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RESUMO  

Com o desenvolvimento industrial e agrícola do município de Erechim, Rio Grande do Sul, torna-se 

necessário cada vez mais a utilização dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos para 

atender as novas demandas. A água subterrânea vem sendo utilizada no município como uma das 

fontes para atender as demandas de consumo humano na região, sendo imprescindível a realização 

de estudos relativos à qualidade e à quantidade desse recurso. A Companhia de Pesquisa de 

Recursos Naturais (CPRM) e seu Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) 

disponibilizam informações georreferenciadas sobre 99 poços no município de Erechim. 

Informações referentes à profundidade, situação, uso entre outras foram plotadas em forma de 

gráficos e mapas elaborados através de softwares. Estas informações foram relacionadas com as 

características da região e com as principais atividades desenvolvidas, visando apresentar um 

panorama geral das águas subterrâneas no município como forma a auxiliar em diferentes projetos 

de pesquisa na área, como na gestão dos recursos hídricos no município. 

 

ABSTRACT 

The industrial and agricultural development in the city of Erechim, Rio Grande do Sul state 

increasingly necessitates the use of surface and underground water sources to meet the new 

demands. The underground water is being used in the city as one of the sources to meet the 

demands of human consumption in the region, it is imperative to conduct studies on the quality and 

quantity of that resource. Company Research of Natural Resources (CPRM) and its Information 

System Groundwater (SIAGAS) provide georeferenced information on 99 wells in the city of 

Erechim. Information regarding the depth, location, use and others were plotted in the form of 

charts and maps through software. This information was related to the characteristics of the region 

and the mains activities developed in order to present an overview of groundwater in the city as a 

way to help invarious research projects in the area in the management of water resources in the city. 
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INTRODUÇÃO 

 

O município de Erechim está situado no interior do estado do Rio Grande do Sul, entre as 

coordenadas 27º28’53’’ e 27º47’03” de latitude Sul e 52º20’27” e 52º08’53” de longitude Oeste 

(Figura 1), distante aproximadamente 360 km da capital do estado, Porto Alegre. Segundo dados do 

IBGE (2011) a população de Erechim em 2010 era de 96.087 habitantes. Erechim tem altitude 

média de 783 m. Geologicamente encontra-se na Bacia Intracratônica do Paraná, estando situada 

estratigraficamente na Formação Serra Geral. A economia baseia-se principalmente no setor 

industrial, porém, a atividade que é menos representada, a do setor primário, é de grande 

importância pela diversidade de sua produção. A cidade contém cerca de 2520 pequenos 

produtores, que produzem basicamente soja, milho, trigo, feijão, cevada e frutas, e criam aves, 

bovinos e suínos. O tamanho das propriedades é consideravelmente pequeno, segundo estimativas, 

95% dos locais de cultivo da região não tem área maior que 100 hectares. O setor secundário é o 

que mais tem destaque na cidade, sendo aproximadamente 700 empresas de porte variado que 

produzem 37,96% da arrecadação municipal (Prefeitura Municipal de Erechim, 2011). 

O município caracteriza-se também por possuir inúmeros cursos d’água, entre eles o Rio 

Dourado. A população local utiliza águas subterrâneas, águas de rios e de fontes para diversas 

atividades como consumo humano, irrigação e dessedentação animal, sem monitoramento 

sistemático da qualidade dessas águas (PRIEBE et al., 2010). 

Considerando que existem poucos estudos disponíveis sobre as águas subterrâneas do 

município de Erechim e que, segundo dados do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas 

(SIAGAS) da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o município possui 99 poços 

subterrâneos, o objetivo desse trabalho foi estabelecer um panorama sobre as águas subterrâneas do 

município, através do cruzamento de dados existentes sobre esses poços e a região, como a 

formação geológica, os tipos de solo, a hidrografia, a profundidade dos poços e a localização dos 

mesmos.  
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Figura 1: Localização do município de Erechim, estado do Rio Grande do Sul. 

  

METODOLOGIA 

 

 Inicialmente realizou-se uma busca na literatura impressa e digital relativa à geologia, 

hidrologia e às atividades econômicas desenvolvidas no município. Após o levantamento dessas 

informações, os dados disponibilizados pelo SIAGAS relativos aos 99 poços do município foram 

plotados no software Excel da Microsoft e foram construídos mapas com a localização dos poços e 

da hidrografia da região utilizando o Sistema de Informações Geográficas (SIG ArcGIS). De posse 

dos gráficos e dos mapas realizou-se o cruzamento dos dados dos poços com as demais informações 

sobre o município, de modo a caracterizar as águas subterrâneas do município de Erechim. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Solos e formação geológica 

 

A formação geológica da região do município de Erechim está localizada na Bacia 

Intracratônica do Paraná, estando situada estratigraficamente na Formação Serra Geral. 

Caracterizando-se por dois domínios topográficos: planalto de ondulações suaves ao Sul e, ao 

Norte, apresentando um maior reentalhamento das formas constituindo “vales encaixados e 

vertentes abruptas com afloramentos basálticos” (CASSOL & PIRAN, 1975). 
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O solo da região constitui-se basicamente de litologias basálticas, onde predominam os solos 

Latossolo Vermelho, Neossolo Regolítico, Nitossolo Vermelho e a associação Neossolo – 

Chernossolo,  que se caracterizam pela pouca profundidade e pela presença de cascalhos, calhaus e 

afloramento de rocha, devido ao relevo ser ondulado a fortemente ondulado. 

Segundo Rosa e Rodrigues (2008) na região de Erechim, em 2005, as duas principais culturas 

de grãos, milho e soja, representavam cerca de 70% da área plantada. A atividade pecuária é muito 

importante para o município, pois cerca de 25% da população produz leite para o mercado regional. 

Diante destes números, o uso da água dos poços para irrigação mostra-se importante e essencial 

para aumento da produção agrícola na região, especialmente em períodos de déficit hídrico, 

reduzindo os prejuízos do agricultor e incentivando e fixando-o no campo, evitando o êxodo rural. 

A intensificação do uso do solo para as atividades agrícolas e pecuária gera a compactação no 

solo, que somado ao relevo ondulado a fortemente ondulado podem acarretar no risco de perdas de 

solo e água pela erosão. A erosão pode contribuir para a contaminação dos recursos hídricos, 

através do escoamento do solo pela água que leva consigo matéria orgânica, fertilizantes e 

nutrientes que podem contaminar as águas superficiais e acabar afetando as águas subterrâneas.  

Conforme os resultados das análises químicas pontuais realizada por Priebe et al. (2010), as 

águas do Rio Dourado e de algumas fontes da bacia do Rio Dourado do município de Erechim 

apresentaram turbidez acima dos limites estabelecidos pela Portaria MS n.° 518/2004, para águas 

com finalidades de consumo humano, indicando que as atividades em torno podem estar 

interferindo diretamente na qualidade dos mananciais hídricos da região, mediante carreamento de 

material via escoamento superficial e até mesmo subterrâneo. Tal situação aponta a necessidade da 

avaliação do uso e manejo do solo e da avaliação da qualidade dos mananciais hídricos superficiais 

e subterrâneos como forma de gestão adequada da região em estudo. 

 

Hidrografia 

 

A hidrografia do município é composta por diversos rios, sendo apresentados na Figura 2 os 

principais rios situados próximos aos poços existentes no município. 
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Figura 2 – Mapa hidrográfico do município de Erechim, Rio Grande do Sul. 

 

A maioria dos poços, de acordo com a CPRM, está situado na sub-bacia do rio Uruguai, 

Peixe, Chapecó e outros que não foram especificados (Figura 2). Nas proximidades destes 

localizam-se os rios Dourado, Suzana, Negro, Henrique e Arroio Tigre, todos estes são afluentes da 

bacia do rio Uruguai. Existem outros rios que também são importantes para a região, os quais 

também estão representados no mapa: os rios Campo, Cravo, Erechim, Cipó e Abaete. Além destes, 

há diversos pequenos rios e afluentes que também compõem a hidrografia local. 

A região possui algumas deficiências relativas à qualidade da água dos mananciais hídricos. 

Os cursos d’água existentes em Erechim são de pequeno porte, com suas nascentes localizadas na 

área urbana, sendo em sua maioria alimentados pelas águas pluviais, canalizados e incorporados ao 

sistema de esgoto da cidade. Muitas nascentes dos rios que abastecem Erechim (Ligeirinho e 

Leãozinho) e Cidades vizinhas (Suzana) estão localizadas na área urbana do município, sendo que 

os principais problemas existentes envolvem presença de fontes poluidoras, ausência de vegetação 

no entorno, ampliação das áreas impermeabilizadas, e represamentos que influenciam 

negativamente no armazenamento e na trajetória das águas. Algumas alternativas de revitalização 
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de rios já estão sendo realizadas, porém as pessoas ainda possuem poucas informações referentes à 

importância da qualidade da água e de como minimizar a poluição (ELOVERDE, 2011).  

Um trabalho recentemente realizado por Manke et al. (2010) demonstrou o desconhecimento 

referente a percepção do agricultor em classificar uma água de qualidade adequada, indicando que a 

forma com que os agricultores identificam a qualidade da água estão relacionadas a fatores como a 

cor, o cheiro, o gosto, a turbidez e a presença de espuma. A cor foi o parâmetro mais citado pelos 

agricultores, com 38% das respostas. Eles consideram mananciais com águas claras como em 

condições adequadas para o consumo. Em seguida, 31% deles citaram o cheiro e 15% o gosto como 

fatores determinantes da qualidade da água. Ou seja, para eles, se a água for límpida sem odor e 

gosto agradável ela está apta para consumo, o que pode ser um equívoco de alto risco à saúde 

humana. Este trabalho evidenciou a problemática que pode estar associada ao consumo de água 

baseado na percepção dos usuários. Percebe-se que os usuários da água não têm muitas vezes 

informações sobre a importância da realização de análises químicas, físicas ou biológicas para 

poder inferir sobre a qualidade da água, podendo possivelmente estar ingerindo águas de poços com 

a qualidade duvidosa. 

 

Caracterização dos poços 

O Serviço Geológico do Brasil (SBG) desenvolveu um Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas (SIAGAS), composto por uma base de dados de poços de todo o país, desenvolvidos a 

partir do mapeamento e pesquisa hidrogeológica. No ano de 2011 o SIAGAS disponibilizou as 

ultimas atualizações no seu sistema de dados, sendo possível obter as informações 

georreferenciadas atualizadas do levantamento de poços cadastrados no município de Erechim. Esta 

avaliação identificou e mapeou 99 poços existentes na região (Figura 3), obtendo informações 

relativas aos dados gerais, construtivos, geológicos, hidrogeológicos, teste de bombeamento e 

análises químicas. Quanto às informações das análises químicas encontrou-se 51 poços monitorados 

quanto à qualidade da água quando a perfuração foi realizada, estas análises apresentam um número 

pequeno de parâmetros analíticos, oferecendo apenas dados iniciais do ambiente, como o pH, 

condutividade elétrica e temperatura. 
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Figura 3 – Mapa de distribuição dos 99 poços cadastrados no Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas (SIAGAS) localizados no município de Erechim, Rio Grande do Sul.  

A maior parte dos poços está localizada na zona rural do município de Erechim, onde a água é 

utilizada para consumo humano, irrigação e dessedentação animal. Também estão localizados no 

município poços que são destinados para a utilização em indústrias. 

A instalação dos poços teve início anterior ao ano de 1970, porém, 61% não possuem 

informações referentes à data da perfuração (Figura 4). Nos anos anteriores a 1970 poucos poços 

haviam sido instalados, correspondendo a apenas 2% do total existente, enquanto que o maior 

número, correspondente a 18%, foi instalado no período de 1990 a 2000, período em que nem todos 

os habitantes do município de Erechim tinham acesso ao abastecimento público. Outro fator 

responsável pelo aumento do número de poços instalados é que ocorreu o crescimento populacional, 

desenvolvimento econômico, aumento das atividades agrícolas e industriais, aumentando a 

demanda necessária, onde possivelmente a disponibilidade de água não era suficiente para supri-la. 

No intervalo dos anos de 1970 a 1990 houve um pequeno número de poços instalados, um total de 

17%. Houve um incremento de 2% de poços instalados no período entre 2000 e 2010, pois, 

conforme consta em notícias disponibilizadas pela Prefeitura Municipal a região passou por 

intensos períodos de estiagem nestes anos, sendo estes poços responsáveis pela garantia do 

abastecimento de água nestas situações. 
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Figura 4 – Período de instalação dos poços do município de Erechim, Rio Grande do Sul. 

 

Dentre os 99 poços existentes, menos da metade estão bombeando e, conforme os dados do 

SIAGAS, cerca de 80% dos poços que estão bombeando pertencem a Prefeitura Municipal (Figura 

5). Essa porcentagem evidencia que os poços são uma das principais alternativas encontradas pela 

prefeitura para realizar o abastecimento urbano e rural, tanto que, de acordo com a Prefeitura 

Municipal no município existe uma equipe que atua diretamente em poços artesianos. Conforme 

relatado pelo responsável dessa equipe, os custos para abertura de poços e posterior monitoramento 

são elevados, optando-se pela construção de redes de distribuição com maior extensão em vez da 

abertura de novos poços. Os poços que estão equipados são de propriedade particular ou de 

empresas. O fato de eles estarem equipados, mas sem bombeamento, pode estar associado ao custo 

de monitoramento da água, já que na utilização para consumo humano ou para determinados 

processos produtivos a água deve ser analisada com uma maior frequência, agregando custos 

financeiros. A parcela de poços não instalados (12%) pertence à Prefeitura Municipal ou à 

Companhia Rio Grandense de Saneamento - Corsan, indicando que a perfuração desses poços foi 

realizada para o abastecimento urbano, mas que acabou não sendo utilizada, talvez pelos poços 

possuírem uma vazão inferior a necessária para distribuição. As demais situações, abandonado, 

precário ou parado representam aproximadamente 15% do total de poços e são as situações mais 

preocupantes, pois esses poços podem representar um via de contaminação da água subterrânea, 

caso não tenham sido mantidos com a devida proteção sanitária. 
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Figura 5 – Situação dos poços do município de Erechim, Rio Grande do Sul. 

De acordo com estudos realizados por Rebouças et al. (2006), 70% da água consumida no 

mundo é utilizada para fins de agricultura. No município de Erechim apenas 1% da água dos poços 

é utilizada para irrigação. Porém, uma parcela da água utilizada para agricultura está englobada na 

porcentagem informada como de usos múltiplos. Os usos múltiplos das águas subterrâneas no 

município de Erechim são preponderantes. Em seguida, 26% não possuem registro dos seus usos, 

mostrando o desconhecimento do uso das águas subterrâneas na região. Outra atividade que 

demanda um grande volume de água para a sua operação é a industrial, que representa 12% do total. 

O número de indústrias nessa região é significativo e aumenta a cada ano.  

 

 

Figura 6 – Uso da água de poços no município de Erechim, Rio Grande do Sul. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                10 
 

 

Cerca de 50% dos poços localizados no município de Erechim possuem profundidade inferior 

a 100 metros (Figura 7), sendo que o poço mais raso tem profundidade de 4 metros. Poços com 

profundidade média variando entre 100 e 200 metros correspondeu a 31% dos poços, 12% estão 

entre 200 e 300 metros e 3% tem sua profundidade maior que 300 metros, onde o poço com maior 

profundidade possui 900 metros.  

 

 

Figura 7 – Profundidade útil dos poços do município de Erechim, Rio Grande do Sul. 

A Figura 8 apresenta o nível estático dos poços do município de Erechim. Cabe ressaltar que 

o nível estático, pela a definição de Gonçales e Giampá (2006), é considerado o nível da água em 

aqüíferos que se encontrem em repouso hidrodinâmico, ou seja, não influenciados por 

bombeamento. 
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Figura 8 – Nível estático dos poços no município de Erechim, Rio . 

Grande do Sul 

O nível estático dos poços cadastrados junto ao SIAGAS variou de 2 metros a 192,58 

metros. Conforme pode ser observado na Figura 8, cerca de 13% dos poços apresentam o nível 

estático entre 0 a 10 metros, indicando nível de água pouco profundo. Dentre os poços que possuem 

registro predominam os rasos, ou seja, entre 10 e 20 metros. A perfuração de poços rasos é mais 

fácil e os custos menores, porém o risco de contaminação da água é maior, pois a água infiltrada no 

solo pode carrear compostos que chegam facilmente ao lençol freático. Estes poços, porém, 

possuem uma baixa vazão, o que muitas vezes inviabilizam a utilização dos mesmos, fazendo com 

que estes sejam desativados sem as condições sanitárias adequadas, causando a contaminação do 

lençol freático. 

 

Conclusão 

Pode-se concluir que, pelo grande número de poços existentes no município de Erechim, a 

água subterrânea é uma importante fonte tanto para consumo humano, quanto para atividades 

industriais e agrícolas. Nota-se também que uma grande porcentagem de poços não possui 

informações completas, faltam dados relativos à situação, uso, nível estético e vazão, evidenciando 

a necessidade de maiores informações relativas a esses poços, para que se possa traçar um 

panorama mais completo das águas da região. 

Desta forma, é necessário o monitoramento sistemático da qualidade e da quantidade 

disponível das águas subterrâneas para atender as demandas locais e também a verificação das 

condições sanitárias dos poços que não estão em funcionamento, prevenindo possíveis fontes de 

contaminação e sobrexplotação das águas.  
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