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Resumo: O presente estudo tem enfoque na identificação de áreas mais propícias a recarga direta
do Sistema Aquífero Guarani (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 contaminação de aquíferos 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.

Palavras Chave:  Sistema Aquífero Guarani,  Sistema de Informações Geográficas,  Potencial  de
Recarga.

MOST LIKELY AREAS TO RECHARGE THE GUARANI AQUIFER
SYSTEM IN LAGES PLATEU (SC)

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  Lages  Plateau  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 contamination risk 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.

Keywords: Guarani Aquifer System, Geografic Information System, Recharge.

1Analista em Geologia. MPSC, Av Prof. Othon Gama D'éça 611, 7° Andar, Centro. CEP: 88015-240 – Florianópolis, SC–Brasil e-mail: 
ronaldo.bento@hotmail.com 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                    1



1 INTRODUÇÃO

Devido ao grande volume de água de boa qualidade armazenada e relativa proteção contra a
contaminação,  o  Sistema  Aquífero  Guarani  (SAG)  é  considerado  um  recurso  estratégico  para
abastecimento no Brasil e vem sendo utilizado como fonte de água de boa qualidade no Estado de
Santa  Catarina.  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. 

As  faixas  aflorantes  dos  arenitos  da  Formação  Botucatu,  são  conhecidas  como Zonas  de
Recarga Direta (ZRD) do SAG e são áreas onde o sistema aquífero apresenta, a princípio, um alto
potencial  de  recarga.  Nessas  áreas  também existe  uma  maior  vulnerabilidade  à  contaminação,
devido ao fato do SAG não estar sobreposto pela espessa camada de rochas vulcânicas da Formação
Serra Geral.

Considerando a necessidade de maior planejamento da gestão dos recursos hídricos nessas
zonas de recarga direta, do estado de Santa Catarina, este trabalho visa fornecer subsídios para a
gestão das águas subterrâneas nessas zonas. Para tanto foram identificadas e caracterizadas áreas
com maior potencial a recarga direta do SAG, sendo avaliado também, de maneira preliminar, o
potencial de recarga em seus arredores. O foco da análise se deu na região hidrográfica do Planalto
de Lages – SC, onde ocorre uma importante feição geográfica denominada Domo de Lages, que a
diferencia das demais regiões do estado por  apresentar extensas áreas de afloramento do Arenito
Botucatu.

1.1 Localização 

A Região Hidrográfica do Planalto de Lages situa-se na porção Centro Sul do estado de Santa
Catarina entre as coordenadas UTM: 432000 E, 673000 E, 7058000 N e 6822000 N.  

Figura 1 – Localização da Região Hidrográfica do Planalto de Lages (RH4), no estado de Santa Catarina.
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2 METODOLOGIA 

Para a realização da análise referente a recarga direta do Sistema Aquífero Guarani (SAG) na
região hidrográfica (RH) do Planalto de Lages o trabalho foi dividido em duas etapas. 

Na primeira etapa, com o intuito de restringir a abrangência da análise, foram selecionadas
áreas com características mais propícias a recarga direta do SAG na região hidrográfica do Planalto
de Lages. Esta avaliação inicial foi realizada com base na extensão em área dos afloramentos do
Arenito Botucatu e a declividade do terreno nessas áreas. 

Na segunda etapa, que visou o detalhamento das condições de recarga e vulnerabilidades do
SAG nas áreas pré-selecionadas, foram utilizadas, em associação a trabalhos de campo, técnicas de
análise espacial de dados através do processamento de dados espaciais com sobreposição de mapas
e processamento digital de imagens de satélite.

Para a confecção dos mapas foi utilizado o software ArcView, versão 3.2 e ArcGis versão 9.1
com  os  quais  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). Foi consultada a base cartográfica vetorial digital disponibilizada pelo
Centro  de  Informações  de  Recursos  Ambientais  e  de  Hidrometeorologia  de  Santa  Catarina  -
Epagri/Ciram. 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.

3 ÁREAS MAIS PROPÍCIAS A RECARGA DIRETA DO SAG NA REGIÃO 
HIDROGRÁFICA DO PLANALTO DE LAGES

Ao analisar de forma preliminar toda a extensão da Zona de Recarga Direta do SAG na área
de  estudo  percebeu-se  que  a  região  do  Domo  de  Lages  apresenta  as  mais  extensas  áreas  de
afloramento  da  Formação  Botucatu,  sendo  as  mesmas  localizadas  sobre  relevo  plano  a  suave
ondulado com declividades menores que 3 graus  (figura 2). Tais caraterísticas são favoráveis ao
processo  de  recarga  e  distinguem o  Domo  de  Lages  das  demais  áreas  onde  aflora  o  Arenito
Botucatu na RH do Planalto de Lages, o qualificando como a área mais propícia a recarga a ser
analisada em detalhe nas etapas posteriores.

Com o intuito de se avaliar e espacializar o potencial de recarga do SAG nesta região definida
em análise preliminar (Domo de Lages) foi aplicado Sistema de Informações Geográficas. A partir
da integração das informações contidas nos mapas Geológico Reagrupado (3 Classes); de Solos
Reagrupados (7 classes) e Mapa de Declividade, foi gerado como produto final 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
pesos atribuídos. A tabela 1 apresenta as bases e as classes utilizadas, e seus respectivos pesos.
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Figura 2: Região do domo de Lages considerada como a mais interessante a ser detalhada.

Tabela 1 – Bases, classes e respectivas notas e pesos utilizadas na elaboração do mapa de potencial de
recarga (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 0,4 3,20

Formação Serra Geral 3 0,4 1,20
Formações Base da Bacia do Paraná 0 0,4 0

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

SOLOS I - Latossolo Bruno 7 0,3 2,10
II - Cambissolo  textura media/ Terra 
Bruna Estruturada/ Solos litólicos 
textura média/ Corpo d’água

6 0,3 1,80

III - Terra Bruna Roxa Estruturada 5 0,3 1,50
IV - Solos litólicos textura argilosa/ 
Cambissolo argiloso a muito argiloso

4 0,3 1,20

V - Gleissolos 2 0,3 0,6
VI - Áreas Urbanas 1 0,3 0,3
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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
representavam feições mais homogêneas ou comportamentos similares para determinados fins. 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 por não influenciarem no processo de recarga
do SAG. 

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,
solos e declividade, logo o fato de a 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 subjacentes a Formação
Botucatu.

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).

O Mapa de Potencial de Recarga (Anexo I) 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% ou regiões de solos mal a moderadamente drenados. As áreas com Potencial de
recarga Moderado e Baixo estão relacionadas a presença da Formação Serra Geral.  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.

Vale ressaltar que a análise quanto ao potencial de recarga em regiões onde afloram rochas da
Formação Serra Geral está incompleta e serve apenas para subsidiar uma análise mais detalhada
futura. Para uma análise adequada deve ser contemplada a presença de falhas e/ou fraturas que
façam a ligação com a camada de arenitos bem como a espessura da Formação Serra Geral. Outro
fator a ser observado é que testemunhos de basaltos e arenitos “desconectados” do Sistema Aquífero
Guarani também não podem ser considerados como área com potencial a recarga.

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

A partir  de  análise  realizada  em campo  sobre  as  áreas  com maior  potencial  de  recarga
identificadas  ao  longo  deste  estudo,  que  também  podem  ser  caracterizadas  como  as  mais
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vulneráveis, foram avaliados os tipos de uso do solo que predominam nessas áreas bem como os
impactos negativos relacionados e respectivas medidas mitigadoras a serem estabelecidas (tabela 2).
Considerando os impactos negativos identificados sobre as principais áreas de recarga do SAG, são
indicadas quatro áreas prioritárias para implementação de unidades de conservação  (Anexo I) com
vistas a proteger o mecanismo de recarga do SAG e a qualidade das águas subterrâneas.

Cada uma dessas áreas apresenta características distintas,  no entanto,  sua indicação como
áreas prioritárias para a preservação dos recursos hídricos subterrâneos levou em conta dois fatores
principais: 

1. Presença de alto a muito alto potencial de recarga do SAG associado a alta vulnerabilidade
de contaminação. 

2. Ampla extensão territorial qualificada com alto a muito alto potencial de recarga do SAG,
fator relacionado a minimização dos efeitos de borda e maximização do processo de recarga.

Tabela 2: Tipos de uso e ocupação do solo e respectivos impactos negativos identificados nas quatro áreas 
com maior potencial de recarga do SAG.

Uso do solo Impactos relacionados Medidas mitigadoras recomendadas
1-Plantações  de
maça 

Contaminação  das  águas
subterrâneas  por
agrotóxicos.

1- Uso de técnicas agroecológicas.
2- Evitar atividades agropecuárias de alto potencial
poluidor sobre áreas de alto potencial a recarga do
SAG. 

2-Industrias/
ocupação urbana 

Contaminação  por
efluentes líquidos 

1- Gerenciamento adequado de efluentes.
2- Mecanismos de monitoramento ambiental.
3- Gerenciamento da expansão industrial/urbana.

3-  Pastagens  não
naturais 

Perda  e  compactação  de
solos.

1- Uso de técnicas de manejo adequadas.
2- Recuperação de áreas degradadas.
3-  Implantação  de  sistemas  de  controles
preventivos dos processos erosivos.

5 - CONCLUSÕES

As áreas de afloramento do Arenito Botucatu nos arredores do Domo de Lages constituem as
áreas  mais  propícias  à  recarga  direta  do  Sistema Aquífero  Guarani  na  Região  Hidrográfica  do
Planalto de Lages – SC.

Dentre as áreas de recarga direta do SAG identificadas ao redor do Domo de Lages, quatro
chamam  atenção  pela  extensão  territorial  de  afloramentos  de  arenitos  da  Formação  Botucatu
associados a relevo plano. Sobre essas áreas ocorrem usos do solo potencialmente impactantes ao
processo de recarga e qualidade das águas do SAG e as mesmas devem ser priorizadas no processo
de gestão das águas desse importante manancial.

Sugere-se a incorporação de três ações básicas para uma melhor gestão das áreas de maior
potencial  a  recarga  do SAG visando a manutenção do processo de recarga  e  a  preservação da
qualidade das águas do Sistema Aquífero Guarani (figura 3):

 Recuperação de áreas degradadas: áreas que apresentam processos erosivos e usos com
alto potencial de contaminação do solo e águas subterrâneas.
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 Planejamento  do  uso  do  solo:  incorporação  de  técnicas  de  cultivo  agroecológicas  e
planejamento  sobre  instalação  de  culturas  que  dependam  da  aplicação  de  agrotóxicos,
setores industriais e setores habitacionais.

 Implementação de unidades de conservação.

                                                           Recuperação de áreas degradadas

Implementação de unidades de conservação   Planejamento do uso do solo

Figura 3: Diagrama representativo das três ações fundamentais para a gestão das principais zonas de recarga
direta do SAG e seu efeito sinergético.

A análise apresentada pode ser melhorada pela adição de mais informações referentes ao meio
físico e utilização do detalhado modelo digital de terreno atualmente disponível para o estado de
Santa  Catarina.  Principalmente  no  que  diz  respeito  à  recarga  indireta  do  SAG,  informações
referentes às zonas de falhas presentes na Formação Serra Geral e espessuras dessa formação devem
ser acrescentadas para a geração de um mapa de potencial de recarga mais fidedigno e detalhado. 
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Anexo 1 – Mapa do Potencial de Recarga do Sistema Aquífero Guarani no Domo de Lages-SC. Sinalização
com círculos amarelos das áreas com maior potencial de recarga e prioritárias no processo de gestão do SAG.
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