (m)

Cota
absoluta do
contato (m)

Monte Carlo 502192 6989326 585 SIAGAS 952 367

Treze Tílias 459862 7014363 495 CPRM (2012) 859 364

Videira 489203 7014594 532 Água Azul 894 362

Pinheiro Preto 480100 7009553 430 SDS 790 360

Videira 485094 7012965 354 Água Azul 711 357

Água Doce 446978 7043196 903
PETROBRAS

SC-101
1257 354

Iomerê 476270 7012800 500 CPRM (2012) 853 353

Videira 487950 7009190 478 Água Azul 823 345

Três Pinheiros 452802 7037434 959 CPRM (2012) 1298 339

Treze Tílias 457409 7013756 500 SDS 835 335

Herval D oeste 457340 6989118 450 SDS 783 333

Joaçaba 434892 6995615 438 Água Azul 764 326

Pinheiro Preto 477639 7007220 344 Água Azul 661 317

Capão Alto 527388 6899182 594 CPRM (2012) 909 315

Videira 484016 7013632 380 SIAGAS 692 312

Pinheiro Preto 477523 7007964 448 Água Azul 757 309

Joaçaba 449721 6994134 216 SIAGAS 521 305

Água Doce 452429 7010029 444 CPRM (2012) 735 291

Treze Tílias 461821 7012056 574 Água Azul 857 283

Lindoia do Sul 389940 7012265 600 SDS 878 278

Herval D oeste 451349 6988019 450 SDS 720 270

Videira 485290 7012961 448 SIAGAS 718 270

Herval D oeste 455547 6997630 301 Água Azul 567 266

Luzerna 452373 7003792 580 SDS 845 265

Videira 479999 7016694 494 Água Azul 752 258

Ibicaré 466762 7008548 534 Água Azul 789 255

Iomerê 469752 7014414 548 Água Azul 793 245

Timbé do Sul 606130 6812839 0 In loco 241 241

Arroio Trinta 468258 7019001 682 CPRM (2012) 905 223



Município
Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

"Prof.  do
contato SAG/

SASG" (m)
Fonte

Altitude da
boca do
poço (m)

Cota
absoluta do
contato (m)

Concórdia 396979 6988056 420 CPRM (2012) 641 221

Iomerê 475374 7011843 635 CPRM (2012) 855 220

Campos Novos 444373 6979040 279 SIAGAS 497 218

Marcelino Ramos 410831 6956984 204
Machado

(2005)
414 210

Ibiam 474115 6990916 658 Água Azul 864 206

Tangará 475509 7000762 473 CPRM (2012) 650 177

Concórdia 397187 6987848 440 CPRM (2012) 612 172

Aratiba 371492 6966732 397
Machado

(2005)
565 168

Herval D oeste 455144 6994451 580 SDS 747 167

Ouro 429320 6987438 520 Água Azul 687 167

Tangará 471859 6998599 700 SDS 864 164

Jacinto Machado 617485 6784040 0 In loco 153 153

Capinzal 440304 6975227 332 FATMA 476 144

Campos Novos 469860 6973595 761 CASAN 866 105

Passos Maia 396208 7051223 983 CPRM (2012) 1067 84

Erval Velho 455055 6988839 653 CPRM (2012) 735 82

Herval D oeste 466514 6991977 965 Água Azul 1045 80

Praia Grande 601226 6771921 0 In loco 71 71

Presidente Castelo 
Branco

420600 6990729 520 SIAGAS 587 67

Seara 370391 6997229 478 SIAGAS 537 59

D. Pedro de 
Alcântara

610501 6745062 10
Machado

(2005)
55 45

Santa Rosa do Sul 627761 6777726 0 In loco 45 45

Jacinto Machado 612890 6783085 0 In loco 33 33

Esmeralda 482462 6882957 908
Machado

(2005)
917 9

Ouro 438557 6978876 499 CPRM (2012) 504 5



Município
Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

"Prof.  do
contato SAG/

SASG" (m)
Fonte

Altitude da
boca do
poço (m)

Cota
absoluta do
contato (m)

Ita 367896 6982090 487 CPRM (2012) 479 -8

Seara 371068 6996928 648 CPRM (2012) 639 -9

Machadinho 434540 6948351 745
Machado

(2005)
725 -20

Muitos Capões 488945 6863791 934
Machado

(2005)
910 -24

São João do Sul 621002 6770012 36,7
Machado

(2005)
10 -26,7

São João do Sul 621001 6762003 53
Machado

(2005)
3 -50

Esmeralda 485041 6892383 1000
Machado

(2005)
938 -62

Erval Velho 409612 6981544 670 CPRM (2012) 606 -64

Peritiba 411103 6972350 537 CPRM (2012) 464 -73

Passo de Torres 624300 6757613 90
Machado

(2005)
11 -79

Chapecó 333330 6983867 489 Leão Poços 401 -88

Celso Ramos 466737 6943351 845 CPRM (2012) 756 -89

Capinzal 441637 6970905 781 SIAGAS 685 -96

Chapecó 348767 7003246 589 Leão Poços 490 -99

Piratuba 421949 6966281 534 SIAGAS 424 -110

Chapecó 346717 7000836 838 Leão Poços 723 -115

Torres 617349 6755229 146
Machado

(2005)
23 -123

Lagoa Vermelha 450516 6884280 812
Machado

(2005)
684 -128

Morrinhos do Sul 601851 6745553 230
Machado

(2005)
51 -179

Piratuba 422011 6966273 611 SIAGAS 419 -192

Erechim 377850 6938071 868 SIAGAS 668 -200

Abelardo Luz 382219 7073918 1230 CPRM (2012) 1016 -214

Chapecó 334572 6987350 866 Leão Poços 629 -237

Abelardo luz 370262 7063100 1070 SIAGAS 823 -247



Município
Latitude
(UTM)

Longitude
(UTM)

"Prof.  do
contato SAG/

SASG" (m)
Fonte

Altitude da
boca do
poço (m)

Cota
absoluta do
contato (m)

Chapecó 325352 6989558 540 Leão Poços 293 -247

Chapecó 334763 6990835 948 CPRM (2012) 634 -314

Galvão 329441 7080806 1244 CPRM (2012) 891 -353

São Carlos 296613 7003399 744 SIAGAS 238 -506

São Miguel do Oeste 248570 7040787 1162 CPRM (2012) 604 -558

Quilombo 333973 7046708 1060 Leão Poços 500 -560

São Miguel do Oeste 246394 7045512 1155 CPRM 2012 529 -626

São Miguel do Oeste 247689 7042564 1206 SIAGAS 564 -642

Maravilha 283827 7038214 1223 SIAGAS 577 -646

São Lourenço do 
Oeste

310833 7078590 1462 SIAGAS 711 -751

São João do Oeste 243057 7000028 1329 SIAGAS 302 -1027
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