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Pode-se considerar a água 
subterrânea como aquela que preenche os 
poros e as fraturas das rochas, abaixo do 
nível freático. 

Quando esta água tem condições de ser 
explorada para o consumo doméstico, o 
abastecimento público, a criação de animais, 
a agricultura irrigada ou a indústria, através 
de fontes naturais, de poços escavados ou 
tubulares profundos, é que se diz que aquela 
rocha constitui um aqüífero.



Nos gráficos mostrados, aparece uma 
reserva muito maior de águas subterrâneas 
do que de águas superficiais. Mas deve-se 
levar em conta uma diferença importante no 
sentido da permanência desses recursos: 
enquanto os rios renovam-se continuamente a 
partir das chuvas e mesmo das próprias 
águas subterrâneas, a renovação destas é
lenta, dependendo de processos de infiltração 
e recarga dos aqüíferos.



Por outro lado, em períodos de estiagem 
- ou até em caso de mudança climática 
moderada - os rios são imediatamente 
afetados, e sua regularidade passa a 
depender quase exclusivamente das fontes de 
águas subterrâneas que alimentam suas 
nascentes. Elas passam a constituir  reservas 
estratégicas de maior durabilidade, desde 
que exploradas dentro do limite da capacidade 
de recarga dos respectivos aqüíferos.



Brasil

Área Total do 
Aquífero Guarani: 
1.200.000 km2

(70,2 % no Brasil)

Área do Aqüífero 
Serra Geral: 
1.000.000 km2

Área de 
ocorrência do 
Sistema 
IntegradoGuarani/
Serra geral em 
SC: 
49.000 km2

(51,0% do Estado)

Área de Ocorrência Aqüífero Guarani e do Aqüífero Serra Geral
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Tipos de 
Aqüíferos:
S. A. SERRA 
GERAL
(SASG):
FRATURADO
SISTEMA 
AQÜÍFERO
GUARANI 
(SAG):
POROSO

No. Poços 
cadastrados 
no W de SC, 
até o ano 
2002, cf. 
PROESC:
SASG: 2714
SAG: 17
2005: >5700!



REDE GUARANI/SERRA GERAL

OBJETIVOS:
Gerar conhecimentos técnicos e 
científicos para a proteção e uso 
sustentável das águas do Sistema 
Integrado Aqüífero Guarani – Serra 
Geral, no sul do Brasil, por meio de 
uma Rede de Pesquisa Regional de 
Universidades e Centros de 
Pesquisas e proposição de um 
marco legal com vistas à gestão 
transfronteiriça do Sistema.



REDE GUARANI/SERRA GERAL
Estrutura do Projeto

Agência Executora
CNPq

Instituição Executora 
FAPESC - SC

Instituição Executora 
FAPERGS - RS

Instituição Executora
Fund. Araucária - PR

Participantes: FUNJAB, 
UFSC, UNIPLAC, UDESC 
UNOESC, EPAGRI

Participantes: UNIVATES, 
PUC/RS, UCS, Uni Alto 
Uruguai e Missões

Participantes: UFPR, UEL, 
UEM, SUDERHSA, 
MINEROPAR, UNIOESTE
EMATER/PR, EMBRAPA

Instituição Participante 
Internacional SAG

Comitê de 
Acompanhamento e 

Avaliação





Pesquisadores do projeto em SC:

Mais de 40 doutores e mestres: 
Juristas, Geógrafos, Geólogos,  Biólogos, 
Químicos, Eng. Químicos, Eng. Agrônomos, 
Eng. Cartógrafos, Cientistas Sociais, 
Pedagogos... – todos com residência  
permanente no estado e vinculação com a 
UFSC, UNIPLAC, UNOESC, UnC, UDESC, 
EPAGRI, FAPESC, DNPM:
Informação produzida permanece no estado 
e se multiplica via bolsas de IC e AT



EMENDA PARLAMENTAR DA 
BANCADA CATARINENSE NA 

CÂMARA FEDERAL
OGU/2007

Projeto:
REDE GUARANI/SERRA GERAL SC-ICI:

INFRAESTRUTURA, CAPACITAÇÃO, 
INTERVENÇÃO



Produtos a serem gerados pelo projeto:

- Sensibilização da população e 
administradores púbicos catarinenses sobre 
as questões que afetam o uso sustentável
do Sistema Aqüífero Integrado Guarani-
Serra Geral;

- Montagem de um Centro local de 
Difusão e Apoio, e de uma infraestrutura de 
laboratórios de análises de águas e 
geoprocessamento, banco de dados, , 
viveiros e herbários;



- Capacitação de pessoal técnico, de 
agentes municipais e estaduais, professores, 
extensionistas rurais e participantes de ONGs, 
para disseminação de técnicas aplicáveis ao 
uso sustentável das águas superficiais e 
subterrâneas e para a educação ambiental
como formação para a cidadania plena;

- Capacitação de profissionais de 
agropecuária e saúde para o uso de terapias 
não residuais, como a homeopatia, e de 
agentes jurídicos;



- Mapeamento das áreas rurais e de 
preservação permanente nas áreas de maior 
vulnerabilidade à contaminação, dos Aqüíferos 
Guarani e Serra Geral; 

- Maior conscientização quanto à
necessidade urgente de implantação de 
sistemas adequados de coleta e tratamento de 
esgotos domésticos e industriais;

- Implantação de viveiros de mudas de 
plantas nativas para recomposição de matas 
ciliares e corredores ecológicos;



- Indução ao uso de biodigestores e 
biocomposteiras, visando a melhoria ambiental 
e a comercialização de créditos de carbono;

- Proposição de medidas mitigadoras 
visando a readequação de práticas agrícolas 
para a sustentabilidade ambiental e econômica
de propriedades agrícolas;

- Proposta de conceitos jurídicos e de 
legislação específica para políticas públicas de 
gerenciamento e uso sustentável das águas 
subterrâneas;



- Estímulo à disseminação e 
implementação de práticas agroecológicas, 
fomentando a redução da produção de 
resíduos químicos e orgânicos, especialmente 
nas áreas de nascentes e nas de recarga do 
SAIG/SG;

- Elaboração e distribuição, em seminários, 
audiências públicas e reuniões de trabalho, de 
material técnico-científico e de divulgação
sobre o uso e proteção do Sistema: livros, 
cadernos, CDs, DVDs, folders, placas nas 
estradas;



- Organização de Congresso Internacional
para discussão e intercâmbio sobre as 
tecnologias envolvidas e os resultados 
alcançados, a serem avaliados também 
continuamente através da metodologia das 
Cadeias Causais;

- Uma melhor estruturação da REDE 
GUARANI-SERRA GERAL em Santa Catarina.



RESULTADO ESPERADO:

melhoria concreta das condições 
DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

e de uso e proteção do 

SISTEMA AQÜÍFERO 
INTEGRADO GUARANI/SERRA 
GERAL EM SANTA CATARINA



BENEFICIÁRIOS DIRETOS: 
todos os habitantes da região 

Oeste de Santa Catarina.

BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES:

Regularidade dos rios da Vertente Atlântica
de SC; conhecimento e a possibilidade de 

aplicação das tecnologias desenvolvidas no 
projeto a todo o restante da área nacional e 
internacional de ocorrência desse sistema.


