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Apresentação 

Nos últimos anos o Estado do Rio Grande do Sul vem enfrentando 
problemas envolvendo os seus recursos hídricos, entre eles a contaminação 
dos mananciais superficiais e as freqüentes estiagens ocorridas 
recentemente. Com isso, intensificou-se a corrida em busca das águas 
subterrâneas. Em função desta situação os governos federal e estadual 
estão promovendo, entre outras medidas emergenciais, programas de 
perfuração de poços visando aumentar a oferta de água para a população. 
No entanto, estas iniciativas esbarravam no desconhecimento da 
hidrogeologia do Estado.  

Diante deste quadro, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Diretoria de Recursos 
Hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente SEMA/RS, assinaram um 
convênio e executaram um projeto, iniciado em setembro de 2003, para 
elaboração do Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul, na escala 
1:750.000. Um dos objetivos do convênio é fornecer informação e 
conhecimento como subsídio ao gerenciamento de recursos hídricos, em 
nível de macroplanejamento permitindo avaliar de modo regional a 
potencialidade dos aqüíferos, suas condições de recarga, aspectos de 
qualidade das águas subterrâneas de acordo com as características gerais 
dos aqüíferos localizados no Estado do Rio Grande do Sul.  

Este relatório técnico aborda os aspectos metodológicos empregados 
e os resultados finais obtidos durante o desenvolvimento do trabalho de 
cadastramento de poços tubulares e da cartografia hidrogeológica na escala 
1:750.000. Complementam o relatório o Mapa Hidrogeológico, plotado na 
escala 1:750.000 e um CD contendo os dois produtos finais. Os dados 
cadastrados de 7.692 poços tubulares que compõe a base do SIAGAS 
(Sistema de Informações de Água Subterrânea) estão disponíveis no 
endereço eletrônico www.cprm.gov.br. O inventário é completo, incluindo 
dados de localização, vazão, níveis de bombeamento, análises químicas, 
descrição litológica e perfil construtivo. 
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1. Introdução 

 

 O Governo do estado do Rio Grande do Sul, consciente da 
necessidade de conhecer e preservar os Recursos Hídricos Subterrâneos e 
principalmente, em função do aumento significativo nos últimos anos do 
aproveitamento das águas subterrâneas, assinou um Convênio com a CPRM 
– Serviço Geológico do Brasil, através do Departamento de Recursos 
Hídricos - DRH/SEMA - RS para elaboração do Mapa Hidrogeológico do Rio 
Grande do Sul. Um dos objetivos deste Convênio é fornecer informação e 
conhecimento como subsídio ao gerenciamento de recursos hídricos, em 
nível de macro planejamento. Como produto de cenário abrangente e 
integrado são destacadas as características gerais dos aqüíferos localizados 
no Estado, apresentados de forma acessível ao usuário planejador. Este 
relatório técnico aborda os aspectos metodológicos empregados e os 
resultados finais obtidos durante o desenvolvimento do trabalho de 
cadastramento de poços tubulares e da cartografia hidrogeológica na escala 
1:750.000. Foi realizado em campo o cadastramento de 7692 poços 
tubulares que compõem a base de dados SIAGAS (Sistema de Informações 
de Águas Subterrâneas). O inventário de poços é completo, incluindo dados 
de localização, níveis de bombeamento, análises químicas, descrição 
litológica e perfil construtivo. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivos Gerais 

Estudos recentes acerca do Estado do Rio Grande do Sul têm 
revelado um notável crescimento nas captações de água subterrânea. A 
escassez de água superficial de boa qualidade em determinadas regiões, em 
períodos críticos, vem induzindo a um notável incremento na construção de 
poços tubulares nos últimos anos, notadamente para o atendimento às 
populações rurais.   

Embora a estimativa de que existam hoje mais de 20.000 poços de 
captação no Estado, os lençóis de água subterrânea são ainda pouco 
conhecidos e mal aproveitados, até por deficiências das características 
construtivas dos poços de explotação, mas face à inexistência de um estudo 
abrangente e de aglutinação dos dados disponíveis, complementado por 
divulgação adequada, com orientações ao usuário. 

O objetivo principal do projeto é levantar a situação dos recursos 
hídricos subterrâneos do Estado, destacando suas condições 
hidrogeológicas, potencialidade, qualidade físico-química das águas 
subterrâneas e aspectos construtivos dos poços, permitindo, dessa maneira, 
subsidiar o Governo do Estado na elaboração de políticas públicas 
adequadas ao aproveitamento sustentável das águas subterrâneas. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

•  Realizar o inventário dos poços de água, identificando métodos e 
características construtivas, caudal de extração, aqüífero captado, 
níveis estáticos e dinâmicos, qualidade química e usos da água. 

• Fornecer subsídios para a construção de poços futuros, conforme 
objetivos e áreas de localização, permitindo que o dinheiro público ou 
privado seja aplicado com melhor performance na relação custo / 
benefício. Inclusive fornecer diretrizes gerais visando a maximização 
do aproveitamento das dotações orçamentárias nos processos 
licitatórios. 

• Apresentar um panorama geral da precipitação pluviométrica no 
Estado. 

• Delinear a distribuição espacial das diversas unidades estratigráficas 
com vistas à sua importância hidrogeológica relativa no estado do Rio 
Grande do Sul. 

• Servir de subsídio à análise de processos de outorga e licenciamento 
ambiental de empreendimentos que utilizem águas subterrâneas ou 
apresentem potencialidade de poluí-las ou mesmo contaminá-las. 
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3. Aspectos Metodológicos 

3.1. Inventário de Poços Tubulares 

Os poços tubulares, entre os vários tipos de captação de água 
subterrânea, são os que traduzem, de modo mais próximo do real, as 
características hidráulicas e hidroquímicas dos sistemas aqüíferos. O 
mapeamento hidrogeológico iniciou com o inventário de pontos de captação 
de água subterrânea, popularmente denominado de cadastramento de 
poços.  

Como os recursos financeiros não foram suficientes para cadastrar 
poços no Estado todo, a sistemática de trabalho adotada no projeto Mapa 
Hidrogeológico do Rio Grande do Sul foi a de escolher áreas onde ocorrem 
aqüíferos porosos  e nelas realizar o cadastramento de poços tubulares com 
diâmetro acima de 4 polegadas (100 mm). Assim as áreas escolhidas 
resumem-se à região onde o Sistema Aqüífero Guarani aflora ou está mais 
próximo da superfície do terreno e à região litorânea (figura 1).  

Constituem fontes dos dados para o pré-cadastro as seguintes 
instituições: Companhia Riograndense de Saneamento-CORSAN, SOPS-PAP, 
Secretaria de Agricultura-DCM, CPRM, SAMAE-Caxias do Sul, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Santa Cruz, empresas de 
perfuração Hidrogeo, Acqua Poços, Diel & Filhos Perfurações, Brunetto 
Perfurações, Heck Poços, Caí Perfurações, Hidroar e Água Sul. 

Nesta fase também foram feitos contatos com Prefeitos e Secretários 
Municipais para entrega de Carta de Apresentação do Projeto e solicitação 
de apoio logístico no cadastramento de poços nos municípios. 

Posteriormente realizou-se o Cadastramento de Campo propriamente 
dito. Os dados de poços cadastrados em campo foram transcritos para os 
Boletins de Entrada de Dados – BED, do Sistema de Informações de Água 
Subterrânea – SIAGAS/CPRM. 

No cadastramento de campo, cujo período médio foi de 20 dias por 
mês foram verificadas as coordenadas geográficas do poço e cota da boca, 
com GPS Etrex Sumit de precisão 5 metros no posicionamento e 5 metros 
na altimetria, situação do poço, dados do proprietário, níveis, equipamento 
de bombeamento, aspectos da construção do poço (revestimento, laje 
sanitária), uso da água, vazão mensal produzida, etc. A cada poço foi 
atribuída uma sigla, pintada com tinta spray sendo feito o seu registro 
fotográfico. Na fotografia ficam registrados a identificação, data do cadastro 
e o nome do município (fotografia 1 e 2). O objetivo da fotografia é 
mostrar as condições em que se encontram os poços na ocasião do 
cadastro. Todas estas informações fazem parte do banco de dados do 
projeto. 
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Figura 1. Área selecionada (em destaque) para o cadastramento sob a 
forma de varredura territorial. 

Em cada poço produtivo mediu-se com equipamentos móveis, o pH, 
condutividade elétrica e temperatura da água. Além destas informações 
foram cadastradas as análises químicas obtidas junto aos proprietários dos 
poços. 

Os dados de poços cadastrados em campo foram transcritos para os 
Boletins de Entrada de Dados – BED, do Sistema de Informações de Água 
Subterrânea – SIAGAS/CPRM (quadros 1 e 2). 

O módulo de entrada de dados do SIAGAS atualmente utilizado, 
versão 2.2, foi desenvolvido em Visual Basic e SQL-Server e sua entrada 
dos dados no sistema foi realizada através de 15 tabelas, a saber: 

• Informações Obrigatórias, que detalha o número do ponto, 
sigla, município, unidade federativa, coordenadas UTM e geográfica; 

• Informações Gerais, incluindo dados do proprietário, de 
cadastramento, hidrográficos, de explotação, de construção e um campo 
para observações; 
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Fotografia 1. Esquema de identificação dos poços cadastrados em campo. 

 

Fotografia 2. Placa com identificação dos poços cadastrados em campo. 
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Informações Gerais
UF Município

MC

LAT LONG

Sigla Localidade do ponto

UFMunicípio

Dados do proprietário
Nome do proprietário Logradouro

Bairro

Dados de cadastramento e data de atualização de dados
Data cadastro Fonte de informação

___/___/______

Cadastrado por Data atualização

___/___/______

Natureza do ponto
Dados hidrográficos, cartográficos e de boca de poço

Dados de explotação
Data instalação

___/___/______

Tipo de reservatório Vol. reservatório (l) Uso da água Localidade abastecida

Profundidade útil do poço

UTM-N UTM-E

GPS

Altura da boca do poço

Profissão

Altitude do terreno Método de medição de altitude

Data perfuração
___/___/______

Informações de perfuração
Prof. Inicial Prof. Final Empresa perfuradora Responsável pela locação

Responsável pela perfuração CREA do responsável Método de perfuração Fluído de perfuração

Informações de seções de perfuração
Prof. Inicial (m) Prof. Final (m) Diâmetro mm/pol

Informações de revestimento e filtro
De (m) Até (m) Modalidade de revestimento ou filtro Tipo de material de revestimento ou filtro Diâmetro mm/pol Ranhura (mm)

De (m) Até (m) Modalidade de tipo de espaço anular Tipo de material de espaço anular

Informações de Litologia
De (m) Até (m) Descrição

De (m) Até (m) Formação
Informações de formações geológicas

Situação do ponto

Informações de entradas de água (m)
EA1

EA2

EA3

EA4

EA5

EA6

EA7

EA8

EA9

EA10

EA11

EA12

Sim (  )  Não (  )

Bacia Hidrográfica (DNAEE / ANA)

Diâmetro da boca pol / mm Feição geomorfológica

Sub-bacia Hidrográfica

Bacia Hidrográfica Estadual

Província / sub-província Hidrogeológica

Nº ponto

 

Quadro 1. Modelo da ficha utilizada no cadastramento de poços tubulares  
(folha1). 
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Informações teste de vazão
Data teste
___/___/______

Tipo de teste de vazão Surgência Unidade bombeamento em teste Duração (h:min)

NE (m) Vazão estabilização (m3/h)ND (m) Vazão específica (m3/h/m) Vazão livre (m3/h)

Observações

Informações de bombas
Data instalação
___/___/______

Tipo de bomba Marca da bomba

Potência (CV)

Modelo da bomba

Crivo da bomba (m) Produção da bomba (m3/h)

Informações de níveis de água
Data medição
___/___/______

Hora da medição (h:min) Nível de água (m) Poço bombeando?Vazão (m3/h)

Informações de amostras de análise de água
Data coleta

___/___/______
LaboratórioNome da amostra Volume esgotado m3 Profundidade (m) Data análise

___/___/______
Responsável

Características físicas
Cond. Elétrica ( mhos/cm)μ Cor (Pt/Co) Sabor Odor Temperatura ºC pH (de 1 a 14) Turbidez (NTU) Sólidos suspensos (mg/l)

Sólidos sedimentáveis (mg/l) Aspecto natural

Informações dos parâmetros inorgânicos (mg/l ppm)

Coliformes totais
Coliformes fecais
Estreptococos fecais
Escherichia coli
Bacterias termotolerantes
Cianobacterias
Cianotoxina
Microcistina

NMP 100 ml

Informações de microorganismos
na amostra de água

Informações de produção do poço
Data

___/___/______
Produção (m3/mês)

Dados de campo

Condutividade ( mhos/cm)μpHTemperatura da água ( °C )Temperatura do ar ( °C )

Sim (  )     Não (  )

CRQ Condição climática

Observação

Sim (  )     Não (  )

Informações de Aquíferos
Nome do Aquíferos (tipo e extensão) Topo (m) Base (m) Penetação no aquífero Captação no aquífero Condição do aquífero

Data
Perfilagem geofísica

Tipo de Perfilagem

___/___/______

 

Quadro 2. Modelo da ficha utilizada no cadastramento de poços tubulares 
(folha 2). 
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• Informações de Perfuração, indicando a profundidade inicial e 
final, e o diâmetro em polegadas e milímetros; 

• Informações de Revestimento, com a profundidade inicial e 
final, tipo e o diâmetro em polegadas e milímetros do revestimento; 

• Informações de Filtro com a profundidade inicial e final, tipo 
de filtro, abertura em milímetros, e o diâmetro em polegadas e milímetros; 

• Informações de Pré-filtro, indicando a profundidade inicial e 
final e o tipo de pré-filtro; 

• Informações de Cimentação com a profundidade inicial e final 
e informação sobre o preenchimento do espaço anular ou tampão; 

• Informações de Litologia, indicando a profundidade inicial e 
final e a descrição dos diferentes intervalos litológicos; 

• Informações de Estratigrafia com a profundidade inicial e final 
e a definição da unidade estratigráfica de cada intervalo; 

• Informações de Aqüíferos, indicando o nome, porosidade, 
topo e base em metros, tipo e extensão; 

• Informações de Entrada d´água;  

• Informações de Perfilagem, com a data e tipo; 

• Informações de Dados de Vazão, com a data do teste, tipo, 
unidade de bombeamento, duração (h), método de interpretação, vazão 
(m3/h), surgência, níveis estático e dinâmico (m), rebaixamento (m), vazão 
específica (m3/h/m), coeficiente de armazenamento, vazão livre (m3/h), 
permeabilidade (m/s), transmissividade (m2/h), existência de teste 
detalhado, e a sua descrição incluindo data, hora, tempo, NE - Nível estático 
(m), SW-Rebaixamento (m), Q - Vazão (m3/h), Q/SW – Capacidade 
específica (m3/h/m), e os dados de recuperação tempo (min), ND -Nível 
Dinâmico (m), S (m); 

• Informações de Análise Química, incluindo identificação do 
laboratório, responsável técnico com o seu CRQ, características físicas e 
químicas, e conteúdo bacteriano, e 

• Informações de Organoclorados e Organofosforados. 

Finalmente no escritório foi realizada a consistência e a digitação dos 
dados permitindo o armazenamento das informações no Banco de Dados 
SIAGAS, disponível no endereço eletrônico www.cprm.gov.br. 

3.2. Cartografia Hidrogeológica 

A cartografia hidrogeológica é reconhecida como ferramenta útil no 
planejamento, no desenvolvimento e na proteção ambiental em quase todos 
os países no mundo. Conseqüentemente, há inúmeros mapas 
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hidrogeológicos disponíveis que variam no modo de apresentação, 
principalmente conforme a escala, finalidade e usuários alvos. 

O Projeto Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul utiliza uma 
legenda que possa contribuir a uma uniformização de apresentação de 
acordo com os padrões internacionalmente estabelecidos, padrões estes 
referentes à Legenda Internacional para Mapas Hidrogeológicos estabelecida 
pela IAH (Struckmeier & Margat, 1995). Os mapas hidrogeológicos mais 
recentes (pós década de 80), de qualquer parte do mundo, que seguiram a 
Legenda Internacional, se assemelham muito em aparência e apresentação, 
facilitando sobremaneira a leitura e compreensão dos mesmos, 
independentemente dos idiomas agregados. 

A Legenda Internacional para Mapas Hidrogeológicos da IAH define 
mapas hidrogeológicos como mapas nos quais são apresentadas as 
extensões dos aqüíferos, junto com quaisquer feições de caráter geológico, 
hidrogeológico, meteorológico e hidrológico de superfície necessária para 
propiciar uma boa compreensão da ocorrência de água subterrânea. 
 

A mesma Legenda destaca, logo em seguida, a importância dos 
mapas hidrogeológicos para os usuários em potencial que são hidrogeólogos 
e especialistas em água subterrânea, mas também para os não-
especialistas como administradores e economistas, engenheiros da área de 
planejamento urbano ou rural, técnicos em agricultura, assim como 
pecuaristas, professores e outros indivíduos interessados de modo geral. 
 

Os mapas hidrogeológicos têm por finalidade a representação das 
variações do potencial hídrico subterrâneo em função das distintas 
geologias e regiões presentes. Neles devem figurar, numa base topográfica 
adequada, os elementos indicativos sobre a extensão das principais 
ocorrências de água subterrânea, a escassez de água subterrânea em 
outras áreas, a ocorrência ou possível presença de bacias artesianas, as 
áreas com água subterrânea salinizada e outras com água de potabilidade 
adequada.  Além disso, nos mesmos devem constar também, de acordo 
com a escala, informações de caráter local, tais como as perfurações, os 
pontos de água (poços e fontes) e outras obras de captação existentes, os 
níveis de superfície piezométrica (ou configuração dos níveis d’água), a 
direção do fluxo subterrâneo, e as variações na qualidade de água. 
 

De um modo geral, os mapas devem proporcionar, na dependência 
da escala adotada, quaisquer informações que possibilitem uma melhor 
compreensão da existência, do movimento, da quantidade e da qualidade 
das águas subterrâneas.  As informações normalmente apresentadas estão 
relacionadas à precipitação, evaporação, hidrologia de superfície, dados 
geométricos dos aqüíferos, hidroquímica e a disponibilidade de água. Além 
disso, dados geológicos, em quantidade suficiente, devem contribuir para 
uma boa compreensão das condições hidrogeológicas existentes. Porém, é 
necessária uma apresentação discreta dos dados geológicos, de modo a não 
se sobrepor ao motivo principal (hidrogeologia) do mapa. 
 

Em síntese, mapas hidrogeológicos podem ser definidos como 
representações sinóticas de fenômenos hidrogeológicos, em forma planar, 
de acordo com determinada escala referente à superfície da terra. 
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A Legenda Internacional para Mapas Hidrogeológicos da IAH foi 

elaborada para proporcionar meios de apresentação de informações 
hidrogeológicas em forma de mapa e que foram acertados e aceitos 
internacionalmente, com a finalidade de se conseguir uma padronização na 
cartografia hidrogeológica (figura 2). 
 

 
Figura 2. Triângulo utilizado na determinação dos sistemas aqüíferos.  

 

 
Os detalhes que compõem esses pontos básicos serão apresentados a 

seguir de maneira extensa e textualmente conforme a legenda.  
 
A. Informações de fundo do mapa
 
1.Todas as informações de fundo do mapa são impressas em preta 
rebaixada, com exceção da topografia simplificada do mapa-base que é 
cinza (60% preto).  Compõe-se das locações e nomes das localidades mais 
importantes e os nomes geográficos (rios, lagos, montanhas, etc.), limites 
internacionais, estaduais, municipais, etc. 
 
2. A rede de drenagem é impressa em azul. 
 
3. Malhas ou linhas de longitude e latitude são impressas em preto. 
 
4. Dados de fundo, mapas complementares aos da topografia e orografia, 
quando necessário são apresentados na nota explicativa ou como mapas de 
encarte. 
 
B. Água subterrânea e rochas
 
1. Aqüíferos intergranulares 
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   Aqüíferos extensos e altamente produtivos     azul   
 

 
 Aqüíferos produtivos locais ou descontínuos ou     azul 

rebaixada   aqüíferos extensos e produtividade moderada 
 
2. Aqüíferos fraturados 
 

  Aqüíferos extensos e altamente produtivos verde     
           
 
Aqüíferos produtivos locais ou descontínuos ou 
aqüíferos extensos e produtividade moderada 

 

Verde 
rebaixada 

3. Camadas intergranulares ou rochas fissuradas com recursos de água 
subterrânea locais limitados ou camadas / rochas praticamente isentas de 
tais recursos 
 

Camadas/rochas com recursos de água subterrânea local 
limitados 

 

Marrom 
rebaixada 

Camadas/rochas praticamente isentas de recursos de água   
subterrânea 

 

marrom   

C. Símbolos estratigráficos Cor: preto 
 

Em certas ocasiões, quando uma unidade no mapa não pode ser 
identificada com clareza pela cor e ornamento utilizado, utilizou-se um 
símbolo estratigráfico para ajudar a compreender melhor a estrutura 
geológica existente. Os símbolos estratigráficos foram em utilizados de 
forma moderada, uma vez que a representação das feições hidrogeológica é 
predominante. 
   
D. Climatologia   
 
  O mapa das características climatológicas de precipitação, 
evaporação e temperatura foi apresentado separadamente do mapa 
hidrogeológico, na forma de mapa de encarte (figuras, tabelas, etc.) no 
relatório final que acompanha o mapa. 
 
E. Seções hidrogeológicas verticais 
 

É muito comum utilizar seções transversais com fins de 
esclarecimento da geologia e hidrogeologia em profundidade como 
instrumento de auxílio aos mapas hidrogeológicos. No caso do Mapa 
Hidrogeológico do Rio Grande do Sul foram desenhadas duas seções 
interpretativas entre os municípios de Uruguaiana, Alegrete, Rosário do Sul 
e Quaraí, Santana de Livramento, com objetivo primordial de estudar a 
ocorrência do Sistema Aqüífero Guarani.  
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3.2.1. Conceitos Relativos a Unidades Hidroestratigráficas e 
Sistemas Aqüíferos utilizados na confecção do Mapa Hidrogeológico 

Uma etapa fundamental em qualquer investigação de águas 
subterrâneas é a definição e mapeamento das unidades aqüíferas e 
confinantes (unidades hidroestratigráficas) na subsuperfície da área a ser 
estudada. Com o delineamento dessas unidades, fragmenta-se o arcabouço 
geológico em função de sua permeabilidade, procurando-se definir o 
sistema de fluxo. Unidades hidroestratigráficas foram originalmente 
propostas por Maxey (1964) para “corpos de rocha com extensão lateral 
considerável compondo um arcabouço geológico que funciona 
razoavelmente como um sistema hidrológico distinto”. Ele também mostra a 
necessidade de definir unidades de água subterrânea que são baseadas não 
somente em características litológicas específicas, mas inclui parâmetros 
que correspondem especialmente ao movimento, ocorrência e 
armazenamento. 

A definição proposta por Seaber (1982; 1986; 1988) para unidade 
hidroestratigráfica, é que esta é “um corpo rochoso distinto por sua 
porosidade e permeabilidade”, que ele considera mais consistente com a 
nomenclatura estratigráfica estabelecida. Com essa definição Seaber tenta 
comprovar a observação de que uma “unidade hidroestratigráficas pode 
ocorrer em uma ou mais unidades estratigráficas, aloestratigráficas, 
pedoestratigráficas e litodêmicas”. 

O sistema aqüífero foi originalmente definido por Poland et al. (1972) 
como “um corpo heterogêneo de materiais com intercalações permeáveis e 
pobremente permeáveis que funcionam como uma unidade 
hidroestratigráfica produtora de água; ele compreende duas ou mais 
camadas permeáveis, separadas ao menos localmente por aqüitardos que 
impedem o movimento das águas subterrâneas, mas que não afetam a 
continuidade hidráulica do sistema”. A unidade confinante foi definida como 
equivalente aos termos aqüitardo e aqüiclude e tem sido usado nos 
relatórios do U.S. Geological Survey desde 1972. Laney e Davidson (1986) 
sugerem que a definição de sistemas aqüíferos poderia ser mais geral se o 
termo “aqüíferos” fosse substituído pelo termo “camadas permeáveis”. Para 
Jorgensen et al. (1993), um sistema aqüífero pode ser descrito como 
consistindo de “dois ou mais aqüíferos no mesmo sistema hidráulico, os 
quais estão separados na maioria dos locais por uma ou mais unidades 
confinantes”. Do mesmo modo, eles definem um sistema confinante como 
“duas ou mais unidades de confinamento, separadas na maioria dos locais 
por um ou mais aqüíferos que não estão no mesmo sistema hidráulico”. 
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4. Atividades Realizadas 

Os trabalhos constaram de cadastramento de poços no campo, 
interpretação e confecção do mapa hidrogeológico, estudo dos sistemas 
aqüíferos e aspectos climatológicos. 

4.1. Inventário de Poços Tubulares 

O cadastramento de poços tubulares realizado até o fim das 
atividades de campo atingiu um número de 7692 poços tubulares, com três 
equipes constituídas por dois técnicos cada. Na última etapa foi adicionada 
mais uma equipe de cadastramento de poços, para agilizar a conclusão da 
faixa escolhida para varredura territorial. Os poços cadastrados desde o 
início do Projeto, contendo informações como o município, nome do 
proprietário, uso da água, profundidade, nível estático, nível dinâmico e 
vazão foram incluídos no SIAGAS.  O mapa hidrogeológico exibe a 
distribuição espacial dos poços tubulares cadastrados pelo projeto sobre os 
municípios do Rio Grande do Sul. 

A maioria dos poços encontra-se sobre o domínio dos aqüíferos 
porosos triássicos e eo-cretáceos. Grande parcela dos poços cadastrados 
localiza-se na região da fronteira oeste do Estado, onde captam o aqüífero 
fraturado Serra Geral ou os aqüíferos porosos eo-cretáceos confinados. 

Torna-se necessário citar uma séria dificuldade encontrada durante o 
trabalho, que é a estrutura organizacional da maioria das prefeituras. 
Poucas são as administrações que têm pleno conhecimento dos poços 
perfurados na área de seu município, guardando o registro dos dados dos 
poços.  As informações são muitas vezes orais, sem qualquer registro 
confiável. A grande maioria dos poços tubulares não dispõe de perfil 
litológico e nem construtivo, muito menos de um ensaio de bombeamento 
realizado conforme as normas técnicas. 

Também existem problemas quanto ao acabamento e manutenção 
dos poços (fotografias 3 e 4). Poços abandonados podem se tornar 
vetores de contaminação dos sistemas aqüíferos e são muito comuns nas 
zonas rurais. Os poços adequadamente instalados, na maioria das vezes, 
pertencem a concessionárias de saneamento, como a CORSAN (Cia. 
Riograndense de Saneamento) e Sistemas Autônomos Municipais 
(fotografia 5). A maioria das indústrias também possui um padrão melhor 
de manutenção dos poços.  

Outra dificuldade encontrada foi a falta de cooperação de algumas 
empresas perfuradoras as quais não liberaram os dados dos poços por elas 
perfurados. 

O cadastramento de poços serve para a elaboração do mapa 
hidrogeológico do Estado, e também para a tomada de decisões na outorga 
dos recursos hídricos subterrâneos. Uma boa base de dados permite se ter 
uma idéia de quantos poços existem em uma determinada região, conhecer 
os seus aspectos construtivos, potencialidade, vazões, níveis e qualidade 
das águas subterrâneas.  
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Fotografia 3. Poço tubular em péssimo estado de conservação. 

 

Fotografia 4. Poço tubular abandonado no município de Sinimbu. Notar 
seu precário acabamento e como está tamponado.  
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Fotografia 5. Poço em perfeito estado de conservação, utilizado para 
abastecimento público no litoral do Rio Grande do Sul. 

 

Outro relevante aspecto positivo do cadastramento de poços é que 
tornará possível realizar programas de avaliação e revitalização dos poços 
cadastrados, permitindo sua utilização, principalmente das comunidades 
rurais mais afastadas, quando ocorrem problemas no abastecimento de 
água devido à ocorrência de freqüentes períodos de estiagens. 

A base de dados de poços também propiciará o estabelecimento de 
uma rede de monitoramento qualitativo e quantitativo das águas 
subterrâneas em sistemas aqüíferos importantes.  

 

4.2. Mapeamento Hidrogeológico 

Em relação ao mapeamento hidrogeológico, continuou-se com a 
coleta de dados geológicos e hidrogeológicos direcionados ao 
aprimoramento dos conhecimentos sobre a ocorrência do Sistema Aqüífero 
Guarani no Rio Grande do Sul. Também foram realizados estudos na área 
do Escudo Cristalino e no Planalto da Serra Geral. Os estudos permitiram a 
elaboração do Mapa Hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Sul na 
escala 1:750.000. 
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4.2.1. Estudo dos Sistemas Aqüíferos 

Os trabalhos de cadastramento de poços tubulares e interpretação 
dos dados obtidos possibilitaram classificar as principais unidades 
hidroestratigráficas e sistemas aqüíferos no Estado.  

Inicialmente, o Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul 
apresentado na escala 1:750.000, portanto com um caráter de nível de 
reconhecimento regional, exigiu que nele fossem contemplados somente as 
mais importantes unidades hidroestratigráficas e sistemas aqüíferos. Desse 
modo, os aqüíferos aluvionares de menor expressão geralmente 
correlacionados com os depósitos sub-atuais e quaternários, oriundos de 
erosão e deposição fluvial de pequena espessura e litologias areno-
argilosas, foram suprimidos da apresentação final do mapa devido a sua 
inexpressiva potencialidade hidrogeológica. 

Levando-se em consideração a sua complexidade no Rio Grande do 
Sul, o mapeamento hidrogeológico foi iniciado com o estudo sobre a 
caracterização do Grande Sistema Aqüífero Guarani (SAG) e suas relações 
com as rochas confinantes de topo e base.   

Considera-se como topo do SAG o primeiro evento de extrusão das 
lavas basálticas que compõem a Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral, 
desconsiderando-se as reincidências de deposição dos arenitos da Unidade 
Hidroestratigráfica Botucatu na forma de intertrapps. A base do SAG 
assenta-se sobre as rochas sedimentares da Unidade Hidroestratigráfica Rio 
do Rasto, composta litologicamente por siltitos, argilitos e arenitos 
subordinados de coloração acinzentada ou avermelhada, que possuem um 
comportamento hidráulico de aqüitardo.  

Foram traçadas preliminarmente as áreas de ocorrência dos seguintes 
sistemas aqüíferos: 

a) Sistema Aqüífero Serra Geral/Botucatu na fronteira oeste do Estado; 

b) Sistema Aqüífero Botucatu/Guará na fronteira oeste do Estado; 

c) Sistema Aqüífero Sanga do Cabral/Pirambóia na fronteira oeste do 
Estado; 

d) Aqüitardos Permianos; 

e) Unidade Hidroestratigráfica Rio Bonito na fronteira oeste do Estado; 

f) Sistema Aqüífero Serra Geral/Botucatu na região central; 

g) Unidade Hidroestratigráfica Botucatu na região central; 

h) Sistema Aqüífero Santa Maria na região central; 

i) Sistema Aqüífero Sanga do Cabral/Pirambóia. 

Foram também traçadas as zonas em que os sistemas aqüíferos 
apresentam más condições hidrogeológicas, mostrando um funcionamento 
semelhante a um aqüitardo ou aqüiclude. 

O roteiro realizado teve por objetivo o reconhecimento geológico e 
hidrogeológico da região sudoeste do Estado e parte da região central. 

O início dos estudos se deu no município de Rosário do Sul, onde foram 
visitados afloramentos relacionados com a Formação Pirambóa. Nas 
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proximidades da Cidade, na direção São Gabriel – Rosário do Sul, são 
encontrados os sedimentos da porção basal da formação, onde já podem 
ser observadas dunas e feições aluviais associadas, no caso especificamente 
“wadis” em que se podem localizar com precisão as várias fases de 
deposição (fotografias 6 e 7). Apesar da presença das dunas eólicas, sua 
espessura nesta região ainda é pequena, de modo que a potencialidade do 
aqüífero é reduzida. 

 

Fotografia 6. Porção basal da Formação Pirambóia (Próximo a Rosário do 
Sul). 

Após a cidade de Rosário do Sul, na estrada que a liga com Santana 
do Livramento, os afloramentos dessa formação são quase exclusivamente 
representados por dunas de um sistema eólico úmido, em que se destacam 
as grandes estratificações cruzadas. Nessa região com o espessamento da 
Formação Pirambóia, gradativamente sua potencialidade aumenta. Na 
altura do trevo da estrada que leva à cidade de Dom Pedrito, os 
afloramentos tornam-se escassos e predominam as litologias da Formação 
Sanga do Cabral. 

Nas proximidades da cidade de Santana do Livramento, mais 
precisamente no Cerro Palomas, ocorrem os primeiros afloramentos da 
Formação Botucatu (fotografia 8). O topo do cerro é coberto por arenitos 
eólicos dessa formação, com grandes estratificações cruzadas, estando ele 
muito endurecido e formando um platô bastante horizontalizado. A 
espessura da Formação Botucatu é diminuta, não superando os 30 metros, 
estando o contato com a formação subjacente coberto por grande 
quantidade de tálus. Essa formação, nesse local, não apresenta qualquer 
importância hidrogeológica. 
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Fotografia 7. Detalhe das feições aluviais na Formação Pirambóia. 

 

 

Fotografia 8. Cerro Palomas-Santana do Livramento. Formação Guará 
capeada por arenitos silicificados da Formação Botucatu. 
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Com relação à cidade de Santana do Livramento, a intensa erosão 
propiciou que aflorassem quase que somente as litologias da Formação 
Guará (fotografia 9). Os poços perfurados na cidade captaram quase 
exclusivamente esse aqüífero; a disponibilidade de água é resultante da 
faciologia atravessada pelos poços, já que nessa formação ocorrem 
litologias relacionadas com dunas eólicas, além de sedimentos fluviais e 
lacustres. Também se percebe a grande influência que as estruturas 
possuem na potencialidade do aqüífero, sendo que os poços perfurados na 
base do Cerro Registro (fotografia 10) podem captar vazões superiores a 
200 m3/h, o que ultrapassa muito os valores médios de vazões captados em 
outros poços. Devido às elevadas cotas em que se encontra, não foi 
possível encontrar na cidade locais em que a Formação Botucatu tenha 
condições aqüíferas, portanto essa formação não apresenta importância 
hidrogeológica na maior parte da região onde está instalada a parte urbana 
da cidade. 

Fotografia 9. Afloramento da fácies eólica da formação Guará em Santana 
do Livramento.  

Entre as cidades de Santana do Livramento e Quaraí predominam as 
litologias da Formação Serra Geral. Em Quaraí ocorrem janelas 
estratigráficas onde afloram as litologias eólicas da Formação Botucatu. 
Nesse caso, as condições estruturais permitem que esses arenitos eólicos 
armazenem água e o aqüífero produza boas vazões. Em direção ao Cerro do 
Jarau é possível visualizar as deformações que ocorreram nas litologias 
fraturadas da Formação Serra Geral e nos arenitos da Formação Botucatu. 
No centro da estrutura predomina as litologias da Formação Guará 
(fotografia 11). 
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Fotografia 10. Um dos 3 poços do Cerro do Registro, que juntos 
produzem 450 m3/h. 

 

 

Fotografia 11. Exposição da Formação Guará no centro do Cerro do Jarau 
(Quaraí). 
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A partir do trevo de acesso à rodovia que leva ao município de Dom 
Pedrito, observa-se uma sucessão de afloramentos de formações 
gonduânicas predominantemente pelíticas (fotografia 12), de escasso 
potencial hidrogeológico. Próximo à cidade de Bagé existem afloramentos 
de arenitos da Formação Rio Bonito (fotografia 13) e de rochas do 
embasamento cristalino. 

Ocorrem arenitos avermelhados, localmente com ferrificações e 
silicificações no topo, entre Bagé e Lavras do Sul. Mapeados como 
Formação Santa Tecla não apresentam grande interesse hidrogeológico pela 
sua reduzida espessura. 

De Lavras a Canguçu são atravessadas litologias do embasamento, 
eopaleozóicas e triássicas. Em geral, todas possuem pequena potencialidade 
hidrogeológica (fotografia 14). A presença de litologias da Formação 
Sanga do Cabral, Membros Passo das Tropas e Alemoa da Formação Santa 
Maria é interessante devido ao fato de estarem isoladas, a uma distância 
maior que 150 km de seus afloramentos na região da Depressão Periférica.   

Entre os municípios de Canguçu e Porto Alegre foram registrados 
afloramentos de rochas do embasamento intensamente intemperizadas e 
litologias arenosas cenozóicas que possuem grande potencialidade aqüífera.     

Os dados relativos às condições hidráulicas dos poços e seu 
relacionamento com as características hidrodinâmicas dos sistemas 
aqüíferos foram tabelados. Os valores obtidos permitiram que fossem 
delineadas as áreas de diferentes produtividades e também auxiliaram na 
determinação das unidades hidroestratigráficas. 

Foram realizadas quatro análises físico-quimicas em poços de 
Uruguaiana e Barra do Quaraí, visando a determinação da composição e 
características químicas dos sistemas aqüíferos.  

Outro roteiro realizado pela equipe de hidrogeologia do projeto no 1° 
semestre de 2005 é descrito através dos seguintes perfis: 

Perfil 1 

Portão – Montenegro. 

Boa parte do município de Portão se assenta sobre sedimentos 
pelíticos que podem ser correlacionados com a Unidade Hidroestratigráfica 
Rio do Rasto. Nota-se um aumento nas intercalações de eólicas e em parte 
do Município onde elas predominam ocorre a Unidade Hidroestratigráfica 
Pirambóia. Como está na porção basal, predominam pequenas espessuras, 
o que associado ao grande teor de argilas nos sedimentos proporciona que 
os poços não apresentem grandes vazões. 

Dentro da área do município de Montenegro ocorre uma situação 
muito interessante, onde a Unidade Hidroestratigráfica Botucatu encontra-
se aflorando em grandes morros isolados. Praticamente nenhum poço capta 
esta unidade, pois a mesma se encontra seca. Na base dos morros e nas 
áreas planas os poços captam apenas a Unidade Hidroestratigráfica 
Pirambóia, que também apresenta sedimentos areno-argilosos (fotografia 
15). Como conseqüência os poços geralmente apresentam vazões 
pequenas, que raramente ultrapassam a 10 m3/h. 
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Fotografia 12. Formações de natureza pelítica com baixo potencial 
hidrogeológico (Formação Estrada Nova-Dom Pedrito). 

 

Fotografia 13. Arenitos da Formação Rio Bonito nas proximidades de 
Bagé. 
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Montenegro – Teutônia. 

A região apresenta grandes perturbações tectônicas que afetam tanto 
os aqüíferos fraturados quanto os porosos. A Unidade Hidroestratigráfica  
Serra Geral começa a predominar na área e a Unidade Hidroestratigráfica 
Botucatu, que na cidade de Montenegro alcança a altitude de 215 metros, 
aqui possui altitudes mais próximas ao nível do mar, estando totalmente 
confinada por rochas vulcânicas. Também não são mais encontrados 
sedimentos relacionados ao Pirambóia. A região de Teutônia já está dentro 
da área do Sistema Aqüífero Guarani denominado por Machado (2005) 
como Compartimento Central do SAG. 

A vazão dos poços desta região em geral são melhores que aquelas 
encontradas em Montenegro. Isto se deve ao fato de que agora a 
contribuição é originada da Unidade Hidroestratigráfica Botucatu, que 
apresenta litologia arenosa de granulometria média a fina, quartzosa. Estes 
arenitos estão confinados pelos basaltos e os poços captam vazões que 
podem ser superiores a 30 m3/h, com águas de excelente qualidade. 

Teutônia – Arroio do Meio – Encantado 

Partindo de Teutônia, logo após o município de Lageado está a cidade 
de Arroio do Meio. Nesta cidade, o Aqüífero Guarani apresenta-se em 
profundidade aproximada de 100 metros, com confinamento de basaltos da 
Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral. Ocorrem três situações distintas: a) 
o aqüífero produz vazões excelentes, que podem ultrapassar a 50 m3/h ; b) 
o aqüífero apresenta boas vazões porém a salinidade da água é muito 
grande ; c) os poços perfurados no aqüífero dão baixas vazões. 

Adiante, no município de Encantado os poços podem dar excelentes 
vazões, porém são comuns valores excessivos de flúor nas águas e o 
bombeamento continuado dos poços promove a salinização da água. Deve 
ser salientado que seguindo em direção ao município de Muçum encontra-se 
o limite do Compartimento Central do Aqüífero Guarani, e provavelmente o 
grande sistema de falhas que separa os compartimentos e seja o 
responsável pelas condições anômalas do aqüífero citadas anteriormente. 

Encantado – Cruzeiro do Sul – Venâncio Aires 

Na estrada entre Lajeado e Cruzeiro do Sul não aflora a Unidade 
Hidroestratigráfica Botucatu, sendo que somente no morro junto à cidade 
ela ocorre no topo a grandes altitudes e capeando a Unidade 
Hidroestratigráfica Serra Geral, que aqui se assenta diretamente nas 
unidades triássicas (Alemoa e Passo das Tropas). Seguindo por Venâncio 
Aires até as proximidades da cidade de Santa Cruz do Sul, o único aqüífero 
captado economicamente está relacionado com a Unidade 
Hidroestratigráfica Passo das Tropas. Neste caso as águas variam de muito 
doces a salobras, ocorrendo também problemas com os teores de flúor. 
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Fotografia 14. Formações eopaleozóicas, caracterizadas pela sua baixa 
potencialidade hidrogeológica (Estrada Caçapava do Sul/Santana da Boa 
Vista). 

 

Fotografia 15 Afloramento em Montenegro dos arenitos eólicos da Unidade 
Hidroestratigráfica Pirambóia capeados por arenitos eólicos da Unidade 
Hidroestratigráfica Botucatu (nesta situação na condição de seco). 
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Venâncio Aires – Santa Cruz do Sul 

Nas proximidades da cidade de Santa Cruz do Sul, voltam a aparecer 
arenitos correlacionados com a Unidade Hidroestratigráfica Botucatu, porém 
na zona urbana eles praticamente não são aqüíferos devido a sua posição 
estrutural, como no caso da Gruta dos Índios. Os principais aqüíferos 
encontrados nesta região estão ligados com os arenitos da Unidade 
Hidroestratigráfica Passo das Tropas. Os poços geralmente produzem boas 
vazões e são utilizados no abastecimento da cidade. 

Santa Cruz do Sul – Agudo 

Logo após a cidade de Santa Cruz do Sul desaparecem todos os 
afloramentos da Unidade Hidroestratigráfica Botucatu e começam a 
predominar afloramentos da Unidade Hidroestratigráfica Caturrita. Antes da 
cidade de Agudo aflora a Unidade Hidroestratigráfica Alemoa. 

É interessante notar que os poços desta região podem apresentar 
altos índices de salinidade e eventualmente grandes teores de fluoretos, 
porém a origem desta águas ainda é controversa. De qualquer maneira, 
inclusive os poços mais rasos, escavados, podem apresentar qualidade de 
água que deixa a desejar devido à sua alta mineralização. 

Agudo - Dona Francisca – Faxinal do Soturno – São João do Polêsine 
– Nova Palma  

Todos estes municípios apresentam afloramentos das Unidades 
Caturrita e Alemoa nas suas respectivas zonas urbanas. O fato mais 
interessante constatado é a total ausência de litologias arenosas da Unidade 
Hidroestratigráfica Botucatu, sendo o Sistema Aqüífero Guarani 
representado apenas pelas litologias triássicas. 

Esta situação só vai mudar nas proximidades da cidade de Nova 
Palma quando são avistados os primeiros afloramentos de arenitos eólicos 
da Unidade Botucatu, que desde Santa Cruz do Sul está ausente do perfil 
geológico. Já dentro da zona urbana de Nova Palma, eles estão totalmente 
confinados por basaltos e constituem, em conjunto com as litologias da 
Unidade Caturrita, os aqüíferos captados pelos poços. 

Nova Palma – Ivorá – Vale Vêneto - Santa Maria 

Do município de Nova Palma é perfeitamente visível o início do 
domínio dos sistemas de falhas noroeste, quando na estrada para o 
município de Ivorá encontram-se arenitos eólicos da Unidade Botucatu na 
altitude de + 280 metros, quando na cidade de Nova Palma eles se 
encontram em maior profundidade capeados por basaltos. 

Em Ivorá, entre os basaltos, encontram-se afloramentos de arenitos 
da Unidade Botucatu. Na localidade de Vale Vêneto, no município de São 
João do Polêsine encontram-se belas exposições de arenitos da Unidade 
Hidroestratigráfica Caturrita (fotografia 16). Já próximo à localidade de 
Santuário, no município de Santa Maria afloram arenitos da Unidade 
Hidroestratigráfica Arenito Mata (fotografia 17) que, além de muito 
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porosos, apresentam grande quantidade de troncos fósseis silicificados. 
Todo este conjunto foi  intensamente falhado, pois  em Vale Vêneto, o topo 
da Unidade Caturrita está a + 240 metros e próximo a Santuário o Arenito 
Mata que lhe sobrepõe está a + 140 metros. 

 

 

Fotografia 16 Estratificações de camadas areníticas de granulometria 
fina e siltitos avermelhados da Unidade Hidroestratigráfica Caturrita em 
Ivorá. 

Perfil 2 

Estância Velha – Ivoti 

Os municípios de Estância Velha e Novo Hamburgo assentam-se 
diretamente sobre a Unidade Hidroestratigráfica Pirambóia, que é 
predominantemente arenosa, porém de granulometria fina e matriz 
argilosa. Com estas características, nesta região ela é considerada apenas 
um aqüífero de capacidade mediana a fraca, porém geralmente com águas 
de boa qualidade. 

Em direção ao norte está o município de Ivoti que apresenta 
características hidrogeológicas muito distintas daquelas encontradas em 
Estância Velha. Aqui se encontra o sistema aqüífero formado pelo 
confinamento das areias da Unidade Hidroestratigráfica Botucatu pelos 
basaltos da Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral. Nos vales, entretanto 
são observados os afloramentos dos arenitos eólicos. 
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Fotografia 17 Afloramento na localidade de Vale Vêneto da Unidade 
Hidroestratigrafica Arenito Mata onde se visualiza um tronco fóssil, 
característico desta unidade. 

Do ponto de vista hidrogeológico, apesar dos arenitos da Unidade 
Botucatu estarem confinados por basaltos, o aqüífero como regra geral 
pode ser  considerado como livre, pois seus níveis de pressão estão, via de 
regra, abaixo do teto dos arenitos. Suas águas são de boa qualidade. 

Perfil 3 

Santo Antônio da Patrulha – Rolante – Riozinho 

Entre Gravataí e Santo Antônio da Patrulha são observados muitos 
morros testemunhos de arenitos eólicos da Unidade Hidroestratigráfica 
Botucatu que aqui não se comporta como um aqüífero. Abaixo destes 
morros testemunhos localmente são localizados sedimentos arenosos 
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pertencentes à Unidade Hidroestratigráfica Pirambóia, porém o mais 
interessante é que começam a predominar os sedimentos areno-pelíticos 
avermelhados da Unidade Hidroestratigráfica Rio do Rasto, que geralmente 
se comporta como um péssimo aqüífero. 

Esta feição hidrogeológica é muito semelhante ao que ocorre nas 
imediações de Santo Antônio da Patrulha. Entretanto, nessa cidade os 
arenitos estão em uma situação estrutural originada de falhamentos bem 
mais favorável, acrescentando-se o fato de localmente estarem confinados 
por rochas basálticas. 

Em direção a Rolante e Riozinho, nos vales predominam os 
afloramentos da Unidade Hidroestratigráfica Botucatu, de modo que os 
poços a atravessam integralmente. As condições de cimentação dos 
arenitos, porém, não são favoráveis para que os poços tenham grande 
produção. 

Riozinho – São João do Ouro – Torres 

No trajeto entre Riozinho e São João do Ouro são atravessados vários 
derrames basálticos até a altitude de + 900 metros, sendo que os arenitos 
da Unidade Botucatu somente voltaram a aflorar entre os municípios de São 
João do Ouro e Maquiné. As condições de cimentação dos arenitos são 
semelhantes às que ocorrem em Riozinho e não se esperam grandes vazões 
nos poços. Na estrada entre Maquiné e Torres, eventualmente são 
encontrados afloramentos de arenitos eólicos com altitudes bastante 
superiores ao nível do mar. Entre Torres e Mampituba (fotografia 18), na 
divisa com Santa Catarina, é possível visualizar a grande influência que a 
tectônica teve sobre o Sistema Aqüífero Guarani. Os arenitos eólicos 
possuem deslocamentos que são localmente superiores a 150 metros. 
Interessante é a ocorrência exclusiva da Unidade Hidroestratigráfica Rio do 
Rasto na base do Sistema Aqüífero Guarani. 

Perfil 4 

Pelotas – Jaguarão – Chuí – Santa Vitória do Palmar 

Neste perfil foram observadas as condições de ocorrência das 
litologias arqueanas relacionadas com suas características hidrogeológicas. 
Verificou-se que, apesar dos fraturamentos, não existem condições 
favoráveis para o armazenamento de grandes quantidades de água 
subterrânea. Mesmo em áreas em que existem ocorrências de calcário, os 
poços não captam grandes vazões. 

No município de Jaguarão ocorrem litologias areno-argilosas 
originadas de deposições da época da construção da Lagoa Mirim, e que no 
contato com as rochas mais antigas provavelmente apresentam idade 
terciária (fotografia 19). Estes sedimentos proporcionam que os poços, 
apesar de apresentarem uma maior capacidade aqüífera, mostram como 
agravante uma qualidade química mais pobre de suas águas, quando elas 
apresentam uma grande mineralização. 
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Fotografia 18 Feições escarpadas características dos efeitos de 
falhamentos nos arenitos eólicos da Unidade Hidroestratigráfica Botucatu na 
região de Torres (nesta condição topográfica ele não é aqüífero). 
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Fotografia 19 Feições características de canyons, originadas da erosão de 
sedimentos depositados na planície costeira e que capeiam as rochas 
cristalinas mais antigas (estrada Pelotas – Jaguarão). 

No município de Jaguarão ocorrem litologias areno-argilosas 
originadas de deposições da época da construção da Lagoa Mirim, e que no 
contato com as rochas mais antigas provavelmente apresentam idade 
terciária (fotografia 19). Estes sedimentos proporcionam que os poços, 
apesar de apresentarem uma maior capacidade aqüífera, mostram como 
agravante uma qualidade química mais pobre de suas águas, quando elas 
apresentam uma grande mineralização. 

Na região do Chuí e Santa Vitória do Palmar existem várias camadas 
aqüíferas superpostas, sendo que elas apresentam  grandes diferenças com 
relação à sua qualidade química, especialmente o teor de sólidos totais. 

Perfil 5 

Rosário do Sul – Alegrete – Quaraí – Santana do Livramento 

Na cidade de Rosário do Sul são bastante comuns os afloramentos de 
arenitos argilosos da Unidade Hidroestratigráfica Pirambóia, destacando-se 
as grandes estruturas cruzadas eólicas. Para oeste, em direção à localidade 
de Caverá, ela é confinada pela Unidade Hidroestratigráfica Sanga do Cabral 
com arenitos muito finos e siltitos avermelhados.  Na Serra do Caverá, em 
direção à Alegrete ocorrem os arenitos de origem fluvial e eólica da Unidade 
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Hidroestratigráfica Guará, que representam nesta região o principal 
aqüífero. 

Em grande parte do município de Alegrete, a Unidade 
Hidroestratigráfica Botucatu está confinada pelos basaltos da Unidade 
Hidroestratigráfica Serra Geral em condições estruturais favoráveis 
proporcionando boas vazões nos poços que captam a Unidade Botucatu. 

Em direção a Quaraí, os derrames basálticos dominam a paisagem, 
sendo que nesta cidade a Unidade Hidroestratigráfica Botucatu está em 
profundidades que variam de 50 a 90 metros. 

Na estrada que liga Quaraí a Santana do Livramento, ocorre uma das 
maiores janelas de arenitos eólicos da Unidade Hidroestratigráfica Botucatu 
no Estado. O fato mais interessante, é que nesta área ocorrem intensas 
arenizações que dominam grandes extensões de área (fotografia 20). 

Em Santana do Livramento ocorrem afloramentos de rochas 
basálticas, arenitos eólicos e arenitos fluviais. O principal aqüífero captado é 
a Unidade Hidroestratigráfica Guará, que apresenta vazões que ultrapassam 
a 100 m3/h, de excelente qualidade. A Unidade Hidroestratigráfica Botucatu 
praticamente não é aqüífera na zona urbana. 

 

 

Fotografia 20 Arenizações sobre solos da janela estrutural da Unidade 
Hidroestratigráfica Botucatu. Afloramento na estrada Quaraí – Santana do 
Livramento. 
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4.2.2. Aspectos Estruturais 

Na área de abrangência da Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral, 
composta por derrames de lavas básicas a ácidas, foi realizada uma análise 
de lineamentos em imagens digitais e em modelos digitais de terreno 
visando o traçado de lineamentos morfo-estruturais. 

A imagem digital SRTM (90m) serviu para o traçado dos lineamentos 
morfo-estruturais adotando-se o princípio da não inferência. O traçado foi 
feito diretamente no monitor de vídeo em escala aproximada de 1:500.000 
(figura 2), no software ArcView 3.2. Os lineamentos morfoestruturais  
traçados resultaram em um arquivo vetorial (figura 3). Tais dados 
vetoriais, representados pelas coordenadas geográficas de seus pontos 
extremos {(x1, y1); (x2, y2)} foram exportados em um arquivo DXF, 
dando suporte para a etapa de cálculo estatístico e da geração de grades de 
comprimento (figuras 4 e 5) e intersecção de fraturas (figura 6), 
posteriormente usadas para determinação das áreas potencialmente 
favoráveis à ocorrência de água subterrânea nesta unidade. O objetivo é 
fornecer uma idéia da magnitude da deformação rúptil sofrida pelas rochas, 
sugerindo que quanto maior a deformação, maior é a possibilidade de 
acumulação e recarga de água subterrânea. 

 

  
 
Figura 2. Traçado de lineamentos morfo-estruturais na região de Bom 
Jesus.  
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Figura 3. Mapa de lineamentos morfo-estruturais da Unidade 
Hidroestratigráfica Serra Geral. 
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Figura 4. Mapa dos comprimentos de fratura no Aqüífero Serra Geral. 
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Figura 5. Visão tridimensional do grid de comprimentos de fratura no 
Aqüífero Serra Geral. 
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Figura 6. Mapa do cruzamento de fraturas no aqüífero fraturado Serra 
Geral. 
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4.2.3. Aspectos Climatológicos 

O estudo hidrológico climatológico realizado culminou no mapa de 
isoietas de precipitação pluviométrica do Estado (encarte no Mapa 
Hidrogeológico).  Para a confecção deste mapa foram selecionados 100 
postos de observações pluviométricas pertencentes à rede 
hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA). Visando a 
obtenção de melhores resultados foram também utilizadas 41 estações 
pluviométricas localizadas no estado de Santa Catarina (figura 7). 

As estações foram selecionadas de acordo com os seguintes critérios: 

a) Verificação do período comum de observações dos postos; 
b) Séries ininterruptas de dados; 
c) Distribuição espacial homogênea das estações; 

Na revisão dos dados, apesar das séries já estarem consistidas, a 
correção de alguns períodos de dados e o preenchimento de falhas nas 
observações foi necessário. Para a análise foi utilizado o programa Hidro-Plu 
(programa de homogeneização de dados pluviométricos). As correções 
realizadas nas séries representam 3,25% dos dados. 

Após a análise de 320 estações pertencentes ao Hidro, foram 
selecionadas 102 estações com período melhor homogêneo iniciando em 
1976 até 2002. No quadro 3 são apresentadas as estações pluviométricas 
selecionadas para confecção do mapa com as suas características principais 
e a média do total pluviométrico anual para o período estudado.  
 

 
 

Figura 7. Estações pluviométricas selecionadas para o mapa de isoietas de 
precipitação pluviométrica. 
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O mapa foi desenvolvido em ambiente Gis através do software ArcGis 
9.0, com a utilização da extensão Spatial Analyst. Este produto paralelo 
subsidiará não somente a quantificação da recarga dos diferentes aqüíferos, 
neste projeto identificados, como também a tomada de decisão nas 
outorgas de águas superficiais e subterrâneas. 
 

A elaboração do mapa de isoietas consiste na interpolação dos 
valores pontuais de precipitação média anual da área em estudo. Para tanto 
são testados métodos de interpolação como Spline (mínima curvatura), IDW 
(Inverse Distance Weight) e Kriging.  
 
 
Quadro 3. Postos de observações pluviométricas da rede 
hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA). 
 

CÓDIGO NOME LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE 
(m) 

MÉDIA ANUAL 
(mm) 

2953030 Tupanciretã -29 05 09 -53 49 21 469 1.822,20 
2954001 Cacequi -29 52 35 -54 49 25 100 1.625,00 
2954004 Ernesto Alves -29 21 56 -54 44 08 300 1.839,08 
2954005 Furnas do Segredo -29 21 32 -54 30 04 300 1.864,67 
2954007 Jaguari -29 29 23 -54 41 22 100 1.879,44 
2954019 Quevedos -29 21 07 -54 04 05 408 1.789,03 
2954020 Santiago -29 11 12 -54 51 24 420 1.937,87 
2955002 Cachoeira Santa Cecília -29 12 21 -55 29 49 100 1.680,51 
2955006 Ponte do Miracatu -30 23 11 -56 27 35 100 1.768,93 
2955007 Unistalda -29 02 52 -55 09 13 380 1.911,63 
2955008 Manoel Viana -29 35 42 -55 28 52 80 1.657,93 
2956005 Itaqui -29 07 05 -56 33 28 35 1.621,96 
2956006 Passo Mariano Pinto -29 19 00 -56 03 00 60 1.617,72 
2956007 Plano Alto -29 27 44 -55 17 51 120 1.655,37 
2956008 João Arregui -29 28 48 -56 41 07 90 1.537,04 
3050002 Palmares do Sul -30 15 11 -50 30 23 3 1.273,00 
3050007 Solidão -30 40 06 -50 32 27 2 1.169,90 
3051004 Cerro Grande -30 35 53 -51 45 16 120 1.665,89 
3051005 Guaíba Country Club -30 06 24 -51 38 56 40 1.366,73 
3051016 Camaquã -30 52 14 -51 47 41 65 1.541,17 
3051017 Fazenda da Boa Vista -30 46 18 -51 39 35 25 1.552,49 
3052011 Quitéria -30 25 09 -52 04 24 300 1.576,71 
3052012 Serra dos Pedrosas -30 37 19 -52 48 35 400 1.638,29 
3053010 Passo do Cação -30 57 40 -53 29 19 120 1.428,29 
3054002 Dom Pedrito -30 58 34 -54 40 34 120 1.414,64 
3054016 Granja Umbu -30 30 43 -54 46 11 100 1.463,93 
3055003 Fazenda Encerra -30 43 00 -55 45 00 300 1.525,64 
3055004 Saicã -30 01 39 -55 05 26 90 1.590,76 
3055005 Santa Rita -30 31 00 -55 08 00 200 1.604,07 
3056004 Fazenda Junco -30 01 00 -56 49 00 80 1.338,73 
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CÓDIGO NOME LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE 
(m) 

MÉDIA ANUAL 
(mm) 

3056006 Harmonia -30 03 00 -56 09 00 140 1.565,54 
3057002 Barra do Quaraí -30 12 00 -57 33 00 40 1.137,29 
3151002 Pacheca -31 07 49 -51 47 19 5 1.571,17 
3151003 São Lourenço do Sul -31 22 10 -51 59 12 2 1.588,36 
3151004 Tavares -31 17 24 -51 05 40 0 1.297,07 
3152002 Boqueirão -31 16 52 -52 04 45 120 1.709,87 
3152003 Canguçu -31 23 28 -52 41 50 400 1.899,61 
3152008 Granja São Pedro -31 40 07 -52 10 49 3 1.376,81 
3152011 Passo do Mendonça -31 00 01 -52 02 59 40 1.510,69 
3152013 Pedro Osório -31 52 46 -52 48 31 27 1.440,00 
3152016 Ponte Cordeiro De Farias -31 34 23 -52 27 43 40 1.524,76 
3153006 Passo da Capela -31 08 01 -53 03 16 120 1.464,30 
3153007 Pedras Altas -31 44 10 -53 35 20 380 1.457,90 
3153008 Pinheiro Machado -31 34 39 -53 22 37 440 1.578,90 
3153017 Torrinhas -31 18 51 -53 29 52 420 1.543,03 
3154003 Torquato Severo -31 01 39 -54 11 07 390 1.760,90 
3155001 Três Vendas -31 16 30 -55 02 12 240 1.461,13 
3252005 Granja Coronel Pedro Osório -32 00 20 -52 39 10 20 1.449,32 
3252006 Granja Cerrito -32 20 58 -52 32 25 4 1.415,65 
3252008 Granja Santa Maria -32 24 16 -52 33 21 12 1.418,34 
3252024 Rio Grande Regatas -32 01 50 -52 04 43 5 1.161,84 
3253001 Arroio Grande -32 14 11 -53 05 16 3 1.363,77 
3253003 Granja Osório -32 57 09 -53 07 08 3 1.317,43 
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5. Qualidade Físico-química das Águas  
dos Principais Aqüíferos. 

No Projeto Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul o estudo 
hidroquímico das águas subterrâneas foi realizado objetivando a reunião de 
um conjunto de dados que, entre outras coisas, possibilitasse a 
determinação da potabilidade da água para consumo humano e outros usos, 
como irrigação. A interpretação das análises químicas através de gráficos 
serviu de base para a definição dos tipos geoquímicos das águas e para 
lançar luzes sobre a sua potabilidade e evolução geoquímica. 

Durante os trabalhos de inventário foram coletadas 1682 análises 
químicas já realizadas anteriormente pelas empresas de saneamento, 
outros órgãos públicos de fomento e empresas de perfuração de poços 
tubulares.  Neste número de análises, também foram incluídas análises 
químicas de poços termais. De acordo com a litologia, foram coletadas 276 
análises químicas de aqüíferos fraturados da Formação Serra Geral e 
Embasamento Cristalino. Com relação aos aqüíferos porosos, os mesmos 
são representados por sistemas aqüíferos que compõem o Aqüífero Guarani, 
aqüíferos quaternários e litorâneos, além dos paleozóicos, tendo sido 
utilizadas neste relatório 323 análises. 

As análises químicas foram realizadas pelo Laboratório de Análises 
Químicas (Laborquímica) de Porto Alegre, Laboratório de Análises da 
CORSAN, etc. Com pequenas variações nas fichas de análise foram 
determinados os seguintes parâmetros: alcalinidade de bicarbonatos, 
alcalinidade de carbonatos e hidróxidos, bicarbonatos, carbonatos, 
ortofosfato, nitrato, nitritos, Ca, Mg, Na, K, SO4, Cl, Fe, SiO2, Mn, F, CO2 
livre, matéria orgânica, dureza, sólidos totais dissolvidos e turbidez. 

Nos trabalhos de cadastramento de poços no campo foram 
determinados in loco os valores de pH e condutividade elétrica (μS/cm a 25 
ºC), utilizando-se medidores integrados portáteis. Os valores de 
condutividade foram automaticamente corrigidos para a temperatura de 
25ºC, de modo a permitir a comparação entre os valores obtidos nestes 
pontos de água. 

Os resultados das análises químicas obtidas dos laboratórios já 
anteriormente citados foram apresentados em miligrama por litro (mg/l) e 
estão organizados em um catálogo de análises por ponto de água. Para a 
interpretação desses resultados, foi transformada a tabela de mg/l para 
miliequivalentes por litro (meq/l), através do software Qualigraf. Os valores 
foram obtidos calculando-se os recíprocos dos pesos químicos equivalentes 
dos íons, baseados nos Pesos Atômicos Internacionais de 1957. 

Do total de 599 análises químicas selecionadas, foi feita a construção 
do Gráfico de Piper e do Diagrama de salinidade do USSL utilizando-se o 
software Qualigraf. 

 
5.1. Características Químicas das Águas 

Os tipos geoquímicos das águas foram determinados através do 
Gráfico de Piper, plotando-se os percentuais de miliequivalentes dos 
principais cátions e ânions. 
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Sistema Aqüífero Botucatu/Guará I. A partir da interpretação do Gráfico 
de Piper (figura 8), se visualizam a predominância de ânions bicarbonato e 
cátions correspondentes ao cálcio e teores mistos de cálcio, magnésio e 
sódio. Em menores proporções estão os íons cloreto e sódio. Como regra 
geral, as águas desse sistema aqüífero poderiam ser classificadas como 
bicarbonatadas cálcicas a mistas e cloretadas sódicas. Os sólidos dissolvidos 
totais raramente ultrapassam a 250 mg/l. Na área confinada os sólidos 
totais dissolvidos variam entre 250 e 400 mg/l. Com Sistema Aqüífero 
Botucatu/Guará II suas águas são também bicarbonatadas e os sólidos 
totais dissolvidos raramente ultrapassam a 150 mg/l. No Sistema Aqüífero 
Botucatu/Pirambóia as salinidades geralmente são inferiores a 250 mg/l.  

 

Figura 8. Tipos geoquímicos das águas do Sist. Aqüíf. Botucatu/Guará I. 

 

Sistema Aqüífero Santa Maria.  Pelo Gráfico de Piper (figura 9), se 
visualiza um predomínio do ânion bicarbonato sobre os demais e os cátions 
tendendo a ser sódicos. Suas águas se classificam como bicarbonatadas 
mistas a sódicas e em menor proporção cloretadas sódicas. A salinidade 
varia de 50 a 500 mg/l e, entretanto, em algumas regiões confinadas são 
encontrados valores superiores a 2.000 mg/l e teores de flúor acima do 
limite de potabilidade. 
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Figura 9. Tipos geoquímicos das águas do Sistema Aqüífero Santa Maria. 

Sistema Aqüífero Quaternário Costeiro I. Pelo Gráfico de Piper (figura 
10), os ânions variam entre bicarbonato e cloretos e o cátion predominante 
é o sódio. As águas variam de bicarbonatadas a cloretadas sódicas. As 
salinidades são inferiores a 400 mg/l, e eventualmente são encontradas 
águas cloretadas com maior teor salino.  O Sistema Aqüífero 
Quaternário Costeiro II também apresenta águas bicarbonatadas a 
cloretadas sódicas. Os sólidos totais dissolvidos variam entre 600 e 2000 
mg/l. O Sistema Aqüífero Quaternário Barreira Marinha caracteriza-se 
pelo teor salino muito baixo, em média menor do que 50 mg/l. O Sistema 
Aqüífero Sedimentos Deltaicos caracteriza-se pela má qualidade de suas 
águas, com grande quantidade de sais dissolvidos, geralmente cloretos e 
também teores altos de ferro que inviabilizam seu uso para muitos fins. No 
Sistema Aqüífero Quaternário Indiferenciado as salinidades são 
baixas, em média 150 mg/l. 
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Figura 10. Tipos geoquímicos das águas do Sist. Aqüífero Quaternário I. 

Sistema Aqüífero Sanga do Cabral/Pirambóia. O exame do gráfico de 
Piper (figura 11), indica que para os ânions existe apenas pequena 
predominância do íon bicarbonato sobre o cloreto, enquanto que para os 
cátions existe uma tendência de predominância do sódio. Essas águas 
podem ser classificadas como bicarbonatadas mistas a sódicas ou cloretadas 
sódicas. Na área aflorante a salinidade varia de 100 mg/l nas áreas 
aflorantes a mais de 300 mg/l nas confinadas. Na região central do Estado 
são encontradas salinidades entre 3.000 e 5.000 mg/l. 

Sistema Aqüífero Palermo/Rio Bonito. As salinidades variam entre 800 
e 1.500 mg/l. Em grandes profundidades as águas são salinas com sólidos 
totais dissolvidos superiores a 10.000 mg/l. 

Sistema Aqüífero Serra Geral I. Pelos Gráficos de Piper (figuras 12 e 
13), constata-se que predominam o ânion bicarbonato e cátions cálcio e 
mistos (cálcio, magnésio e sódio). É possível também se localizar análises 
onde, além do bicarbonato, predominam o sódio sobre os demais íons. 
Como regra geral, as águas dos poços podem ser agrupadas em 
bicarbonatadas cálcicas a mistas ou bicarbonatadas sódicas. As salinidades 
em geral são baixas, em média 200 mg/l. Poços que captam águas mais 
salinas, sódicas e de elevado pH (entre 9 e 10), provavelmente 
correspondem a porções do aqüífero influenciadas por águas ascendentes 
do Sistema Aqüífero Guarani. 
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Figura 11. Tipos geoquímicos das águas do Sistema Aqüífero Pirambóia. 

Sistema Aqüífero Serra Geral II.  As salinidades apresentam valores 
baixos, geralmente inferiores a 250 mg/l. Valores maiores de pH, salinidade 
e teores de sódio podem ser encontrados nas áreas influenciadas por 
descargas ascendentes do Sistema Aqüífero Guarani.  
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Figura 12. Tipos geoquímicos das águas dos Sist.Aqüíferos Serra Geral I e 
II (parte 1). 

 

Figura 13. Tipos geoquímicos das águas dos Sist. Aqüíferos Serra Geral I e 
II (parte 2). 
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Sistema Aqüífero Embasamento Cristalino I. No Gráfico de Piper 
(figura 14), existe uma predominância de ânions bicarbonato. Quanto aos 
cátions predominam os sódicos. As águas são classificadas como 
bicarbonatadas mistas a sódicas. As salinidades são muito baixas, com 
valores raramente superiores a 200 mg/l. 

Figura 14. Tipos geoquímicos das águas do Sist. Aqüífero Embasamento 
Cristalino I. 

 

Aqüitardos Permianos.  As águas podem ser duras, com grande 
quantidade de sais de cálcio e magnésio. 

 

Sistema Aqüífero Embasamento Cristalino II.  As salinidades nas áreas 
não cobertas por sedimentos de origem marinha são inferiores a 300 mg/l. 
Poços nas rochas graníticas podem apresentar enriquecimento em flúor. 

 

5.2. Potabilidade e qualidade das águas para a irrigação 

Para o estudo da adequabilidade das águas para abastecimento 
público foram comparados os valores em mg/l das análises químicas e os 
padrões estipulados pela Portaria 518 de 25 de março de 2004 do CONAMA. 
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As condições de uso das águas na irrigação foram obtidas do diagrama de 
salinidade do USSL, que analisa as probabilidades de alcalinização e 
salinização do solo. Os gráficos foram gerados utilizando-se o software 
Qualigraf.   

Devido ao grande número de análises químicas e a extensão regional 
do estudo, serão apresentadas conclusões generalizadas sobre os sistemas 
aqüíferos. 

Os Sistemas Aqüíferos Botucatu/Guará I Botucatu/Guará II e 
Botucatu/ Pirambóia, apresentaram predominantemente águas 
bicarbonatadas, com 96,8% das amostras no intervalo de águas doces 
potáveis. Quanto à alcalinização e salinização (figura 15), três amostras 
foram consideradas imprestáveis e três mostraram risco alto à 
excepcionalmente alto para irrigação. 

 

 

Figura 15. Diagrama de salinidade do Sistema Aqüífero Botucatu/Guará I. 

O Sistema Aqüífero Santa Maria apresenta 90% das amostras com 
água doce, dentro dos padrões de potabilidade. O restante 10% apresenta-
se salobra, sendo que 3 amostras são águas imprestáveis para irrigação e 
apresentado alto risco de salinização (figura 16). Localmente, na região 
central do Estado, mais águas podem conter teores excessivos de flúor. 
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Figura 16. Diagrama de salinidade do Sistema Aqüífero Santa Maria. 

O Sistema Aqüífero Quaternário Costeiro I possui 83% de 
amostras em água doce e 15% de águas salobras que excedem aos limites 
de potabilidade (figura 17). Algumas amostras apresentaram alto risco de 
salinização na irrigação. O Sistema Aqüífero Quaternário Costeiro II 
possui 14% de águas salobras e 8% de águas salgadas que ultrapassam os 
limites de potabilidade. Na porção norte desse sistema é mais comum 
teores excessivos de ferro. Estas águas são impróprias para irrigação. 

 

Figura 17. Relação de salinidade do Sistema Aqüífero Quaternário Costeiro 
I. 

As águas do Sistema Aqüífero Quaternário Barreira Marinha e 
do Sistema Aqüífero Quaternário Indiferenciado estão dentro dos 
padrões de potabilidade e são apropriados para irrigação. As águas do 
Sistema Aqüífero Sedimentos Deltaicos são imprestáveis para todos os 
fins. 
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O Sistema Aqüífero Sanga do Cabral/Pirambóia apresenta águas 
de melhor qualidade na região da fronteira oeste do Estado. Na região 
central especialmente na região de Santa Maria, apresenta teores 
excessivos de sais, o que inviabiliza seu uso no abastecimento público e na 
irrigação. 

O Sistema Aqüífero Palermo/Rio Bonito possui águas potáveis e 
com possibilidades na irrigação apenas nas regiões onde está a pequena 
profundidade. Fora dessas regiões são comuns águas intensamente 
mineralizadas. 

As águas dos Sistemas Aqüíferos Serra Geral I e Serra Geral II 
foram analisadas conjuntamente, e mostraram uma predominância quase 
absoluta de águas doces potáveis. Os valores de pH, mais alcalinos, ferro e 
manganês podem em algumas amostras ultrapassar os limites de 
potabilidade. Quanto à irrigação (figuras 18 e 19) cinco amostras 
apresentaram problema de alcalinização e uma de alcalinização e 
salinização. 

 

 

Figura 18. Diagrama de salinidade do Sistema Aqüífero Serra Geral I e II 
(parte 1). 
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Figura 19. Diagrama de salinidade do Sistema Aqüífero Serra Geral I e II 
(parte 2). 

O Sistema Aqüífero Embasamento Cristalino I apresentou 79% 
das amostras em águas doces dentro dos limites de potabilidade. Em 
algumas áreas onde ocorre sedimentos deltaicos e lagunares sobre as 
rochas cristalinas, as águas podem estar mineralizadas com problemas de 
potabilidade. São comuns teores de flúor que eventualmente ultrapassam 
os limites recomendáveis de potabilidade. 

 

5.3. Evolução Geoquímica das Águas Subterrâneas 

Existe no Estado um predomínio das águas subterrâneas do tipo 
geoquímico bicarbonatado. Os sistemas aqüíferos que apresentam cátions 
cálcio e ou magnésio dominantes estão associados com áreas de recarga ou 
de circulação recente. No caso dos sistemas aqüíferos fraturados originados 
dos derrames vulcânicos, correspondem a áreas de recarga através das 
precipitações pluviométricas. O mesmo ocorre com os aqüíferos porosos 
intergranulares, como p. ex., nos sistemas aquiferos Botucatu/Guará e 
Santa Maria. Destacam-se por possuir valores mais baixos de pH e de 
sólidos totais dissolvidos. 

As águas do tipo geoquímico bicarbonatado, com predominância do 
cátion sódio, em geral correspondem a águas de maior tempo de residência. 
No caso do sistema aqüífero fraturado de derrames basálticos estas águas 
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podem estar relacionadas com fluxos ascendentes das águas que estão 
armazenadas no Sistema Aqüífero Guarani. Entretanto, em alguns aqüíferos 
a mineralogia pode proporcionar que mesmo nas águas de recarga, 
predomina o cátion sódio, como é o caso dos sistemas aqüíferos 
Embasamento Cristalino I e II. As características principais destas águas 
são: pH alcalino, baixa dureza e maiores valores de sólidos totais 
dissolvidos.  

As águas do tipo geoquímico cloretado, predominantemente sódicas, 
com pH alcalino, baixa dureza e elevado teor de sólidos totais dissolvidos 
estão relacionadas com aqüíferos porosos intergranulares, como o sistema 
aqüífero Palermo/Rio Bonito nas águas de grande confinamento e grande  
tempo de residência. Em grandes profundidades estas águas podem 
apresentar sólidos totais dissolvidos superiores a 60.000 mg/l. 

Águas do tipo geoquímico cloretado, quando associadas ao sistema 
aqüífero Quaternário Costeiro, podem corresponder também a áreas de 
recarga, pois as precipitações pluviométricas devido a proximidade do mar 
possuem dissolvidas grande quantidade de ânions cloreto e cátions sódio. 

Águas do tipo geoquímico sulfatado podem ser encontradas no 
sistema aqüífero Palermo/Rio Bonito, que concentram grande quantidade de 
minerais sulfetados nas porções carbonosas. Em geral, representam águas 
de grande tempo de residência no aqüífero. Também ocorrem em grades 
profundidades no Sistema Aqüífero Guarani e nas camadas aqüíferas 
permianas do Rio do Rasto. Ocorrem sempre águas com pH alcalino, a 
dureza é predominantemente permanente e os teores de sais são mais 
elevados. 
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6. Cartografia dos Sistemas Aqüíferos 

Os estudos realizados pelo Projeto permitiram a formatação da 
legenda dos aqüíferos mapeados. Os sistemas aqüíferos do estado do Rio 
Grande do Sul foram agrupados e descritos conforme a subdivisão abaixo: 

AQÜÍFEROS COM ALTA A MÉDIA POSSIBILIDADE PARA ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS EM ROCHAS E SEDIMENTOS COM POROSIDADE 
INTERGRANULAR 

• Sistema Aqüífero Botucatu/Guará I. A área aflorante desse 
sistema aqüífero restringe-se à fronteira oeste, entre Santana do 
Livramento e Jaguari. A porção confinada pelas rochas basálticas 
ocorre entre os municípios de Santana do Livramento, Alegrete, 
Uruguaiana, Itaqui e São Borja. As litologias são compostas por 
arenitos médios a finos, quartzosos, róseos a avermelhados, 
apresentando intercalações pelíticas e cimento argiloso na unidade 
Guará. Na área aflorante as capacidades específicas variam entre 1 e 
3 m3/h/m e os sólidos dissolvidos totais raramente ultrapassam a 250 
mg/l. Na área confinada as capacidades específicas ultrapassam a 4 
m3/h/m, alcançando até 10 m3/h/m. Os sólidos totais dissolvidos 
variam entre 250 e 400 mg/l. 

• Sistema Aqüífero Santa Maria.  A área aflorante desse sistema 
aqüífero está restrita à região central do Estado, entre os municípios 
de Mata e Taquari. Apresenta arenitos grossos a conglomeráticos na 
base, lamitos avermelhados, siltitos e arenitos finos a médios no 
topo. As capacidades específicas variam de 0,5 a 1 m3/h/m nas áreas 
de afloramento e alcançam 4 m3/h/m nas áreas confinadas. A 
salinidade varia de 50 a 500 mg/l e, entretanto, em algumas regiões 
confinadas são encontrados valores superiores a 2.000 mg/l e teores 
de flúor acima do limite de potabilidade. 

• Sistema Aqüífero Quaternário Costeiro I. Compreende todos os 
aqüíferos associados com os sedimentos da planície costeira do 
Estado, desenvolvendo-se desde o Chuí até Torres. Compõe-se de 
uma sucessão de camadas arenosas inconsolidadas de granulometria 
fina a média, esbranquiçadas, intercaladas com camadas síltico-
arenosas e argilosas. As capacidades específicas em geral são altas, 
ultrapassando a 4 m3/h/m. As salinidades são inferiores a 400 mg/l, 
e eventualmente são encontradas águas cloretadas com maior teor 
salino. 

• Sistema Aqüífero Quaternário Barreira Marinha.  Localiza-se em 
uma estreita faixa de direção nordeste, da Barra do Ribeiro à oeste 
do Lago Guaíba até Santo Antônio da Patrulha à leste. Constitui-se de 
areias inconsolidadas, de granulometria fina a média, vermelho-claro 
a esbranquiçadas, com pouca matriz argilosa. As capacidades 
específicas são altas, ultrapassando a 4 m3/h/m. O teor salino é 
muito baixo, em média menor do que 50 mg/l.  
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• Sistema Aqüífero Sedimentos Deltaicos.  Localiza-se ao norte do 
Lago Guaíba, nas ilhas entre as cidades de Porto Alegre e Eldorado do 
Sul, incluindo localmente partes de planície de inundação. Compõe-se 
de uma sucessão de arenitos médios a grossos, inconsolidados, 
intercalados com camadas argilosas. Na base, em muitos locais 
ocorrem seixos de basalto. As capacidades específicas são altas, em 
média de 3 m3/h/m. Este sistema caracteriza-se pela má qualidade 
de suas águas, com grande quantidade de sais dissolvidos, 
geralmente cloretos e também teores altos de ferro que inviabilizam 
seu uso para muitos fins.  

• Sistema Aqüífero Quaternário Indiferenciado. Área de aluviões 
associados com a calha do rio Camaquã, entre os municípios de 
Cristal e Amaral Ferrador. Sua litologia predominante é de areias 
grossas e cascalhos, inconsolidados, originados dos efeitos da erosão 
sobre as rochas graníticas e litologias eo-paleozóicas. Sua capacidade 
específica é em geral alta, da ordem de 4 m3/h/m. As salinidades são 
baixas, em média 150 mg/l. 

AQÜÍFEROS COM MÉDIA A BAIXA POSSIBILIDADE PARA ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS EM ROCHAS E SEDIMENTOS COM POROSIDADE 
INTERGRANULAR. 

• Sistema Aqüífero Botucatu/Guará II.  Localiza-se na fronteira 
oeste do Estado, abrangendo partes dos municípios de Manoel Viana, 
São Francisco de Assis, Maçambará e Itaqui, onde se situa a feição 
geomorfológica conhecida como Domo de Itu. Suas litologias 
predominantes são arenitos finos a médios, róseos a avermelhados, 
com intercalações síltico-arenosas. As capacidades específicas 
geralmente são menores do que 0,5 m3/h/m. Os sólidos totais 
dissolvidos raramente ultrapassam a 150 mg/l. 

• Sistema Aqüífero Sanga do Cabral/Pirambóia.  A área aflorante 
estende-se desde a fronteira do Estado com o Uruguai, em uma 
faixa contínua até a região de Taquari. Compõem-se de camadas 
síltico-arenosas avermelhadas com matriz argilosa e arenitos finos a 
muito finos, avermelhados, com cimento calcífero. As capacidades 
específicas são muito variáveis, em geral entre 0,5 e 1,5 m3/h/m. A 
salinidade varia de 100 mg/l nas áreas aflorantes a mais de 300 
mg/l nas confinadas. Na região central do Estado são encontradas 
salinidades entre 3.000 e 5.000 mg/l. 

• Sistema Aqüífero Botucatu/Pirambóia.  Este sistema localiza-se 
quase que integralmente de Taquari até o município de Santo 
Antônio da Patrulha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. 
Constitui-se de arenitos médios, róseos, endurecidos em 
afloramentos e com condições topo-estruturais em geral 
desfavoráveis para armazenamento de águas. Os arenitos finos a 
muito finos e avermelhados são muito argilosos. As capacidades 
específicas raramente excedem a 0,5 m3/h/m. As salinidades 
geralmente são inferiores a 250 mg/l.  
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• Sistema Aqüífero Palermo/Rio Bonito. Tal sistema aqüífero 
circunda a região alta das rochas do embasamento cristalino, desde 
Candiota até Santo Antônio da Patrulha, passando ainda pelos 
municípios de Dom Pedrito, São Gabriel, Minas do Leão e 
Cachoeirinha. Suas litologias são representadas por arenitos finos a 
médios, cinza a esbranquiçados, intercalados com camadas de 
siltitos argilosos, carbonosos de cor cinza-escuro. As capacidades 
específicas são em média inferiores a 0,5 m3/h/m. As salinidades 
variam entre 800 e 1.500 mg/l. Em grandes profundidades as águas 
são salinas com sólidos totais dissolvidos superiores a 10.000 mg/l. 

• Sistema Aqüífero Quaternário Costeiro II.   Compreende os 
aqüíferos relacionados com os sedimentos da planície costeira, 
desenvolvendo-se desde Santa Vitória do Palmar até Torres, 
predominantemente na região lagunar interna e junto aos 
contrafortes da Serra Geral. Compõem-se de uma sucessão de 
areias finas inconsolidadas, esbranquiçadas e argila cinza. No topo, 
os primeiros metros são pelíticos, bastante cimentados. As 
capacidades específicas variam de baixas a médias, entre 0,5 e 1,5 
m3/h/m. Os sólidos totais dissolvidos variam entre 600 e 2.000 mg/l. 

AQÜÍFEROS COM ALTA A MÉDIA POSSIBILIDADE PARA ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS EM ROCHAS COM POROSIDADE POR FRATURAS. 

• Sistema Aqüífero Serra Geral I. Ocupa a parte centro-oeste da 
região dominada pelos derrames da Unidade Hidroestratigráfica Serra 
Geral no planalto rio-grandense. Delimita-se pelos municípios de 
Soledade, Tupanciretã, Santo Antônio das Missões, Santa Rosa, 
Tenente Portela, Nonoai, Erechim e Passo Fundo. Constitui-se 
principalmente de litologias basálticas, amigdalóides e fraturadas, 
capeadas por espesso solo avermelhado. As capacidades específicas 
são muito variáveis, existindo poços não produtivos próximos de 
outros com excelentes vazões. Predominam poços com capacidades 
específicas entre 1 e 4 m3/h/m, e excepcionalmente se encontram 
poços com valores superiores a 4 m3/h/m. As salinidades em geral 
são baixas, em média 200 mg/l. Poços que captam águas mais 
salinas, sódicas e de elevado pH (entre 9 e 10), provavelmente 
correspondem a porções do aqüífero influenciadas por águas 
ascendentes do Sistema Aqüífero Guarani. 

AQÜÍFEROS COM MÉDIA A BAIXA POSSIBILIDADE PARA ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS EM ROCHAS COM POROSIDADE POR FRATURAS. 

• Sistema Aqüífero Serra Geral II.  Este sistema aqüífero ocupa a 
parte oeste do Estado, os limites das rochas vulcânicas com o rio 
Uruguai e as litologias gonduânicas além da extensa área nordeste do 
planalto associada com os derrames da Unidade Hidroestratigráfica 
Serra Geral. Suas litologias são predominantemente riolitos, 
riodacitos e em menor proporção, basaltos fraturados. A capacidade 
específica é inferior a 0,5 m3/h/m, entretanto, excepcionalmente em 
áreas mais fraturadas ou com arenitos na base do sistema, podem 
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ser encontrados valores superiores a 2 m3/h/m. As salinidades 
apresentam valores baixos, geralmente inferiores a 250 mg/l. Valores 
maiores de pH, salinidade e teores de sódio podem ser encontrados 
nas áreas influenciadas por descargas ascendentes do Sistema 
Aqüífero Guarani.  

• Sistema Aqüífero Embasamento Cristalino I. Desenvolve-se na 
região sul do Estado, entre Jaguarão e Pinheiro Machado. Também 
ocorre na porção nordeste do escudo sul-rio-grandense em Porto 
Alegre. Compreende todas as litologias graníticas e basálticas muito 
fraturadas que ocorrem na fronteira entre o Rio Grande do Sul e o 
Uruguai. As capacidades específicas geralmente são inferiores a 0,5 
m3/h/m. As salinidades são muito baixas, com valores raramente 
superiores a 200 mg/l. 

AQÜÍFEROS LIMITADOS DE BAIXA POSSIBILIDADE PARA ÁGUA 
SUBTERRÂNEA EM ROCHAS COM POROSIDADE INTERGRANULAR OU 
POR FRATURAS. 

• Aqüitardos Permianos.  Localizam-se em uma estreita faixa na 
depressão periférica, circundando o embasamento cristalino, desde 
Candiota no sul do Estado até Taquara no leste. Tratam-se de siltitos 
argilosos, argilitos cinza-escuros, folhelhos pirobetuminosos e 
pequenas camadas de margas e arenitos. Normalmente os poços que 
captam somente essas litologias apresentam vazões muito baixas ou 
estão secos. As capacidades específicas são geralmente inferiores a 
0,1 m3/h/m e as águas podem ser duras, com grande quantidade de 
sais de cálcio e magnésio. 

• Sistema Aqüífero Embasamento Cristalino II.  Compreende 
basicamente as áreas correspondentes aos limites do embasamento 
cristalino, e inclui municípios como Bagé, Caçapava do Sul, 
Encruzilhada do Sul e pequena porção de Porto Alegre. Compreende 
todas as rochas graníticas, gnássicas, andesitos, xistos, filitos e 
calcários metamorfizados que estão localmente afetadas por 
fraturamentos e falhas. Geralmente apresentam capacidades 
específicas inferiores a 0,5 m3/h/m, ocorrendo também poços secos. 
As salinidades nas áreas não cobertas por sedimentos de origem 
marinha são inferiores a 300 mg/l. Poços nas rochas graníticas 
podem apresentar enriquecimento em flúor. 

AQÜÍFEROS PRATICAMENTE IMPRODUTIVOS EM ROCHAS COM 
POROSIDADE INTERGRANULAR OU POR FRATURAS. 

• Sistema Aqüífero Basalto/Botucatu.  Localiza-se na região limite 
entre a fronteira oeste e a região das missões, entre Santiago, 
Unistalda e São Borja. Incluem-se também aquelas áreas com morros 
isolados de basalto sobre arenitos da Unidade Hidroestratigráfica 
Botucatu, tanto na fronteira oeste quanto na porção leste do Estado. 
São áreas desfavoráveis ao armazenamento de água subterrânea, 
devido a sua condição topo-estrutural. Os poços são secos ou de 
baixas vazões. 
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• Sistema Aqüífero Botucatu.  Compreendem todas as áreas de 
afloramento e de pequeno confinamento por rochas vulcânicas, 
localizando-se principalmente na região central do Estado, próximo 
das bordas escarpadas do planalto basáltico. Trata-se de arenitos de 
granulometria média, endurecidos por cimento ferruginoso ou 
silicoso, em cotas topográficas altas e com morfologia escarpada. Os 
afloramentos de arenitos são péssimos armazenadores de água 
devido a sua condição topo-estrutural e cimentação. Os poços em 
geral são secos. 

• Sistema Aqüífero Serra Geral III.  Encontra-se nas porções mais 
elevadas dos derrames da unidade hidroestratigráfica Serra Geral, na 
região litorânea do Estado. Incluem-se, também, morros isolados de 
basalto em áreas dissecadas, no noroeste do Estado. As litologias 
podem ser localmente ácidas (riolitos e riodacitos) ou básicas 
(basaltos). Os fraturamentos mesmo quando intensos são 
descontínuos devido à dissecação. Não é recomendável a perfuração 
de poços tubulares nessas regiões isoladas e de grande altitude. As 
águas das fontes são de baixa salinidade.  

• Aqüicludes Eo-Paleozóicos.  Ocupam as áreas do centro ao leste 
do embasamento cristalino entre os municípios de Caçapava do Sul, 
Bagé, Lavras do Sul e Vila Nova do Sul. Constituem-se de arenitos 
finos a médios, róseos a avermelhados, muito endurecidos pelos 
cimentos ferruginosos, calcíticos e silicosos, proporcionando uma 
porosidade muito baixa. Também se intercalam espessas camadas de 
conglomerados e ritmitos pelíticos (turbiditos). Apesar da 
predominância de arenitos, a sua cimentação praticamente 
impermeabiliza a rocha, dando como resultado poços tubulares secos 
ou de vazão insignificante.  

• Sistema Aqüífero Embasamento Cristalino III. Localiza-se nas 
porções mais elevadas do escudo cristalino. Compõe-se 
principalmente de rochas graníticas maciças, gnaisses, riolitos e 
andesitos, pouco alterados. A ausência de fraturas interconectadas e 
a condição topográfica desfavorável inviabilizam a perfuração de 
poços tubulares, mesmo para baixas vazões. 
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7. Sistema Aqüífero Guarani 

O Sistema Aqüífero Guarani foi estudado e cartografado em escala 
regional como mapa de encarte do Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do 
Sul. Ele é tratado sob duas formas: área aflorante e área confinada. Os 
dados foram extraídos de Machado (2005). 

7.1. Área Aflorante 

O Sistema Aqüífero Guarani aflora na região correspondente à 
depressão central do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Santana do 
Livramento à oeste e Santo Antônio da Patrulha à leste. Ele é constituído 
por nove unidades hidroestratigráficas: Botucatu, Guará, Arenito Mata, 
Caturrita, Alemoa, Passo das Tropas 1 e 2, Sanga do Cabral e Pirambóia. 

Devido ao fato de ser composto por várias unidades hidro-
estratigráficas, suas litologias são muito variáveis, sendo localmente 
arenosas de granulometria média a grossa (Botucatu, Guará, Passo das 
Tropas 1 e 2) ou então muito finas, com siltitos e arenitos argilosos (Alemoa 
e Sanga do Cabral). Como regra geral, as litologias apresentam cores 
avermelhadas, que localmente podem ser amareladas ou rosadas. 

A unidade hidroestratigráfica Botucatu apresenta área de afloramento 
e espessura muito restrita na fronteira oeste do Estado, e os poços que a 
captam são sempre menos produtivos quando comparados com os poços 
em que os arenitos estão confinados. Mais importante é a unidade 
hidroestratigráfica Guará, com capacidades específicas médias entre 2 e 4 
m3/h/m, e vazões que alcançam a mais de 100 m3/h. A unidade 
hidroestratigráfica Pirambóia apresenta grandes variações de produtividade 
entre as porções oeste e leste do Estado. No oeste do Estado as vazões 
variam entre 20 e 100 m3/h, no centro raramente ultrapassam a 3 m3/h e 
no leste as vazões raramente excedem a 10 m3/h. Restritas à porção 
central do Estado, as unidades hidroestratigráficas Passo das Tropas 1 e 2 
apresentam capacidades específicas que variam de 0,5 a 4 m3/h/m. As 
unidades hidroestratigráficas Arenito Mata, Caturrita, Alemoa e Sanga do 
Cabral possuem menor importância hidrogeológica. O fluxo das águas pode 
ser visualizado na figura 20. 

Quanto à qualidade das águas, geralmente as unidades 
hidroestratigráficas Botucatu, Guará e Pirambóia apresentam baixos valores 
de salinidade, entre 100 e 400 mg/l. Exceção é a ocorrência de águas de 
maior salinidade da unidade hidroestratigráfica Pirambóia em Santa Maria, 
com valores de STD que podem superar a 3000 mg/l. As unidades 
hidroestratigráficas Passo das Tropas 1 e Caturrita possuem água doce em 
pequenas profundidades. A unidade hidroestratigráfica Passo das Tropas 2 
possui águas com valores de alcalinidade altos, STD com valores que 
podem ser muito superiores a 1.000 mg/l e, localmente, presença de flúor 
acima dos limites de potabilidade. 
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7.2. Área Confinada 

O Sistema Aqüífero Guarani está confinado pelas litologias vulcânicas da 
unidade hidroestratigráfica Serra Geral desde a região da Cuesta do Haedo 
na região da fronteira oeste até a região litoral do estado. 

 

Figura 20. Mapa potenciométrico do Sistema Aqüífero Guarani 
compartimentado (Machado, 2005). 

Ele é compartimentado em quatro blocos: Oeste, Leste, Central - 
Missões e Norte - Alto Uruguai, sendo também constituído por nove 
unidades hidroestratigráficas: Botucatu, Guará, Arenito Mata, Caturrita, 
Alemoa, Passo das Tropas 1 e 2, Sanga do Cabral e Pirambóia. Como se 
compõe das mesmas unidades da área aflorante, suas litologias variam de 
arenosas finas, a médias, avermelhadas, com intercalação de leitos e 
camadas e de siltitos e argilitos. 

A unidade hidroestratigráfica Botucatu é a que apresenta maior 
distribuição na área confinada, sendo também o principal aqüífero captado 
pelos poços profundos. O mapa de contorno estrutural do topo do Sistema 
Aqüífero Guarani, que corresponde à unidade hidroestratigráfica Botucatu 
pode ser visualizado na figura 21 (Machado, 2005). Nela podem ser 
obtidas vazões superiores a 500 m3/h. Geralmente na fronteira oeste do 
Estado as capacidades específicas variam de 5 e 10 m3/h/m. em outras 
regiões as capacidades específicas variam entre 0,5 e 2 m3/h/m. A unidade 
hidroestratigráfica Guará restringe-se à fronteira oeste do Estado e forma 
um sistema aqüífero com a unidade Botucatu. Suas capacidades específicas 
são em geral mais baixas, variando entre 0,5 e 4 m3/h/m. Das restantes 
unidades hidroestratigráficas poucas informações são disponíveis, porque os  
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Figura 21. Mapa de contorno estrutural do topo do Sistema Aqüífero 
Guarani (unidade hidroestratigráfica Botucatu) (Machado, 2005). 

 

poços de grande profundidade geralmente restringem-se a captar a unidade 
hidroestratigráfica Botucatu. Raros poços captam as unidades 
hidroestratigráficas Passo das Tropas 2 e Pirambóia, nas regiões central e 
leste. Como regra geral, apresentam potencialidades semelhantes àquelas 
das regiões aflorantes. 

Quanto à qualidade das águas, ela é variável de acordo com o grau 
de confinamento das unidades hidroestratigráficas. Botucatu e Guará na 
fronteira oeste apresentam águas doces com menos de 400 mg/l de sais. 
Na porção norte do planalto meridional, o Botucatu é a principal unidade 
hidroestratigráfica, apresentando valores de salinidade em geral superiores 
aos padrões de potabilidade, geralmente acima de 800 mg/l. O sistema 
aqüífero Botucatu/Pirambóia na região leste contém águas de baixa 
salinidade, geralmente abaixo de 400 mg/l. A unidade hidroetratigráfica 
Passo das Tropas 2 confinada apresenta altos valores de salinidade e 
localmente teores elevados de flúor, inviabilizando seu uso em 
abastecimento público. 

No compartimento Norte-Alto Uruguai, o condicionamento estrutural 
do Sistema Aqüífero Guarani fez com que sua ocorrência a grandes 
profundidades favorecesse a ocorrência de águas termais. Esta é a região 
do Estado onde estão localizadas as principais estâncias turísticas termais. 
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8. Vulnerabilidade Natural dos Aqüíferos 

Nos estudos de grandes áreas, como é o caso do Mapa 
Hidrogeológico do Rio Grande do Sul, escala 1:750.000, os estudos relativos 
à determinação da vulnerabilidade natural à contaminação dos aqüíferos 
ficam muito restritos, pois, neste caso, são mais importantes às condições 
em que se encontram os aqüíferos de menor profundidade. Os dados 
hidrogeológicos muito importantes para a cartografia hidrogeológica, como 
níveis piezométricos e localização das várias camadas aqüíferas, 
especialmente as confinadas, são de menor importância para os cálculos 
dos índices pelos métodos tradicionais.  

Desse modo, optou-se por fazer uma classificação genérica a partir 
das observações litológicas que indicam, aproximadamente, os prováveis 
valores qualitativos de porosidade e permeabilidade dos aqüíferos e sua 
conseqüente probabilidade de contaminação. A seguir serão descritas as 
condições prováveis de vulnerabilidade dos sistemas aqüíferos descritos no 
mapa hidrogeológico. 

8.1. Aqüíferos Porosos: 

Sistema Aqüífero Botucatu/Guará I 

Sistema Aqüífero Santa Maria 

Sistema Aqüífero Quaternário Costeiro I 

Sistema Aqüífero Quaternário Barreira Marinha 

Sistema Aqüífero Sedimentos Deltaicos 

Sistema Aqüífero Quaternário Indiferenciado 

Todos esses sistemas apresentam litologias arenosas 
predominantemente médias a grossas, com altos valores de porosidade, 
permeabilidade e vazão nos poços. Essas características conferem ao 
sistema uma alta vulnerabilidade à contaminação nas porções mais 
superficiais dos aqüíferos. No caso do Sistema Aqüífero Santa Maria, nas 
áreas confinadas pelas unidades hidroestratigráficas Alemoa e Caturrita, as 
litologias argilosas e siltosas conferem uma baixa à média vulnerabilidade. 

Sistema Aqüífero Botucatu/Guará II 

Sistema Sanga do Cabral/Pirambóia 

Sistema Aqüífero Botucatu/Pirambóia 

Sistema Aqüífero Palermo/Rio Bonito 

Sistema Aqüífero Quaternário Costeiro II 

Todos esses sistemas apresentam litologias arenosas finas siltosas e 
argilosas intercaladas, com menores valores de porosidade, permeabilidade 
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e vazão nos poços. Todos esses sistemas apresentam uma vulnerabilidade 
média à contaminação em suas porções mais superficiais. As unidades 
hidroestratigráficas que confinam a unidade hidroestratigráfica Rio Bonito 
correspondem aos aqüitardos permianos que apresentam vulnerabilidade 
baixa. 

8.2. Aqüíferos Fraturados: 

Sistema Aqüífero Serra Geral I 

Sistema Aqüífero Serra Geral II 

Sistema Aqüífero Embasamento Cristalino I 

O sistema aqüífero basáltico é constituído por lavas ácidas e básicas, 
e apresenta porosidade predominantemente por fraturas. Esta característica 
confere ao sistema uma vulnerabilidade alta a média à contaminação. Nos 
locais onde é mais fraturado e, portanto, mais vulnerável ele apresenta 
também espessos solos argilosos, importante barreira para a poluição. O 
sistema do embasamento é constituído por rochas graníticas, gnáissicas, 
etc, que apresentam apenas porosidade por fraturas que lhe conferem alta 
vulnerabilidade, porém, em geral, devido à sua localização, pequeno risco 
de contaminação. 

Sistema Aqüífero Embasamento Cristalino II 

Sistema Aqüífero Basalto/Botucatu 

Sistema Aqüífero Serra Geral III 

Sistema Aqüífero Embasamento Cristalino III 

Aqüitardos Permianos 

Aqüicludes Eo-Paleozóicos 

Estes sistemas são incipientemente fraturados ou com predominância 
de litologias argilosas, sendo aqüíferos de menor importância ou então 
aqüitardos e aqüicludes. A existência de um menor fraturamento, além de 
diminuir a potencialidade aqüífera revela que estes sistemas possuem baixa 
vulnerabilidade à contaminação e apenas em alguns locais, por exemplo, 
mais urbanizados ou de deposição de resíduos sólidos pode existir algum 
risco de poluição.  
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9. Conclusões 

- No Estado do Rio Grande do Sul existem dois tipos básicos de aqüíferos: 
poroso intergranular e poroso por fraturamento. 

- Os sistemas aqüíferos predominantemente porosos intergranulares são: 
Botucatu / Guará I, Santa Maria, Quaternário Costeiro I, Quaternário 
Barreira Marinha, Sedimentos Deltaicos, Quaternário Indiferenciado, 
Botucatu / Guará II, Sanga do Cabral / Pirambóia, Botucatu / Pirambóia, 
Palermo / Rio Bonito, Quaternário Costeiro II, Aqüitardos Permianos e 
Botucatu. 

- Os sistemas aqüíferos predominantemente porosos por fraturamento são: 
Serra Geral I, Serra Geral II, Embasamento Cristalino I, Embasamento 
Cristalino II, Basalto / Botucatu, Serra Geral III, Embasamento Cristalino III 
e Aqüicludes Eo – Paleozóicos. 

- O Sistema Aqüífero Guarani ocupa mais de 55% da área do estado do Rio 
Grande do Sul, apresentando grande diversidade de potencialidade e 
qualidade. É limitado na base pelos sistemas aqüíferos Sanga do Cabral / 
Pirambóia à oeste e Botucatu / Pirambóia à leste. No topo é limitado pela 
base dos sistemas aqüíferos Serra Geral I, II e III. 

- O Sistema Aqüífero Guarani é constituído pelas unidades 
hidroestratigráficas: Botucatu, Guará, Arenito Mata, Caturrita, Alemoa, 
Passo das Tropas I e II, Sanga do Cabral e Pirambóia. 

- O Sistema Aqüífero Guarani é dividido em quatro grandes compartimentos 
em nível regional: Compartimentos Leste, Oeste, Central – Missões e Norte 
– Alto Uruguai. 

- O Compartimento Oeste apresenta grande potencialidade pela 
espessura das unidades hidroestratigráficas, vazão e qualidade da água 
própria para todos os usos. 

- O Compartimento Leste é o que apresenta menor potencialidade pela 
pequena espessura das camadas aqüíferas e baixa vazão nos poços. As 
águas em geral apresentam boa qualidade. 

- O Compartimento Central – Missões possui uma potencialidade muito 
variável, com poços ora com boa vazão, ora improdutivos, devido ao 
condicionamento geológico – estrutural das camadas aqüíferas. Localmente 
pode apresentar aumento na salinidade das águas e presença de íons 
fluoreto, indesejáveis para abastecimento público. 

- O Compartimento Norte – Alto Uruguai possui grande potencialidade 
devido ao seu condicionamento geológico – estrutural favorável. Entretanto, 
devido a grande profundidade em que se encontram as camadas aqüíferas, 
existem problemas de qualidade, como teores elevados de sulfatos, 
cloretos, flúor e gás sulfídrico. Devido a grande profundidade ocorrem em 
quase toda a área fenômenos de termalismo. 
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- As piores condições de ocorrência de água subterrânea no Estado estão 
nas áreas de embasamento cristalino, rochas sedimentares eo – paleozóicas 
e formações permianas. 

- As águas subterrâneas do Estado são predominantemente bicarbonatadas. 
Quando os cátions dominantes são cálcio e magnésio, as águas estão 
associadas a áreas de recarga ou de pouco tempo de residência nos 
aqüíferos. A infiltração das águas se dá predominantemente pela 
precipitação pluviométrica. São águas de baixo pH e teor de sólidos totais 
dissolvidos. 

- As águas com cátion sódio dominante correspondem a áreas dos aqüíferos 
já próximos à região de descarga, portanto, com mais tempo de residência. 
Em geral, o pH é alcalino e os valores de sólidos totais dissolvidos são 
maiores. Águas oriundas do embasamento cristalino granítico, entretanto, 
podem ser bicarbonatadas sódicas mesmo nas áreas de recarga. 

- As águas cloretadas correspondem às áreas de descarga ou de grande 
tempo de residência, estando associadas ao Sistema Aqüífero Guarani e 
camadas aqüíferas permianas quando em grande profundidade. Geralmente 
possuem pH alto, baixa dureza e elevado teor de sólidos totais dissolvidos. 
Os sistemas aqüíferos quaternários costeiros podem possuir águas 
cloretadas mesmo nas áreas de recarga. 

- Não foi encontrado nos poços cadastrados, número significativo de 
problemas relacionados com a contaminação das águas subterrâneas, 
estando este problema restrito aos poços mal construídos e abandonados. 

- Problemas relacionados aos teores elevados de flúor estão restritos, 
geralmente, aos aqüíferos do embasamento cristalino e Sistema Aqüífero 
Guarani. 

- Com exceção dos aqüíferos com águas cloretadas e bicarbonatadas com 
elevado teor de sólidos totais dissolvidos, as águas dos principais aqüíferos 
do Estado mostram boas condições de aproveitamento na irrigação. 

- O intervalo de precipitação pluviométrica varia entre 1200 e 2000 mm, o 
que indica um regime de chuvas apropriado para a recarga natural dos 
aqüíferos. 

- A atividade de perfuração ainda é descontrolada e grande parte dos poços 
tubulares não possui registros litológicos, construtivos, de análises químicas 
e testes de bombeamento. 

- O cadastramento de 7.692 poços tubulares, com dados completos de 
localização, vazão, descrição litológica, perfil construtivo e análise química é 
um grande avanço no conhecimento da situação atual da perfuração de 
poços, além de ser importante fonte de informações para a gestão das 
águas subterrâneas no Estado. 
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	Em relação ao mapeamento hidrogeológico, continuou-se com a coleta de dados geológicos e hidrogeológicos direcionados ao aprimoramento dos conhecimentos sobre a ocorrência do Sistema Aqüífero Guarani no Rio Grande do Sul. Também foram realizados estudos na área do Escudo Cristalino e no Planalto da Serra Geral. Os estudos permitiram a elaboração do Mapa Hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Sul na escala 1:750.000. 




