
INTRODUÇÃO

A abordagem jurídica da gestão das águas subterrâneas deve

contemplar uma visão holística e integrada de diversas áreas do

conhecimento. Esse é um desafio para os integrantes do Grupo de

Pesquisa/Extensão em Direitos Fundamentais, Cidadania e Novos

Direitos (GPDir), ou seja, compreender e interpretar o texto normativo

relacionado à gestão das águas subterrâneas, que se fundamenta

grande parte em conhecimentos técnicos científicos provenientes de

outras áreas do conhecimento como hidrologia, geologia, engenharia,

geografia entre outras.

OBJETIVO GERAL

Promover atividade conjunta entre os integrantes do Projeto Rede

Guarani Serra Geral, que se constituiu na realização de saída de

campo para conhecer in loco áreas de afloramento e recarga do

Sistema Aquífero Guarani/Serra Geral (SAG/SG), de forma a

possibilitar que os bolsistas e pesquisadores da área jurídica possam

sair do conhecimento abstrato e avançar no conhecimento concreto

do tema.

Figura 1 - Pesquisadores do Projeto RGSG que participaram da

Saída de Campo.

METODOLOGIA

ESTUDO COMPARADO DA LEGISLAÇÃO VOLTADA  À
GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NOS ESTADOS BRASILEIROS (2)

Meta 4 Componente 4 - Autores: Franz August Ramlow, Giselle Marie Krepsky, Noemia Bohn, Taiane Philippi, Tatiani H. Braatz, Thiago Rafael Burckhart e Willian Jucelio Goetten.

Ministério da Ciência e Tecnologia

CTHidro

Figura 3 - a) Arenito Botucatu; b) Basalto; c)

Basalto com amígdalas; d) Arenito e Basalto; e)

Arenito Intertrapp e; f) Esfoliação Esferoidal.

Figura 2 - Exposição do Geólogo Prof.

Luíz F. Scheibe sobre Aquíferos.

Figura 4 - Relatório Técnico da saída de

campo apresentado em Seminário pelos

bolsistas do Projeto.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Após a saída de campo procedeu-se a seleção e caracterização das rochas coletadas e elaborou-se um mostruário
que se encontra disponível na sede do GPDir. Foram elaborados três relatórios técnicos, apresentados no dia
15/05/2013 em Seminário que contou com a participação de graduandos em Direito, mestrandos de Engenharia

Ambiental, de Desenvolvimento Regional e do Pesquisador francês Michel Grimaldi do Institut de Recherche pour le
Développement - IRD. Esta saída de campo propiciou uma compreensão mais aproximada da realidade do
fenômeno de estudo, no caso o SAIG/SG, por meio da integração das várias áreas do conhecimento, permitindo uma

melhor interpretação do texto normativo, bem como, uma melhor percepção do potencial de atuação do profissional
da área jurídica na gestão das águas subterrâneas, objeto do Projeto.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada contemplou:

a) contato com os pesquisadores do
projeto sobre data e local adequados

para a saída de campo;

b) definição do roteiro e participantes;
c) definição da logística de transporte,

hospedagem e alimentação;

d) realização da saída de campo;
e) elaboração de relatório e

apresentação dos resultados.

A saída de campo, que contou com a
participação de três guias (Geólogo,

Engenheiro Agrônomo e Geógrafo) e 7

integrantes do GPDir, foi realizada no
dia 06/04/2013 nos Municípios de

Lages, Bocaina do Sul e Painel em SC,

com transporte fornecido pela EPAGRI e
Projeto RGSG, que também subsidiou a

alimentação e hospedagem. O roteiro

compreendeu 10 paradas estratégicas
em áreas de afloramento e recarga do

SAIG/SG. Foram coletadas amostras de

rochas, realizadas fotografias e
filmagens.


