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A PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL



A PLANÍCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL
PCRS

✓32 municípios;

✓620km;

✓33000km2 ;

✓38% de áreas úmidas;

✓Usos da água:

• Abastecimento Público;

• Abastecimento Doméstico;

• Irrigação.
• Fonte: Projeto Lagoas Costeiras



- Aquíferos Livres e 
Confinados

- Formados em diferentes 
Ambientes de Sedimentação 

- Ocorrendo em Diferentes 
Profundidades

≠ Composições Químicas

≠ Parâmetros Hidráulicos

Porém, apesar de seu tamanho e de sua importância é um 
sistema aquífero é pouco estudado!



❑ Muitos poços do tipo ponteira interligando aquíferos;

❑ Poços tubulares são perfurados e acabam captando águas de unidades aquíferas que apresentam
problemas de qualidade. Em função disso, esses poços acabam sendo desativados transformando-se
em possíveis vetores de contaminação;

❑ Como realizar uma gestão eficiente sem conhecimento?

Poços ponteira Poços tubulares

Problemas relacionados a captação e ao uso da água



CONTEXTO GEOLÓGICO 
❑ A PCRS é formada por sedimentos que constituem a parte emersa da Bacia de Pelotas.



CONTEXTO GEOLÓGICO 
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METODOLOGIA

✓ 1074 poços cadastrados

✓ 420   poços selecionados

+

✓ 126 perfis geofísicos 
fornecidos pela companhia de 
abastecimento -CORSAN



Relatórios de 
Poços

Perfilagem
geofísica

Hidroquímica e 
Hidrodinâmica

Caracterização Isotópica

Identificação unidades



UH-1 UH-1 UH-1 UH-1

UH-2 UH-2 UH-2 UH-2

UH-3 UH-3 UH-3
UH-3



RESULTADOS
• UH-1 ; Sedimentos arenosos 

relacionados aos sistemas laguna 

barreira com 15 a 30m;

• UH-2 ; Sedimentos argilosos 

relacionados aos sistemas marinhos 

com 20 a 45m;

• UH-3 ; Sedimentos arenosos grosseiros 

relacionados aos sistemas aluviais  com 

5 a 40m;

• UH-4 ; Sedimentos argilosos (indivisa).

Região norte



Região Central



Região Sul



✓As UH-3 livre e confinada representam os 
melhores aquíferos da região;

✓UH 5 apesar de seu intenso uso apresenta 
produtividade limitada;

✓Dados de NE indicam característica livre das 
UH 1, 5 e 3 livre.

Produtividade dos 
Aquíferos



HidroquímicaUH 2

UH 3 
(livre)

UH 3
(Conf)

UH-1: Ca2+ > Na+ > Mg2+; 
UH-2: Na+ > Ca2+ > Mg2+; 
UH-3: Na+ > Ca2+ > Mg2+;
UH-4: Na+ > Ca2+ > Mg2+; 

UH-1: HCO3
- > Cl- > SO4

2-

UH-2: Cl- > HCO3
- > SO4

2-

UH-3: Cl- > HCO3
- > SO4

2-

UH-4: Cl- > HCO3
- > SO4

2-

UH 1

cátions

ânions



Área 1
✓UH-1 e UH-3 (livre) são caracterizadas

predominantemente por águas bicarbonatadas e
cloretadas cálcicas/magnesianas;

Área 2
✓UH-2, UH-3 (confinada) e UH-5 são compostas

predominantemente por águas mais evoluídas
quimicamente, sendo bicarbonatadas e cloretadas
sódicas.



❑ A interação água/sedimento é o principal

mecanismo de que controla a composição da

água subterrânea.

Predominância de intemperismo de silicatos,

porém com influência de dissolução de

carbonatos e evaporitos.



Isótopos Estáveis



✓As assinaturas isotópicas das águas do SAC

coincidem com as assinaturas isotópicas das

estações chuvosas (inverno e primavera),

mais precisamente entre os meses de junho

e novembro.



origem meteórica das águas do SAC

Poços região Central

Influência da lagoa dos Patos

Poço Osório

Influência da lagoa dos barros 
e da encosta da serra geral

Poços regiões norte e sul

Influência do processo de 
evaporação (áreas úmidas 
abertas)

Grupo I

Grupo II

Grupo III



✓Águas mais depletadas

apresentam valores de δ18O

menores que -4,0‰

✓Leve tendência da água se

tornar mais enriquecida em

profundidade.



❑ UH-1 e UH-3 (livre e confinado) representam aquíferos

regionais com características produtivas e de qualidade

favoráveis a exploração de água subterrânea;

❑ UH-2 e UH-4, apesar de apresentarem boas

características produtivas, exercem a função de

barreiras semi-permeáveis além de induzirem o

aumento expressivo da salinidade das águas

subterrâneas;
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