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SISTEMA DE INFORMAÇÕES HIDROGEOLÓGICAS: UMA 

FERRAMENTA AUXILIAR PARA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

SUBTERRÂNEOS 

Marcos Alexandre de Freitas1 & Andréa de Oliveira Germano2 & Patrícia Wagner Sotério3 

RESUMO --- O artigo descreve o Sistema de Informações Hidrogeológicas (SIH) gerado a 
partir da base de dados resultante do cadastramento de poços tubulares no Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina e de diversos mapas temáticos disponíveis. O Sistema é composto pela base de 
dados de poços SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas); Mapa Hidrogeológico 
do RS; Mapa Hidrogeológico do Oeste de Santa Catarina; Mapa Geológico do RS; divisas 
municipais e IDH; rede hidrográfica; malha viária e Mapa dos Municípios com racionamento de 
água em 2005 e 2006. O SIH foi desenvolvido com a finalidade de fornecer subsídios para ações 
futuras de revitalização de poços e novas perfurações para extração de água subterrânea. Além desta 
função, o SIH também permite de maneira dinâmica agregar vários outros temas de interesse, que 
venham contribuir para o gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. 

ABSTRACT --- This paper describes a Hydrogeological Information System (HIS) based on a data 
bank generated by registers of existing tubular water-wells of Rio Grande do Sul (RS) and Santa 
Catarina (SC) States and by various available thematic maps. The System comprises of SIAGAS 
(Ground Water Information System) database of water-wells; hydrogeological map of Rio Grande 
do Sul State; hydrogeological map of West Santa Catarina State; geological map of RS State; 
municipalities boundaries and Human Development Index (HDI); river network; local and national 
road and rail network and 2005 and 2006 water-rationing municipalities map. The HIS was 
developed to create a solid basis to guide future actions for extending the life of old water-wells and 
also for drilling new wells to extract underground water. Moreover, the HIS allows the user to 
gather other themes that may contribute to the management of the underground water resources of 
Rio Grande do Sul and Santa Catarina States. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A Região Sul do Brasil vem sofrendo nos últimos anos um processo de freqüentes estiagens. 

Devido a sua vocação agrícola-pastoril em grande parte da área, existe forte pressão política por 

parte dos municípios atingidos para a perfuração de novos poços tubulares objetivando amenizar o 

efeito das secas. Em vista disso o Ministério de Integração Nacional optou por realizar, através da 

CPRM, uma avaliação prévia da situação dos poços no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para 

servir de balizamento nas futuras ações de recuperação, ou perfuração de novos poços. 

O cadastramento de 3.779 poços no Rio Grande do Sul e 3.236 poços em Santa Catarina 

revelou que, na grande maioria dos municípios, existem poços tubulares perfurados sem 

aproveitamento, quer por falta de instalação de equipamentos de bombeamento e distribuição, quer 

por fatores como danificação de equipamento, obstrução de poço, etc. Os dados levantados estão 

contidos na base de dados do SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas), disponível 

no endereço eletrônico www.cprm.gov.br. São contempladas informações como situação do poço, 

localização, dados do proprietário, níveis de água, equipamento de bombeamento, perfil geológico, 

aspectos da construção do poço, qualidade da água, uso da água e vazão mensal produzida. 

A informação relativa aos poços cadastrados aliada à disponibilidade de mapas temáticos 

digitais (bacias hidrográficas, geologia, hidrogeologia, municípios, etc), possibilitou a reunião 

destes temas em um Sistema de Informações Hidrogeológicas (SIH). Este sistema foi desenvolvido 

com a finalidade de fornecer subsídios para ações futuras de revitalização de poços e novas 

perfurações para extração de água subterrânea. Além desta função, o SIH também permite de 

maneira dinâmica agregar vários outros temas de interesse, que venham contribuir para o 

gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

2 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Um sistema de informações geográficas (SIG) pode ser definido em poucas palavras como um 

sistema computadorizado para gerenciamento de dados espaciais (Bonham-Carter, 1996). 

Os sistemas de informações geográficas são usualmente aceitos como sendo uma tecnologia 

que possui ferramental necessário para realizar análises com dados espaciais. Oferecem alternativas 

para o entendimento da ocupação e utilização do meio físico e assessorar o processo de tomada de 

decisão nas mais diversas áreas. 

O termo SIG é aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional de dados 

geográficos e pode ser definido como: 
� um conjunto manual ou computacional de procedimentos utilizados para armazenar e 

manipular dados georeferenciados; 
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� um sistema combinado de computadores (equipamentos e aplicativos) e 

procedimentos, configurados para capturar, gerenciar, manipular, analisar, modelar e 

exibir dados espacialmente referenciados, para resolver problemas de planejamento e 

gerenciamento (FICC � Federal Interagency Coordinating Committee, 1988). 

Estas definições de SIG refletem, cada uma à sua maneira, a multiplicidade de usos e visões 

possíveis desta tecnologia e apontam para uma perspectiva interdisciplinar de sua utilização. A 

partir destes conceitos, é possível indicar as principais características deste tipo de sistema: 

� prover mecanismos que permitam a aquisição de informações cartográficas oriundas 

de diferentes fontes, formas, escalas e projeções; 

� integrar, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de dados 

cartográficos, dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e 

modelos numéricos de terreno; 

� oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de algoritmos de 

manipulação e análise e para consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da 

base de dados geocodificados. 

São considerados elementos básicos de um SIG os seguintes componentes: 

� Equipamentos (hardware): PCs e periféricos para entrada e saída de dados; 

� Aplicativos (software): tem sido gerado a partir de três vertentes, são elas:  

Processamento de arquivos: elenco de dados e funções armazenados como arquivo separado, 

todos são ligados durante a análise; MODELO HÍBRIDO: dados espaciais são armazenados em um 

sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), em separado é utilizado um programa para 

análise dos dados geográficos e EXPANSÃO GRÁFICA: dados geográficos e dados não espaciais 

são armazenados em um (SGBD), o qual é estendido para fornecer determinadas funções analíticas; 

� Arquivos onde cada dado é tratado separadamente e relacionados no momento da 

análise; 

� Pessoal especializado (peopleware): capacidade de configurar, implementar e 

operacionalizar o SIG devendo ter treinamento específico e visão global de trabalho 

interdisciplinar; 

� Banco de dados (dataware): parte do SIG que demanda maior tempo, recursos e 

pessoal especializado. 
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Os resultados de um SIG não necessariamente retornam ao meio analógico na forma de 

mapas, podem ter como saída também, textos (tabelas, listas, números, frases em resposta a 

determinadas perguntas), gráficos (mapas, imagens no monitor), dados digitais (dados a serem 

transmitidos via rede ou armazenados em determinados meios magnéticos ou óticos) e outros. 

3 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES HIDROGEOLÓGICAS (SIH) 

Aplicando as ferramentas de SIG foi confeccionado um aplicativo denominado de Sistema de 

Informações Hidrogeológicas (SIH) o qual agregou o cadastramento de poços tubulares realizado 

nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a execução de ensaios de bombeamento para 

definição da produção dos poços, a realização de análises da qualidade da água; os dados da 

instalação de 34 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água e resultados de outros projetos 

realizados pela CPRM. 

O Sistema de Informações Hidrogeológicas foi desenvolvido em ambiente ArcGIS 9.0 

(ESRI), software de grande importância e eficiência para os sistemas de informação. Tendo em 

vista que este programa apresenta um elevado custo, optou-se por apresentar o SIH em ArcReader, 

que é um software, da família do ArcGIS, disponibilizado pela ESRI gratuitamente. Desta maneira 

tornou-se possível a disponibilidade de forma acessível ao usuário. 

3.1 - Planos de Informação 

Grande parte dos Planos de Informação (PIs) utilizados para a criação do SIH está baseada em 

alguns projetos desenvolvidos pela CPRM e/ou entidades conveniadas, como: PROESC (Projeto 

Oeste de Santa Catarina), SIAGAS, Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul, Mapa Geológico 

do Rio Grande do Sul; Cadastramento de Poços no RS e SC e Operação da Rede 

Hidrometeorológica da ANA. 

O SIH foi elaborado a partir dos seguintes Planos de Informação (quadro 1): pontos de água 

cadastrados, municípios, hidrogeologia, geologia e hidrografia. 

Quadro 1. Planos de informação utilizados para a construção do SIH.  

PI Escala Descrição Fonte 
Poços Tubulares - Cadastro de poços -Base de dados SIAGAS CPRM/MI 
Municípios 1:1.000.000 Base Municipal com dados socioeconômicos  IBGE 
Hidrogeologia 1:750.000 Mapa Hidrogeológico do RS e do Oeste de SC CPRM/RS/SC
Geologia 1:750.000 Mapa geológico do RS CPRM 
Hidrografia 1:1.000.000 Rede Hidrográfica e divisão de bacia segundo ANA ANA 

O PI poços tubulares foi obtido a partir das consultas ao banco SIAGAS, primeiramente com a 

seleção de 3 projetos cadastrados no sistema, que são: PROESC, Mapa Hidrogeológico do RS e 

Cadastramento de poços no RS e SC. Os pontos foram agrupados em três categorias, de acordo com 
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o tipo de situação do ponto: Poços Utilizados (figura 1), são todos os poços que na data do 

cadastramento estavam equipados e/ou bombeando; Poços Passíveis de Utilização (figura 2), os 

poços abandonados, fechados, não instalados, parados, não utilizáveis e precários; e Poços 

Inutilizados (figura 3), os poços secos ou improdutivos e obstruídos, bem como os poços que foram 

perfurados e não resultaram em sucesso e, na maioria das vezes, encontram-se atulhados. O oeste 

catarinense, região muito afetada pelas estiagens mais recentes, possui muitos poços passíveis de 

utilização, que podem ser revitalizados, amenizando os efeitos das estiagens (figura 4). Estes poços 

podem ou não ser revitalizados mediante um processo de avaliação técnica posterior. As avaliações 

técnicas visam à complementação das informações disponíveis do poço, do projeto construtivo, da 

fonte de energia disponível, da qualidade da água e das obras necessárias para o recalque e 

distribuição da água. 

 
Figura 1. Visualização do Plano de informação contendo as informações dos poços utilizados. 
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Figura 2. Visualização do Plano de informação contendo as informações dos poços passíveis de 

utilização. 
 

 
Figura 3. Visualização do Plano de informação contendo as informações dos poços não utilizados. 
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Figura 4. Visualização de todos os Planos de informação com detalhe no oeste catarinense, onde 

existem muitos poços passíveis de utilização. 

O plano de informação Poços Revitalizados e Perfurados contém informações da segunda fase 

do cadastramento de poços, ou seja, os resultados da Revitalização e Instalação de Sistemas 

Simplificados de Abastecimento na Região Sul. As obras foram realizadas mediante a 

descentralização de crédito orçamentário do Ministério da Integração Nacional para a Companhia 

de Pesquisas e Recursos Minerais. Este Plano de Informação (Figura 5) traz a visualização das 

fotografias de cada poço tubular, informações como: nível estático, nível dinâmico, vazão, número 

de famílias abastecidas, tipo de intervenção realizada, equipamentos instalados, qualidade da água, 

etc. 

Dados gerais e socioeconômicos estão contidos no plano de informação Municípios (figura 6) 

como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede o nível de desenvolvimento humano 

dos países utilizando como critérios indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula), 

longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). O índice varia de zero (nenhum 

desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total). Países com IDH até 0,499 têm 

desenvolvimento humano considerado baixo, os países com índices entre 0,500 e 0,799 são 

considerados de médio desenvolvimento humano e países com IDH superior a 0,800 têm 

desenvolvimento humano considerado alto.  
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Figura 5. Visualização do poço revitalizado em março de 2006 em Santo Ângelo-RS no plano de 
informação Poços Revitalizados e Perfurados. A obra disponibiliza água potável para 15 famílias 

rurais. 
 

 
Figura 6. Visualização das divisões municipais agregadas ao Mapa de IDH-M (Índice de 

desenvolvimento Humano Municipal). 
O Mapa dos Municípios com racionamento de água em 2005 e 2006 também foi agregado ao 

SIH, pois é de grande importância para o acompanhamento da escassez hídrica nos estados, pois a 

sobreposição dos mapas indica quais os municípios apresentaram este tipo de problema ao longo 
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dos anos. (figura 7). As informações para a elaboração do mapa foram fornecidas pela Defesa Civil 

dos dois estados. 

O tema Mapas Hidrogeológicos (figura 8) apresenta informações referentes aos projetos Mapa 

Hidrogeológico do Rio Grande do Sul e Projeto Oeste de Santa Catarina. O primeiro apresenta a 

distribuição no estado das vinte e uma unidades hidrogeológicas mapeadas na escala 1:750.000. A 

distribuição dos aqüíferos no oeste de Santa Catarina está representada na escala 1:250.000. Este 

plano de informação agrega dados como tipo de aqüífero, potencialidade, vazões, qualidade e uso 

da água, fundamentais para definir os projetos de poço a serem perfurados ou revitalizados.  

 
Figura 7. Visualização das divisões municipais agregadas ao Mapa dos Municípios com 

racionamento de água em 2005 e 2006. 
 

Sobreposição 
Município Candiota 
com racionamento 
de água em 2005 e 
2006 
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Figura 8. Visualização dos mapas hidrogeológicos disponíveis nos dois estados. 

 
Considerando que as águas subterrâneas são as maiores reserva de água doce do globo foi 

elaborado o Plano de informação Hidrografia e Divisão de Bacias da ANA, na escala 1:1.000.000, 

que fazem parte do mapa da rede hidrometeorológica da ANA (figura 9), neste PI são observados os 

mananciais de água superficial e sua potencialidade, bem como são estudadas as possibilidades de 

abastecimento com águas superficiais; caso não exista nenhum manancial superficial suficiente para 

abastecimento de uma comunidade, então são exploradas as águas subterrâneas.  

 
Figura 9. Visualização da Rede de drenagem (fonte: Agência Nacional de Águas). 
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4 - APLICAÇÃO NA GESTÃO DA REVITALIZAÇÃO DE POÇOS  

Para exemplificar a tomada de decisões na revitalização de poços são feitos dois exercícios 

descritos a seguir. O primeiro exemplo seleciona poços tubulares com vazões de teste superiores a 

20.000 litros por hora em municípios que tiveram decretado estado de racionamento (figura 10). O 

cruzamento resultou em 9 poços em 8 Municípios conforme quadro 2. Estes poços podem produzir 

cada um cerca de 300 m3 diários e tem potencialidade para abastecer 500 famílias. A maioria dos 

poços captam água do água do sistema aqüífero Serra Geral. 

 
Figura 10. Poços com vazão superior a 20m3/h em municípios com racionamento em 2005 e 2006. 
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Quadro 2. - Poços tubulares com vazões superiores a 20m3/h em municípios com racionamento 
decretado em 2005 e 2006. 

Identificação 
SIAGAS Município Localidade Situação Profundidade 

(m) 
Vazão 
(m3/h) 

4300006158 Barão Linha Pimenta Não instalado 85 27
4300011725 Nova Prata Linha Garibaldi Parado 68 20
4300013237 São Carlos Linha Moraes Não instalado 105 21
4300010866 São Domingos do Sul Santa Gema Não instalado 90 26
4300012060 São Jorge Paiol Queimado Entre Rios Não instalado 102 24
4300009133 Vale Verde Vila Melos Parado 92 24
4300011625 Veranópolis Santa Bárbara Parado 120 26
4300014919 Viadutos Vila Rica Parado 52 90
4300014915 Viadutos Linha Canavial Não instalado 70 25

O outro exemplo trata de poços tubulares com vazões superiores a 3,5 m3/h em municípios 

que entraram em racionamento em 2005 e 2006 (figura 11). O SIH revelou 59 poços, que são 

considerados pela sua vazão aptos a revitalização, em 14 municípios carentes. Na Tabela 1 está 

listada a distribuição de poços por município e suas respectivas vazões. 

 
Figura 11 - Poços com vazão superior a 3,5m3/h em municípios com racionamento em 2005 e 2006. 
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Considerando um consumo médio de 500 litros por dia para cada família e a vazão total 

extraída dos poços, em um regime de 15 horas de bombeamento, chega-se a conclusão que os poços 

selecionados no SIH tem um potencial para abastecer 20.546 famílias. 

Tabela 1 � Número de poços aptos a revitalização e somatório das vazões por município. 
Município N° de Poços por 

Município 
Soma das Vazões 
dos Poços (m3/h) 

N° de famílias que podem ser 
abastecidas 

Bagé 5 28 828 
Barão 1 27 822 
Capão Bonito do Sul 2 9 270 
Cotiporã 2 9 257 
Erechim 4 48 1.440 
Ibiraiaras 4 79 2.383 
Itacurubi 1 6 180 
Lajeado 3 48 1.440 
Maratá 4 42 1.245 
Nova Prata 1 20 609 
Protásio Alves 1 20 600 
Relvado 1 10 300 
Rondinha 1 6 183 
São Borja 7 40 1.200 
São Carlos 2 27 822 
São Domingos do Sul 3 38 1.140 
São Jorge 2 29 870 
São Marcos 6 60 1.803 
Trindade do Sul 2 36 1.079 
Vale Verde 1 24 720 
Veranópolis 1 26 789 
Vespasiano Correa 1 14 420 
Viadutos 4 38 1.147 
Total 59 685 20.546 

5 � CONCLUSÕES 

As informações hidrológicas e hidrogeológicas são, cada vez mais, consideradas estratégicas 

para o gerenciamento dos recursos hídricos e desenvolvimento de projetos em vários segmentos da 

economia: abastecimento, agricultura, transporte, energia e meio ambiente. O Sistema de 

Informações Hidrogeológicas (SIH), dentro deste contexto, agrega a base de dados resultante do 

cadastramento de poços tubulares com outras diversas informações espaciais, demonstrando ser 

uma importante ferramenta para tomada de decisão e gestão das águas subterrâneas. O sistema 

facilita a consulta, a disponibilidade hídrica superficial e subterrânea e a escolha de poços tubulares 

a serem revitalizados.  

A grande vantagem deste sistema é o suporte a tomada de decisões no abastecimento de 

comunidades e na gestão de revitalização de poços, e também a permanente melhoria na base de 

dados, e a atualização constante das informações, tornando o SIH uma ferramenta dinâmica e 

automática. 
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