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ABSTRACT

Geological structure and physiography are shown to influence occurrence of
ground water. The state of Rio Grande do SuI was divided into 5 areas, from the
hydrogeological point of view.

1 _ Basaltic plateau, where most of the water is in joint planes.

2 _ Peripheral depression, only the Rio Bonito (Pennsylvanian ~) and Botucatu
(Triassic) sandstones are good aquifers.

3 _ Crystalline plateau, an unfavorable aquifer; only the schists and fault

fillings are good.

4 _ Uruguai river plain, where the thinning out of the basa.ltic cover allows
drilling through it to the sandstone, with good perspective for water and possibility
for artesian pressure.

5 _ Coastal plain, formed by recent sedimentary rocks, where deep boreholes
are not indicated on account of infiltration of salt water from the Atlantic.

RESUMO

No presente artigo 0 autor procura apresentar as grandes traces da hidro
geologia do Rio Grande do SuI, ressaltando a influencia estrutural e rnorfol6gica nas
<londi<;oes de ocorrencia dos Iencois fl'eaticos, resultando a divisao do Estado ern

5 grandee regioes.

1 _ Plannlto Basaltico, onde a £lgua encontra-se de pref'ereneia nas zonas de
maior diaclasarnento.

2 _ Dcpressao Poriferica, onde a Rio Bonito e Botucatu apresentum eondicfies
boas para £tgua, e as outras formacoes gondwanicas sao, na maioria dos casas,

negativas.

3 - Planalto Cristaliuo, constitui um pessimc aqiiifero, melhorando somente na
ocorrencia dos xistos, zonas de falhas au sedimentares capeantes nao rnetamorfizadas.

4 - Planicie Uruguaia, onde a adelga<;amento da cobertura basaltlca perrnite
a porfuraeac ate ellcontrar a arenito, permitindo 6tirnas vazoes bern como possibili
dades de artezianismo.

;} _ P lunlcie L itoriinia, formada par sedimentos recentes de cobertura, njio
purm it e perfurrll' ocs muito profundas em face da salinizacao das aguas devido a
iuf'Ilt rucfio provcnieut e do Atlantica.
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INTRODUQAO PE

Valemo-nos para a elaboracao deste artigo, cle todos os dados que
nos foi possivel collier, tanto de carater bibliografico como cle informa
goes pessoais, tanto de col \gas' como de sondaclores com experieneia em
perfuracao no Estado, bem como, dos arquivos em elaboraeao na Secre
taria das Obras Publicas, nos quais, procuramos registrar toclos os dados
sobre os pecos, incluinclo os relatorios forneciclos por firmas particulares,
que mui gentilmente tem cooperado para a organizaeao do fichario acima
mencionado. A todas estas pessoas e instituicoes os nossos agradcci
meutos,

Nao procurarenios dar 110 present« trabalho, dados preciosos sohre
a quantidade d 'agua a obter em cada regiao, pois temos pour-as inf'orma
goes. Apenas procuraremos demarcar as zonas de maior on menor possi
bilidade dl' encontro cl'agua, dentro cle deterrninados limites de vasao,
pois soml'nte isso, nos 8 possivel f'azer, em face dos conhecirnent.os atuais,

ASPECTOS GERAIS DA GEOTJOGIA DO RIO GHA;\;DE DO sm.

Dum modo geral, 0 Estado, apresenta 4, provincias geologicRs hem
def'inidas, com caracteristicas hidrologieas bem diferenciaclas.. A estru
tura geologica, nao soments influi na hidrogcologia, como tambem nas
linhas gerais do relevo gaueho, Clue POI' sua vez, vein se ref'letir nas
coudicoes dos aqiiiferos,

As quatro provincias consideradas, sao as sel2'nilltes:

o Escudo Cristalino, ocnpando uma area com cerca cle 42. GOO 10n2 ,

As Sediinentares Gondwanieas, a£1orancloem unia area com aproxirna
daments 89. GOO 1>:m2

, na pon;ao central clo Estaclo.

As Ef'usivas basalticas, recobrindo em parte 0 pacot- sedimentar das
fonnagoes gondwanicas, ocupam pouco mais de ] 37 . ;)00 km 2 cle area.

Os Sedimentos Litoraneos, bastante mais HOYOS que as forruacoes
anteriores, recobrem aproximadarneute 13. 000 km-.

A grosso modo, essas forrnacces se cornportam como um grande mo
noclinal, formado pelas sedimentacoes gondwanicas e capeadas pelas
efusivas basalticas, mergulh ando em direcao ao eixo do rio Parana,
apoianclo-se sobre 0 escudo xituado na poreao SE do Estado. A coluna
geologica e a seguinte .
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As formas do relevo gaucho, reproduzem duma maneira mais ou
menos fiel as fei~6es da estrntura geologica subjacente, fazendo ressal
tar as formacdes mais duras cr istalinas, em relaeao as mais moles sedi
mentares.

o aspecto atual do relevo, e, portan to, comandado quase que COID

pletamente pela estrutura, sendo qu e os movimentos tectonicos, tiveram
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um papel em parte secundario, nas suas grandes linhas fundamentais,
com algumas excecoes,

As grandes linhas do rolevo, apresentam 0 seguinte aspecto:

PLANALTO BASAW.'IeO - Fonnado pelas ef'usivas da Serra Geral, que
coroam as f'orrnacoes gondwanicas subjacentes, constitui parte integrante
do grande Planalto Meridional Brasileiro.

Apresenta-se como uma extensa superf1cie ondulada, entalhada pelos
rios volumosos que 0 drenam, os quais, ao cortarem essa supcrficie estru
tural, encaixam-se aproveitando as diregoes pref.erenciais das juntas bem
como linhas de falha, dando origem a vales profundos, verdadeiros
caiions, em que as encostas descem sob forma de patamares escalonac1os,
rrsultantes da disposieao das juntas, em cada um dos dcrrames, as quais,
detenninam a formacao do patamar ou da perau em face de sua dispo
sic;ao horizontal ou vertical.

Na sua grande maioria, os rios do Planalto, correm sobre a rocha,
sendo 0 deposito aluvial, formado principalmente pOI' seixos rolados ou
argilas, pequeno on inexistente. Sornente no Rio Uruguai, os depositos
aluviais adquirem Ulna certa expressao, formanc1o terraces.

BORDA DO PLANALTO - A face que limita 0 planalto voltada para
o sul, e formac1a POl' uma escarpa, profunc1amente entalhada, recoberta
pOI' matas, apresenta tres segmentos distintos :

a - A porcao litoranea voltacla para Este, que vai desde a divisa
com Santa Catarina ate Osorio. Aprescnta-se como um parcdao quase
abrupto, entalhado em forma de profundos sulcos, pelos rios que descem
para 0 mal'. Constitni a porcao rnais elevada e de maior desnivel,

b - 0 setor que vai desde Osorio ate Candelaria, apresenta-se como
o mais crodido e recortado, descendo sob forma de patamares ate a pla
nicie do J acui. 0 desnivel oscila entre 600 e 900 m, sendo que a faixa
de retalhamento alcanca 40 Km de largura.

c - De Candelaria ate proximo de S. Borja, a borda apresenta
um unieo degrau que vai diminuindo para oeste, sendo entalhado em
vales profundos pela drenagern que desce para a Planicie do -Iacui e do
Ibicui,

DEPRESSAO PERIFERICA - Encaixada entre os derrames basalticos pOI'
um lado, e 0 escudo pelo outro, forma uma extensa planicis, doprimida
em relaeao as f'ormacfies citadas,

Apresenta a forma dum extenso Y cujo eixo e assinalado pelos rios
Ibicui e Santa Maria pOI' um lado e ,} acui pOI' outro. E formada pelos
sedimentos gondwanicos, nao capeado pelo basalto, estando atualmente
profundamente rebaixados pela mais potente rede hidrograf'ica gaucha.

Acompanhanclo 0 eixo dos rios, aparecem grandes planicies fluviais,
esculpidas em forma de terraces, formados pOI' sedimentos modernos.
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PLA NALTO CRISTAI~INO - Formado pelo Escudo Ri o Grandens e,
apresenta-se como urn bloco ar queado, no qual, um periodo de erosiio
antiga nive lou as diferentes formacoes litologicas, h oje em fase de
re eseulturacao.

A su perficie desse pl analto, e levemcnte onrlulada, apresentando,
por vezes, acima da sup er ficis do cr ist alino, topes tabular es de encostas
abruptas, que correspondem as f'ormacoes sedimentares da serie Camaquii,
os quais, se mantem como restos testemunlios duma violenta f ase de erosao
post-eretacea, a qual pos a mostra as linhas estruturais, fazendo com
qu e os quartzites e xi stos se apresentem sob for ma de p equenas serrauias
cujas linhas de cr ist a coin cid em com 0 plan o de eseult urae ao das demais
formacoes litologicas do escudo.

PI,ANIClE DO RIO URUGUAI - Os sedimentos gondwanieos, mergu
lhando para oest e, na s proximidades de Livramento, Rosario, Alegret e,
formam urn monoelinal, coroado pe las efusivas basaltieas, e seccionaclas
do Planalto Basaltico pelo ri o I bicui, aprosentam, na parte frontal
do derramo volt ado p ar a est e, Ulna escarpa de cu esta be rn nit ida cuio
reverse me rgulh a snavemente em direcao ao Rio Uruguai , consfituindo
o qu e chamam os de P lanicie do Ri o Uruguai .

A sua supe r f'ic ie e suavemento onrlulada, sendo mais violentamen te
entalhada pe lo rio Ibirapuita . A medida que nos aproximamos do
Ibi cui , 0 front da cues t a apresen ta -se mais erc d ito e esfacel ado, ch eganrlo
quase a desaparecer, deixando somente alguns testemunhos d e arenito
si licificado , qn e se apresentam na paisagcm, como torre« isoladas de
topes pIanos.

PLANICIE LI'l'ORANEA - Ocupa uma f aixa de lar gu r a va r iavel ao
longo de todo literal do Ri o Grande do SuI.

Apresenta-se como uma superf'icie quase dest itu ida de movimenta
gao, a nao ser numa faixa duns 500 m de la rgur a na porciio costeira,
onde dunas moveis e fixas, com uma dezena de metros de altura, p er 
turbam a homo geneidade t opografiea.

Contigua a faixa de dunas, aparece 11In colar de lagoas, paralela s
a cost a, em geral com forma de eoraeao, separ ando a super f'icie scm
movimentaeao da l inha de dunas .

CONDIQOES CLIMA'l'ICAS

o clima tem papel impor t ant e na r econst it u icao, bem como na OSCl 

lagao dos lencois f'reaticos, dai a nec essidade do seu conhecimento, nao
som ente quanto a distribuicao das precipitaeoes, como tambem a sua
variacfio periodica, evaporaeao e temperatru-as.

o Estado encont ra-se dentro dum unic» grande t ipo climatieo,
segundo a classificacao de K oppen; 0 MESOTERMAL, designado p ela let r a C,
apresentando as medias do mes mais frio ent re ]flOC e -:3°C.

-
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As chuvas dist ribuem-se durante todo 0 ano, 0 qu e permite classif icar
o clima no gr upo Cf, .A t empe rat ura e a nebulosidade originam variacoes
locai s nas qu ai s 0 re levo e proximidads do mal' tem um papel cap ital.

P RE CI PITAQAO E H EGI ME DE E STIAGEilI - A distribui cao das chuvas,
durant e todus as est acoes do an o, fa r ia super a inexi st en cia de estiagem no
Estado, fato qu e nao se verifica , devido a.s variacoes peri6dicas do volume
de preeipitaeao, bem como devid o a inf'luencia de or de m pedologica ,

Observando-se a curva de preeipitaeao medi a em qualquer estaeao
met eorologi ea , ve r if ica-se qu e e pequen a a di fe re nca entr e as ehu vas qu e
caem nos meses mais quentes e nos mais Irios. Sendo a media a n na l de
preeipitacao su pe r ior a ] 400 mm, conside rando-se as temperaturas, nao
deveria hav er est iage m no Estado. E st a ocor r'e, entretanto. periorlica
mente, em espec ial na f'ronteira oest e.

Esse fato, it pi-imeira vista paradoxal , pode SCI' explieado se obser
varrnos os segu intes f'atos :

a - Em c1 rtl'rminadas areas do E st ad o, em face de condicces espe 
ciais, os solos sao p ouco profundos, p or vezes njio pos suindo mais de 10 em
de espessura , on sendo muito argilo sos, possu ern baixo indice de permca
bilifladp.

b - As eh uvas de inverno sao de pequena intensidade e prolonga 
clas, e as d e verao cnrtas e de gra nde intensid ad e,

Combinando esses f'at os en t r e si, p odemos conc luir qu e:

1 - Nus <1 l'eas em que 0 solo e p ouco espesso, haven do 11111 periodo
prolon g-ado sern ehuv as, p ed e ocor re r um fe nomeno de est iagem, 0 qu al e
tanto mais aeentuado quanto maior for () munero de dias sem chuvas
ou maror a t emperatura.

2 - A d iversidads da intensidade de precipitacao, na s varras esta
c;o es do ano, favo rece m a estiagern no verao, uru a vez que n essa epoea as
prccipitacoes sao de grande intensidad e e pouea duraeao, nao dando
tempo pa ra a inf'iltracao das aguas n os solos, na grande maioria p onca
psrmeaveis .

A exi ste nc ia de zonas de grande freqiiencia de nevoeiro, bem como
dl' t emper aturas menos acentuadas, principalmente nas zonas alt as, nao
perrnitem a ver ifi eacao dum periorlo de est iagem acentuada.

Conc lu indo , podemos dizer qu e a r ecarga dos len cois f'reaticos se faz
com bastante regularidade, njio obst ante as eon dicoes climaticas : com
ef eito, as est iagens nao ocorrem tod os as anos, nao ehegando a prejudiear
us len eois de <1gua profundos.
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PROVINClAS HI DlWGEOL6GICAS DO ES'l'ADO

A ohse rvacao dos fatos geologicos e geomorfo16gi cos, em face do
comp or tam ento dos aquiferes, nos levaram a conduit' pela grande imp or
tancia que esses fatores tern na caracte r izacao das poss ibilidades hidro
geo16gicas do Estado, uma vez qu e as coudicoes climaticas te111 U1l1a in
flnencia reduzida.

P LANALTO BASALTIUO - Coust itu irln pelos derrames da Serra Geral,
cobre tada a metaele norte do E stado.

A espes su ra elo basalto e bastante variavel , eheguudo a alca near
1 .200 111 nas proximidades de Torres, af'inando-se, a grosse modo, para
S, alca neando espessuras inferior es a 400 m. Forma uma cober tu ra
continua que eape ia as formaefi es seclimentar es do Gondwana, as quais,
vao af'lora r ao sui do Planalto, contornando os derram es em tocla
extensao.

o contacto com os arenites, sabre os quais derram a-ss com descon
formidad e ( rl iscor dancia eros iva ) , apresenta um ni vel de contacto, muito
variav el, em t odo Estado, oscilando ent re 3 m acim a do nivel do mar
em Torres ate 250 11l em Livrameuto.

P ara oeste duma linha t raeada ent re Sta. Maria e Lages, 0 ba salto
apresenta in tercalacoes de arenit e, sob forma de lentes de exte nsao
variav el, njio sendo conhecid o ncnhum afloramento para SE dessa linha.

As f'alhas que atingiram 0 basalto, sao de difieil observacao, no
eutanto se as tem observado com duas direcoes bem definidas: uma K 50

!W "'IV e a outra N 10 - 40 E , est a ultima ados brasilidss.

Os basaltos em si, nao apresentam boas coudicoes el c armazenamento
cl'agua, sen do que os basaltos amigelal6icles, que pod eriam apresentar
alguma espe ranca, sao em geral, for mados pOI' amigdalas njio intercomu
nicadas, e na maioria das vezes, p reenchidas por mineralizaeao de carater
secundario, alem do que pode, P Ol' dis solu cao de elementos sohi veis, nel es
contielos, tornar as aguas duras, de tal forma, qu e impossibil ita a sua
utilizaeao. Em outros casos, se bem qu e muitos raros, a miueral izaeiio
vem aeompa nhad a de sulfates de cobre, qu e enve nenam a ag ua , on por
f'luor etos, qu e di ssolvidos, provocam a fluorose nas populaedes.

Encontram os zonas de grande pro tlutividade, principalmente nas
areas afeta das p or fencmen os tecton icos, enquad ran do-se nesse caso, as
faixas tect oni cas ref eriela s pOI' Leinz (1949) , bem como as da s areas pro
xim as as fon tes minerais elo E stad o, al caneando prcducfi es ela ordem de
20 .000 li trosjhora, enquanto qu e nas outras areas d o Planalto, as prodn
goes sao de 10 ,000 litrosjhora para bai xo.

A tentativa de obter agua elo arenito subjacente, perfurando a capa
basaltiea, njio sendo impossivel , Ii no entanto inviavel , pais rlevido a
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estrutura geral da ba cia do Parana , e da propria espess ura do basalto,
nessa regi s o, torna-se antieconomico qualquer emp ree n d ime nto dessa
esp ecic.

Existem arenitos intertrapeanos, mas a su a Iocalizaeao e muit o pro
bl emati ca, vi st o a sua irregular distribuicao.

A morfogen ess vem modif'icar as cond icces do Planalto, nas proxi
midades de sua borda , em face do qu e, vamos tel' do is aspecto s distintos :

a ) - A Borda Superior - As iir l'as compreendidas dentro desta
faixa , apreseut am poucas possibilidades de permitirem boas eondicoes
para um aqiiifc ro razoavel. Situada na faixa de ruptura do declive, as
agnas qu e por ventura se infiltram, lJO Planalto, vfio surgir na esear pa,
af'lorando sob forma de Fontes, cscapando-se pela encosta, A escult ur a
c;ao elestes salientes, torna reduzida a ii r ca ele retencao d 'agna.

b ) - .A Borda Inferior - Onele a Borda do Planalto desce sob for
ma de patamares, vamos encontrar um a [u'en morfologicamente madura,
onde a espessur a da cobertrrra basal t ica ~ bern menor, into ate 200 m.

Nesta zona, as perf'uracoe» podem alcanear 0 arenito subjacente. onele
e poss ivel obter grandes vazo es, supe ri ores a 10 .000 Iitros p or hom.

DJ~PRESH,i.O PERu'BRIe:\. - A area deprimida hipsometricamente, no
Estado, c fo rrn ada pel o afloramento das forrnacoes sedimeutares goudwa
nicas, apresentaudo eou di cdes var ia veis quanto a eapaeidade e comp or
tamento como aq iiifero .

Apresent am-se em camadas P OllCO inclin adas qu e mergulh am em di
re gao ao cixo do ri o Pat-ana , f ormanclo 11m vasto sincli ua l, C11 jo eixo e
aproximadam entc 0 curso do ref erido rio.

E stes sed imen tos possuem 11 d ireciio dos mergulhos bastante varui
veis, qu e vao, desrle 'V ate NJ\"'\V aprox imadamente, acompanhando a
grosso modo os mergn1hos do embasameuto cri st a lino, Em ge ral e dado
como normal 0 fmgulo de mergulho de todo nacote como da orrl em de
l Oa 1.;50 graus, podendo haver dis cordftncias, locais motiva rlas por feud
menos t ectonicos.

A observacao do eornportamento desses sedimentos. nas minas exis
tentes, atestam a existencia dum grande mnnero de f'alhas que r etalham
o pacote, sendo elas, muitas vezes n os seus planes, injetados com cliques
de diabasio, que cortam os sedimentos em va.rias direcoes, Clue muitas
vezes nao coinc ielem com os eixos das linha s tectOnicas.

Existem f'alhas com mais de 100 m de rejeito, bem como outras
ba seuladas com mais de 12 Kill de ext ensao conhecida ("Machado e
Cast anho , 1(56 ) .
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Estas in t rusoes e fulhamentos atingirarn tambem as ef usivas basal
t.icas , deixan do, nao somente cliques, como sills metidos pntrE' os pianos
de est r at if icaeao das sedimeuta res, por sua vez tambem eortarlos pOl'
diq ues.

o Itarar e aprcsenta condicoes mu it o di f iceis para flgna, sendo que
some nte na base da coluna, quan do nao metamor f izada, va mos encon trji-Ia ,
entre os conglomera dos. 0 tilito n ao f'avorece as coudicoes de permea
bil idarle para u m hom aqiiifero .

o P al er mo, por xer formado po r arenites f inos P xiltosos e desinte
re ssantc para a pesquisa d 'a.gona. 0 Rio Bonito, aprrsentando as vezes
pal' baixo dos fo lhelhos car bon osos, horizontes aren iticos que sao bans
prodntores d 'ag ua, os quais em face (10 seu confin am en to, e de suas con 
c1igoes particu lares d e dep osicao, podem nos Iornec er fenomenos de arte
sianismo, bern como de semi-surgencia.

o mcrgulho dessas caniada s em dir ec;ao a N e N'W, f az com que a
profu n didade dos pocos cresca nessa direcao na ordem ele 14 a 16 m
por Ion, da ndo grau des possibilidades de ar t esianismo e miner al izncao
das aguas,

Tanto a Seri o P assu Dois como a Santa Ma ria, sao em gera l pessimos
aquif'eros ; A for macao Santa Maria e a Clue ap rescnta as p iores condi
goes, vis ta prcdominarem as argilas e arenites f in es com elevado t eal' de
cimen t o argiloso, a qu e th e d iminui ou mesmo, elimina a porosidade.
Salvo nas areas em que ocor re m entre as argilas, deposi tos arenosos,
pcdem em condicoes espeeiais, f'or uecer otimas p1'o(lnCjoPs, i nclusive arte
sia nismo, como OCOITl" em Vcn ftncio A ir es ,

Os ar en ites Botuca t u, eons t ituem in rlubitavelm en t e 0 nosso inelhor
aqirif'ero, rnesmo assi rn em termo s. E x istent p equ en as fl reas, onde esse
arenito, apresenta-se com manchas brancas de caolini ta, q ue d iminuem a
porosi dade, pelo preenchimento dos pores, como ocorre n uma faixa que
vai desde Cn.i ate 'I'aquara , em que as pe cos tem rendiiucutos da ordem
de 1 . 000 lit ro s / hor a . Outras vezes a porosidade e dimiuuida pe la cober 
tura e cimentacao rla massa clo ar en it e, por oxide de ferro, formnndo
uma ca rapaca impermeabi lizante,

Na fuixa compre en d id a entre 0 Planalto ea " euesta " () aren ite e 0

ba sal to en t r osa rn -se f'orrn an do urn "cole ha de rr-t alhos" 0 que p ermite
enco nt ra-Io af'Ioiando ou a pvquen a p ro f undidade. Em ge1'al este aco m
pilllha a li llha (le esca1'pas que 6 fOl'lllacl a pe la bor<la cl0 Planalto e pelo
F'ront da "Cuesta" da P lanicie do R io Urug'uai.

E m geral as falhas Cjue atingiram as formaCjoes gon dwil.nicas, ao
cOll t l'al'io elo qu e se era cle SUpaI', nao favo1'ecem as con dic;oes d e anna
zenmllento d'ilg na , pois l101'l1Htlmente sa o pl'eenchillas p elns in trusoC's de
cliabiisio on pOl' al'g'ilas, sC'llclo Cjllase semprc secas.
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PI~ANAL1'O CRIS'l'ALINO - De maueira g-eral {> uma das piores areas
do Estarlo, se nao a pial' para 0 ellcontl'O (Ie agna.s subterrftueas.

Formado pelos gnaisses arqueanos, apresouta manchas de forma goes
mais recentes, como xistos e granites algouquianos e f'ormacoes sec1imen
tares conhecidas com 0 nome de Serie Cam aqua, Marica e conglomerac1o
Seival, essas ultimas afetarlas pOl' injegoes cl1~e as metamorf'izaram em
parte.

As rochas metamorfieas apresentam, geralmente, xistosidade otieu
tac1a entre N 30 E' 45 E.

As forrnacoes, foram peneplauizadas, possivelmentc no paleozoico;
sobre 0 perieplauo depositaram-se as f'ormacoes sedirnentares mais recentes.

Em face dessa complexidads Iitologica, bem como dco fenomenos
tectonicos que atingiram a Cristalino, podemos «neontrar algumas areas
menos rlesfavoraveis para a ag·ua.

a - As forma<;oes sedimentares, anteriormente referidas, quando nao
se apresentam metamorfizadas pelas intrusoes de quartzo porf'iro on ande
sito, apreseutam condicdes bel stante razoaveis para a obtencao d 'agua .
Deve-se tel' muito cuidado com relacfio as suas espessuras, pois por vezes,
desgastadas pelas ercsao, apresentam possancas muito pequenas, que nao
aconselham a perfuracao.

b - Deutro das crista linus prnpriamente ditas, as rochas Jigadas
ao algonqniano, como ox xistos, apresentam pal' vezes condicoes relativa
mente favoravei« para {lgna. Na mina de Andradas em Cacapava, urn
f'uro de sondagern para a pesqnisa de cobre, executarlo dentro dos xistos,
deu ag'lla com artexianismo, em quantidado regular.

c - As roclias relacionadas ao arqueauo, bem como as granit os
algonquiauos, arrasados pela erosao, quase atr as raizes, em face do
processo de peneplanisacao, constituem zonas bastants pobres em [lgua.
Temos no entan to que assinalar as exceQoPs resultantes dos f'enomenos
de faJhamento que atingiram 0 cristalino. No eritanto «xistem dificuldx
c1es a serem venr-idas, principulmente no C1UP se relaciona com a local izn
gao dessas falhas,

PLANlcm UInJGITAIA - Para 0 Snl do rio Ibicui, estendendo-se atraves
da fionteira uruguaia, aparecem as planicies suavernente onduladas qUE'
se estendem desdr a escarpa, com os aspectos tipicos de "r-nesta", ate as
margenx (10 rio Unumai.

Nesta ~.1'ea porlem sel' distinguidas as seguinre« coudicoes :

a - A zona basalt ica, cuja espessura, nfio P exatamente conheci.la,
mas ao que indicant as observacoes realizadas, esta proxima dos 200 m,
As perfuracoes clent1'o do basalto, nao c1eram resultados mnito satisfa
tories, m<tntenclo-se nomlaJmpntp pntrE' 2.000 p B. 000 litros/hora.
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b - Os arenites intertrapeanos, formam lentes eonf in adas, cu j a
produtividada e regula r, alcancando uns 8. 000 Iitroa/ lioru. A dificul
dade maim', C a sua localizacao , pois apresentam u ma distribuicao irre
gular, e muitas vezes niio rece bem af lue ncia d 'agua suf iciente para npor
o debit o, baixundo JlOl' isso a vaziio dos poeos n ell'S perf'urados.

c - 0 ar en it e do embasarn ento, cuja profuu tlirlade cleve ainda ser
estudada eon venien teme nte, eonst itni urn graude aqiiif'ero, permitinclo
otimos r endimentos, conforme n os mostrou uma son dage m r ealizada em
Artigas, (Ur ugn ai) clando 10 .000 litros / hor n em surge neia , sem uso de
bombas,

Na s areas de maier desgast e do coroameu to basaltico, as espessuras
da efusiva sao ba stante reduz itlas, nao alcaneando 100 m, perrnitindo
qu e 0 arenite do embasa mento, sej a H cilmcnte al can eado. POl' vezes , 0

desgaste foi tfio grande, que p er mitin 0 afloramento clo Botucatu por entre
as jauelas de <:' r osao do basa Ito .

PIJAN ICLE LITOIt AN EA - () litor al do Rio Grande do S uI, apresen ta-se
com largnra variavel, senrlo f'orm ado por depositos r ccentes no tope ,
sobrepondo-se a Iormacdes ma is antip:as que sepncontl'am, hoje em dia,
ab aixo (10 nivel atual (10 mal'.

Em Tones, sao as fo rmacoes gondwanicas qu e estao re cobertas pelos
depositos rec entos, euquanto que ern P elotas sao as formar;oes terciarias,

A ait uaciio pecnliar dessa pl anieie, encosta da ao mar, vai influir
de forma marca ute sobre as ca racte rist icas hi rlr ogeologi cas locai s, Em
grande parte, os sedimentos sao bastant e poroses, sendo portanto passi
veis de contaminn eao pe las {lg'nas do mal'. De maneira generalizada,
p odemos en eont ra r as seguintex condicoes :

a - .As d nuas const ituent um dos boris aqiii f'ero s, ma s a pvofundi
dade de captaeao deve ser limitada pel as condieocs do ni vel das aguas
do mal' em face de se est abelecer , clentro das dunas, uma linha de con
tacto en t re as [lg'nas salzadas par baixo e doees por cima, a qual , mer
gulha em direcao ao cont ine nte .

b - As {W:uas profundas sao salobras, mas com grande r endimeuto ,
P erfuracfies iealizadas em Torres rom 188 m, deram aguas salinizadas,
dentro das fOl'mac;or s permo-carboniferas, com vaz oes supei-iores a 15 . 000
Iit rcs /hora,

c - A faixa interua, situada do out r o lado das lagfias, apresenta
uma cobertura sedimentar bastaute esp essa . Em Pelotas f'otam en con
trades 150 m de sed imen tos supos t amente terciarios, apre sen ta ndo boa s
condicoes como aquifer e, hav enclo no ent anto a dificuldacle de que. elll
muitos casos, em face (las cond igoes peculia re s clos fa cies de deposigao.
s·er em as ag-uas, p Ol' vezes, bastante duras.
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INTERFERENCIAS

o cone de influeneia, dum pOQO em bombeamento, varia em funeao
de sua vazao e permeabilidade do material no qual foi perfurado, A
experieneia que temos em varias zonas do Estado, permite-nos dar urn
quadro aproximado das distancias neeessarias entre dois pceos contiguos,
afim de que nfio se verifique 0 fenomeno da interfereneia. Esses dados
sao empiricos, resultantes da observacao realizada em pecos abertos pela
Secretaria das Obras Publicas do Rio Grande do SuI.

FORM.A QAO GRANDLOMETRIA
g f'PAQAMENTO

LITOL6GICA MiNIMO

Planicies aluviais areia fina 250 m

" media 300 m

" grossa 400 m
Basalto pouco fendilhado 100 m

muito " 150 m
Arenito Botucatu muito argiloso 100 m

PO:Jco argiloso 250 m
Formacao Santa Maria argilas e arenites 100 m

areias medias e
grossas 300 m

Permo - Carbonifero 200 III
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