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RESUMO: O estudo tem enfoque na identificação de áreas mais propícias a recarga direta do 
Sistema  Aquífero  Guaraní  (SAG)  na  região  hidrográfica  do  Planalto  de  Lages  e  visa  fornecer 
subsídios para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos no Estado de Santa Catarina. A pesquisa 
foi dividida em duas etapas sendo a primeira caracterizada por avaliação regional de possíveis zonas 
de  recarga  a  partir  da análise  de parâmetros  do Meio  físico.  Em segunda etapa  as  zonas  mais 
favoráveis  a  recarga  do  SAG no  Planalto  de  Lages,  foram estudadas  em detalhe  com uso  de 
Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e seguiu metodologia de geração de mapa avaliativo 
(Mapa do potencial de recarga) a partir da sobreposição de mapas base (Geológico/Pedológico) e 
derivativo (mapa de declividade). O uso de SIG se mostrou adequado e possibilitou a identificação 
de áreas com alto a muito alto potencial de recarga do SAG. A partir de análise do uso do solo, 
vulnerabilidade e risco a contaminaçao de aquiferos nas áreas mais propícias a recarga do SAG, são 
feitas propostas para o uso do solo com indicação de unidades prioritárias para proteção das águas 
subterrâneas e da capacidade de recarga do SAG.

ABSTRACT: This study has focused on identifying areas most likely to directly recharge the 
Guaraní  Aquifer  System (SAG) in  the  Plateau  of  Lages  and aims  to  provide  subsidies  for  the 
management  of  groundwater  resources  in  the  state  of  Santa  Catarina-Brazil.  The  research  was 
divided into two phases characterized by being the first regional assessment of possible areas of 
recharge from the analysis of parameters of physical environment. In the second stage the most 
favorable areas to recharge the SAG on the Plateau of Lages were studied in detail with the use of 
Geographical Information Systems (GIS) methodology followed that of generating evaluative map 
(map  of  potential  recharge)  from the  overlapping  base  maps  (Geological/Soils)  and  derivative 
(slope map). The use of GIS was adequate and made possible to identify areas with high to very 
high  potential  for  recharge  of  the  SAG.  From  analysis  of  land  use,  vulnerability  and  risk 
contamination of the aquifers in the areas most likely to recharge the SAG, were made proposals for 
land  use  giving  indication  of  priority  units  to  protect  groundwater  and  the  SAG’s  capacity  of 
recharge.
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de Recarga.
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1 INTRODUÇÃO

No Estado de Santa Catarina o Sistema Aqüífero Guarani (SAG) pode ser considerado como 

uma  importante  alternativa  de  abastecimento  público,  especialmente  nas  cidades  do  oeste 

catarinense. Formado principalmente pelos arenitos da formação Botucatu encontra-se recoberto, 

em quase toda sua extensão, por uma espessa camada de rochas vulcânicas da Formação Serra 

Geral, o que o torna pouco vulnerável à contaminação nas áreas onde é sobreposto por estas rochas. 

Pequenas faixas aflorantes dos arenitos, consideradas como Zona de Recarga Direta (ZRD) do 

SAG,  ocorrem na  porção  oriental  de  Santa  Catarina  e  são  consideradas  como  áreas  com alta 

vulnerabilidade à contaminação. A Zona de Recarga Direta necessita de monitoramento e controle, 

especialmente para que seja evitado o estabelecimento de atividades com alto potencial poluidor, 

que utilizem pesticidas, herbicidas e certos efluentes industriais que contenham elementos de alta 

persistência.

O  presente  trabalho  visa  fornecer  subsídios  para  a  gestão  das  águas  do  SAG  em Santa 

Catarina a partir da identificação e caracterização das áreas com maior potencial a recarga do SAG 

na região hidrográfica do Planalto de Lages, principalmente no que diz respeito a sua recarga direta. 

O parco conhecimento desse recurso hídrico subterrâneo no estado de Santa Catarina é evidente e a 

carência de dados espacializados e georreferenciados dificulta seu gerenciamento adequado quanto 

a preservação de sua recarga e a prevenção de riscos e vulnerabilidades. 

1.1 Localização 

A região hidrográfica do Planalto de Lages está situada na porção Centro Sul do estado de 

Santa Catarina, e tem como maior curso d’água o rio Canoas. A região hidrográfica do Planalto de 

Lages  situa-se  entre  as  coordenadas  UTM:  432000  E,  673000  E,  7058000  N  e  6822000  N  e 

apresenta  uma  área  de  drenagem  com  cerca  de 22.787  Km². Na  parte  central  desta  região 

hidrográfica, ao norte/noroeste da cidade de Lages, ocorre uma importante feição geomorfológica, 

com formato de domo com diâmetro igual a 40km.  Denominado de Domo de Lages é a região com 

as mais extensas áreas de afloramento do Arenito Botucatu no estado de Santa Catarina.

Dentre as principais sedes municipais encontradas na região hidrográfica do Planalto de Lages 

temos a Cidade de Curitibanos, Ponte Alta, São Joaquin, Urubici e Lages. Partindo de Florianópolis 

o acesso se dá pela BR-282 que cruza praticamente toda a região de estudo no sentido E-W.
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Figura 1 – Localização da Região Hidrográfica do Planalto de Lages, no estado de Santa Catarina, suas principais sedes 
municipais e rodovias de acesso. 
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2  O  SISTEMA  AQUÍFERO  GUARANÍ  E  AS  ÁGUAS  SUBTERRÂNEAS  EM  SANTA 
CATARINA

Com o avanço dos estudos geológicos sabe-se que o Aqüífero Guarani não é um imenso 

reservatório de água subterrânea que apresenta as mesmas características em toda sua extensão, mas 

sim um conjunto de unidades aqüíferas que podem conter muita, pouca ou até mesmo nenhuma 

água.  Esse  conjunto  também apresenta  descontinuidades  em sua  estruturação  geológica,  que  o 

dividem em diversos  fluxos  subterrâneos  independentes  e  por  vezes  limitados  ao Brasil.  Neste 

sentido sua denominação mais correta é como Sistema Aquífero Guarani.

Figura 2: Em “A” exemplo de deserto atual semelhante ao que era o deserto Botucatu, em “B” afloramento de 
rocha da formação Botucatu, que consiste em areias de um antigo deserto compactadas e transformadas em rocha.  

2.1 Poços de tubulares profundos em Santa Catarina. 

 No estado de Santa Catarina a maioria dos poços operantes capta água da Formação Serra 

Geral e estão principalmente localizados no oeste do estado. Segundo o Projeto Oeste de Santa 

Catarina (PROESC), existem 2723 poços tubulares, sendo 2714 captações do Aqüífero Serra Geral 

e apenas 9 poços cadastrados captam água dos aqüíferos porosos Guarani e Rio do Rastro(figura 3).

Figura 3: A esquerda mapa de poços tubulares profundos existentes em Santa Catarina, base de dados referente 
ao estado de Santa Catarina – 2007  (SIAGAS/CPRM), a direita mapa dos poços tubulares profundos que cruzam toda 

espessura do Basalto e alcançam o SAG.
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2.2 Panorama da Água subterrânea e proposta de Modelo de fluxo para o SAG no estado de 
Santa Catarina

As reservas de água subterrânea encontradas no estado de Santa Catarina não se restringem 

ao  Sistema  Aqüífero  Guarani,  sendo  constituídas  por  outras  importantes  reservas  de  água 

subterrânea como o Sistema Aqüífero Serra Geral o aqüífero fraturado relacionado a rochas do 

embasamento  cristalino  e  os  aqüíferos  porosos  relacionados  a  planícies  sedimentares  costeiras, 

como é o caso do Aqüífero dos Ingleses que abastece grande parte da porção norte da Ilha de Santa 

Catarina. Todos apresentam vazões significativas que tornam economicamente viável a perfuração 

de poços e explotação das águas. 

Figura 4: Panorama esquemático dos diferentes tipos de reservatórios de água subterrânea (aqüíferos) em Santa 
Catarina.

O Sistema Aquífero Guarani é um dos poucos grandes aqüíferos confinados com grande 

quantidade de água de boa qualidade para consumo. Um dos fatores condicionantes desse contexto 

foi  o  clima  úmido  que  perdura  nos  últimos  135  milhões  de  anos  e  proporciona  excedentes 

pluviométricos  para  a  infiltração  de  grandes  volumes  de  água,  principalmente  através  de 

descontinuidades nos derrames basálticos confinantes. As águas subterrâneas do SAG constituem 

um recurso estratégico para abastecimento, visto sua qualidade inerente e relativa proteção contra a 

contaminação.

Levando-se em consideração as características Geológicas e Geomorfológicas encontradas 

na área de estudo foi elaborado um modelo conceitual do funcionamento do processo de recarga 

para  o  Estado  de  Santa  Catarina.  Este  modelo,  apresentado  na  figura  5,  juntamente  com  um 
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panorama da água subterrânea em Santa Catarina tem a finalidade de servir como uma ferramenta 

de educação Ambiental  a ser trabalhada  com a comunidade no processo de conscientização  da 

População sobre o Sistema Aqüífero Guarani.

Figura 5: Perfil esquemático representando a distribuição dos diferentes aqüíferos encontrandos em Santa Catarina e os 
caminhos de entrada de água de recarga no SAG..

3 METODOLOGIA 

Para se indicar  as áreas mais  propícias à recarga do Sistema Aquífero Guaraní (SAG) na 

região hidrográfica (RH) do Planalto de Lages o trabalho foi dividido em duas etapas.

A  primeira  etapa  foi  baseada  no  levantamento  das  características  do  meio  físico  e  na 

interpretação de mapas e imagens de satélite, buscou-se determinar uma área no Planalto de Lages 

com características mais propícias a recarga direta do SAG, a ser detalhada em segunda etapa com 

uso de SIG. Para isso foi  levado em consideração  principalmente  a  declividade  do terreno e  a 

extensão de afloramentos do Arenito Botucatu. Essa primeira etapa foi necessária para se viabilizar 

o  projeto  e  minimizar  esforços  visto  que  a  análise  detalhada  das  condições  de  recarga  e 

vulnerabilidade para uma área de grande extensão,  como a Região Hidrográfica do Planalto de 

Lages, poderia se tornar inviável.

Na segunda etapa, que visou o detalhamento das condições de recarga e vulnerabilidade do 

SAG em área de menor  extensão definida na primeira  etapa,  foram utilizadas  em associação  a 

trabalhos  de  campo  metodologias  de  Geoprocessamento.  Predominaram  as  técnicas  de  análise 

espacial  de dados,  através  do processamento  de dados  espaciais  com sobreposição  de mapas  e 

processamento digital de imagens de satélite da região do Domo de Lages.
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Para a confecção dos mapas foi utilizado o software ArcView, versão 3.2 e ArcGis versão 9.1. 

Com  o  uso  desses  softwares  foi  possível  digitalizar,  manipular  e  interpretar  os  Planos  de 

Informação (PI)  existentes,  assim como gerar  novos produtos.  Cada  mapa georreferenciado foi 

vetorizado automaticamente, de maneira que as informações relativas às classes de solo, geologia e 

altimetria pudessem ser reconhecidas como entidades gráficas (linhas e pontos) individualizadas

As  informações  sobre  classes  de  solo,  geologia  e  altimetria  provenientes  de  cada  mapa 

vetorizado foram unificadas por tema (“mosaicadas”) e recortadas, de maneira que ficassem dentro 

dos limites da área de estudo; posteriormente foram editadas graficamente e em termos de atributos 

(estradas pavimentadas e não-pavimentadas, rios perenes e intermitentes e valores das curvas de 

nível e de pontos cotados);

As  bases  digitais  utilizadas  para  a  realização  do  SIG  foram  obtidas  a  partir  da  base 

cartográfica vetorial digital disponibilizada pelo Centro de Informações de Recursos Ambientais e 

de  Hidrometeorologia  de  Santa  Catarina  -  Epagri/Ciram,  IBGE  e  CPRM.  As  bases  foram 

concebidas em coordenadas UTM (Datum SAD 69, Zona 22). O banco de dados final, assim como 

os mapas temáticos, foram alimentados com informações obtidas nos trabalhos de campo.

É importante salientar que os SIG’s aplicados não objetivam a quantificação dos parâmetros, 

ou seja, não foram vinculados a modelagem matemática, mas apenas tiveram caráter qualitativo. Foi 

possível  definir,  de  forma  espacializada,  os  potenciais  de  recarga  do  SAG,  além  de  destacar 

algumas feições que são consideradas  como fundamentais  do ponto de vista  de monitoramento 

ambiental. 

4 INDICAÇÃO DE ÁREAS MAIS PROPÍCIAS A RECARGA DO SAG NO PLANALTO DE 
LAGES

4.1 Zona de Recarga Direta:

O enfoque principal do estudo foram as zonas de recarga direta do SAG, visto que são regiões 

mais suscetíveis a impactos causados pela ocupação humana e uso do solo, e que necessitam de 

maior planejamento da gestão dos recursos hídricos. Foram avaliadas e comparadas três regiões 

(figura 6) com características geomorfológicas distintas para se chegar a uma conclusão preliminar 

sobre a região mais propícia aos processos de recarga direta do SAG no Planalto de Lages.

Após a interpretação de mapas e imagens foram avaliadas em campo as principais regiões 

relacionadas à Zona de Recarga Direta do SAG na RH do Planalto de Lages com vistas a averiguar 

as características geológicas e sua relação com as demais características do meio físico. Visto que o 

grau de inclinação é um fator preponderante para os mecanismos de recarga de aquíferos, quanto

 maior a inclinação maior a dificuldade de percolação das águas superficiais nas camadas aqüíferas, 

essa foi a principal característica analisada junto a geologia.
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Figura 
6: Regiões da ZRD do SAG em Santa Catarina estudadas para a definição preliminar da área mais propícia a recarga a 

ser detalhada.   
4.1.1 Escarpas da Serra Geral:

Os  afloramentos  do  Arenito  Botucatu  nas  escarpas  da  Serra  Geral  apresentarem  alta 

declividade e nos leva a considerar que a região sudeste da área de estudo não pode ser uma das 

áreas mais propícias a recarga do SAG na RH do Planalto de Lages. 

4.1.2 Região de Urubici e o Campo dos Padres:
Devido aos afloramentos do arenito Botucatu estarem relacionados a feições de relevo com 

alto grau de inclinação (Figura 7) a Região de Urubici não foi considerada como uma das áreas 

mais propícias a recarga direta do SAG na RH do Planalto de Lages. 

A Região do Campo dos Padres apesar da presença das formações Serra Geral e Botucatu não 

apresenta relação direta com o SAG, não interferindo assim na sua recarga ou na qualidade das 

águas subterrâneas desse sistema aquífero. Esse fenômeno se deve ao fato da região do Campo dos 

Padres  ser  apenas  um  testemunho  isolado  dos  estratos  superiores  da  Bacia  do  Paraná 

“desconectado” do restante do SAG pela ação de fatores erosivos.

No entanto, vale ressaltar que a região do Campo dos Padres assim como toda a região de 

Urubici, uma das regiões mais bem preservadas de Santa Catarina, tem grande influência sobre os 

recursos hídricos superficiais do estado. Nessa região se encontram as nascentes do Rio Canoas, 

importante manancial de água para a população que tem sua regularidade de vazão influenciada 

pela descarga de águas subterrâneas armazenadas no substrato rochoso local.
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Figura 7: Afloramento do Arenito Botucatu em região com alto grau de inclinação no Vale do Rio Canoas - município 
de Urubici.

4.1.3 Região do Domo de Lages:
A região do Domo de Lages (figura 8) e distinta das demais regiões da área de estudo e foi 

considerada como aquela que tem as características físicas mais propícias a recarga direta do SAG 

devido a sua geomorfologia caracterizada por relevo plano a suave ondulado (declividades baixas, 

menores que 3 graus) e a presença de extensas áreas de afloramento da formação Botucatu.

Figura 8: A partir da sobreposição do mapa de geologia sobre o mapa de declividades foi determinada a região do domo 
de Lages como a mais interessante a ser detalhada no SIG.
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4.2  Zona  de  Recarga  Indireta:  Considerações  gerais  sobre  a  Formação  Serra  Geral  e  o 
mecanismo de recarga indireta em Santa Catarina:

No Planalto  de Lages  e  na maioria  do estado de Santa  Catarina  a  Formação Serra  Geral 

apresenta  espessuras  que  segundo  levantamento  de  poços  profundos  variam de  82m a  1221m 

(tabela 1), no entanto na maioria dos poços analisados a Formação Serra Geral apresenta espessuras 

superiores a 400m característica que dificulta a percolação da água da chuva até os Arenitos da 

Formação Botucatu. Na figura 9 é apresentado um modelo da espessura da Formação Serra Geral 

para  o  estado  de  Santa  Catarina.  Este  modelo  foi  gerado  a  partir  da  sobreposição  do  mapa 

altimétrico  da região  e  do  mapa  de  cotas  da  base da  formação  Serra  Geral  obtido  a  partir  de 

informações de poços tubulares profundos.
Tabela 1 - Poços perfurados em Santa Catarina indicativos da espessura da Formação Serra Geral.

POÇO-Código mestrado UTM E UTM N Esp.Basalto FONTE
SC-OO7 441637 6970905 632 FATMA
SC-O10 440304 6975227 332 FATMA
SC-011 557438 6979269 134 ZANATTA, 2004
SC-012 557438 6979269 180 ZANATTA, 2004
SC-013 555069 6984264 112 ZANATTA, 2004
SC-014 515862 7028927 492 ZANATTA, 2004
SC-015 525964 6977529 152 ZANATTA, 2004
SC-016 422542 6966174 355 ZANATTA, 2004
SC-017 475154 7004453 355 ZANATTA, 2004
SC-018 484056 7065384 421 ZANATTA, 2004
SC-019 371063 6996918 648 ZANATTA, 2004
SC-020 396979 6988056 420 ZANATTA, 2004
SC-021 362781 6984027 430 ZANATTA, 2004
SC-022 248587 7040779 1200 ZANATTA, 2004
SC-023 454086 6989563 670 ZANATTA, 2004
SC-025 541880 6978993 82 ZANATTA, 2004
SC-028 532989 7057414 100 ZANATTA, 2004
SC-029 334763 6990835 950 ZANATTA, 2004
SC-069 365630 6982319 372 CPRM/SIAGAS
SC-070 367896 6982090 487 CPRM/SIAGAS
SC-094 382217 7073906 1221 PETROBRAS
SC-097 515744 7029182 492 PETROBRAS
SC-101 446978 7043196 903 PETROBRAS
SC-102 329323 7080930 1204 PETROBRAS
SC-103 453957 6989693 670 PETROBRAS
SC-104 454927 6988988 653 PETROBRAS
SC-106 525846 6977660 151 PETROBRAS
SC-107 488373 7059079 505 PETROBRAS
SC-108 483841 7065483 487 PETROBRAS
SC-109 485225 7066799 343 PETROBRAS
SC-111 422377 6966274 539 PETROBRAS
SC-113 396084 7051342 978 PETROBRAS
SC-114 371205 6997096 642 PETROBRAS
SC-115 475657 7003103 354 PETROBRAS
SC-116 456864 7045480 729 PETROBRAS
SC-117 450479 7041660 829 PETROBRAS
SC-118 452683 7037550 955 PETROBRAS
SC-119 468527 7041731 612 PETROBRAS
SC-120 470312 7042897 560 PETROBRAS
SC-121 468302 7043629 641 PETROBRAS
SC-122 467425 7041795 571 PETROBRAS
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Figura 9: Mapa de espessuras da Formação Serra Geral em Santa Catarina.

A percolação das águas ao longo da camada de basalto nas denominadas zonas de recarga 

indireta do SAG se da por descontinuidades nas camadas de rochas vulcânicas relacionadas a zonas 

de falhas geológicas. Em afloramentos visitados em campo foi verificado padrão de fraturamento 

com direções preferenciais N-NE e W-NW, este sistema de fraturas coordena a direção geral de 

vales e drenagens. 

Figura 10: Direção dos principais lineamentos estruturais que controlam a direção de vales e drenagens na região do 
campo dos padres, representados em imagem de satélite SPOT e foto de fraturas em afloramento do basalto Serra Geral.
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5 DETALHAMENTO DAS ÁREAS CONSIDERADAS MAIS PROPÍCIAS A RECARGA 
DO SAG NA RH DO PLANALTO DE LAGES.

A partir do uso do Sistema de Informações Geográficas (SIG) e considerando a extensão dos 

afloramento do Arenito Botucatu foram determinadas as áreas mais propícias a recarga do SAG na 

Região do Domo de Lages. 

O Sistema de Informações Geográficas foi aplicado para a melhor avaliação e espacialização 

do potencial de recarga do SAG e tem como produto final um mapa do potencial de recarga. O 

cruzamento foi ponderado com fatores numéricos que variam de 1 a 10, significando um contínuo 

crescente de influência de cada parâmetro e respectiva classe no produto final.

A partir das informações sintetizadas de meio físico, foram gerados mapas temáticos oriundos 

do  re-enquadramento  e  reagrupamento  das  diversas  classes  em  grupos  mais  compactos  que 

representem  feições  mais  homogêneas  ou  que  apresentem  comportamentos  similares  para 

determinados fins. Os mapas bases temáticos utilizados para o cruzamento e composição do SIG 

são listado abaixo. A tabela 2 apresenta as bases e as classes utilizadas, e seus respectivos pesos. 

- Mapa Geológico Reagrupado; (3 Classes)

- Mapa de Solos Reagrupados; (7 classes)

- Mapa de Declividade;
Tabela 2 - Bases e as classes utilizadas na elaboração do mapa de potencial de recarga e suas respectivas notas e 

pesos (as classes de solo são apresentadas segundo a classificação antiga de solos conforme apresentado no 
levantamento de solos de Santa Catarina EMBRAPA, 1998) 

Base Classe Nota Peso Nota X 
Peso

GEOLOGIA Formação Botucatu 8 4 3,20
Formação Serra Geral 3 4 1,20
Formações da Base da 

Bacia do Paraná
0 4 0

DECLIVIDADE 0 a 8% 7 3 2,10
8 a 20% 4 3 1,20
> 20% 2 3 0,60

SOLOS I - Latossolo Bruno 7 3 2,10
II - Cambissolo  textura 

media/ Terra Bruna 
Estruturada/ Solos litólicos 
textura média/ Corpo d’água

6 3 1,80

III - Terra Bruna Roxa 
Estruturada

5 3 1,50

IV - Solos litólicos 
textura argilosa/ Cambissolo 
argiloso a muito argiloso

4 3 1,20

V - Gleissolos 2 3 0,6
VI - Áreas Urbanas 1 3 0,3
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O mapa  base  de  geologia  apresenta  três  classes  relativas  aos  principais  tipos  litológicos 

presentes na área. A Formação Botucatu recebeu a maior nota seguida pela Formação Serra Geral, 

nota nula foi atribuído para Formações da base da Bacia do Paraná. Para a declividade o maior peso 

foi atribuído às áreas de menor declividade que facilitam a infiltração natural. 

O mapa de solos foi reagrupado em função de suas características de drenagem estabelecidas 

pelo levantamento de solos de Santa Catarina (EMBRAPA, 1998) sendo classificados como: Classe 

I (Latossolo Bruno), Classe II (Cambissolo textura media/ Terra Bruna Estruturada ou Argisolo pela 

classificação de 1999/ Solos litólicos ou Neossolos pela classificação de 1999 textura média/ Corpo 

d’água), Classe III (Terra Bruna Roxa Estruturada ou Argisolo pela classificação de 1999), Classe 

IV (Solos litólicos ou Neossolos pela classificação de 1999  textura argilosa/ Cambissolo argiloso a 

muito argiloso), Classe V (Gleissolos)  e Classe VI (Áreas Urbanas).

A partir da integração das informações contidas nos mapas de declividade, solos e geologia, 

foi  gerado o mapa de potencial  de recarga do SAG na região do Domo de Lages.  A operação 

algébrica  realizada  consistiu  na  multiplicação  de  cada  classe  de  cada  tema,  com  a  mesma 

localização geográfica, de acordo com os pesos atribuídos.

O Mapa de Potencial de Recarga mostra que as áreas com Muito Alto potencial de recarga 

estão diretamente relacionadas aos arenitos da Formação Botucatu em regiões de relevo plano a 

suave  ondulado  e  solos  bem drenados.  As  áreas  com Alto  Potencial  de  recarga  também estão 

diretamente  relacionadas  a  presença  do  Arenito  Botucatu  porém em regiões  com declividades 

maiores que 8% e/ou regiões de solos mal a moderadamente drenados.

As  áreas  com Potencial  de  recarga  Moderado  e  Baixo  estão  relacionados  a  presença  da 

Formação Serra Geral. Sendo que as áreas com potencial de recarga moderado estão relacionadas a 

regiões de relevo plano a suave ondulado e solos bem drenados e as áreas com baixo potencial de 

recarga estão relacionadas  a declividades  superiores a 8% ou com solos mal  drenados sobre as 

rochas vulcânicas da Formação Serra Geral. 

Vale ressaltar que para que haja potencial de recarga em áreas relacionadas aos Basaltos deve 

haver a presença de falhas e/ou fraturas que façam a ligação com a camada de arenitos. Essa relação 

não está mapeada neste mapa. No entanto ao se analisar o mapa de espessuras da Formação Serra 

Geral observa-se que nas proximidades do Domo de Lages as espessuras podem ser consideradas 

pequenas (entre 200 e 300m) fator que facilita a recarga indireta.

Áreas onde o potencial de recarga é muito baixo não foram observadas na região analisada. 

Áreas com potencial  nulo estão relacionadas às porções basais  da Bacia  do Paraná,  que por se 

localizarem estratigraficamente abaixo do Arenito Botucatu não interferem em sua recarga.
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Figura 11: Mapa do potencial de recarga do SAG no Domo de Lages/SC.

O simples  cruzamento  de  mapas  temáticos  não  se  mostrou  suficientemente  eficaz  para  a 

determinação de áreas com potencial a recarga, pois trata-se do somatório de três fatores: geologia, 
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solos e declividade, logo o fato da base da bacia ser restritivo e ter recebido o valor = 0 não foi 

suficiente para classificar essa região como uma área com potencial nulo a recarga. Por isso no 

processo de álgebra de mapas foi necessário a multiplicação da base geologia pelo somatório inicial 

das três bases, como indicado pelo algorítimo abaixo:

{[Σ (P.N)/ Σ P]*Geologia}                                                                                                       (1) 

Ao se multiplicar o fator geologia com notas iguais a 1 para as rochas da Formação Serra 

Geral e Formação Botucatu e nota 0 para as rochas da Base da Bacia do Paraná; se chegou ao mapa 

final de recarga, com potencial de recarga nulo para os estratos de rochas subjascentes a Formação 

Botucatu.

Outro fator a ser observado é que testemunhos de basaltos e arenitos “desconectados” do 

Sistema Aqüífero Guarani também não podem ser considerados como área com potencial a recarga. 

Sendo assim a análise especialista se mostrou necessária para a geração de um mapa mais 

próximo a realidade do fenômeno de recarga do SAG na região do Domo de Lages.

O mapa de potencial de recarga confirma a indicação da região do Domo de Lages como uma 

área de alta favorabilidade a recarga do SAG. A análise de áreas com maior potencial a recarga de 

aqüíferos deve considerar a distribuição espacial dessas áreas e sua continuidade devido ao fator de 

perda de água por escoamento superficial  nas bordas de áreas de recarga, sendo assim áreas de 

recarga que apresentam maior continuidade podem ser consideradas mais eficientes.

 A partir da análise da continuidade das áreas com maior potencial de recarga destaca-se a 

área do Rio Canoas por apresentar maior extensão contínua de zonas consideradas com potencial 

muito  alto  a  recarga  Este  fato  ocorre  pela  presença  de uma extensa  planície  associada  a  solos 

arenosos e bem drenados, formados diretamente sobre os arenitos da Formação Botucatu.

6  -  CONSIDERAÇÕES  SOBRE  O  TIPO  DE  USO  DO  SOLO  E  IMPLANTAÇÃO  DE 
UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO  NA  ZONA  DE  RECARGA  DIRETA  DO  SAG  EM 
SANTA CATARINA 

Na tabela 3 são apresentados os tipos de uso do solo mais impactantes ao processo de recarga 

direta do SAG observados em trabalho de campo nas áreas visitadas. Também são indicados os 

tipos  de  impactos  negativos  relacionados  a  cada  tipo  de  uso  do  solo  e  medidas  mitigadoras 

recomendadas com o intuito de minimizar os impactos negativos. A partir de uma reflexão sobre os 

impactos negativos causados pelo uso atual do solo sobre as áreas de recarga do SAG sugere-se a 
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implementação de Unidades de Conservação com vistas a preservação do potencial de recarga e 

qualidade das águas subterrâneas.

Um  dos  objetivos  apontados  pelo  SNUC  que  rege  a  implementação  de  Unidades  de 

Conservação é proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos. A preservação de áreas de recarga 

de aquíferos está relacionada tanto a proteção contra fontes poluentes quanto a manutenção dos 

mecanismos de recarga que, por sua vez, dependem diretamente da integridade física do solo.  Estes 

dois fatores estão relacionados ao uso e ocupação do Solo que pode ser controlado pela implantação 

de Unidades de Conservação com vistas a preservação dos Recursos Hídricos.
Tabela 3: Tipos de uso e ocupação do solo nas áreas de alto a muito alto potencial a recarga do SAG e medidas 

mitigadores de seus potenciais impactos negativos
USO DO SOLO IMPACTO 

NEGATIVO
MEDIDAS MITIGADORAS 

RECOMENDADAS
1- 

Plantações  de 
maça 

Contaminação  das 
águas  subterrâneas  por 
agrotóxicos.

1- Uso de técnicas  de agroecologia  para os  cultivos  de 
maçãs

2-  Se  for  mantido  o  atual  modelo  de 
agricultura convencional. as plantações de maça e 
demais  atividades  agropecuárias  que  utilizam 
grande aporte  de agrotóxicos  não devem ocorrer 
sobre áreas de alto potencial a recarga do SAG. 

2- 
Industrias/ 
ocupação urbana 

Contaminação  das 
águas  subterrâneas  por 
efluentes  líquidos 
industriais e domésticos.

1-  Tratamento  e  direcionamento  adequado 
de efluentes

2- Mecanismos de monitoramento ambiental 
3- Redirecionamento da expansão industrial/

urbana.
3- 

Pastagens  não 
naturais 

Perda  e 
compactação de solos.

1- Técnicas de manejo adequado (ex:rodízio)
2-  Recuperação de áreas degradadas
3-  Implantação  de  sistemas  de  controles 

preventivos dos processos erosivos.

A partir da identificação das áreas com maior potencial de recarga do SAG que também foram 

caracterizadas como as mais vulneráveis a sua contaminação, foram indicadas três áreas prioritárias 

para  implementação  de  unidades  de  conservação  com  o  objetivo  principal  de  proteção  do 

mecanismo de recarga do SAG e da qualidade de suas águas. 

• Área I: Rio Caveiras.

• Área II: Macieiras.

• Área III: Rio Canoas.

• Área IV: Rio Marombas

Estas áreas são representadas na figura 12 sobre o mapa de potencial de recarga. Cada uma 

delas apresenta características distintas,  no entanto,  sua indicação como áreas prioritárias para a 

preservação dos recursos hídricos subterrâneos levou em conta dois fatores principais:
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•  Serem caracterizadas como de alto/muito alto potencial a recarga e alta vulnerabilidade a 

contaminação do SAG.

•  Áreas com alto/muito alto potencial de recarga do SAG distribuídas por grande extensão 

territorial (tal fator se relaciona a minimização dos efeitos de borda e maximização do processo de 

recarga).

Figura 12: indicação, sobre o mapa de potencial de recarga, das áreas de recarga mais interessantes para a 
implantação de unidades de conservação com vistas a proteção do SAG na região do Domo de Lages

7 CONCLUSÕES  E RECOMENDAÇÕES

Em relação à definição das áreas mais propícias à recarga direta do SAG na área de estudo, 

esta pesquisa definiu as regiões mapeadas como Arenitos da Formação Botucatu ao redor do Domo 

de Lages como áreas de alto a muito alto potencial de recarga direta desse sistema Aqüífero. 

Os dados apresentados representam uma base sólida para subsidiar o processo de gestão social 

das águas subterrâneas nas Bacias Hidrográficas presentes na Região Hidrográfica do Planalto de 

Lages, principalmente nas áreas localizadas nos arredores da região do Domo de Lages.
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Foi demonstrada a potencialidade do uso do Sistema de Informações Geográficas – SIG, 

como ferramenta para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos, através da construção de cenários 

baseados nas características do meio físico que indiquem áreas com maior potencial a recarga de 

aqüíferos e áreas mais vulneráveis à contaminação.  

Na análise do potencial de recarga do Sistema Aqüífero Guarani devem ser adicionadas mais 

informações referentes ao meio físico para se ter um mapeamento melhor. Principalmente no que 

diz respeito à recarga indireta do SAG, informações referentes às zonas de falhas na Formação 

Serra Geral devem ser acrescentadas  para a geração de um mapa de potencial  de recarga mais 

fidedigno e detalhado. 

Para que ocorram o controle da poluição de águas subterrâneas e a preservação do processo 

de recarga é necessário o empoderamento da luta pela preservação dessa fonte de vida. Isso não só 

da parte de todo cidadão, mas também pelas agências de água, órgãos ambientais locais e federais e 

também pelas companhias de suprimento de água e demais indústrias e empresas que usam esse 

importante recurso na base de sua produção.

Estes  agentes  devem  promover  a  avaliação  dos  recursos  hídricos  utilizados,  de  suas 

vulnerabilidades  e  do  potencial  de  risco  de  poluição,  incentivando  assim  o  controle  e 

monitoramento de fontes poluentes, a tomada de medidas de proteção dos recursos preservados e a 

recuperação dos recursos já degradados.

No  diagrama  apresentado  abaixo  (figura  13)  traz  pontos  fundamentais  a  serem 

implementados nas áreas com maior potencial a recarga do SAG, que se associados, permitem a 

manutenção do processo de recarga e a preservação da qualidade das águas do Sistema Aquifero 

Guaraní. 

                                                      Recuperação de áreas degradadas

                Monitoramento ambiental Uso Adequado do Solo

Figura 13: Diagrama que engloba três ações fundamentais para a preservação das zonas de recarga do SAG.

A recuperação de áreas degradadas diz respeito às áreas que apresentam processos erosivos e 

contaminação do solo e águas subterrâneas, o uso adequado do solo trata de técnicas de cultivo 

agroecológicas e do planejamento do uso do solo evitando-se a instalação de culturas que dependam 

da  aplicação  de  agrotóxicos,  setores  industriais  e  setores  habitacionais  além da implantação  de 

Unidades de Conservação sobre áreas com alto potencial a recarga. Já o monitoramento ambiental 
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diz respeito àquelas áreas que se encontram em risco de contaminação como o setor industrial de 

Lages e áreas de cultivo de maçãs, que necessitam de monitoramento constante.

A seguir são indicadas algumas recomendações:
- Estabelecer medidas mitigadoras para os impactos negativos referentes ao uso inadequado 

do solo nas áreas de maior potencial de recarga do SAG: As medidas propostas são apresentadas na 

tabela 3.

-  Garantir  que  a  expansão  das  indústrias  em  Lages  e  em  outros  setores  industriais  não 

aconteça sobre a zona de recarga direta do SAG: A expansão do Setor Industrial de Lages já vem 

ocorrendo em nova área destinada para essa atividade Essa área se localiza sobre rochas da base da 

Bacia do Paraná e não interfere ou causa risco à contaminação do SAG. No que diz respeito à 

proteção das águas do SAG esta área está corretamente localizada e toda a expansão deve continuar 

sendo orientada nesse sentido. 

- Criação de Unidades de Conservação para preservação do potencial de recarga e qualidade 

das águas do SAG: A título de sugestão considera-se a Área do Rio Canoas como área prioritária a 

implantação de Unidade de Conservação.

-  Ampliação dos mecanismos de educação ambiental:  neste caso é imprescindível  que no 

ensino  fundamental  regional  sejam  agregados  temas  como  ciclo  hidrológico,  reservatórios 

subterrâneos,  funções  e  vulnerabilidades  dos  aqüíferos,  etc.  A linguagem regional,  com uso de 

exemplos regionais é importante para a sensibilização de um maior grupo de usuários da água.

- Realização de estudos mais detalhados sobre as áreas de recarga do SAG: 

Mapeamento das principais  falhas existentes  sobre a formação Serra Geral com vistas a 

detalhar a Zona de Recarga Indireta.  

Levantamento  sistemático  das  principais  fontes  de  poluição  do  SAG  com  vistas  a 

determinação de seu potencial de risco a contaminação:

Realização de estudos específicos para o detalhamento dos solos que recobrem as áreas de 

recarga visando um melhor entendimento da vulnerabilidade das áreas de recarga.

–Construção de um Plano Estratégico: Os comitês de Bacias e os demais representantes da 

sociedade devem todos juntos construir um plano estratégico para a gestão das águas subterrâneas, 

comprometido com as necessidades coletivas e não individuais.

–

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 19



BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, L. (2003) “Caracterização Hidrogeológica da Bacia do Alto Rio Claro no estado de 
Goiás: Subsídios para o gerenciamento dos recursos hídricos” UNB Brasília - DF, 101p

BRASIL.  Governo do Estado de Santa  Catarina.  Secretaria  de  Desenvolvimento  Sustentável,  e 
Secretaria  da  Agricultura  e  Desenvolvimento  Rural.  “Estudos  dos  Instrumentos  de  Gestão  de 
Recursos Hídricos para o Estado de Santa Catarina e apoio a sua implementação: Regionalização 
de Vazões das Bacias Hidrográficas Estaduais do Estado de Santa Catarina” 2006. v.1, pp.1-143.

BRAUN P.D.K et al.(2007). “Uso de sistema de informações geográficas (SIG) para identificação  
de áreas de recarga de aqüíferos na bacia do Itajaí” in Anais do XIII Simpósio Brasileiro  de 
Sensoriamento Remoto, Florianópolis, abril 2007, pp. 3295-3302.

CALLADO,  R.(2003)  “Utilização  do  Geoprecessamento  para  Determinação  de  Unidades  
Ecodinâmicas: Subsídios ao Planejamento Ambiental” PPGEA/UFSC Florianópolis -SC, 127 p. 

CAMPOS,  J.E.G.;  RESENDE,  L.;  ALMEIDA,  L.;  RODRIQUES,  A.P.;  SÀ,  M.A.M.; 
MAGALHÃES,  L.F.  (2003).  “Diagnóstico  Hidrogeológico  da  Região  de  Goiânia”. 
Superintendência de Geologia e Mineração/SIC/Governo do Estado de Goiás Goiânia-GO, 108p.

EMBRAPA. (1999) “Sistema Brasileiro de Classificação de Solo”   EMBRAPA/Centro Nacional 
de Pesquisa de Solos.. Rio de Janeiro-RJ, 412 p.

EMBRAPA,  EMBRAPA SOLOS (1998). “Boletim de pesquisa n 6 Levantamento dos solos do 
Estado de Santa Catarina” EMBRAPA/CNPS Rio de Janeiro-RJ, 735p.

EPAGRI. MAPOTECA TOPOGRÁFICA DIGITAL DE SANTA CATARINA (2007). Disponível 
em:  http://www.ciram.epagri.rct-sc.br/ciram/comum/produtos/mapoteca_digital/index.jsp Acesso 
em: 15 de agosto de 2007.

GUSTAVO, G. (2006). “Caracterização termotectônica/cronológica do Domo de Lages-SC, pelo  
método  de  datação  por  traço  de  fissão  em  apatitas”.  Trabalho  de  Formatura.  Instituto  de 
Geociências, Universidade de São Paulo, 63p.

REBOUÇAS, A. C. (1976). “Recursos hídricos subterrâneos da Bacia do Paraná: Análise de pré-
viabilidade”.USP São Paulo-SP, 143 p.

SCHEIBE, L. F. (1986). “Geologia e Petrologia do Distrito Alcalino de Lages, SC” IG/USP, 224p.

SILVA, D. J. (2006) “Desafios sociais da gestão integrada de bacias hidrográficas: uma 
introdução ao conceito de governança da água” in 74º Congréss de L’ACFAS. Université 
MacGill, Montreal, Canadá, 2006.

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 20

http://www.ciram.epagri.rct-sc.br/ciram/comum/produtos/mapoteca_digital/index.jsp

