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MEGA-HETEROGENEIDADES DO SISTEMA AQÜÍFERO GUARANI 

 
José Luiz Flores Machado1

 

 

RESUMO. Este artigo trata das mega-heterogeneidades  que afetam o Sistema Aqüífero Guarani 

(SAG). Este sistema, ainda que ocupando uma área de aproximadamente 1.200.000 km2  no 

MERCOSUL e configurando-se como uma das mais importantes reservas de água subterrânea do 

mundo, apresenta características muito particulares em toda a sua área de ocorrência. 

Estão descritas as principais mega-heterogeneidades que afetam o SAG. Estas mega-

heterogeneidades estão relacionadas com a estruturação tectônica, que promoveu a ocorrência de 

grandes descontinuidades e a hidroestratigrafia, com a respectiva variação dos tipos litológicos. 

Como resultado, o sistema aqüífero mostrou mega-heterogeneidades também na potencialidade 

hídrica, na qualidade das águas e na distribuição do termalismo. 

Conhecendo-se as áreas afetadas por essas mega-heterogeneidades, poderá ser implementada uma 

gestão mais eficiente do uso e preservação do SAG. 

 

 

ABSTRACT.  This article deals with the mega-heterogeneities that affect the Guarani Aquifer 

System (GAS). In spite of being appoximatly as large as 1.200.000 km2 in the expanse of the 

MERCOSUL agreement, it has been considered one of the main groundwater resources worldwide, 

and shows specific characteristics. 

The main heterogeneities that affect the SAG are described. These mega-heterogeneities are related 

to the tectonic building up that ended up in large discontinuities and in the present 

hydrostratigraphy, with corresponding variety of lithological types. As a result the aquifer system 

shows mega-heterogeneities in hydrological potentiality too, in the water quality and in its thermal 

distribution. 

Once the areas affected by these mega-heterogeneities are thoroughly known, a more efficient management 

of the preservation and use of the SAG will be able to be put into practice. 

 
 

Palavras-chave: Sistema Aqüífero Guarani, mega-heterogeneidades, gestão. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo serão tratadas observações obtidas de vários estudos realizados sobre o Sistema 

Aqüífero Guarani, selecionando-se em cinco temas principais as mega-heterogeneidades que  

afetam a sua hidrogeologia, demonstrando que além de sua imensa potencialidade, existem 

problemas que devem ser equacionados quando da gestão e proteção de suas reservas hídricas.  

As bases do que hoje se convencionou denominar como Sistema Aqüífero Guarani, foram 

expostas em Araújo et al. (1995)  no 1º Mercosul de Águas Subterrâneas através de um trabalho 

detalhado que, levando em consideração a escala em que foi feito, com um banco de dados que 

ainda é consultado com as principais perfurações da Petrobrás, Paulipetro e poços profundos para 

água perfurados por empresas privadas e estatais, pode ser considerado um marco do conhecimento 

hidrogeológico do MERCOSUL. Desse trabalho resultou o que denominaram de Aqüífero Gigante 

do Mercosul, que posteriormente foi renomeado informalmente como  Sistema Aqüífero Guarani 

pelo geólogo uruguaio Danilo Anton (Fig. 1). 

Devido às pequenas escalas em que foram gerados os mapas e estudos relacionados com este 

sistema aqüífero, aliadas as grandes reservas que um aqüífero de aproximadamente 1.200.000 km2 

de área possui, tradicionalmente imaginou-se uma visão de um aqüífero contínuo e  litologicamente 

homogêneo, o que contradizia esses mesmos estudos. Muitos autores, entretanto, mesmo antes de 

sua definição como Sistema Aqüífero Guarani já descreviam as particularidades observadas nas 

litologias que constituíam o arcabouço do sistema. 

Montaño & Pessi (1988),  Montaño et al. (1998),  Montaño et al. (2002) escreveram sobre 

uma diversidade na potencialidade do Aqüífero Tacuarembó (SAG) no Uruguai e Argentina. Esta 

descontinuidade de potencialidade reflete mudanças na hidroestratigrafia e na estrutura. Apesar das 

diferenças com os aqüíferos ocorrentes na porção brasileira, todos foram englobados dentro de um 

grande aqüífero (Guarani ou Gigante do Mercosul). 

Amore & Freitas (2002) em artigo apresentado ao XII Congresso Brasileiro de Águas 

Subterrâneas, sugerem que o Sistema Aqüífero Guarani (SAG) está muito afetado por estruturas 

rúpteis e propõem que sejam realizados estudos visando especialmente a delimitação dos blocos que 

poderiam afetar este aqüífero. 

Rosa F° et al. (2003) descrevem a influência que o Arco de Ponta Grossa exerce sobre o 

Aqüífero Guarani, delimitando áreas francamente estruturadas de modo a dividi-lo em pelo menos 

duas grandes compartimentações, com características muito diferentes. 

Machado & Faccini (2004) demonstraram que o Rio Grande do Sul foi influenciado por três 

grandes sistemas de falhas, que dividiria o SAG em pelo menos quatro grandes compartimentos, 

com características hidrogeológicas muito distintas.  
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Rosa F° et al. (2005) também descreve grandes diferenças de qualidade das águas do aqüífero 

no Estado do Paraná, onde grande parte das águas é classificada como salobra. 

Gastmans & Chang (2005) citam que as águas do aqüífero nas proximidades do rio Paraná 

aumentam substancialmente em sua condutividade (teor de sais), do mesmo modo em São Paulo, 

Silva (1983) descreveu que o Sistema Aqüífero Botucatu-Pirambóia mostrava um acréscimo muito 

grande de sais nas proximidades do rio Paraná. 

Pesce (2002) analisando poços perfurados para estâncias termais, na divisa entre a Argentina e 

o Uruguai, apresenta análises em que muitos dos poços apresentam grandes incrementos no teor de 

sais, tornando impróprias as águas para abastecimento público, podendo ser usadas unicamente por 

suas condições termais. 

Por fim, Machado et al. (2002) após estudarem o oeste de Santa Catarina, chegam à conclusão 

de que o aqüífero em muitos locais, não apresenta água de boa qualidade, mostrando também tipos 

químicos cloretados sódicos. 

Recentemente, Machado (2005) apenas no Estado do Rio Grande do Sul descreveu nove (9) 

unidades hidroestratigráficas que poderiam fazer parte de um amplo sistema. Levando em 

consideração o topo e a base do sistema (unidades hidroestratigráficas Serra Geral e Rio do Rasto) 

somariam onze (11) unidades. Também Machado (2006), descreveu a nova visão sobre a 

potencialidade do SAG. 

Este artigo não pretende esgotar a discussão sobre a potencialidade hidrogeológica do SAG, 

pois atualmente muitas universidades mantêm em seus programas de pós-graduação, projetos de 

pesquisa sobre vários aspectos desse sistema aqüífero. Além de universidades, vários órgãos 

públicos dos países pertencentes ao MERCOSUL também mantêm estudos e mapeamentos de áreas 

do SAG.  Devido à sua importância como um aqüífero que ultrapassa fronteira, o GEF (Global 

Environmental Facility) com patrocínio do Banco Mundial, promove um projeto internacional cuja 

meta principal é proporcionar as condições para que os países do bloco econômico possam fazer 

uma gestão sustentável do SAG. 

A seguir serão descritas de maneira sucinta as principais descobertas sobre o funcionamento 

do sistema aqüífero, extraídas dos trabalhos já citados e complementadas com a experiência do 

autor.  

 



 

          

            
 

Figura 1 -  Área de ocorrência do Sistema Aqüífero Guarani, nota-se que mapas de pequena escala 

podem transmitir uma idéia de continuidade e homogeneidade para todo o sistema aqüífero. 
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2 - MEGA - HETEROGENEIDADES DO SAG RELACIONADAS COM A SUA 

ESTRUTURAÇÃO TECTÔNICA 

 

O arcabouço estrutural do SAG está intimamente relacionado com os esforços que definiram 

a conformação das Bacias do Paraná e Chaco-Pampeana. Como eram consideradas bacias 

intracratônicas, considerava-se originalmente que essas bacias eram pouco afetadas pela tectônica e 

que sua estrutura era em homoclinal com pequeno mergulho das camadas. 

Essa visão se modificou com os estudos detalhados especialmente através da geofísica, 

sensoriamento remoto e poços profundos. O SAG em seu lançamento informal também foi 

considerado como pouco afetado pela tectônica, apesar de fazer parte dessas mesmas bacias 

geológicas. Esse conceito errôneo foi amplificado em todas as mídias e para o grande público ficou 

a imagem de um aqüífero contínuo, extenso e homogêneo. Novos estudos comprovam que ele 

apresenta grandes heterogeneidades devido à influência da tectônica rúptil, que segmentou o pacote 

aqüífero, afetando inclusive a sua constituição litológica. 

Porém, apesar das grandes descontinuidades que o afetam, ressalta-se que a estruturação 

tectônica localmente pode ter beneficiado a  conformação geométrica do sistema aqüífero. Assim é 

que, em toda a região que vai do sul de São Paulo, incluindo o Mato Grosso do Sul e partes de 

Goiás e Minas Gerais, a estruturação em homoclinal do aqüífero, não é significantemente afetada 

pelas falhas e lineamentos Rio Verde, Guapiara, Rio Tietê e Loanda – Presidente Epitácio. Talvez 

daí se origine a idéia de um sistema aqüífero que tradicionalmente foi considerado relativamente 

homogêneo, com variações que teriam  origens especialmente na sua espessura e nas variações 

litológicas que não eram muito significativas. 

Essa concepção já se verifica errônea logo que passamos para as regiões que englobam os 

estados do Paraná e Santa Catarina. Ali, o SAG é afetado em grande extensão pelas feições 

conhecidas como Arco de Ponta Grossa e mais ao sul pelos fenômenos de levantamento da Serra do 

Mar. Ali, aliadas às falhas e lineamentos de São Jerônimo - Curiúva, Rio Alonso, Rio Piquiri, 

Guaxupé, Jacutinga e Misiones - Apucarana, ocorrem ainda os enxames de diques básicos que 

promovem descontinuidades de armazenamento, fluxo e qualidade das águas. 

O Rio Grande do Sul é onde as heterogeneidades estruturais atingem seu maior grau de 

influência no SAG (Fig. 2). Pelo menos três grandes sistemas de falhas compartimentam o SAG, 

influenciando sua hidroestratigrafia de modo a diferenciá-la do restante da área brasileiro - 

paraguaia e também do setor uruguaio - argentino. Os sistemas de falhas Jaguari – Mata, Dorsal de 

Canguçu e Terra de Areia – Posadas, subdividem o SAG em quatro compartimentos estruturais, 

modificando sua hidroestratigrafia, constituição litológica e também as suas condições de 

ocorrência topo - estrutural, propiciando grande diversidade em sua potencialidade hídrica. 



 

 
 

Figura 2. Mega-heterogeneidade estrutural do SAG no estado do Rio Grande do Sul, onde podem 

ser visualizados os quatro compartimentos estruturais bem definidos e sua relação com o Estado de 

Santa Catarina. 

 

Ao sul e à leste, no Uruguai e na Argentina, as unidades hidroestratigráficas do  SAG 

pertencem ao domínio da Bacia Chaco – Pampeana e também têm sua distribuição e ocorrência 

relacionada aos grandes movimentos tectônicos. 

No caso uruguaio, grandes sistemas de falhas de direção noroeste delimitam as áreas em que o 

SAG apresenta suas maiores espessuras e por conseqüência suas melhores condições de 

potencialidade hídrica e de termalismo. Na Argentina, a estruturação tectônica proporcionou o 

aparecimento de altos do embasamento e provavelmente o desaparecimento de litologias juro – 

cretácicas à oeste do rio Uruguai, dificultando a delimitação do SAG nesse país. 
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3 - MEGA - HETEROGENEIDADES DO SAG RELACIONADAS COM A SUA  

HIDROESTRATIGRAFIA  

 

Poucos sistemas aqüíferos apresentam uma diversidade de composição litológica como o 

Sistema Aqüífero Guarani. Isso em parte é devido ao amplo espectro cronológico em que estão 

inseridas as litologias que o compõem.  

Devido a sua complexidade, uma definição mais precisa de sua hidroestratigrafia necessita 

também de uma regionalização de sua distribuição. O SAG, originalmente foi  considerado como 

um grande aqüífero correspondente em área aos sedimentos eólicos da unidade hidroestratigráfica 

Botucatu, tendo sido denominado também de Aqüífero Internacional Botucatu. As novas pesquisas, 

entretanto, consideraram também a ocorrência de outras litologias, que estariam associadas ao 

sistema hidrológico. 

Desse modo, destacam-se regiões que são descritas como áreas de ocorrência principalmente 

de sedimentos eólicos típicos da unidade hidroestratigráfica Botucatu do período Cretáceo. Essas 

estão localizadas principalmente no Paraguai e na porção brasileira correspondente à parte do 

estado do Mato Grosso do Sul. Entretanto, na região brasileira que corresponde à maior parte do 

SAG, o conjunto hidroestratigráfico que o compõem é constituído pelas litologias da unidade 

hidroestratigráfica Botucatu, em sobreposição aos sedimentos areno-pelíticos da unidade 

hidroestratigráfica Pirambóia. 

A partir do estado do Rio Grande do Sul o SAG adquire uma conformação hidroestratigráfica 

que o distingue de sua ocorrência no restante do Brasil (Fig.3). Ali o SAG apresenta uma sucessão 

de entidades litoestratigráficas que apresentam um amplo espectro cronoestratigráfico, resultando 

em um quadro hidroestratigráfico “sui generis”, que comanda a transição para sua ocorrência na 

Bacia Chaco – Pampeana. 

Desse modo, as áreas limítrofes do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, novamente 

apresentam litologias predominantemente arenosas e eólicas da unidade hidroestratigráfica 

Botucatu. Outras regiões à leste apresentam o sistema Botucatu/Pirambóia, com predominância 

dessa última unidade hidroestratigráfica. 

Somente no estado do Rio Grande do Sul ocorrem as unidades hidroestratigráficas 

denominadas de Mata, Caturrita, Alemoa e Passo das Tropas, com litologias correspondentes ao 

período Triássico. Elas distribuem-se na região central do estado, em um sentido leste – oeste e 

caracterizam-se por apresentar grandes intercalações de camadas e lentes de sedimentos finos, 

muitas vezes impermeáveis aos fluxos de água subterrânea. 



 
 

Figura 3. Mega-heterogeneidade da hidroestratigrafia regional do SAG e seu relacionamento com 

os compartimentos estruturais no estado do Rio Grande do Sul. Essa complexidade pode ser 

estendida para outros países do MERCOSUL.  

 

Na porção oeste do estado, na fronteira com o Uruguai e a Argentina, as principais unidades 

hidroestratigráficas são respectivamente Guará e Pirambóia. Existe em toda a região uma 

predominância de litologias arenosas, que variam de granulometria média a fina. 

No Uruguai, na porção meridional do SAG, as unidades hidroestratigráficas pertencem à 

Bacia Chaco – Pampeana. As litologias eólicas estão relacionadas com a unidade hidroestratigráfica 

Rivera, que possui pouca expressão na área aflorante e está ausente em grande parte da área 

confinada. As unidades hidroestratigráficas Tacuarembó e Buena Vista são as mais espessas e que 

apresentam melhores condições de armazenamento. No lado argentino, nas proximidades do rio 

Uruguai,  o SAG apresenta as mesmas unidades hidroestratigráficas juro-triássicas que o compõem 

no Uruguai. A sua delimitação ainda é controvertida, pois os poços termais a partir da localidade de 

Villa Elisa em direção ao rio Paraná, apresentam litologias com características de unidades 

hidroestratigráficas permianas.   
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4 - MEGA - HETEROGENEIDADES DO SAG RELACIONADAS COM A SUA 

POTENCIALIDADE HÍDRICA 

 

Definidas as condições estruturais e hidroestratigráficas de ocorrência do SAG, pode ser 

estabelecida sua diversidade com relação às vazões obtidas através da captação por poços 

profundos. 

Nas regiões onde as condições topo-estruturais do sistema aqüífero obedecem a um modo de 

ocorrência do mergulho das camadas com uma característica em homoclinal ou em “cuesta”, isto é, 

onde as rochas confinantes estão de tal modo depositadas, que os níveis potenciométricos, em geral, 

encontram-se próximos da superfície do terreno ou localmente inclusive acima dela. Esse é o caso 

das ocorrências do SAG no Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e em parte de Santa 

Catarina. 

Em todas esses locais, as áreas confinadas possuem maior potencial hídrico do que nas áreas 

de afloramento. As vazões encontradas variam em um amplo espectro, existindo regiões em São 

Paulo em que o sistema aqüífero está muito profundo e os poços podem fornecer vazões que 

alcançam a 1.000 m3/h. Como já foi citada anteriormente no item sobre hidroestratigrafia, a  

constituição  litológica é fator determinante na potencialidade, de modo que são mais comuns poços  

que exploram entre 100 e 200 m3/h. As boas condições hidrogeológicas do SAG nessas regiões 

propiciaram uma visão de um aqüífero praticamente homogêneo, o que não ocorre em outros locais. 

Novamente, ao sul dessas áreas,  encontram-se no estado do Rio Grande do Sul as condições 

que vão modificar substancialmente essa concepção do sistema aqüífero. Ali, e em parte do estado 

de Santa Catarina, as características hidrogeológicas adquirem um condicionamento especial devido 

á sua situação estrutural, topo-estrutural e hidroestratigráfica. Assim, nesses estados encontramos 

locais em que os níveis potenciométricos do SAG possuem profundidades de modo a inviabilizar a 

sua captação econômica, e nos casos mais extremos apresentar poço secos oucom quantidades 

insignificantes de água. 

Em sua área central, no estado do Rio Grande do Sul, onde a hidroestratigrafia é composta 

especialmente por aqüíferos do período Triássico, a grande porcentagem de finos na litologia 

proporciona também pequenas vazões nos poços. Nessa região, são raros os poços com vazões 

superiores a 50 m3/h, sendo elas restritas apenas aos poços que captam a unidade hidroestratigráfica 

Passo das Tropas. 

Em parte da fronteira oeste e do norte do estado, as vazões aumentam substancialmente e 

localmente podem ser superiores a 300 m3/h, entretanto, no oeste as águas são originadas da 

unidade hidroestratigráfica Guará, enquanto que ao norte  as águas provêm das camadas arenosas da 

unidade hidroestratigráfica Botucatu. 
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  No Uruguai, a pouca expressão dos afloramentos da unidade hidroestratigráfica Botucatu 

(Rivera) na área aflorante, e a maior incidência de finos na unidade hidroestratigráfica Tacuarembó 

a partir da fronteira meridional do Brasil, reduz drasticamente a potencialidade hídrica do SAG 

nessa área. Na cidade de Rivera se encontram poços que podem fornecer vazões superiores a 50 

m3/h, enquanto na cidade de Tacuarembó as litologias muito argilosas do SAG, proporcionam que 

os poços captem vazões raramente superiores a 3 m3/h. 

Em direção ao rio Uruguai, onde o confinamento do SAG pelos derrames de basalto da 

unidade hidroestratigráfica Arapey chega a mais de 1.000 metros, ocorre um incremento 

significativo das litologias arenosas e areno-argilosas das unidades hidroestratigráficas Tacuarembó 

e Buena Vista, que aliada às condições estruturais favoráveis, permite que se obtenham dos poços, 

vazões que superam a 300 m3/h com artesianismo surgente. 

Na Argentina, junto à fronteira os poços apresentam as mesmas unidades hidroestratigráficas 

do Uruguai e, portanto, poços com a mesma capacidade aqüífera. Mas ao sul, alguns locais 

apresentam ausência quase integral dessas litologias por influência de altos estruturais do 

embasamento, diminuindo significativamente a potencialidade do sistema aqüífero. Em direção ao 

rio Paraná, podem ser obtidas vazões superiores a 100 m3/h, porém as litologias pelíticas e a 

qualidade muito ruim da água, sugerem que podem estar sendo captadas águas de unidades 

hidroestratigráficas permianas, que talvez não pertençam ao arcabouço hidroestratigráfico do SAG.  

 

5 - MEGA - HETEROGENEIDADES DO SAG RELACIONADAS COM A SUA 

QUALIDADE QUÍMICA DAS ÁGUAS 

 

Quanto à qualidade fisico-química de suas águas, o SAG apresenta heterogeneidades 

marcantes. Vários estados brasileiros apresentam águas com predominância de tipos bicarbonatados 

em que a salinidade (STD) é baixa, e demonstra que em amplas áreas o sistema aqüífero apresenta 

águas que estão relacionadas com os fluxos de água provenientes das áreas de recarga. 

Assim, estados como Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais possuem extensas áreas em 

que ocorre o predomínio destas águas bicarbonatadas, com pH próximo de neutro e valores de 

salinidade, que apenas em porções mais profundas do sistema aqüífero ultrapassem teores de 300 

mg/L de STD. 

Condições semelhantes existem em outros estados, como São Paulo, Paraná e Santa Catarina, 

onde nas áreas próximas às regiões de afloramento dos arenitos subjacentes aos basaltos e em locais 

de maior circulação das águas subterrâneas, a qualidade é boa com valores baixos de salinidade. 

Porém, nesses estados à medida que o sistema aqüífero se aprofunda sob a capa basáltica, em 

direção à calha do rio Paraná, ocasionalmente em termos muito rápidos e intensos, especialmente se 
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houverem condições de restrição de fluxos devido a falhamentos e barreiras ígneas. Em grande 

parte desses estados, as águas não apresentam condições de potabilidade e seu uso na agricultura é 

também restrito. 

O Rio Grande do Sul é um caso a parte na caracterização das mega-heterogeneidades 

químicas. Grande parte da região de afloramento e de baixo confinamento apresenta unidades 

hidroestratigráficas de excelente qualidade e baixas salinidades. Entretanto, nesse estado o SAG 

pode também nas áreas de afloramento apresentar variações na qualidade físico-química das águas, 

que as tornam tão salinas quanto as que estão em grandes profundidades, confinadas pelos derrames 

vulcânicos. 

No Uruguai, a estruturação tectônica em homoclinal  do sistema aqüífero, com o mergulho 

das camadas em direção ao rio Uruguai, proporciona uma evolução constante do conteúdo salino 

das águas, que apenas próximo da calha do rio alcançam valores de 1.000 mg/L, geralmente não 

apresentam problemas de potabilidade. 

As grandes variações de qualidade em distâncias relativamente pequenas são encontradas na 

Argentina. Junto à fronteira, próximo da calha do rio Uruguai, suas água apresentam salinidades 

pouco superiores a 1.000 mg/L. Na direção oeste, em um intervalo de apenas 15 km, os valores de 

salinidade sobem para 16.000 mg/L. Continuando em direção à calha do rio Paraná, esse valor sobe 

para próximo de 100.000 mg/L, ou aproximadamente três vezes o conteúdo de sais na água do mar. 

A qualidade dessas águas é restritiva para abastecimento público, irrigação e uso industrial. 

Além dos altos índices de mineralização, eventualmente ocorre a presença de elementos 

indesejáveis, dos quais  o que mais afeta a saúde pública é o flúor. O SAG é extremamente 

heterogêneo com relação à distribuição de fluoretos, entretanto, as áreas de maior profundidade,  

com maior salinidade e águas alcalinas, associadas com grandes estruturas tectônicas, são as que 

apresentam teores que geralmente ultrapassam os limites de potabilidade. No Rio Grande do Sul, ao 

contrário do ocorre no restante da área do MERCOSUL, existem regiões que mesmo localizadas em 

extensas áreas de afloramento, apresentam altos teores de fluoretos associados com unidades 

hidroestratigráficas triássicas.   

 

6 - MEGA - HETEROGENEIDADES DO SAG RELACIONADAS COM SEU 

HIDROTERMALISMO 

 

Como o SAG é influenciado por uma série de mega-heterogeneidades estruturais, 

hidroestratigráficas, de potencialidade e qualidade, todas estas variáveis também influenciaram sua 

distribuição geotérmica. O SAG é um sistema de baixa entalpia, sendo seu termalismo originado 
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unicamente do grau geotérmico. Desse modo, as variações de temperatura possuem correlações com 

suas profundidades de ocorrência, que também são dependentes do tipo de estruturação. 

Segundo Teissedre & Barnes (1981), a equação da reta que determina a correlação linear entre 

a temperatura da água na boca do poço pela sua profundidade é igual a T (ºC) = 0,0282 P (metros) +  

22, com um coeficiente de correlação de 0,99. Como regra geral, podemos considerar  que o 

gradiente geotérmico regional apresenta um valor médio de 1 ºC/35 metros de profundidade. Desse 

modo, são esperados valores entre 30 ºC  e 80 ºC para a água extraída de poços do SAG. Em grande 

parte do sistema aqüífero, as águas possuem temperaturas que variam de 20 ºC e 23 ºC. 

Em quase todos os estados do Brasil e em todos os países onde ocorre no MERCOSUL, são 

bastante conhecidos os fenômenos de termalismo do SAG. O uso principal dessas águas é em 

estâncias turísticas termais, originadas de poços tubulares profundos ou então de fontes naturais, 

considerando-se que nesses casos os valores de potabilidade, especialmente relativos à salinidade, 

que são restritivos em grande parte do SAG, aqui não constituem problemas. 

As heterogeneidades ocorrem dentro de um mesmo estado. Em Santa Catarina, no município 

de São João do Oeste, a temperatura na boca do poço é de 55 ºC, enquanto que em uma distância 

menor de 100 km, no município de Itá, existe uma região de baixo térmico devido às condições de 

alto estrutural do SAG, quando a temperatura de dois poços variou de 28 ºC a 30 ºC. No estado do 

Rio Grande do Sul, poços com cotas do topo do SAG em situação topo-estrutural desfavorável, 

apresentam temperaturas mais baixas, mesmo em grandes profundidades. 

De qualquer modo, as extensas áreas em que o SAG apresenta águas com temperaturas acima 

de 40 ºC, confirmam sua potencialidade para uso termal, seja na indústria de turismo hidrotermal, 

na agroindústria, combate às geadas, secagem de produtos agrícolas e produção de ar condicionado.  

 

7 – CONCLUSÕES 

O Sistema Aqüífero Guarani, por sua extensão territorial, abrangendo grande parte da área do 

MERCOSUL e também por suas grandes espessuras e características hidrogeológicas, constitui-se 

em um dos mais importantes sistemas aqüíferos do mundo. O avanço no detalhamento de seus 

estudos, entretanto, confirmaram que ele está longe de ser um reservatório que tradicionalmente era 

reconhecido como contínuo e homogêneo. Estão descritas neste artigo, as principais 

descontinuidades e heterogeneidades que identificam esse sistema aqüífero.  

As principais mega-heterogeneidades do SAG são classificadas como aquelas relacionadas 

com: a estruturação tectônica que influenciou grande parte do sistema aqüífero, alterando 

significativamente suas características hidrogeológicas e geométricas; a hidroestratigrafia, onde 

mais de uma dezena de unidades hidroestratigráficas, litológicas e temporalmente distintas, formam 
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um arcabouço de aqüíferos com diferentes capacidades produtivas e qualidades; a potencialidade 

hídrica, que varia muito, com poços que podem suprir mais de 1.000 m3/h e outros com vazões 

insignificantes ou inclusive, secos; a qualidade química das águas que é afetada especialmente pela 

hidroestratigrafia e estruturação, e apresenta localmente valores de salinidade que ultrapassam os 

limites de potabilidade; o termalismo, dependente do grau geotérmico, mostra importância apenas 

nas áreas com grandes profundidades e onde as condições topo-estruturais são favoráveis. 
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