
Uso da terra e recuperação florestal em áreas de afloramento/contato do 
Aquífero Guarani, nos entornos do rio Canoas

Neta 1 Componente 5 - Marcelo Mazzolli, Tássio Dresch Rech, André Murara Silva

Resultados gerais

1. Produção de mudas de espécies arbóreas nativas;

2. Mitigação dos efeitos das ações antrópicas sobre

os recursos hídricos do Sistema Aquífero

Guarani/Serra Geral através de restauração florestal;

3. Sensibilização da comunidade acadêmica e em

geral para a proteção dos recursos hídricos;

4. Promoção da competência da instituição para

participar ativamente em questões relacionadas à

proteção dos recursos hídricos, através de produção

intelectual inédita no campo do conhecimento e

reativação do herbário da UNIPLAC.

A expansão urbana e agropecuária frequentemente

não respeita os limites seguros de ocupação da faixa

ciliar dos rios e riachos. A consequência disso é o fluxo

exagerado de sedimentos para os corpos d’água,

causando assoreamento e poluição. As florestas

ciliares agem como filtros, que retêm a erosão

exagerada.

Este trabalho envolveu a produção de mudas e

recuperação da floresta ciliar de propriedades rurais e

urbanas no município de Lages, com especial ênfase

em áreas com afloramento do Aquífero Guarani.
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Métodos

Os métodos de recuperação incluíram a instalação de

estufa de mudas nativas, na UNIPLAC, com produção

suficiente para atender às demandas de recuperação.

Acadêmicos de diversos cursos foram envolvidos em

plantios de sementes na estufa, assim como a

participação de escolas e outras organizações nas

ações de recuperação florestal.

As formas de uso e ocupação da terra foram

investigadas com ferramentas SIG.

Aplicações práticas, a relevância social e
perspectivas

Na prática houve um grande envolvimento de

estudantes e professores da UNIPLAC, além da
formação de parceria com a EPAGRI neste
componente, fortalecendo os vínculos de trabalho no

tema. Isto possibilitou a implantação de ações de
restauração com envolvimento da sociedade. A estufa
é um bem que está sendo mantido como resultado de

parceria (Barragem de Anita Garibaldi que contribui
com um funcionário) além de contrapartida da
Fundação UNIPLAC (que contribui com horas do

professor coordenador), de maneira que continuará a
gerar benefícios.
As ações, e os depoimentos de integrantes do

componente na mídia sobre o risco dos aquíferos
tiveram um impacto social em razão da revelação da
inexistência de uma política de ocupação habitacional

e, parcialmente, de saneamento que proteja as
nascentes e as áreas de afloramentos de Aquíferos.
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