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APRESENTAÇÃO 
  
  
  
Nas décadas de 70 e 80, a Superintendência Regional de Porto Alegre da CPRM - SUREG-PA foi 
responsável por importantes projetos de pesquisa mineral, principalmente para carvão, nos estados do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina onde foram executados furos de sondagem.  
  
A coleção de 3784 perfis descritivos de furos de sonda, cujos originais se encontram armazenados na 
biblioteca regional de Porto Alegre da SUREG-PA, compõe  a memória técnica do Serviço Geológico do 
Brasil, e é referência para trabalhos de geologia tanto no âmbito acadêmico (graduação e pós-gradução) 
como serve de suporte para empresas interessadas em investir em exploração mineral. 
Trata-se de um acervo único que, até o final de 2008, estava restrito à consulta local ou,  
caso necessário, o usuário podia obter cópia em papel, porém com um custo elevado devido ao tamanho 
dos perfis (média de 3,50 metros de comprimento cada). 
  
A escanerização da Coleção de Perfis Descritivos de Furos de Sonda possibilitou difundi-la e compartilhá-
la com a comunidade geocientífica, contribuindo para a otimização do fluxo da informação além de 
promover e ampliar a visibilidade institucional, buscando desta forma o cumprimento de nossa missão 
de “Gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para o desenvolvimento 
sustentável do Brasil”. 
  
 Este guia tem por objetivo auxiliar na busca dos  perfis  descritivos de furos de em nossa Biblioteca 
Virtual, com exemplos de como localizar o(s) furo(s) em suas respectivas áreas.  



LOCALIZANDO AS SIGLAS DOS FUROS – MAPAS DE LOCAÇÃO DE FUROS DE 
SONDA 

•  O Projeto A Borda leste da Bacia do Paraná: integração geológica e avaliação econômica disponibilizou  
mapas de locação de furos de sonda onde estão localizados a maioria dos furos de sonda executados para 
pesquisa de carvão  no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  

• São 20 cartas na escala 1:100.000,  onde estão demarcados os furos feitos pela CPRM como também por 
outras empresas, que estão em seu volume 12. 

• Ele está disponível em nosso Repositório Institucional – RiGeo no endereço: 

 

 

• http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/han
dle/doc/7898/rel_BL_map_Loc_furos_sonda.p
df?sequence=6 
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O volume 12 do Projeto Borda Leste contém Mapas de locação de furos de sonda na escala 
1:100.000 nas áreas demarcadas no mapa abaixo e  assim relacionadas: 

 



Ex: Mapa de Locação de Furos de Sonda da Folha 
Minas do Leão - 1:100.000 

A direita de cada folha, nas convenções,  
consta a identificação   
da proveniência do furo 

 

 Somente os furos executados pela CPRM ou Convênio DNPM-CPRM, estão disponíveis para 
consulta na Biblioteca Virtual. Para os demais furos o interessado deverá entrar em contato 
com a empresa indicada  nas convenções apresentadas em cada mapa, conforme o detalhe 
acima. 

 



ACESSANDO  À BIBLIOTECA VIRTUAL - ACERVO DE PERFIS 

http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---
Rede-Ametista/Acervo/Biblioteca-Virtual-1327.html 



JÁ COM A IDENTIFICAÇÃO DA(S) SIGLA(S) DOS FUROS DE SEU INTERESSE: 

CLIQUE DUPLO SOBRE O 
ILUMINADO 



 
Marque “Toda pasta atual” para salvar TODOS os perfis que estão 
nesta pasta OU Páginas de .... Até...., para delimitar as páginas que 
você deseja salvar ou salvar o que está em tela 
  
Depois clique no botão Gerar e após baixe o pdf gerado. 

  

Para salvar um arquivo ou pasta : 

clique o disquete da barra de ferramentas 



OUTRAS FORMAS DE PESQUISA 

PESQUISANDO POR UTM 

É possível recuperar os perfis de sondagem através das coordenadas UTM dos mesmos. 
Digite os quatro primeiros dígitos das coordenadas na janela de busca sem utilizar pontos  ou sinais e clique em Pesquisar. 

As pastas que contém perfis com estas 
coordenadas estão sinalizadas com a cor 
verde e cada perfil que contém esta 
coordenada UTM é sinalizado 



PESQUISANDO POR MUNICÍPIO 

As pastas que contém perfis com o  
município estão sinalizadas com a 
 cor verde 



PESQUISANDO POR SUBSTÂNCIA/MINERAL 



Nosso objetivo é facilitar o seu acesso aos dados.  
Dúvidas, críticas e sugestões entre em contato com nosso  
Serviço de Atendimento aos Usuários – SEUS pelo e-mail seus@cprm.gov.br 
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