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1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
21*

Razão Social: Município de Arroio do Meio
i:: . '.: ,

CNPJn° 87.297.271/0001-39 .

Endereço: Rua Monsenhor jacob Seger ,186. Bairro Centro. Arroio do Meio - RS

CEP: 95.940-000

2. DADOS GERAIS DO SERViÇO
%

Atividades principal: perfuração de poço tubular parcialmente revestido em rocha

dura pelo método roto-pneumático

Proprietário: Dercí Kuhn

Endereço: Rui Barbosa, sem número. Arroio do Meio - RS.

CEP:95940-000

3. RESPONSÁVELTÉCNICO
'\f: $

Profissional: Leandro Petry ,

Título: Geólogo

Registro profissional: ÇREARS212039

ART nO: 12191058

Telefone: (51) 99959-2732

E-mail: geologia@magma.eco.br
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4. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

O Município de Arroio do Meio, por meio da solicitação da Associação Água de

Rui Barbosa, planeja a perfuração de um (1) poço tubular para abastecimento da

comunidade local. Atualmente, já existe um poço instalado na região, porém, devido a

novas ocupações previstas, surge a necessidade de instalação de um novo poço. Para

tanto, este estudo compila dados técnicos referentes ao contexto geológico e

hidrogeológico da área de estudo, somado a dados e imagens obtidos durante inspeção

! de campo.

A área de estudo, situada em terras urbanas, possui área total de 4,84 ha,

conforme consta na Matrícula n° 17.598 emitida pela Comarca de Arroio do Meio. O

ponto de locação do poço tubular é definido pelas coordenadas UTM, datum SIRGAS

2000, Longitude 404823.00 m Ee Latitude 6748236.00 m S, no fuso 22J. Num entorno de

100 metros a partir do referido ponto, não há ocorrência de outros poços, portanto,

pode-se inferir que não haverá interferência em captações locais. Fora dessa zona de

influência, em um raio de 100 metros, existem quatro cadastros próximos, locados

conforme informações obtidas no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas

(SIAGAS)(Apêndice I).
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Figura 1: Vista geral do ponto de instalação do poço.

5. CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

A área de interesse está inserida no contexto da Formação Serra Geral, Fácies "-
Gramado (ANEXO 11),sendo esta composta por rochas basálticas granulares, q~

conforme dados bibliográficos intercalações com os arenitos da Formação Botucatu são ',
comuns. De modo geral, as cotas do terreno locado giram em torno de 61 m. Conforme
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consulta a perfis construtivos de poços da região, a Formação Botucatu é atingid-a abaixo

de 100 metros de perfuração.

O aquífero instalado sobre as rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, Fácies

Gramado, é o aquífero Serra Geral 11. O Sistema Aquífero Serra Geral li, possui baixa

possibilidade para águas subterrâneas, devido ao seu sistema poroso baseado no

fraturamento das rochas. Portanto, o aquífero que se deseja atingir é o Sistema Aquífero

Guarani, que na região estudada se instala sobre os arenitos da Formação Botucatu,

geologicamente abaixo dos derrames da Formação Serra Geral. Portanto durante as

perfurações deve-se atentar para não finalizar a perfuração em um intertrap de arenito,

zona de intercalação entre os arenitos e os basaltos, ainda dentro da Fácies Gramado.

Outro cuidado a ser tomado é a parada de perfuração após 10 metros de perfuração

nos arenitos, tendo em vista que foram analisados laudos físico-químico e

microbiológicos de poços da região e esses apresentaram água impropria para consumo

humano quando as perfurações na Formação Botucatu são mais profundas.

6. PARECERTÉCNICO

Assim, conclui-se que a área estudada é apta a perfuração de poço tubular

objetivando a interceptação do Aquífero Guaraní. Não sendo necessária a identificação

e definição de estruturas geológicas pré existes como condicionantes à locação do poço

tubular. Uma vez que a produtividade do poço será definida pela seção da Fm. Botucatu

interceptada e não por um sistema de fraturas como o s~ria no Aquífero Serra Geral.
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