
INTRODUÇÃO

O Projeto Rede Guarani/Serra Geral é um projeto

interinstitucional, e interdisciplinar que congrega cientistas,
pesquisadores, educadores ambientais, universidades,
fundações e agências governamentais. Visa gerar

conhecimento técnico-científico para a proteção e uso
sustentável das águas do Sistema Aquífero Guarani/Serra
Geral (SAG/SG).

OBJETIVO

O objetivo da M4C4 é realizar um estudo sobre a legislação

voltada à gestão dos recursos hídricos existente nos oito
estados brasileiros que contemplam a ocorrência do SAG/SG:
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada por essa pesquisa fundamenta-se em
Foster et al. (2009) e em Pietersen et al. (2010), e consiste
num check-list de 20 critérios (Tabela ao lado) para a

avaliação da governança das águas subterrâneas de
determinado sistema aquífero conforme segue:
� levantar os dados relacionados aos critérios nos oito

CAPACIDAD
E

(domínio)

CHECK LIST

Em cada caso, os critérios devem ser classificados individualmente , 
conforme a existência no Estado  de instrumentos  técnicos  ou 
normativos e de capacidade institucional para implementá-los.

N° CRITÉRIO CONTEXTO

Técnico

1

2

3

4

5

6

Existência de mapas hidrogeológicos
básicos;

Delimitação das águas subterrâneas 
(aquíferos);

Rede de Monitoramento Piezométrico;

Avaliação de risco de poluição de 
águas subterrâneas;

Disponibilidade de modelos numéricos 
de gestão de aquíferos;

Rede de monitoramento da qualidade 
da água subterrânea

Identificar as águas subterrâneas.

Classificar a tipologia das águas.

Estabelecer o status do recurso.

Identificar os riscos de degradação da 
qualidade.

Ao menos preliminar dos aquíferos 
críticos e estratégicos.

Detectar a poluição das águas 
subterrâneas

7

8

9

Outorga de direito de uso das águas 
subterrâneas para a perfuração de 
poços;

Instrumento para reduzir a captação da 
água subterrânea;

Instrumentos para evitar a construção 

Para grandes usuários e pequenos 
usuários.

Fechar poços e restringi-los em 
áreas críticas.

Em zonas  exploradas ou poluídas. 
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� levantar os dados relacionados aos critérios nos oito

estados brasileiros situados na área de abrangência do
SAG/SG. Os critérios se dividem em quatro domínios
temáticos: (1) técnicos; (2) legal-institucional; (3)

coordenação político-intersetorial; e, (4) operacional;
� atribuir para cada critério uma pontuação de zero (0) a três

(3), de acordo com a existência de disposições técnicas e/ou

legais acerca do mesmo e a capacidade institucional para
sua implementação. De maneira geral é atribuído zero (0)
para ausência total do critério; hum (01) para sua previsão

em planos e/ou na Constituição Estadual e leis estaduais;
dois (02) para implementação em andamento e/ou
regulamentação em instrumentos normativos infralegais

(decretos, resoluções, portarias); e, três (03) para sua
execução e publicidade;

� proceder à validação dos dados, mediante entrevistas semi-

estruturadas com técnico e/ou gestor do órgão de recursos
hídricos estadual;

� elaborar um ranking da pontuação de cada estado a partir do

tratamento estatístico dos dados;
� redigir artigos e relatório técnico científico.

RESULTADOS PARCIAIS

Como resultado parcial da pesquisa, tem-se: identificação da
legislação de recursos hídricos dos estados brasileiros situados

na área de ocorrência do SAG/SG; identificação de
documentos técnicos e da legislação dos Estados de Goiás,
Paraná e Santa Catarina aplicável aos seis critérios técnicos e

aos nove critérios do domínio “legal e institucional”; atribuição
de pontuação para cada critério de aferição analisado. Até o
momento é possível afirmar que a metodologia escolhida é

apropriada para o estudo comparado da legislação voltada à
gestão da água subterrânea dos Estados brasileiros e, além
disso, propicia uma visão mais ampla sobre a Governança das

águas subterrâneas sob a ótica técnica, política intersetorial e
operacional.

Legal e 
Institucional

10

11

12

13

14

15

Instrumentos para evitar a construção 
de poços;

Sanção para operações em poços 
ilegais;

Captação da água subterrânea e 
cobrança pelo seu uso;

Licenciamento ambiental de atividades 
potencialmente poluidoras;

Cobrança sobre grandes gerações e 
descarga de potenciais poluentes;

Agência do Governo (Estado) 
responsável pela gestão da água 
subterrânea;

Organizações comunitárias de gestão 
de aquíferos;

Penalizar o uso excessivo .

Instituir a cobrança para os maiores 
usuários.

Proibir ou restringir o projeto se 
oferecer risco às águas subterrâneas.

Fornecer incentivo para a prevenção 
da poluição.

Agir intersetorialmente.

Mobilizar e formalizar a participação 
da comunidade;

Coordenaçã
o Política 

Intersetorial

16

17

18

Coordenação com o desenvolvimento 
agrícola;

Planejamento urbano e industrial 
levando em consideração a água 
subterrânea;

Compensação pela proteção da água 
Subterrânea;

Prever a economia da água
subterrânea e o controle da poluição

Conservar e proteger os recursos
hídricos subterrâneos.

Relacionar com as restrições sobre as
atividades de uso da terra.

Operacional

19

20

Participação pública na gestão das 
águas Subterrâneas;

Existência de plano de ação para a 
gestão de águas subterrâneas;

Fiscalizar e controlar a captação e a
poluição.

Articular medidas e instrumentos.
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