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Condições: Característica, aspecto ou essência que determina algo.

Naturais Antrópicas



No Oeste de Santa Catarina:

Existência de dois grandes aquíferos: Serra Geral e Guarani;

Aquíferos: rochas que armazenam água;





Não sendo um processo de vulcanismo explosivo, mas de 
inundação, chamadas de basalto e diabásio.





Nesse período antiquíssimo, os continentes ainda não haviam se separado.

No período Jurássico, o deserto de areia, com suas dunas, foi coberto
por colossais derrames de lavas incandescentes.

Durante esse processo, através de violentos movimentos sísmicos, a

crosta terrestre rompeu-se, lançando, pelas fendas abertas, das
profundezas do Planeta, minérios derretidos. Já era um prenúncio das
imensas fraturas que iriam dividir o mega continente Gondwana,
separando a América do Sul, da África.

A ruptura e separação do Gondwana durante o
Cretáceo Inferior foram acompanhadas por um
expressivo evento vulcânico, o qual recobriu com
lavas a porção centro-sul da América do Sul





Muito tempo depois, com a mudança do clima, o 
deserto vermelho deu lugar a grandes florestas.

Icnofósseis









Ano de 2007, nº de poços cadastrados pela CPRM.







Criação de animais 











 O ano de perfuração desses poços variam de 1978 até 2017,  e a profundidade dos 
mesmos varia muito, conforme pode ser observado:

 apresentados os resultados das análises efetuadas em 100 poços do SASG e 5 poços do SAG.
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Quadro 1: Profundidade dos poços no SASG
Fonte: Elaboração da autora

Quadro 2: Profundidade poços no SAG
Fonte: Elaboração da autora



- Sem ocorrência de concentração acima do V.M.P. conforme Port. 2914/2011, MS.
*Valor Máximo Permitido
**Unidade de Turbidez
*** Não possui regulamentação brasileira específica para concentração de Mg
Quadro 5: Sumário estatístico das análises realizadas das águas subterrâneas para a 
área de estudo (Município de Chapecó-SC)
Fonte: Autora

32 urbano; 20 rural.

8 urbano; 3 rural.

Resultados positivo
para todos os 100
poços do SASG.



Classificação das águas do Sistema Aquífero Guarani – SASG

 as águas bicarbonatadas são a 
principal característica do SASG, com 
teor médio de bicarbonato de 68,23 
mg/L.



Classificação das  águas do Sistema Aquífero Guarani – SAG

 classificou-as no grupo de 
águas sódicas.



Salinidade: quantidade de sais dissolvidos na água;
Sodicidade: quantidade de Sódio (Na) na água; 

Águas para irrigação do SASG

 19 poços têm risco de salinização nulo (C0-
S1), com valores de condutividade abaixo de 100 
µS/cm. Devido à escala do gráfico, estas 
amostras não estão representadas.

 55 poços têm riscos de sódio baixo e risco de 
salinização baixo (C1-S1). 

 17 poços possuem risco de sódio baixo e de 
salinização médio (C2-S1).

 9 poços possuem valores de sódio ou 
salinidade que indicam restrições. 

Estes poços estão distribuídos da seguinte maneira: 
 8 poços tem risco de sódio médio e risco de 

salinização médio (C2-S2):
 1 poço tem risco de sódio alto e de salinização 

de médio  (C2-S3):

Em geral as águas analisadas possuem baixa CE e baixo 
teor em Sódio, típicos do SASG em áreas mais próximas 
da recarga, com menor tempo de percolação , o que 
permite que sejam utilizadas na irrigação, sem problemas. 

Classificação das águas do SASG para Irrigação
Fonte: Elaboração da autora



Águas para irrigação do SAG

•Um poço tem risco de médio sódio e baixo risco
de salinidade. Para P3, a concentração de sódio foi
de 158 mg/L com CE de 159,6 µS/cm (C1-S2).

•Um poço com 21 mg/L de sódio, tem risco de
sódio muito alto e médio risco de salinidade (C2-
S4).

•Um poço com condutividade entre 750 à 2.250
µS/cm tem risco de salinidade alto (C3-S1).
Para tal poço a CE apresentou-se em 766 µS/cm.

•Um poço, apresentou risco de sódio médio e
risco de salinização alto, com CE em 798 µS/cm e
para o cátion sódio 158 mg/L (C3-S2).

•Um poço tem risco de salinidade alta e risco
de sódio muito alto. Para sódio a concentração foi
de 176 mg/L com CE em 754 µS/cm (C3-S4).

Classificação das águas do SAG para Irrigação
Fonte: Elaboração da autora

Os 5 poços possuem valores de sódio ou
salinidade que indicam restrições.

















 Considerando o modelo econômico, o aumento populacional e a despreocupação
das autoridades competentes por legislar e fazer a gestão integrada dos recursos hídricos,
somado ao desinteresse dos cidadãos pela preservação das águas superficiais no
território, é que se constatou que a importância dos usos das águas subterrâneas não
se dá apenas para a manutenção do sistema econômico local, no passado e no
presente, mas também para dessedentação animal e consumo humano.

 Através de indicadores microbiológicos e físico-químicos foi possível verificar que no que
se refere ao aquífero SASG, este atende os critérios e as funções do uso social,
econômico e ambiental.

 Enquanto que as águas do SAG não atendem, principalmente pelo excesso de sódio
encontrado em alguns poços.

 A água nesse território é vista como recurso e a explotação das águas dos aquíferos é
uma fonte mais barata do que a recuperação das águas superficiais.

 Oeste de Santa Catarina sempre teve sua base da economia atrelada à agricultura e criação
de animais e à disponibilidade dos recursos hídricos.

 O índice de 56% dos poços analisados apresentam coliformes totais, associados com a
presença de Nitrato em todos os 100 poços (mesmo que um percentual seja natural), serve de
alerta para providências imediatas, como a limpeza e manutenção dos poços.







Agradecimentos especiais:  



MUITO OBRIGADA!!!!!!!!!!!!!!


