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Resumo – O presente trabalho avalia as relações entre as características faciológicas dos derrames 

da Formação Serra Geral e seu comportamento aquífero. Esta análise foi realizada no âmbito do 

Estado de Santa Catarina. Foram utilizados todos os dados de poços registrados no SIAGAS-CPRM 

que captam água dos aquíferos fraturados da Formação Serra Geral, além da discretização espacial 

dos respectivos Fácies, conforme cartografados pela CPRM. Os gráficos das frequências 

acumuladas das vazões específicas dos poços tubulares evidenciam que existem diferenças 

expressivas de comportamento hidrogeológico entre cada um dos Fácies. Significa afirmar que a 

morfologia dos derrames é um fator importante a ser considerado na circulação de água subterrânea. 
 

Palavras-Chave – SIAGAS, vazões específicas, Fácies da Formação Serra Geral. 
 

HYDROGEOLOGY AND FACIOLOGY OF THE VULCANIC SEQUENCES 

OF THE SERRA GERAL: THE SIAGAS AS AN ANALYSIS TOOL 
 

Abstract – The present study evaluates the relationship between the faciology and the 

hydrogeology behavior of the volcanic sequences of the Serra Geral Formation, within the State of 

Santa Catarina, Brazil. The tubular wells registered in the SIAGAS-CPRM exploiting groundwater 

from each one of the distinct Facies of the Serra Formation were analyzed. The trends shown by 

their specific yield accumulated frequencies suggest that their aquifer properties may be strongly 

affected by the volcanic spill morphology. 
 

Keywords – SIAGAS, specific yield, Serra Geral Formation. 
 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a relação entre a faciologia dos derrames 

vulcânicos que compõem a Formação Serra Geral no Estado de Santa Catarina (SC) e a 

produtividade dos poços tubulares que captam suas águas subterrâneas. Trata-se de uma abordagem 

cuja hipótese reside no fato de que a morfologia destes Fácies sejam determinantes na circulação 

local de água subterrânea nos respectivos maciços. Desde já se destaca que este trabalho baseia-se 

no mapeamento geológico regional gerado pela CPRM e na respectiva discretização faciológica, tal 

qual proposta, assim como nas informações que constam no banco de dados SIAGAS, operado e 

mantido pela CPRM. 

 

ARCABOUÇO GEOLÓGICO 

O arcabouço geológico baseia-se no Mapa Geológico de SC 1:750.000, elaborado pela CPRM 

em 2008, conforme a Figura 1. Ampla porção de SC é coberta pelos derrames vulcânicos da 

Formação Serra Geral. À medida que novas informações a respeito da origem, evolução e 

características do magmatismo vão sendo desenvolvidas, torna-se indispensável contar com 

abordagens de caráter estratigráfico para dar conta de suas variações composicionais, texturais e o 

próprio arranjo entre os derrames. As primeiras sugestões de compartimentação das 
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heterogeneidades do vulcanismo da região remontam à década de 70. Bellieni et al. (1984) 

individualizaram os primeiros conjuntos litológicos com a caracterização química das unidades 

ácidas e a distribuição geográfica das rochas básicas. Roisenberg (1989) apresentou a cartografia 

das rochas vulcânicas da porção meridional da bacia e as separou em básicas, intermediárias e 

ácidas. A cartografia realizada por Roisenberg (1989) foi estendida por Nardy et al. (2001) para a 

porção centro-sul da bacia e por Marcus Freitas et al. (2002) para o oeste de SC, com a 

caracterização e detalhamento dos diferentes litotipos definidos por Bellieni et al. (1986). Wildner 

(2004) identifica e sistematiza a caracterização faciológica. Mais recentemente, Wildner et ali. 

(2007) propõem a discretização estratigráfica para os derrrames, sugerindo a denominação de 

Grupo, no qual os Fácies adquiriam status de Formações. 

 

DESCRIÇÃO FACIOLÓGICA 

A divisão faciológica atual foi baseada em propriedades físico-texturais de derrames e 

subsidiada por características litoquímicas, geofísicas, além de interpretações de imagens Landsat, 

acompanhadas da análise de afloramentos e do empilhamento dos derrames. Neste sentido, torna-se 

relevante identificar variedades texturais e estruturas vulcânicas cuja organização esteja associada à 

reologia do magma, aos processos de emplacamento e a trajetória de cristalização. Dentre os fatores 

que controlam a forma dos derrames cita-se: (a) forma de topografia e características físicas do 

substrato; (b) volume de lava extrudido; (c) forma fissural e taxa de efusão; (d) viscosidade do 

magma; (e) circunstâncias especiais, tais como taxa de resfriamento e conteúdo de fenocristais. Até 

o momento, para SC foram definidos e cartografados os seguintes fácies: Campo Erê, Caxias, 

Chapecó, Cordilheira Alta, Gramado e Paranapanema. Ressalta-se que esta discretização 

faciológica é considerada preliminar e cobre apenas sua metade oeste. A Tabela 1 sintetiza as 

características principais dos Fácies mapeados. 

 

ARCABOUÇO HIDROGEOLÓGICO 

De forma análoga à litoestratigrafia, a caracterização hidrogeológica dos derrames que 

compõem a Formação Geral também enfrenta dilemas em relação à diferenciação de unidades 

hidroestratigráficas, a começar por definir os próprios critérios que para ela concorrem. O estado da 

arte do conhecimento hidrogeológico da região já reconhece que estes derrames desenvolvem 

aquíferos anisotrópicos e heterogêneos, onde o fluxo é, em grande medida, controlado por suas 

descontinuidades. As descontinuidades tectônicas, estudadas através dos traços em superfície e 

perfis de sondagem, tem sido objeto frequente de análise quali-quantitativa. Áreas com maior 

produtividade aquífera estão geralmente associadas a zonas de fraturas de alta transmissividade. A 

identificação destas zonas é, em muitos casos, um processo problemático e randômico. À medida 

que o comportamento faciológico dos derrames se amplia, pergunta-se se o conjunto de variáveis 

que os descrevem não deveriam ser utilizados como critérios de diferenciação hidrogeológica. Esta 

é, na verdade, a hipótese que motiva o presente estudo, o qual teve como base metodológica os 

trabalhos desenvolvidos por Fernandes e Rudolph (2001). 
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Figura 1 – Mapa Geológico de SC mostrando as áreas aflorantes da Formação Serra Geral e seus respectivos Fácies. Os pontos escuros 

 representam os poços tubulares registrados. (Adaptado de CPRM, 2008)..
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Tabela 1 – Síntese das informações faciológicas da Formação Serra Geral para o Estado de Santa Catarina. 
Características / 

Fácies 
Campo Erê Cordilheira Alta Paranapanema Chapecó Caxias 

Espessura 

derrames de 25 a 40m, 

totalizando espessuras 

de até 200m 

derrames de 5m com 

lóbulos decimétricos, 

espessuras totais de 

350m 

em média em torno 

de 100m 

derrames de 40 a 

60m, espessuras 

totais de 270m 

derrames de 80m 

chegando a 

espessuras de 450m 

Forma do 

derrame 

alto, volátil, fluxos 

inflados, compostos, 

pahoehoe, superfície 

em corda, lavas em 

bloco 

alto, volátil, fluxos 

inflados, compostos, 

pahoehoe,superfície 

em corda, lavas em 

corda 

alto, volátil, fluxos 

inflados, compostos, 

pahoehoe, superfície 

em corda, lavas em 

corda 

espessos depósitos 

tabulares com 

bandamento de lfuxo 

fluxo laminar a 

turbulento com 

muitas estruturas de 

fluxo 

Rocha/ 

Composição 
basaltos 

basaltos a basaltos 

andesíticos 

basaltos a basaltos 

andesíticos 
riolitos a riodacitos riolitos a riodacitos 

Disjunção/ 

Entablatura 

disjunções irregulares, 

blocos decimétricos a 

métricos, fácies 

curvilíneas côncavo-

convexas 

disjunções 

irregulares, blocos 

métricos, fácies 

curvilíneas côncavo-

convexas 

padrão colunado 

irregular com blocos 

maciços métricos 

delineado por fraturas 

curvelíneas 

disjunção tabular 

proeminente no topo 

e na porção média 

basal com disjunção 

tabular regular e 

desenvolvida, 

porção central 

maciça 

Vesículas 
densamente 

vesiculados 

densamente 

vesiculados, pipes 
decimétricas no topo eventuais eventuais 

Sedimentos 

intertrápicos 

intercalações  

presentes 

intercalações 

frequentes 
ausentes ausentes ausentes 

Brechas e 

peperitos 

autobrechas  

frequentes 
muito alto eventuais autobrechas eventuais 

dobras de fluxo, 

autobrechas no topo 

e derrames 

intercalados com 

sedimentos 

vulcanogênicos 

Fonte: Modificado de Geologia e Recursos Minerais do Estado do Paraná, CPRM, 2006. 
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METODOLOGIA 

Os poços tubulares utilizados neste trabalho encontram-se registrados no SIAGAS (Sistema de 

Informações de Água Subterrânea). O banco de dados foi manipulado em ambiente de 

geoprocessamento a partir das manchas de ocorrência das rochas pertencentes à Formação Serra 

Geral e os seus respectivos Fácies. Foi obtido um total de 1500 poços tubulares, dos quais foram 

extraídas as informações de vazão (Q), níveis estáticos (Ne) e níveis dinâmicos (Nd). Deste total, 

25% dos poços continha ensaios de vazão, conjunto a partir do qual, determinaram-se as vazões e 

níveis estáticos correspondentes a 12 horas de bombeamento. Estes dados são considerados mais 

representativos para estimar o comportamento aquífero. A Tabela 2 ilustra as estatísticas básicas das 

variáveis utilizadas para cada um dos Fácies considerados. 

 

Tabela 1 – Informações básicas dos poços nos distintos Fácies. 

Fácies / Informações 
Média (  ) e 

Desvio Padrão (s) 

Profundidade 

(m) 

(Nd-Ne) 

(m) 

Q 

(m
3
/h) 

Q/s 

(m
3
/h/m) 

Indiviso 
   120,53 37,03 12,90 0,98 

s 90,24 29,77 11,27 1,56 

Paranapanema 
   113,89 42,21 11,20 1,16 

s 43,52 35,27 9,70 2,52 

Cordilheira Alta 
   53,55 9,67 9,67 1,48 

s 39,07 7,58 7,58 2,50 

Campo Erê 
   132,67 24,38 7,01 0,64 

s 27,51 26,05 4,98 0,62 

Chapecó 
   131,65 52,56 8,71 0,66 

s 53,71 41,44 6,39 1,23 

 

De posse destas informações, para cada poço foi calculada a vazão específica (Q/s), conforme 

indicado pela Equação 1. 

 

    
 

       
, em m

3
/h/m        (1) 

 

Os valores de Q/s para poços agrupados por fácies foram dispostos em gráficos de frequência 

acumulada, conforme ilustrado pela Figura 2. De forma complementar, os mesmos dados de Q/s 

para cada Fácies foram correlacionados com os seus respectivos dados de vazão. O resultado pode 

ser observado na Figura 3. 
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Figura 2 – Distribuições acumuladas das capacidades específicas dos poços agrupados por Fácies. 
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Figura 3 – Exemplo de gráficos de dispersão entre vazões (Q) e capacidades específicas (Q/s). 

 

RESULTADOS 

Nas curvas de distribuição acumulada de Q/s ocorre um descolamento dos valores em 

praticamente todos os percentis, evidenciando que, em parte, a produtividade aquífera encontra 

relações de causa e efeito nas características faciológicas dos derrames. Poços nos Fácies 

Cordilheira Alta e Campo Erê resultam mais produtivos que poços nos demais Fácies, ao passo que 

poços completados no Fácies Chapecó apresentam os mais baixos Q/s ao longo da curva. Os 

gráficos de dispersão entre Q/s e Vazão, por outro lado, também fornecem diferenciações 

interessantes. 

 

CONCLUSÕES 

O banco de dados SIAGAS para SC permite realizar análises que vão além da simples 

determinação de parâmetros hidrogeológicos médios e caracterização geral dos poços. Esta 

possibilidade advém da grande quantidade de poços registrados e das consistências que vem sendo 

impostas ao banco de dados. Quanto mais completos e consistidos forem os dos dados de entrada, 

desafio atual do projeto SIAGAS em nível nacional, mais completas e inovadoras serão as 

avaliações possíveis por parte da comunidade hidrogeológica. Os resultados obtidos mostram que as 

características texturais e morfológicas dos derrames, tais como foram definidos, implicam em 

padrões de comportamento aquífero e, em específico, de produtividade. Trata-se de uma abordagem 

pioneira em se tratando dos Fácies da Formação Serra Geral. Representa quisás o início de um 

longo caminho metodológico, o qual necessariamente tem de ser complementado através de 

correlações com coincidência e/ou proximidade de estruturas tectônicas, entre outros. 
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