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RESUMO

Visando  à  caracterização  hidrogeoquímica  das  águas  subterrâneas  à  partir  de
amostras  obtidas  em poços  tubulares  profundos,  poços  rasos  e  fontes  naturais
existentes na região litorânea de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, foram analisadas
águas de origem subterrâneas,  recolhidas em 43 poços tubulares  profundos,  14
poços  rasos  escavados  e  5  fontes  naturais,  em ambientes  geológicos  distintos,
distribuídos na área que compreende os bairros de Pendotiba, Maria Paula, Itaipu,
Itacoatiara, Piratininga e Camboinhas. As análises permitiram reconhecer diferenças
composicionais entre os diversos setores amostrados. As águas encontradas nas
baixadas lagunares e litorâneas demonstraram bastante complexidade,  que pôde
ser relacionada à  diversidade dos ambientes geológicos. Por outro lado, as águas
das  áreas  mais  internas  apresentaram maior  homogeneidade  química  e  relação
mais  intíma  com  a  litologia  da  região,  principalmente  aquelas  que  possuem
influência  dos  diques  de   rochas  básicas.  A  aplicação  dos  diagramas  de  Piper
permitiu  a  caracterização  de  um  fácie  bicarbonatado-cloretado-sódico-cálcico,
predominante,  podendo  localmente  apresentar  tendências   magnesianas  e
sulfatadas. O emprego de razões iônicas possibilitou, em alguns casos, estabelecer
o relacionamento com a litologia, bem como  perceber indícios de salinização nas
águas sujeitas à contaminação por águas salinas. Entretanto, foi  observado que,
mesmo em áreas situadas nas proximidades das lagoas e dos cordões litorâneos,
poços profundos que atingiram as rochas cristalinas apresentaram águas com boas
condições  de  consumo.  Concentrações  de  Nitrato,  acima dos  limites  permitidos,
foram  observadas  na  maioria  dos  poços  rasos.  Contudo  o  maior  índice  de
contaminação ( 248,67 mg NO3=/l ) foi determinado em poço tubular profundo.  A
falta  de  cuidados   técnicos  durante  a  perfuração  e  exploração  das  águas
subterrâneas,  associada   às  elevadas  concentrações  de  ferro  (e  manganês),
proporciona condições ideais à proliferação de ferro-bactérias, que são observadas
em proporções endêmicas, tornando frequentes  as paralisações em determinados
poços.  Análises  das  condições  geoambientais  possibilitaram  a  definição  da
vulnerabilidade característica para cada setor pré-determinado, indicando áreas de
alta vulnerabilidade porém de baixo risco a poluição , e outras áreas  que, embora
possuíssem baixa vulnerabilidade, apresentaram elevado risco à contaminação,  em
função da carga contaminante. O estudo da área apontou ainda para a necessidade
de uma série de iniciativas a que se devem proceder para melhor encaminhar uma
política de controle e gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos da região.

Palavras-chave: Águas Subterrâneas. Hidroquímica. Vulnerabilidade de Aquíferos.

.



ABSTRACT

Groundwater, the water present in the subsoil, occupying the interstices, granules,
fractures,  faults  or  channels  existing  in  the  different  geological  systems,  under
conditions of flow, obeying the principles of hydraulics. Many people in developing
countries rely upon untreated groundwater supplies for their drinking water. These
supplies are obtained from drilled  boreholes or tubewells,  dugwells  and springs.
Such sources are usually  of  good quality  and much better  than some traditional
sources of supply, for example ponds and streams. In general, due to the practicality
of obtaining good quality, groundwater is highly sought after to serve a wide range of
human purposes. However, groundwater can be quite vulnerable to various forms of
environmental degradation. The oceanic region of Niterói there is no public supply of
water  and due  to  this  fact  the  groundwater  is  the  only  source of  supply  for  the
population.  Hydrogeochemical  characterization  of  groundwater  from  samples
obtained from deep tubular wells, shallow wells and springs in the oceanic region of
Niterói, State of Rio de Janeiro, were analyzed ground water collected in 43 deep
tubular  wells,  14  shallow  wells  excavated  and  5  springs,  in  different  geological
environments  and  the  results  of  the  chemical  analyzes  were  interpreted  using
diagrams,  ionic  ratios,  graphs  and  estatistical  analyses.  Integrated  to  the
hydrogeochemical studies was carried out the evaluation of the vulnerability of the
region, indicating areas with high risk of contamination. Finally,  it  was possible to
observe  that  the  lack  of  technical  care  during  the  drilling  and  exploitation  of
groundwater and the natural vulnerability of the aquifer is responsible for wells with
contamination up to 248,67 mg NO3/L.

Keywords: Groundwater. Hydrogeochemistry. Aquifer Vulnerability.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Crescente importância tem sido atribuída, nos últimos anos  à avaliação,  

exploração e conservação dos recursos hídricos  subterrâneos. Por isso, cada vez 

mais  tem  sido incentivadas tanto as atividades de proteção desses recursos  em 

relação aos agentes responsáveis pela poluição e exploração abusiva, quanto as 

investigações direcionadas para avaliar o impacto das mudanças globais induzidas 

pelo homem na disponibilidade futura de água utilizável. 

As águas subterrâneas  desempenham um importante papel, muitas vezes 

vital,  no abastecimento de água potável em muitos países. Na  América Latina,  

cidades de grande  ocupação populacional,  como Havana, México, Santiago,  Lima  

e São Paulo,  tem volumes significativos do seu suprimento vindo de captações 

subterrâneas. 

No  Brasil, inúmeras são as cidades de médio a  grande porte  que se 

abastecem ou  complementam suas necessidades  hídricas com as águas 

subterrâneas e de acordo com o  IBGE (1991), 61 % da população brasileira é 

abastecida pelos mananciais subterrâneos (poços profundos, poços rasos e fontes). 

No  Estado do Rio de Janeiro, cada vez mais as águas subterrâneas são 

utilizadas,  devido à carência e/ou custos  da água distribuída  pelas concessionárias,  

mesmo em  cidades como o Rio de Janeiro, contudo  são  de  idade recente  os 

estudos sistemáticos específicos sobre o tema no Estado do Rio de Janeiro. Mais 

recentemente formaram-se projetos multi-institucionais com o objetivo de avaliar a 

potencialidade do aquífero subterrâneo. 

O aumento da exploração das águas subterrâneas é mais acentuado  em 

regiões de urbanização recente e desordenada,  tais como  a  Região dos Lagos,    

Baixada Fluminense  e Niterói.  Nesta  última,  praticamente  toda  a região oceânica, 

desprovida que é de água aduzida e tratada,  tem  nos recursos hídricos 

subterrâneos a única fonte de água,  o   que  provoca  problemas à população  ali  

residente. 

Apesar da  água subterrânea  representar  um dos mais significativos 

recursos de água doce e desempenhar um importante papel na  manutenção  da 

umidade do solo  e de alimentador de rios e lagoas, existe uma  atitude generalizada 

de subestimar  os riscos de contaminação  e/ou poluição  das  águas subterrâneas 
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traduzida  pela ausência de   políticas e ações  para a proteção das águas 

subterrâneas. 

Os aquíferos possuem variadas funções e têm na produtividade de água 

para consumo humano a principal finalidade, sendo igualmente importante a função 

estratégica, correspondendo ao gerenciamento integrado das  águas superficiais e 

subterrâneas de áreas metropolitanas, inclusive mediante a recarga artificial. 

Ressalte-se que a filosofia básica é de utilização das águas subterrâneas  não como 

uma panaceia, mas como uma alternativa ou um complemento às águas 

superficiais. 

Assim, não se pode mais ignorar  a necessidade crescente  de estudos  

relativos ao uso e proteção dos recursos hídricos em geral  e  das águas 

subterrâneas  em particular,  como fator   de desenvolvimento sustentável das 

atividades humanas e da qualidade ambiental. 

Todavia, a maior parte das atividades humanas  à  superfície do  solo 

agricultura, mineração,  indústria  e   desenvolvimento urbano desordenado pode vir 

a degradar  definitivamente a qualidade das águas.  Também a extração de 

quantidades excessivas de água  pode,  ao longo do tempo, provocar problemas de 

captação e contaminação  ambiental, (GERATHT;  MILLER,  1972; FORSTER; 

HIRATA, 1988).  

O  aumento contínuo das necessidades geradas pela nossa sociedade  

tecnológica pode resultar em três tipos de problemas: 

_quantidades insuficientes de água de boa qualidade  em locais onde ela é 

necessária. 

_exploração de  volumes  superiores à recarga natural. 

_poluição dos aquíferos. 

Algumas iniciativas tem representado algum avanço no trato destas 

questões, entretanto a legislação ainda carece de um sistema regulatório para o 

gerenciamento dos Recursos Hídricos, notadamente, para  explicitar  melhor o papel 

das águas subterrâneas. Por outro lado, pouca ênfase é dada à formação de 

profissionais em hidrogeologia e, principalmente, à divulgação da importância das 

águas subterrâneas para  a sociedade como um todo. 

O capítulo 18 da Agenda 21 ressalta a necessidade de proteção da água doce 

para o abastecimento das demandas atuais e futuras, por meio da aplicação de 
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critérios integrados de planejamento e gerenciamento das águas de superfície e 

subterrâneas em seus  aspectos quantitativos e qualitativos.Efeitos do uso  

descontrolado,  sem  qualquer espécie de gerenciamento,  podem comprometer  pôr  

anos o uso do aqüífero, tornando sua recuperação, às  vezes, inviável 

economicamente . Exemplos deste processo podem ser encontrados em  (TODD, 

1959; DAVIES; DEWIEST, 1966; FIGUEREDO, 1990; GIUSTI, 1994; SANTOS, 

1994; MENTE, 1995). 

Para alcançar um modelo de gestão eficaz das águas subterrâneas em um 

aquífero específico, é necessário  preliminarmente avaliar a dinâmica do aquífero 

através do conhecimento dos parâmetros hidrogeológicos, hidráulicos e 

hidroquímicos. Enquanto a hidrogeologia se ocupa do comportamento dinâmico da 

substância água, determinando as propriedades quantitativas e de fluxo, igual 

importância deve ser conferida  à determinação dos parâmetros qualitativos da água 

através das análises hidroquímicas. Estas, portanto, devem se associar aos demais 

parâmetros hidráulicos.  

Determinar pH, condutividade e total de sólidos dissolvidos, entre outros 

parâmetros, é essencial para uma avaliação conjunta da qualidade da água  e de 

outras propriedades das águas subterrâneas (TCHOBANOGLOUS; SCHOEDER, 

1987).     
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2 OBJETIVOS 

  

 Conhecer e individualizar as características das águas subterrâneas,  

relacionando-as aos ambientes naturais, avaliar os riscos potenciais de poluição 

integrados às  informações hidrogeológicas como passos preliminares que permitirão 

estabelecer critérios de  gerenciamento e manejo dos recursos hídricos  

subterrâneos.   

 Com base no pressuposto de que este recurso  invisível,  armazenado em 

profundidade, pode ser vulnerável à degradação provocada a partir de processos 

antropogênicos, como   super - exploração ou mistura  com  águas  contaminadas  e 

/ ou  poluída  e  salinização,  entende-se  como fundamental a geração de 

informações que permitam  a utilização das águas subterrâneas mas também 

possibilitem predizer as modificações ambientais que serão introduzidas pela 

exploração do aquífero,  criando condições  de utilização racional desse sistema 

natural.  

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS  

 

_Avaliação preliminar dos recursos hídricos subterrâneos existentes no município de 

Niterói.  

 

_Difundir a  importância  ambiental  das águas subterrâneas para a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterização da Hidroquímica; 

 

Qualidade das Águas Subterrâneas, 

Determinação da Vulnerabilidade das águas subterrâneas da região Litorânea do 

Município de Niterói 
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3 JUSTIFICATIVA  

  

Para acompanhar o contínuo crescimento populacional e a conseqüente 

ampliação das cidades, permitindo padrões aceitáveis de qualidade de vida, são 

necessárias certas atividades de planejamento e a implantação de alguns recursos 

de infra-estrutura urbana.  

Raramente tais providências se antecipam ao crescimento urbano, implicando 

na inadequada ocupação, desordenado uso do solo e a desconsideração frequente, 

das condições naturais do meio ambiente.  

Recursos hídricos são essenciais à manutenção de qualquer atividade humana e as 

águas subterrâneas representam uma significativa fonte estratégica de água doce. 

Porém sua deterioração é um fato comum em diversas regiões do planeta. O 

aumento contínuo das necessidades geradas pela nossa sociedade tecnológica 

provoca três tipos de problemas. 

-Quantidades insuficientes de água de boa qualidade em locais onde ela é 

necessária. 

-Exploração de volumes superiores à recarga natural(super-exploração). 

-Poluição e contaminação dos aquíferos. 

Este recurso "invisível" que é armazenado durante anos nos poros e  fraturas 

das rochas em profundidade, pode ser vulnerável à poluição e super-exploração 

pelas diversas atividades humanas. A ideia de que prevenir é melhor que curar, vale 

particularmente  para as águas subterrâneas, pois os efeitos de certos impactos 

ambientais nas águas de sub-superfície podem permanecer desconhecidos durante 

anos,  dispersando-se através de grandes áreas, tornando  sua recuperação técnica 

e economicamente inviável. Infelizmente, apesar de sua condição estratégica para o 

abastecimento  das populações futuras, geralmente o comportamento para com as 

águas subterrâneas é de "fora da vista, fora da mente".  

O município de Niterói experimentou nas últimas décadas, um intenso 

crescimento populacional, acarretando a ocupação  de  áreas totalmente desprovidas 

de qualquer infraestrutura urbana. A falta do fornecimento público de água motivou a 

busca intensiva dos recursos hídricos subterrâneos.  

Faz-se necessário o conhecimento das águas subterrâneas de uma região 

quando se pretende promover o seu desenvolvimento, principalmente onde os 
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sistemas de fornecimentos habituais inexistem ou são precários, entretanto, isso não 

ocorreu no município de Niterói, e  o desconhecimento associado à falta de controle 

por qualquer instituição pública, começa a provocar deterioração desse recurso. 

As águas subterrâneas dessa região constituem-se, até o momento, no único 

recurso hídrico local para consumo. Estima-se hoje que, relativamente ao município, 

uma grande quantidade de poços profundos (>150) estejam em operação (e mais de 

10.000 em todo o estado), mas apesar destes dados até à presente data nenhum 

estudo hidrogeológico (de qualquer espécie) foi feito em âmbito municipal ou 

estadual. 

Este trabalho pretendeu à partir do conhecimento das características 

hidroquímicas, da  qualidade e do uso das águas subterrâneas no município de 

Niterói, iniciar a discussão dos aspectos ambientais envolvidos na utilização desses 

recursos.   
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4 ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO 

 

 O estudo abrangeu uma área de aproximadamente 100Km² na região 

litorânea da cidade de Niterói, localizada a leste da cidade do Rio de Janeiro (Figura 

01), ligada a esta através da ponte Presidente Costa e Silva. À partir da área mais 

central do Município (a oeste), pode-se alcançar a região através de diversas vias 

urbanas e, ao norte, através da rodovia Amaral Peixoto que liga a cidade de Niterói à 

região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. A Figura 02 apresenta uma 

delimitação da área de estudo 

 

 

Figura 01 - Mapa de Localização da área. 
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Figura 02: Delimitação da área de Estudo. 

 

4.2 CLIMA, HIDROGRAFIA E GEOMORFOLOGIA 

 

 A região apresenta clima tropical úmido com estação chuvosa entre dezembro 

e março, mais seca nos meses de inverno, entre junho e agosto. Apresenta 

temperaturas médias em torno de 22ºC e pluviosidade acima dos 1100mm anuais ( 

PREFEITURA DA CIDADE DE NITERÓI, 1992). 

A rede hidrográfica é tímida, de dimensões reduzidas, controlada 

estruturalmente, constituída pelo rio Sapê na região mais interior e rios Jacaré e João 

Mendes nas baixadas lagunares. O primeiro é tributário da bacia que desemboca na 

Baía da Guanabara e os demais deságuam diretamente nas lagoas, entretanto, toda 

a drenagem da região, sem exceção, está reduzida a esgoto a céu aberto. 

 Na região se destacam duas unidades de relevo: Maciço Costeiro e Planície 

Costeira. A primeira é constituída por espigões litorâneos escarpados que passam a 

serras de pequeno porte, ligeiramente peneplanizadas, à medida que se interiorizam, 

apresentando relevo arrasado do tipo colinoso. A planície Costeira compreende 

baixadas litorâneas, depressões lagunares, cordões litorâneos e dunas que se 

desenvolvem entre o maciço Costeiro e o Mar. O contato da baixada e a serra é feito 

por rampas de colúvio que desempenham importante papel na recarga dos aquíferos 
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locais. Embora relativamente acidentada, a topografia não apresenta altitudes 

elevadas, atingindo o máximo de 412 metros no morro do Elefante. 

As formações superficiais são constituídas por diversas unidades pedológicas. 

Segundo o Serviço Nacional de Levantamento de Solos (S.N.L.S.-M.A., 1958), 

ocorrem  solos podzólicos vermelho-amarelado ao norte e oeste da área. Solos 

hidromórficos estão restritos às baixadas e planícies aluvionares do rio Sapê. 

Litossolos se desenvolvem principalmente nas cristas rochosas. Regossolos se 

desenvolveram sobre sedimentos arenosos, existentes nos cordões litorâneos e 

dunas. 

Rochas parcialmente intemperizadas -alteritos (não confundir com litossolos) 

apresentando diferenciação pedológica reduzida ou inexistente, às  vezes bastante 

espessas, podem ser observadas na região. Essas formações têm por característica 

principal a preservação das estruturas litológicas, embora não sejam incomuns os 

locais onde  minerais silicatados estejam totalmente intemperizados. Essas "feições"  

em certos locais se confundem com as zonas de hidro-silicificação de (LAMEGO, 

1945).  

 

4.3 GEOLOGIA REGIONAL 

 

A maior parte da área do Estado do Rio de Janeiro é constituído por rochas de 

idade arqueana, metamorfizadas em várias fases e ciclos, integradas ao Complexo 

Costeiro, Hassui et al., (1982), na região mais próxima ao litoral, e à Provincia 

Estrutural da Mantiqueira no interior, ao longo do Rio Paraíba do Sul (ALMEIDA, 

1977). O Complexo Costeiro é um conjunto de rochas metamorfizados nas fácies 

anfibolíticas e granulíticas. Predominam gnaisses bandados e facoidais, migmatitos e 

granitóides; ocorrem ainda secundariamente quartzitos, calciossilicatadas e 

mármores. Este complexo estrutura-se segundo a direção noroeste. Datações pelo 

sistema K-Ar e Rb-Sr indicam a idade Arqueana com retrabalhamento durante os 

ciclos Jequié, Transamazônico e Brasiliano (CORDANI; TEIXEIRA, 1977). As rochas 

de fácies granulíticos afloram alongadas sob o eixo nordeste - sudoeste. São 

charnoquitos, enderbitos, leptinitos, e kinsigitos. Para o interior, o complexo Costeiro 

passa ao Complexo Juiz de Fora onde é predominante o fácies granulítico. Ocorrem 

charnoquitos, enderbitos, noritos, em faixas alongadas embora na parte sudeste, na 

região serrana, predominem migmatitos e granitóides anatéticos. O complexo Juiz de 
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Fora foi afetado intensamento pelos eventos Transamazônico e Brasiliano, com as 

rochas sofrendo cavalgamentos, dobramentos, blastomilonitação. 

Finalmente, o ciclo Brasiliano proporcionou a formação de grandes corpos 

graníticos (Batólitos), na região serrana denominados de Batólitos Serra das Araras e 

Serra dos Órgãos, (BARBOSA; GROSS-SAD, 1985). 

A região em estudo está sob domínio do complexo Costeiro e é representada por 

unidades menores, de relacionamento mal definido, a saber: Unidades 

Tinguí,Maricá,Palmital, ambas pertencentes ao Bloco Baía da Guanabara ( 

DALCOMO et al., 1981). Durante o cretáceo  toda a região sudeste foi palco de 

processos de reativação tectônica associada ao magmatismo basáltico mesozóico da 

Bacia do Paraná, de características toleídicas que perduraram até o terciário, 

culminando com magmatismo alcalino, falhamentos, fraturamentos e intensa 

silicificação. 

Regionalmente as rochas são de distribuição ampla, em forma de diques, mais 

ou menos paralelos, que em alguns pontos  podem atingir até duzentos metros de 

espessuras. Petrograficamente são classificadas como diabásio, micro gabro, 

granófiro, etc... , dependendo, essa caracterização, do posicionamento da amostra 

no corpo. As rochas alcalinas afloram em pequenos plutons e diques, possuem 

idades variáveis entre 42ma e 72ma (VALENÇA; KLEIN, 1987). Litologicamente são 

representadas por nefelina-sienito,anfibólio-sienito, traquitos e brechas magmáticas. 

As unidades sedimentares, à exceção da Bacia de Resende e Itaboraí, 

desenvolveram-se, unicamente nas baixadas litorâneas, principalmente ao norte, no 

município de Campos,representado pela Formação Barreiras. 

A Bacia de Resende foi constituída no final do Terciário. São depósitos fluviais 

variando de arenitos grosseiros a argilas. Próxima à cidade do Rio de Janeiro, no 

município de Itaboraí ocorre uma pequena bacia (2km x 500m) de composição 

predominantemente carbonática, fossilífera, de idade terciária, sobreposta a calcários 

cristalinos. 

Sedimentos de idade quaternária ocupam as baixadas costeiras, podendo 

ocorrer depósitos flúvio-lacustres, restingas e localmente cordões litorâneos 

recobertos por sedimentos eólicos. 
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4.4 GEOLOGIA LOCAL 

 

 Coube a Lamego (1945) a execução do primeiro trabalho na região, 

mapeando os terrenos metamórficos de Niterói e parte de São Gonçalo, 

denominando a rocha metamórfica predominante de gnaisse lenticular e que seria 

coberto por gnaisse biotítico. Constatou traços distintos do modelado topográfico da 

margem ocidental da Baía de Guanabara, que ao contrário do lado oeste onde 

predominam estruturas por dobramentos. No lado ocidental, entretanto, ocorreram 

processos de falhamento e fraturamento, resultantes do processso de desabamento 

que formaram grabens e horst. Observa, ainda, a quase inexistência de rochas 

graníticas, ocorrendo essa litologia restrita a  pequenos corpos venulares e a  

presença de grandes diques de rochas básicas paralelos entre si. Alguns desses 

diques, parecem estar dispostos de forma circular, o que evidenciaria os abatimentos  

circulares e concêntricos. Dalcomo et al. (1981), reconhecem, na região, a unidade 

Cassorotiba, aqui representada por gnaisses porfiroblásticos, de composição 

quartzo-diorítico-granítica. 

 

 

Figura 03: Mapa Geológico Local . 

Fonte: Modificado a partir de LAMEGO, 1945. 
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Cavalcante Filho (1990), conclui que a maioria do município é constituída 

litologicamente por gnaisse facoidal, apresentando mineralogia de megacristais de 

feldspato potássico (microclina), e composição granítica. Trata-se de um corpo de 

contornos semi-elípticos, com direção Sw-Ne. Quimicamente, constituem-se numa 

rocha peraluminosa, rica em potássio, e eventualmente ferro. Análises em biotita 

acusaram valor médio de 19 ppm para Cu e 49 ppm para  Zn. Representaram esses 

valores 22% e 33%, respectivamente na rocha total, sendo o restante, possivelmente 

derivado de " sulfetos " dispersos na matriz. Hipper (1990), mapeando no município 

uma área de 80 km² na escala de 1:50.000, individualizou três grandes unidades: 

uma principal de gnaisses graníticos ( augen-gnaisses e leptinitos ) na porção central 

da área, que passa para gnaisses granodioritos a Nw, e para granodiorito 

porfiroblástico a Se. Estudos sistemáticos das deformações permitiram definir a 

"Zona de Cisalhamento Dúctil de Niterói", apresentando uma faixa de rochas 

milonitizadas com 10 km de largura. Menezes; Cordani,(1987), estudaram as 

características petrográficas e petrológicas dos pegmatitos existentes na região de 

Pendotiba (Mata-Paca e Muriquí) em Niteroí, e através de datações radiométricas 

pelo método K-Ar e Rb-Sr, obtiveram idades entre 437 e 447 m.a. 

O Quaternário se desenvolveu principalmente nas baixadas a partir do 

holoceno durante a Transgressão Flandriana, mediante constantes avanços do mar 

pelo continente, formando restingas, cordões  e dunas litorâneas, depositando 

sedimentos de origem marinha, fluvial, lacustre e eólia. São depósitos 

predominantemente arenosos e silto argilosos, inclusive com argilas orgânicas cinza 

azuladas e turfas, (CUNHA; FRANCISCO,1981). Sondagens efetuadas na região de 

Camboinhas alcançaram profundidades em torno de vinte metros (abaixo do nível do 

mar), sem contudo atingir o embasamento. Análise mineralógica demonstrou a 

predominância de sedimentos imaturos, apresentando feldspato  caolinizado, mica, 

quartzo angulosos e arredondados, argila ferruginosa e freqüentes concreções 

ferruginosas (ANDRADE, 1981). Datações de radiocarbono (C-14) em sítio 

arqueológico apresentaram idades de 7958 A.P. até 2328 A.P. (KNEIP, 1981). 
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5 FUNDAMENTEAÇÃO TEÓRICA 

 

5.1 ÁGUA SUBTERRÂNEA: DEFINIÇÃO 

 

 Denomina-se Água Subterrânea, a água presente no subsolo, ocupando os 

interstícios, granulares, fraturas, falhas ou canais existentes nos diferentes sistemas 

geológicos, sob condições de escoamento, obedecendo aos princípios da hidráulica. 

As águas subterrâneas podem ser encontradas em dois níveis de ocorrência: a zona 

saturada (vadosa)  e não saturada. 

 

5.2 PARÂMETROS HIDROGEOLÓGICOS 

 

 A zona não saturada compreende o setor em que os poros estão  

parcialmente ocupados pela água. Abaixo está localizada a zona saturada, onde os 

interstícios estão totalmente ocupados pela água. Essas superfícies são separadas 

pela franja capilar (TOLMAN, 1937). A zona saturada é aquela que normalmente os 

geólogos aceitam como contendo água subterrânea (TODD, 1959). Ela pode ser 

considerada como sendo um sistema  de reservatórios naturais apresentando 

espessuras que variam de decímetros a vários metros, sendo responsáveis por estas 

variações os seguintes parâmetros:geologia, porosidade, permeabilidade,  recarga ,  

movimento e pontos de descarga. O conhecimento da estruturação das rochas em 

sub-superfície e dos controles da movimentação da água nas formações geológicas 

é  determinante para o conhecimento da água subterrânea. 

As formações geológicas saturadas são denominadas por lençóis 

aquíferos,formações aquíferas, reservatórios ou simplesmente, aquíferos. O aquífero 

pode ser livre ou confinado. Aquífero livre é aquele onde o nível de água serve como 

superfície superior da zona de saturação, podendo ser denominado também como 

não artesiano ou freático. Aquífero artesiano é aquele em que a água subterrânea 

está submetida a pressões superiores à da atmosfera devido à cobertura de rochas 

sobrejacentes relativamente impermeáveis. Caso particular de aquífero ocorre 

quando um determinado volume de água fica aprisionado dentro de um estrato, 

isolado por dois outros impermeáveis, sendo conhecido por aquífero suspenso.  
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Podemos visualizar o nível da água subterrânea, grosseiramente , à 

semelhança do relevo topográfico. Contudo, o percurso  da água  pode sofrer 

interrupções, aflorando ao longo de fraturas e níveis impermeáveis, vindo a formar as 

fontes ou nascentes. Logo, uma nascente deve ser observada como um ponto de 

descarga natural das  águas  subterrâneas, concentradas em um único local. As 

nascentes podem ocorrer de várias formas, sendo classificadas segundo a estrutura, 

vazão ,temperatura e a variabilidade. 

O armazenamento de água por uma determinada formação geológica, 

constituindo um aquífero, requer que esta rocha apresente espaços vazios onde a 

água possa ser estocada e posteriormente apresente condições que permitam a livre 

movimentação. A porosidade (espaços vazios) é característica fundamental para um 

aquífero. Pode estar relacionada à forma e tamanho dos grãos minerais quando 

tratar-se de rochas sedimentares ou alteritos e, ainda, aos espaços vazios e fraturas 

quando a litologia armazenadora for calcários e rochas cristalinas (ígneas e 

metamórficas). Podemos entender, assim, como porosidade a percentagem do 

volume da rocha ocupado por vazios. É um parâmetro indicativo da quantidade de 

água possível de ser armazenada por uma litologia saturada. Entretanto, nem toda 

água contida nos níveis saturados pode ser recuperada. Somente uma fração é 

liberada do volume total. A quantidade obtida por unidade de volume é conhecida por 

vazão específica. 

A outra parte não removida fica retida por atração molecular ou capilaridade e é 

conhecida por retenção específica (CLEARY, 1989). 

A propriedade específica relacionada ao movimento da água nos espaços 

vazios de um aquífero é conhecida como permeabilidade  e definida pela capacidade 

de um meio poroso ou fissurado em transmitir água. 

Nem toda água que sofre precipitação sobre uma determinada bacia consegue 

infiltrar-se. O abastecimento (recarga) de uma determinada formação aquífera   

depende,principalmente, do regime de chuvas, escoamento superficial e do meio 

litológico a ser atravessado pela água até atingir os níveis saturados . 

Já a infiltração é função do tipo do solo e do estado de umidade, da rede de 

drenagem, do relevo e  cobertura vegetal. Os aquíferos são reabastecidos 

normalmente pela chuva precipitada sobre a bacia. Entretanto em determinados 

locais os aquíferos sofrem uma forte contribuição dos reservatórios superficiais. Um 

rio que supre a zona saturada é conhecido por influente. Por outro lado, se um 
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aquífero é necessário para manter o nível de um rio, este curso denomina-se 

efluente (LEINZ; AMARAL, 1977). 

 

5.3 ORIGEM DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: O CICLO HIDROLÓGICO 

 

 O ciclo hidrológico representado pela Figura 04 é um modelo que permite 

visualizar a circulação da água e umidade, global e continuamente, na crosta 

terrestre. Teoricamente é considerado um ciclo fechado, não possuindo inicio ou fim. 

Conceitualmente, o ciclo  se inicia pelas águas dos oceanos que a irradiação solar 

evapora, passando para a atmosfera como parte das nuvens.  Ao condensar, a 

umidade retorna sob forma de chuva, granizo, neve, orvalho e geada, sendo 

considerado como água meteórica. Essas precipitações, ao atingirem uma 

determinada bacia fluvial, infiltrando-se através do solo , constituem a fonte de 

renovação de seus recursos de água. A umidade é evaporada diretamente ou então 

usada pela vegetação e posteriormente retorna à atmosfera. Parte dessa água cai 

diretamente sobre os oceanos e cursos d'água. Uma outra parcela fica retida no solo, 

infiltrando-se em maior ou menor quantidade em função das características deste e 

da vegetação. 

 

Figura 04: Ciclo Hidrológico 

Fonte: UNESCO, 1992 
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 A parte que consegue ultrapassar os níveis superiores do terreno move-se 

continuamente para baixo até alcançar os "reservatórios" de água subterrânea. 

Nesta região, a água se move lentamente, por ação da gravidade em direção a 

pontos de descarga de origem natural ou artificial. Essa descarga natural dos 

aquíferos pode ocorrer em dias, meses ou séculos (HEATH, 1982). A descarga 

natural pode ser feita por meio de fontes, permeada ao longo dos leitos dos rios ou 

diretamente para os oceanos. Retiradas artificiais acontecem mediante a extração 

das águas subterrâneas através de diversos tipos de poços 

Quase todas as águas subterrâneas podem ser compreendidas como fazendo 

parte do ciclo hidrológico.Quantidades relativamente reduzidas de águas 

subterrâneas, entretanto, podem entrar nesse ciclo por outras origens. Águas   

conhecidas como conatas , ou seja, águas retidas em interstícios de sedimentos 

podem ficar armazenadas nas rochas sedimentares durante a sua formação, 

podendo ser de origem continental ou oceânica e, normalmente, apresentam altas 

concentrações de sais. Podemos incluir neste grupo as águas originadas por 

processos magmáticos ou vulcânicos (DAVIES; DEWIEST, 1966). 

 

 

 

5.4  DESCARGAS NATURAIS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 Parte integrante do ciclo hidrológico são as descargas subterrâneas em 

lagoas, rios e oceanos. Nascentes, fontes e surgências são pontos de descargas 

naturais das águas subterrâneas aflorantes à superfície que despertam interesse da 

humanidade desde os tempos bíblicos, Figura 05. Davies; Dewiest (1966), 

consideram como nascente o fluxo de água necessário para formar um pequeno 

filete contínuo e como surgências  volumes menores. 

Constantemente a atenção da população é despertada para o consumo da 

água das nascentes devido a pré-concepção de extrema qualidade, fato que  nem 

sempre representa a realidade. A permeabilidade das rochas, área de recarga e 

quantidade da recarga controlarão as vazões das nascentes e as características da 

água.. 
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Figura 05: Diferentes Tipos de Fontes  

Fonte: DAVIES; DEWIEST, 1966. 

 

 

5.5  ROCHAS COMO AQÜÍFEROS 

 

 As águas subterrâneas podem ocorrer em aquíferos instalados em rochas 

consolidadas ou não. Provavelmente, a maior parte dos aquíferos está em rochas 

não consolidadas, principalmente em litologias do tipo sedimentar. Entretanto, o fator 

determinante para o armazenamento das águas dentro de um aquífero é a 

permeabilidade desenvolvida pelos interstícios dessas rochas. Esses interstícios 

podem ser originais, ou seja, espaços gerados durante a formação da rocha 

sedimentar, como um arenito ou conglomerado; podem ser de origem secundária em 

rochas ígneas ou metamórficas que após cristalizarem-se desenvolvem juntas, 

fraturas, diáclases; espaços vazios podem também ser gerados por dissolução 

química dos minerais formadores da rocha, como ocorre, por exemplo, em rochas 

cabornáticas. Por fim, rochas cristalinas quando intemperizadas podem desenvolver 

meios bastante porosos, fornecendo quantidades razoáveis de água (REBOUÇAS;  

CAVALCANTI, 1992). Cascalhos, conglomerados, arenitos são bons armazenadores 
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de água, desde que não apresentem algum tipo de cimento que reduza a porosidade. 

 A quantidade de água existente em calcários pode variar em função da idade , 

mineralogia e, principalmente, dos espaços vazios gerados pela dissolução. Siltes e 

argilas, devido à reduzida granulometria, apresentam,geralmente, baixa 

permeabilidade. 

As rochas cristalinas terão sua capacidade de armazenar água estritamente 

controlada pelo grau de fraturamento. Neste caso, mais importante que a litologia, 

serão os processos mecânicos aplicados à rocha ao longo do tempo geológico. 

Entretanto, geralmente essas rochas não serão boas fornecedoras de água. O 

simples conhecimento da litologia não basta. É interessante que se conheçam as 

estruturas geológicas e sua influência no desenvolvimento do aquífero. Necessária 

se faz a observação da inclinação dos estratos, da presença e intensidade de 

dobramentos e  falhamentos em escala local e regional - principalmente quando 

existirem rochas impermeáveis em contato com rochas porosas- e do padrão das 

fraturas, juntas e diáclases geradas por estes processos. Outro importante aspecto a 

ser considerado é a presença de diques e veios intrusivos. A Figura 06 apresenta os 

tipos aquíferos quanto ao tipo de rocha armazenadora. 

 

 

Figura 06: Tipos de Aqüíferos 

Fonte: UNESCO, 1992 
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5.5.1  ÁGUA SUBTERRÂNEA EM MEIO FISSURADO 

 

 O ambiente das águas subterrâneas em meio fissurado ou fraturado existente 

nas rochas cristalinas, ígneas e metamórficas, embora quase sempre de dimensões 

reduzidas, pode representar recursos hídricos exploráveis, principalmente para 

comunidades de pequeno ou médio porte. Normalmente, o ambiente fissurado é 

heterogêneo e anisotrópico, possuindo baixa permeabilidade intergranular, ou 

favorecendo a armazenamento nas descontinuidades originadas pelo fraturamento, 

condicionadas, principalmente, à densidade de fraturamento e diaclasamento. 

Entretanto, sob clima tropical úmido, onde o intemperismo químico desempenha 

importante papel no processo de desagregação litológica, produzindo intensa 

transformação , o manto de alteração pode funcionar como excelente aquífero, 

(CAVALCANTE; REBOUÇAS, 1990). 

 

5.5.2  AQÜÍFEROS REGIONAIS E LOCAIS 

 

 Podem as formações geológicas propícias à acumulação de água subterrânea 

distribuir-se por milhares de quilômetros quadrados, servindo de alvo para 

exploração em vastas regiões, apresentando características hidrogeológicas 

semelhantes em vários locais. Essas "formações" são denominadas  aquíferos 

regionais, Figura 07. Exemplo típico é o Arenito Botucatu do período Triásico e o 

Arenito Bauru do Cretáceo superior (CLEARY, 1981). Por outro lado, existem 

aquíferos que possuem desenvolvimento local. Esse tipo de formação possui 

ocorrência restrita limitada a falhamentos, fraturamentos, diáclases, vesículas, 

cavernas, e a pequenos ambientes deposicionais. 
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Figura 07: Províncias e Subprovíncias Hidrogeológicas do Brasil  

Fonte: MENTE et al, 1984 

 

5.6  HIDROQUÍMICA DAS AGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 Parâmetros que servem à caracterização hidroquímica de águas  

condicionam-se por particularidades ligadas ao meio subterrâneo. Representando a 

relação entre hidroquímica, litologia e ambiente, algumas especificidades podem ser 

relacionadas, constituindo base de confronto para os registros colhidos para este 

trabalho. 

5.6.1  Condutividade elétrica 

 

 Condutividade elétrica é a facilidade relativa à condução de  corrente elétrica. 

A água pura apresenta valores de condutividade muito baixos. A presença de 

substâncias iônicas em  solução aumenta a condutividade. Portanto, é aceita, a 

existência de uma relação linear entre ions presentes em solução  e a condutividade 

elétrica (GURGEL, 1982). Entretanto, Hem, (1970), questiona a simplicidade desta 
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relação, ressaltando que a condutividade representa tão somente uma "indicação" da 

concentração iônica. 

De acordo com Matthess; Harvey,(1982), afirmam que, para água pura, a 

condutividade dividida por cem, possibilita a estimativa da concentração da solução 

com cinco por cento de acuracidade. Davies; Dewiest, (1967), estimaram em quinze 

por cento a acuracidade para essa relação nas concentrações entre 1 e 10 meq/l. 

Mathess; Harvey, (1982), observam valores para condutividade da água da chuva 

entre 5 e 30 micro S/cm e para as águas subterrâneas entre 30 e 2000 micro S/cm. 

Este intervalo está de acordo com o relatado por White et al. (1963), em centenas de 

análises provenientes de aquíferos em rochas cristalinas. 

Mediante a observação de que as águas subterrâneas refletem o ambiente 

percolado, a condutividade expressaria adequadamente o meio, bem como a 

interação com outras águas. Assim, áreas de intensa precipitação pluviométrica 

proporcionariam lençóis freáticos de baixa concentração iônica e, por conseguinte, 

baixa condutividade (CUSTÓDIO; LLAMAS, 1976). Entretanto, em águas naturais 

não se pode esperar que ocorra relação direta entre condutividade e concentração 

de sólidos totais dissolvidos, sendo essa premissa verdadeira para as águas 

subterrâneas já que essas não são soluções simples.  

As águas subterrâneas contém ampla variedade de substâncias dissociadas e 

dissolvidas. Segundo Porto et al,1991), a relação  condutividade e totais de sólidos 

dissolvidos  só será bem definida em águas naturais de determinadas regiões onde 

exista um domínio de um determinado íon.  Piucci, (1978), observou valores entre 13 

e 2.000 micro S/cm, nas águas subterrâneas na ilha de Marajó, dependendo essa 

variação da profundidade e estação. Santos, (1975), em área próxima  a  ambientes  

lagunares   na       região de Laguna (SC), encontrou valores entre 167 e 610 micro 

S/cm. Hausman, (1975), estudando águas obtidas em poços tubulares profundos em 

rochas cristalinas (granito), na região de Porto Alegre, encontrou valores de 102 a 

300 micro S/cm. Cavalcante e Rebouças, (1990), observaram em áreas de rochas 

metamórficas, na região de Atibaia, São Paulo, condutividades diferentes para poços 

profundos (80 a 210microS/cm), e poços rasos (10 a 80 micro S/cm). 
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5.6.2  pH 

 

 O pH de uma solução é a medida da concentração do íon hidrogênio, ou, mais 

corretamente, é o logarítmo negativo da atividade iônica em moles por litro, 

(HEM,1970). A maioria das águas naturais tem seu pH controlado pelo sistema 

carbonato, quando o CO² atmosférico entra em    contato com a água e se dissolve 

até atingir o equílibrio (DREVER, 1983). Em soluções aquosas, o pH é controlado por 

reações que produzam ou consuman H+, dissociação de ácidos, bases e hidrólise. 

Outros gases, tais como amonia e sulfídrico, podem afetar sensivelmente o equílibrio 

da solução (WODD, 1976). As espécies H2CO3, HCO3-, CO3=, são espécies 

envolvidas no equilíbrio do sistema carbonato e suas relações são dependentes da 

variação da solução. O pH de uma água natural está relacionado,  de uma forma ou 

de outra, com essas reações. Por exemplo, a reação de dissolução do dióxido de 

carbono na água é a mais importante no estabelecimento do pH e pode ser 

representada em três fases. 

                    CO2(aq) + H2O = H2CO3 

                    H2C03(aq) = H+ + HCO3, 

                    HCO3- = H+ + CO3-² 

 Observa-se que as duas últimas reações produzem H+, logo influenciam o pH. 

Outras reações  envolvem dissociações de ácidos solúveis, tais como: H2PO4-² e 

H2S. Segundo Hem (1970), muitas outras reações podem alterar o comportamento 

do pH: reações entre água e sólido, pex. hidrólise de silicatos e carbonatos, podem 

influenciar ou serem influenciadas pelo pH. Oxidação do íon férrico, e oxidação de 

sulfetos também podem afetar  os valores de pH. Através do diagrama de Bjerrum, 

Figura 08, pode-se visualizar o comportamento dessas espécies. Observa-se que, 

para a maioria das águas continentais, existe o predomínio significativo do íon 

bicarbonato.  
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Figura 08: Diagrama de Bjerrum - Relação entre as espécies de CO2 e pH 

Modificado a partir de DREVER (1982) 

 

 A contaminação das águas por matéria orgânica originada de esgotos 

domésticos e outras fontes, leva à ocorrência de reações biogeoquímicas mediadas 

por bactéria e outros micro-organismos. Basicamente, estes organismos metabolizam 

matéria orgânica no processo de oxidação desta, que consome espécies oxidantes 

da água. Na presença de excesso de oxigênio, o carbono da matéria orgânica é 

oxidado para CO2, ou ácido carbônico. O nitrogênio presente na forma reduzida, 

como aminas, é oxidado para nitrato, e o enxofre também presente na matéria 

orgânica, é oxidado para sulfato. Estes processos formam ácidos ( carbônico, nítrico 

e sulfúrico), baixando o pH.   Por outro lado na ausência de oxigênio, que pode ser 

acarretada pelo consumo de todo oxigênio dissolvido na água subterrânea, ocorre o 

inverso.  Bactérias "facultativas" utilizam o oxigênio presente em nitratos e sulfatos 

para oxidar a matéria orgânica. Isto resulta na redução  de nitrato para amônia e de 

sulfato para sulfeto. Estes processos aumentam o pH, pois a amônia é alcalina, 

enquanto o nitrato forma ácido nítrico, o ácido sulfídrico  correspondente aos 

sulfetos, é muito fraco quando comparado ao ácido sulfúrico derivado dos sulfetos. 

 

5.6.3  Alcalinidade-sistema carbonato 

 

 Adicionando-se ácido forte em solução aquosa, o pH não varia 

substancialmente, enquanto existirem HCO3 e/ou CO3. Ao término dessas espécies, 

a água perde a sua capacidade de "tampão", e por conseguinte, a alcalinidade. 
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Formalmente, a alcalinidade é definida como o equivalente das bases, quando a 

água é titulada potenciometricamente com ácido  forte, para a total transformação 

dos anions em espécies não carregadas, (STUM; MORGAM,1981; DREVER, 1983). 

Entende-se, assim, a alcalinidade, como a capacidade da água neutralizar um ácido 

forte. Embora  tenha participação efetiva no ciclo biológico, somente em rochas 

orgânicas e carbonáticas possuem elevadas concentrações. Este sistema é, sem 

dúvida, o mais importante, na hidrosfera, possibilitando constantes  trocas entre a 

superfície da água e a atmosfera, a química aquática, estruturas biológicas dos 

organismos e deposição de sedimentos carbonatados. 

Segundo MATHES e HARVEY, (1982), o CO2 que ocorre nas águas subterrâneas 

tem as seguintes origens: 

-Água da chuva com CO2 dissolvido na atmosfera. 

-CO2, como gás contido na zona saturada. 

-Processos de carbonização. 

-Processos diagenéticos. 

-Oxidação de processos orgânicos. 

-Ataques de ácidos orgânicos a carbonatos. 

-Mistura de águas apresentando durezas diferentes. 

-Exalações vulcânicas. 

FENZL (1982), apresenta as seguintes reações de dissolução do gás carbônico e do 

carbonato de cálcio, que determinam algumas características químicas importantes 

das águas naturais. 

                     CO3²- + H+       HCO3- 

                     HCO3- + H+     H2CO3 

                     H2CO3            CO2 diss + H2O 

                     CO2 diss         CO2 gás 

            adição  Base Forte      adição Ácido Forte 

                     dissolução       liberação de 

                     CO2- gás         CO2- gás 

                     aumento da      consumo de 

                     concentração    carbonato 

                     de carbonato 

 Entretanto, outras espécies iônicas podem influenciar na alcalinidade, embora, 

normalmente, de forma reduzida. Ácidos: silícico, fosfórico, bórico, orgânicos, e, 
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possivelmente, material coloidal em suspensão além de hidróxidos de alumínio. 

Desta forma, quando a alcalinidade é exclusivamente relacionada às concentrações 

de bicarbonato e/ou carbonato, pode não corresponder a todas as espécies 

presentes. Destas espécies, o fosfato seria aquela que mais poderia influenciar a 

alcalinidade, (HEM op.cit.), principalmente se complexada ao ferro; Ácido bórico, por 

apresentar constante de dissociação 10²-, raramente modifica o sistema, e a sílica 

necessitaria de pH acima 9,6. A Figura 08 apresenta a relação entre as espécies 

carbonatadas e o equilíbrio em função do pH.  

 Neste trabalho, considerou-se a alcalinidade total como tendo origem das 

concentrações de bicarbonato, em função da faixa de pH esperada (fato plenamente 

confirmado), como também dos estudos preliminares efetuados em boletins  técnicos 

de perfuração, onde as análises químicas nunca determinaram alcalinidades a 

carbonatos. 

 Schoeller, (1979), estudou a influência do clima e temperatura na 

concentração  de bicarbonato e carbonato, e suas variações para as zonas 

saturadas e não saturadas, ressaltando ainda, a íntima relação com a litologia. 

Wwhite et al,(1963); Davies; Dewiest,(1966) consideram valores para águas 

subterrâneas variando entre 50 e 400 mg. Cruz; Melo (1974), relatam águas 

bicarbonatadas em rochas cristalinas do Nordeste, com valores bem superiores aos 

mencionados acima. Mancini; Bonoto, (1992), na região de Rio Claro, SP, encontram 

valores dentro desse intervalo, entretanto, citam águas  originadas em rocha 

basáltica fraturada que apresentam concentrações médias de 3 mg/l. Cruz  e 

Peixoto, (1991), na região de Poços de Caldas apresentam resultados compatíveis 

às médias deste estudo. Segundo Sauma Filho et al, (1983), Lima e Kobayashi, 

(1988); Piucci, (1978) estudando águas subterrâneas da região amazônica, 

encontram  valores reduzidos de alcalinidade, chegando a ocorrer valores nulos. 

Através dos exemplos acima citados, pode-se compreender a estreita relação entre 

alcalinidade e a natureza dos terrenos geológicos, profundidades e tempo de 

circulação. 
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5.6.4  Cloreto 

 

 Como constituinte da crosta terrestre, o cloro não é considerado elemento 

principal. sodalita e apatita são os principais principais minerais onde ele ocorre. 

Micas e piroxênio podem apresentar também o cloro, entretanto em proporções 

reduzidas. Por outro lado, em muitas águas naturais ele aparece como principal 

constituinte, devido, possivelmente, à sua grande mobilidade geoquímica. 

Sedimentos evaporíticos e gás vulcânico são outras importantes fontes para a 

ocorrência do cloro. Davies; Dewieste, (1966), apresentam as seguintes origens para 

o cloro, como íon cloreto, em águas subterrâneas: 

-cloreto  originado em ambiente marinho, antigo ou recente. 

-concentração, por evaporação, da água  da chuva e "spray" marinho em áreas 

costeiras. Nas águas subterrâneas que percolam rochas cristalinas, a ocorrência de 

Cl-  é normalmente pequena, não ultrapassando 30 mg/l. Entretanto, fatores 

hidrogeológicos, geográficos e climáticos, podem, eventualmente, influenciar valores 

locais. Efluentes domésticos e industriais podem também contribuir para o aumento 

de Cl-, fato de difícil constatação em áreas litorâneas. 

 

5.6.5  Enxofre-Sulfato 

 

 Embora apresente grandes quantidades em rochas sedimentares, na forma de 

sulfato e sulfeto, o enxofre ocorre em pequenas  concentrações nas rochas ígneas . 

Encontra-se geralmente dissolvido em água sob a forma (S6+), complexado como 

SO4²-. Sob a forma reduzida, ocorre S²-, como HS- OU H2S. 

Entradas atmosféricas e contribuições antropogênicas podem ser significativas em 

algumas regiões industriais ou com atividades vulcânicas. Uma das mais abundantes 

fontes de H2S  está, provavelmente relacionada às argilas orgânicas sob influência 

de marés. Modificações de estado, oxidado para reduzido e vice-versa, estão 

frequentemente ligadas a processos biogeoquímicos. A intermediação de bactérias 

nesses processos pode ser grande; Bactérias Desulfuvíbrio e Thiobactérias são as 

mais importantes. A Figura 09  ilustra o ciclo do Enxofre. Oxidação de Pirita, 

criptocristalizada em sedimentos  "recentes" ou disseminada em rochas pode ser 

uma fonte importante de sulfato e ferro, em águas subterrâneas, (HEM,1970). 
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Embora esse processo possa ser de efeito localizado, algumas vezes,  pode ocorrer 

regionalmente, como observam (CARMO et al,1988). 

 

 

 

Figura 09: Ciclo do Enxofre 

Fonte: Modificado a partir de HEM, 1970 

 

 

5.6.6  Fósforo 

 

 O fósforo é um importante elemento na crosta terrestre, ocorrendo 

principalmente como apatita em rochas ígneas, e metámorficas, podendo formar 

rochas fosfatadas sedimentares. A  tabela 2   apresenta concentrações de fósforo 

(P2O5) em minerais de rochas da região. Por via antropogênica, o fósforo pode ser 

acrescido aos ambientes naturais, derivado das seguintes fontes: detergentes, 

efluentes domésticos, inseticidas, pesticidas. O ciclo hidroquímico do fósforo é 

semelhante ao do nitrogênio no qual as reações microbiológicas são extremamente 

importantes. As formas naturais que podem ocorrer na água dependem basicamente 

do pH, à semelhança do sistema carbonato (MULLINS, 1972). 

                    H3PO4  < -------> H+  + H2PO4- 

                    H2PO4- < -------> H+  + HPO4²- 

                    HPO4²- < -------> H+   + PO4³- 
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 Para valores de pH encontrados na maioria das águas naturais, a espécie 

mais esperada (90%) é o ânion  HPO4²-. Em águas superficiais, sob atividade 

microbiana e contaminações por detergentes, o fósforo ainda ocorre nas formas de  

ions polifosfatos e fosfatos orgânicos dissolvidos. Dependendo da constituição dos 

argilo-minerais, o fósforo pode ser retido por adsorção no solo. Devido à  importância 

do fósforo no ciclo biológico e a sua consequente retirada da água pelos organismos, 

as concentrações médias do fósforo (PO4²-) em águas naturais são baixas, 

(FENZL,1982), e apresentam os seguintes valores: 

-Águas superficiais agitadas, aprox. O,5mg/l 

-Águas estagnadas: 1mg/l 

-Águas poluídas: 1,5 mg/l. 

 Além da sua característica biófila, durante o ciclo secundário, o fósforo possui 

afinidade pelo alumínio, cálcio e pelo ferro, podendo formar FePO4, em sedimentos 

lagunares. 

 

5.6.7  Nitrogênio ( nitrato, nitrito, amônia ) 

 

 O nitrogênio é encontrado essencialmente na atmosfera na forma molecular 

(N2), porém de pouca reatividade. O ciclo deste elemento permite a existência de 

várias espécies, sendo amônio, nitrato e nitrito as principais , ocorrendo em trocas 

constantes nas geoesferas (rocha, água, ar, solo, e organismos).  Embora constitua 

78% em volume na atmosfera, é encontrado em proporções reduzidas nas rochas, 

(HEM,1970). As águas subterrâneas desempenham importante papel no ciclo  do 

nitrogênio Figura 10, embora nem sempre ocorra em relação direta com as 

formações geológicas.  São as seguintes as fontes de nitrato que podem interagir 

com as águas subterrâneas: jazidas minerais, adubos químicos, águas pluviais, algas 

azuis e verdes, plantas leguminosas e efluentes domésticos e industriais, 

(MATHESS,1980). 
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Figura 10: Ciclo do Nitrogênio 

 

         Amônia, nitrato e nitrito  ocorrem naturalmente nos solos, águas superficiais  e 

subterrâneas, derivados decomposição da matéria orgânica  por organismos, 

(GALLARDO,1979). Antes do nitrogênio elementar poder ser utilizado como nutriente 

pelo sistema biológico, deve ocorrer a "fixação" ou conversão em forma complexada 

por tal sistema, que na hidroesfera é representado pelas algas azuis (MULLINS, 

1972).  

Simplificadamente pode-se visualizar o processo: 

N2------- 2N em composto orgânico  (fixação) 

2N org + 3H2----- 2NH3 

 A amônia produzida pela fixação do nitrogênio incorpora ions NH4 na água, 

ficando sujeita a reações de nitrificação (oxidação). Essas reações são produzidas 

por duas espécies de bactérias autotróficas, nitrossomonas e nitrobacter. As reações 

demonstram o processo: 

4NH+  + 702------------4H+    +   4N03  +  6H2O 

2NH3  + 3O2nitrossomonas2H+   +   2NO2  +  2H2O 

2NO2  +  02-------------2N02      nitrobactéria 

Simplificadamente, 

2NH3 ou NH4--------------NO2-  ------NO3 

 Na morte dos organismos, outros tipos de bactérias podem converter 

nitrogênio em aminoácidos e amônia  por um processo denominado amonificação 

que reintegra amônia ou íon amônio ao ciclo, ajudando no balanço químico. A 
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complementação do ciclo geoquímico se dá através da conversão, em condições de 

pouca oxigenação, por bactérias, dos nitratos e nitritos (desnitrificação), ao estado 

gasoso, N2 ou N2O, (Mullins, op.cit.). Embora processos naturais possam produzir 

as diversas espécies nitrogenadas, constantemente contribuições antropogênicas 

interferem no ciclo natural, promovendo um aumento significativo das concentrações 

naturais. A ocorrência de nitrato em águas subterrâneas associando a vetores 

impactantes em áreas urbanas e rurais é amplamente documentada, 

(UNESCO,1992; PIONKI et al,1992; PIVER,1992; SOMSUNDARAM et al,1993). 

 No Brasil, embora reduzidas, quando comparadas a literatura internacional, 

crescem as comunicações sobre os efeitos da deterioração das águas subterrâneas, 

mediante a poluição por nitratos; (BARCHA, 1993; BARCHA et al,1991; 

FIGUEIREDO,1990; NEGRÃO,1986; PARISOT;  REBOUÇAS,1986). A presença de 

NH3 indica contaminação recente, em andamento, pois é um composto presente em  

esgoto, derivado da amônia. Nitrato em concentrações elevadas indica 

contaminações passadas, pois resulta da oxidação bacteriana de amônia, 

(FENZL,op. cit.). 

 Concentrações elevadas de nitrato-nitrito  devem ser motivo de preocupação, 

pois podem provocar meta-hemoglobina (doença azul), em crianças menores de 

cinco anos. De qualquer forma, a presença anômala dessas espécies é uma 

advertência da possibilidade de algum tipo de contaminação orgânica, associada a 

vírus ou bactérias, (JOHNSON,1978). Padrões nacionais e internacionais de 

qualidade de água, tabela 3, aceitam como limite máximo  45mg/l de NO3 (4,4 N), 

entretanto valores próximos a 5mg/l de NO3 podem ser motivo de desconfiança 

sobre a qualidade da água, (CEDESTROM,1964). Nas águas subterrâneas a amônia 

é encontrada em ambientes fracamente redutores e, quase sempre, em pequenas 

concentrações. Somente ambientes geológicos específicos podem proporcionar 

concentrações elevadas, tais como salmouras, fontes de águas vulcânicas e 

sedimentos orgânicos recentes, (HEM,1970). Entretanto, poluição antropogênica 

recente pode apresentar valores de até 1.000mg/l, (MATHESS ,1980). Geralmente, a 

ocorrência de nitrato nas águas subterrâneas, em áreas não expostas à interferência 

humana, está abaixo de 5mg/l. Algumas regiões podem, entretanto, apresentar 

concentrações anormais, muito acima dos padrões aceitos, devido ao uso intensivo 

de fertilizantes, ou por constituírem regiões industriais e áreas urbanas sem 

saneamento básico. 
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5.6.8  Sílica 

 

 Sílica ocorre como um dos principais componentes,  na maioria das rochas da 

crosta terrestre. Embora seja empregada comumente a fórmula molecular (SiO2) 

para representar a sílica, por extensão à nomenclatura geológica, a forma mais 

provável de ocorrência em solução deve ser Si(OH)4, (HEM,1970). A sílica 

apresenta  baixa mobilidade geoquímica que pode ser visualizada através das 

pequenas concentrações em águas naturais, podendo variar de 1 a 30mg/l. Em 

ambiente marinho, muitos organismos podem absorver o silício e utilizá-lo na 

formação dos esqueletos.  A sílica encontrada nas águas subterrâneas é produto do 

intemperismo hidrolítico de silicatos, onde a sílica aparece em solução como ácido 

não dissociado, (PEDRO; SIEFFERMAN, 1979). O pH do ambiente é significativo 

para o transporte da sílica em solução e sua deposição final. Maiores solubilidades 

ocorrem no intervalo de 5 a 9, (MASON, 1980). Nas águas originadas  em rochas 

graníticas e similares, a sílica  varia de 17 a 76 mg/l, White et al,1963, e nas que têm 

contato com rochas basálticas ou outras de composição semelhante, a variação 

pode ser entre 20 e 40 mg/l. Ainda em terrenos de composição granítica a sílica 

apresenta normalmente, concentrações superiores aos do outros cátions. 

 

5.6.9  Cálcio 

 

 Cálcio pode ocorrer em rochas cristalinas (ígneas e metamórficas), 

predominantemente na estrutura cristalina de plagioclásio, piroxênio, granada, 

epidoto, apatita e fluorita. No ciclo supergênico, o cálcio apresenta boa mobilidade, 

mas pode ser incorporado, em pequenas concentrações, durante o intemperismo 

químico em resistatos e hidrolisados. Sedimentos carbonáticos e dolomíticos são 

importantes fontes de cálcio, atuando de forma marcante no ciclo biogeoquímico, 

incorporado em conchas e esqueletos. O "spray" marinho também pode contribuir 

com cálcio para as águas subterrâneas, embora em concentrações discretas. O íon 

cálcio pode se ligar a certos complexos inorgânicos, mas a concentração em águas 

naturais só é afetada significativamente para certos casos. CaHCO3- pode reduzir 

em 10% o Ca dissolvido, desde que a concentração do HCO3- supere a 1000mg/l. 
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Semelhantemente, para a concentração de sulfato acima de 1000mg/l, o CaSO4(aq) 

pode retirar mais da metade de Ca+ da solução. Somente águas fortemente alcalinas 

podem conter hidróxidos e carbonatos de cálcio, (HEM,1970). O íon cálcio é o cátion 

mais comum nas águas doces. Seu conteúdo, na maioria dos casos, é determinado 

pelo equilíbrio do sistema carbonato que, teoricamente, é alcançado em função do 

tempo de residência. Em condições naturais, entretanto, o estabelecimento deste 

equilíbrio é raro, (MATHESS; HARVEY,1982). Em condições normais em rochas 

silicatadas, as concentrações de Ca++ em  água variam entre 10 e 100mg Ca++/l.  

Em águas mineralizadas, já foram observados valores de 636mg Ca++/l, (DAVIES; 

DEWIEST,1966). White et al (1963), reportam variações de 0,32 a 96mg Ca++/l em 

águas subterrâneas originadas em granitos, e  0,1 a 62mg Ca++/l para águas que 

tenham percolado rochas basálticas. As águas subterrâneas do cristalino nordestino 

podem conter até 680mg Ca++/l, (CRUZ  e MELO ,1974). Hausman, (1982), 

apresenta valores médios de 21,6mg Ca++/l para rochas de composição granito-

gnáissica, na região de Porto Alegre. Lima; Kobayashi (1988) descrevem pequenas 

concentrações em águas subterrâneas húmicas, na região Norte, variando de 0,40 a 

10,80mg Ca++/l. Águas termais, na região de Poços de Caldas, apresentaram 

variações entre 0,40 a 10,80mg Ca++/l, em função do tipo de fonte e circulação,  

(CRUZ et al ,1989). 

 

5.6.10  Magnésio 

 

 As principais fontes de magnésio em rochas ígneas são olivinas, piroxênios, 

anfibólios e micas. Nas rochas metamórficas, ocorre em granadas, cordieritas e 

dolomitos. Nos sedimentos, ocorre em depósitos de sais marinhos e evaporitos 

continentais. Durante o intemperismo hidrolítico, o magnésio é lixiviado  junto às 

demais bases. Em solução, o magnésio tem características semelhantes ao cálcio, 

quanto à possibilidade de complexação aos anions bicarbonato e sulfato, 

(HEM,1970). 

 Devido à sua grande mobilidade geoquímica, o íon Mg+ ocorre em 

concentrações inferiores ao Ca++, entretanto, ocasionalmente, em  aquíferos 

desenvolvidos  em rocha básica, ele pode apresentar maiores concentrações, 

(DAVIES; DEWIEST,1967). Águas subterrâneas recentes, normalmente apresentam 
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concentrações inferiores a 40mg Mg+/l, (MATHESS e HARVEY,1982). White et al 

,1963, Mathess; Harvey, op. cit.; Schoeller, 1962), entre outros, afirmam que valores 

médios acima de 10mg Mg+/l não são comuns. Mesmo em águas que tenham 

circulado através de aquíferos de rochas de composição básica, valores reduzidos 

podem surgir, a exemplo da média de 0,5mg Ca/l apresentada por BONOTO; 

MANCINI, (1992) em águas provenientes das fraturas em basaltos.  

 

 

5.6.11  Sódio 

 

 O elemento sódio ocorre principalmente em feldspatos sódicos e 

feldspatóides. Concentrações em rochas sedimentares geralmente são pequenas, à 

exceção dos evaporitos. 

O intemperismo na série sialférrica geralmente libera Na+ , PEDRO;  SIEFFERMAN 

(1973), devido à sua grande mobilidade geoquímica, (GORDOM et al apud 

LEVINSON, 1980). Ainda no ciclo supergênico, através de processos de troca iônica 

(pex. Na+ por Ca++), quantidades significativas de sódio podem ser liberadas nas 

águas subterrâneas, (FENZL,1983;  SCHOELLER,1962). Regiões de ocorrência de 

rochas ígneas e metamórficas, com pluviosidade de média a alta, geralmente 

apresentam concentrações entre 1 e 20 mg Na+/l, (TODD,1959). O sódio geralmente 

está presente em águas subterrâneas como íon Na+, porém, quando as 

concentrações são elevadas, complexos do tipo NaCO3-, NaHCO3, NaSO4, podem 

ocorrer, (HEM,1970). As concentrações de Na+ nas águas subterrâneas podem 

variar devido à circulação, ao clima e à proximidade de áreas litorâneas. Excluindo-

se áreas salinas e evaporíticas, o conteúdo de Na+ em áreas úmidas pode variar de 

1 a 20mg Na+/l, (MATHESS; HARVEY ,1982). Áreas litorâneas, entretanto, podem 

apresentar limites de concentrações elevados, Piucci,(1976), na ilha de Marajó, 

apresenta valor de 464 mg Na+/l, embora em águas sujeitas  ao efeito de maré. Dos 

Santos (1975), encontra, em região lagunar de Santa Catarina, valores que atingiram 

até 29,76 mgNa+/l. Szikszay et al (1976), também em área lagunar e litorânea no 

estado de São Paulo, registrou concentrações que não ultrapassaram os 25mg 

Na+/l. 
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5.6.12  Potássio 

 

 A concentração de potássio nas rochas cristalinas é encontrada 

principalmente em feldspatos (ortoclásio e microclina), micas (muscovita e biotita) e 

feldspatóides. Nas rochas sedimentares ocorre em ambientes evaporíticos, em 

minerais como carnalita, silvinita, etc... Durante o ciclo supergênico, o potássio é 

liberado como base altamente ionizada. Entretanto, a hidrólise parcial, durante os 

processos pedogenéticos, pode permitir a adsorção de K+ em argilo minerais, que 

associada à dificuldade de intemperismo dos minerais feldspáticos, dificulta a 

lixiviação para as águas subterrâneas. Entradas atmosféricas podem ser 

consideradas mínimas, quando comparadas às fontes litológicas, não excedendo  0,1 

mg K+/l. Entre os cátions maiores, nas águas subterrâneas, K+ é o cátion de menor 

concentração, não ultrapassando a 20 mg K+/l. 

 

5.6.13  Ferro 

 

 Nas rochas cristalinas, ígneas e metamórficas, o ferro ocorre em olivinas, 

piroxênios, anfibólios, granadas, micas,   piritas, magnetitas e hematitas. Em 

sedimentos, ocorre em pirita, marcassita e siderita. Hidróxidos e óxidos de ferro 

ocorrem em solos bem evoluídos, onde tenha ocorrido a individualização do ferro por 

mecanismos hidrolíticos. A baixa concentração observada na água oceânica, em 

torno de 0,0034mg Fe/l, reflete a sua baixa mobilidade geoquímica, (MATHESS 

,1983). Nas águas subterrâneas o íon Fe²+ é o mais comum. O íon FeOH pode 

ocorrer em águas de baixa concentração de O². FeSO4(aq) ocorre somente se 

elevadas concentrações de SO4 estão presentes. Substâncias orgânicas podem 

complexar fortemente o ferro Fe²+, (HEM,1985).  

 Hem op cit, mostra que o Fe³+ ocorre em solução como ânions Fe³+, FeOH² e 

Fe(OH)2+, segundo um estado polimerizado, dependente do pH. É comum a 

observação de hidróxido férrico coloidal em suspensão nas águas subterrâneas, 

propiciando a coloração marrom avermelhada, contudo, com o tempo, ocorre a 

precipitação do colóide e a conseqüente clarificação da água. 

Processos de alteração supergênica que liberam o ferro para as águas continentais, 

resultam principalmente do equilíbrio químico, incluindo oxi-redução, solução e 



 

 

 

47 

 

 

 

 

precipitação de hidróxidos, carbonatos e sulfetos, formação de complexos orgânicos 

e processos de metabolismo biológico, (MATHESS;  HARVEY,1987). 

 A análise do diagrama de Pourbaix para o ferro , indica que, sob condições 

anaeróbicas, o íon Fe²+ é o favorecido no estado reduzido. Portanto, é aceito que 

altos valores para concentrações de ferro em águas subterrâneas, reflitam, em certos 

casos, a redução de Fe³+. Entretanto, Chapelle e Lovery,  (1993), chamam a atenção 

para a abordagem termodinâmica  que não explica os mecanismos pelos quais o 

Fe³+ é reduzido, e propõe explicação alternativa, contemplando a redução por 

bactérias, na ocorrência de competição entre sulfato e Fe³+.  A presença de ferro nas 

águas subterrâneas pode ser variada em função das condições físico-químicas do 

ambiente, normalmente concentrações mínimas são observadas, quando o valor do 

pH é francamente alcalino; quando eventualmente o pH é reduzido abaixo de 3,8 e 

sob Eh oxidante, então concentrações maiores de  ferro podem 

ocorrer,(WHITE,1963) 

 

 

Figura 11: Diagrama de Pourbaix - Estabilidade do Ferro  

Modificado a partir de HEM, 1970 
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5.6.14  Manganês 

 

 A ocorrência do manganês na crosta terrestre é menor do que a dos cátions 

anteriores, servindo o elemento para alguns autores, como limite entre os elementos 

maiores e traços. Nas rochas cristalinas ocorre por substituição iônica ao 

Fe³+(eventualmente também o cálcio), na estrutura cristalina,  principalmente de 

granadas, (MASON,1982). Ocorre também nas  olivinas, piroxênios, anfibólios e 

epidoto, embora em pequenas concentrações, (LEVINSON, 1980). Sedimentos e 

solos apresentam manganês sob diferentes estados de oxidação 

(Mn2+,Mn3+,Mn4+), como óxidos e hidróxidos. Nas rochas sedimentares aparece, 

principalmente, como carbonatos. O manganês participa ativamente do metabolismo 

vegetal, sendo influenciado por microrganismo nos processos de redox. Embora 

existam semelhanças de comportamento entre ferro e manganês, o equilíbrio 

químico do Mn no ciclo supergênico, não é tão efetivo quanto o do ferro. Para 

valores de pH próximos à neutralidade, em ambiente oxidante, o conteúdo do Mn 

pode alcançar até 10mg Mn/l, em águas superficiais. Em pH francamente alcalino, 

Mn²+ é o íon predominante. Águas que apresentem concentração superiores a 

1000mg HCO3/l e 500mg Mn/l possibilitam a formação de complexo MnHCO3+. 

Semelhante complexação é possível para o par MnSO4, desde que as condições 

sejam iguais, (HEM, 1985). Concentrações de manganês  aparecem nas águas 

subterrâneas em limites reduzidos, geralmente inferiores a 1mg Mn/l. Valores acima 

desta concentração são raros em águas de origem comum, entretanto, águas termais 

normalmente apresentam resultados elevados, como relatados em (CRUZ; 

PEIXOTO,1991). 

 

5.6.15  Flúor 

 

 O flúor ocorre na crosta terrestre, principalmente na forma dos minerais 

fluorita (CaF2), apatita [Ca(FCl)(PO4)3] e criolita (Na3AlF6). Anfibólios e micas 

podem ainda conter quantidades variadas, (BOYLE,1974). Geralmente, a presença 

de flúor nas águas subterrâneas é bastante discreta, ocorrendo em concentrações 

abaixo de 1 mg F/l, a despeito de sua mobilidade no ciclo supergênico, (MATHESS; 
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HARVEY,1980). Concentrações de 0,1 a 0,2mg F/l são compatíveis com a litologia 

presente na região, (WHITE,1963).  

Valores  maiores  podem ocorrer em áreas específicas, tais como fontes termais e 

mineralizações de fluorita, (HEM,1970). 

 Na região, segundo Lamego, (1945), a fluorita foi observada em pseudo-

quartizito (chert?) na localidade  Buraco do Juca Branco, hoje bairro do Fonseca e 

num "hialomito laminado" no terreno do clube Rio Cricket, em Icaraí. À luz dos 

conhecimentos atuais, é possível que o hidrotermalismo relacionado ao magmatismo 

alcalino, representado na região por brechas, veios de calcedônia e chert, seja o 

responsável por estas ocorrências de fluorita, bem como pelas conhecidas 

ocorrências de barita no bairro do Caramujo. A identificação do flúor em íon-

cromatógrafo, ao contrário dos outros parâmetros determinados, deve ser encarada 

como semi-quantitativa, pois, devido à necessidade da diluição para a leitura do 

cloreto, é possível que a presença daquele elemento não tenha sido identificada em 

algumas amostras. Embora considerado elemento traço nas rochas e com 

concentrações muito baixas nas águas subterrâneas, recentemente, entretanto, 

diversos foram os trabalhos que acusaram a presença deste elemento em 

concentrações expressivas nas águas subterrâneas, sempre associada ao 

magmatismo básico alcalino, (KILMMELMAN et al,1988; FRAGA; LISBOA,1988;  

(PERRONI et al,1985). 

 

5.6.16 Dureza 

 Cabe, ainda, mencionar as concentrações de cálcio e magnésio expressas 

através da dureza - definida como a capacidade de neutralizar sabão - e que pode 

ser provocada também por  íons como ferro, manganês, bário e outros. Neste 

trabalho, a dureza carbonato é aceita como dureza total e é definida por 

Tchobanoblous e Schroeder (1987), como a soma das concentrações de cálcio e 

magnésio expressas em miliequivalentes, multiplicada por cinqüenta, denominada, 

assim, em dureza a carbonato (CaCO3). Hem,1970), apresenta a seguinte relação: 

0-60.................................mole. 

61-120.............................moderadamente dura. 

121-180...........................dura. 

>180................................muito dura 
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5.7    RISCOS DE DETERIORAÇÃO DOS AQÜÍFEROS  

 

5.7.1  Vulnerabilidade das águas subterrâneas 

 

 Segundo Albinet; Margat (1970), "a noção de vulnerabilidade das águas 

subterrâneas à poluição reúne os diferentes fatores físicos e estáveis que 

determinam a medida na qual os aquíferos se tornam, em condições naturais, mais 

ou menos expostos a poluição a partir da superfície do solo".  

Estes fatores, de ordem hidrogeológica por essência, são abordados de forma 

genérica, e se fundamentam nos conhecimentos geológicos e hidrogeológicos gerais.  

A vulnerabilidade à poluição pode ser objeto de  cartografia classificatória que 

constituí ao mesmo tempo o método de expressar e difundir as informações mais 

simples (ALBINET; MARGAT, op cit.).  

Vulnerabilidade à poluição de um aquífero determina, então, a medida pela qual o 

aquífero é mais ou menos exposto a poluição a partir da superfície.  

De acordo com Parisot e Rebouças (1982), citam dois fatores principais que 

permitem definir a Vulnerabilidade de um aquífero. 

Fatores hidrogeológicos: aquífero livre ou confinado, profundidade do nível d'água, 

natureza litológica, ligação com águas superficiais (rios). 

Fatores Humanos: ocupação do solo em superfície, tipo de urbanização, indústrias. 

 Forster et al (1988), Hirata et al ( 1990) e Hirata e Ferreira (1992), procuram 

caracterizar o risco à poluição da água subterrânea pela associação e interação entre 

a vulnerabilidade natural do aquífero e a carga contaminante aplicada ao solo ou em 

sub-superfície.  

 A vulnerabilidade de um aquífero, em um determinado local, pode ser 

determinada por dois grupos de fatores: 

Naturais:  

-Acessibilidade da zona saturada à penetração de poluentes.  

-Capacidade de atenuação, resultante interação físico e química ou reatividade dos 

poluentes. 

Não Naturais:  

-Condições de disposição da carga poluidora no solo ou em sub-superfície. 

-Mobilidade e persistência do poluente. 
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 Quanto aos vetores potenciais a poluição das águas subterrâneas, Geraghty; 

Miller,1972, Cleary ; 1988), listam os seguintes fatores: 

-Represas de r esíduos industriais. 

-Aterros e lixões*. 

-Fossas Sépticas*. 

-Irrigação por atomização de águas de esgoto. 

-Despejo de lodo de esgoto. 

-Poços de despejo por injeção. 

-Fertilizantes e Pesticidas agrícolas. 

-Tanques subterrâneos para armazenamento de combustíveis*. 

-Contaminantes atmosféricos combinados com umidade do ar. 

-Intrusões de águas salgadas do mar*. 

-Redes e represas de esgotos municipais*. 

-Derramamentos acidentais. 

-Bacias de infiltração e recarga de águas pluviais urbanas contaminadas*. 

Os itens assinalados com asteriscos representam os riscos possíveis de ocorrer na 

área. Além desses e em caráter localizado em diversos setores da região podem ser 

citados: centro comerciais, hospitais, lava-rápido, e criações clandestinas de animais. 

 Assim a compreensão e interpretação desses aspectos permitem avaliar o 

potencial ao qual uma determinada área está exposta a poluição. 

Cleary e Miller (1986), estudando aspectos fundamentais da poluição das águas 

subterrâneas, consideram relevante a relação entre os fatores hidrogeológicos e 

geológicos que afetam a extensão e intensidade da poluição das águas subterrâneas 

e a interação entre as zonas saturada e não saturada, propondo que a 

caracterização da poluição deva ser feita através da investigação de campo, 

incluindo amostragens, medições de níveis água e de efluentes e perfuração de 

poços para instalação de rede de monitoramento. Analisando as metodologias 

propostas constata-se que, a exceção da última, as demais se fundamentam 

preliminarmente nas avaliações  expeditas, possíveis de  serem  efetuadas com as 

informações básicas sem  a utilização de recursos financeiros ou atividades 

adicionais, ficando abordagens que empreguem técnicas de alto custos para fases 

mais avançadas. 
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É possível avaliar a vulnerabilidade de um aqüífero mediante a aplicação de valores 

diferenciados em função das características naturais através da aplicação de um 

esquema proposto por (FORSTER et al,1988).   

 

5.7.2  Carga contaminante 

 

  A avaliação do risco à deterioração das águas subterrâneas só é completa se 

informações da carga contaminante forem integradas aos fatores naturais. Segundo 

Forster, (1987), diversas características da carga contaminante devem ser 

estabelecidas para cada atividade: 

-A classe de contaminantes envolvida, a sua tendência à degradação e o 

retardamento em função dos processos de troca iônica, sorção e etc. 

-Intensidade do evento da contaminação e extensão da área afetada e relação aos 

padrões recomendados quanto a potabilidade.  

-O modo de disposição no solo. 

-Duração de aplicação do evento contaminante. 

 Tratando-se de área urbana, maiores preocupações estão  relacionadas à 

falta de saneamento básico: Vazamento de esgotos, lixões e aterros sanitários,vala 

negra, rios e canais  poluídos, ainda em áreas urbanas.  

Pacheco et al , (1990) chamam atenção para os riscos relacionados à presença de 

cemitérios. Essas diversas fontes de contaminação  podem gerar nutrientes, 

principalmente nitratos, patogênicos fecais e compostos orgânicos sintéticos. 

Recentemente, tornou-se objeto de preocupação adicional o risco de contaminação 

gerado por postos de gasolina, (OLIVEIRA et al,1990). Em função da proximidade 

oceânica e captação de águas próximas a lagoas salobras,  um fator que deve ser 

levado em consideração é a possibilidade de salinização. Mediante a interação da 

vulnerabilidade e da tipologia da carga contaminante possível de ocorrer em uma 

região,  podemos avaliar, ainda que em caráter primário, os riscos à poluição aos 

quais as águas subterrâneas dessa região estão expostas. 

 Segundo Montaño (1994), cientificamente, é mais coerente avaliar a 

vulnerabilidade de cada contaminante ou classe de contaminante ( nutrientes, 

patogênicos, metais pesados, etc) individualmente, ou ainda a cada grupo de 
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atividade de contaminante (saneamento, efluentes industriais, agricultura, etc), 

sempre que possível separadamente. 
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6  METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

6.1     CRITÉRIOS DE ABORDAGEM 

 

 Os trabalhos de campo se desenvolveram entre os meses de junho e outubro 

de 1992. Definiram-se três origens distintas para a seleção dos pontos de 

amostragem  das águas subterrâneas: poços rasos, poços profundos e fontes, 

visando a garantir a abrangência dos principais modos de ocorrência e coleta da 

região.  Com base em observações gerais sobre a geologia e petrografia da área, 

tendo por base mapa geológico 1:50.000 DALCOMO et al; 1981; LAMEGO,1945), 

foram definidos locais que pudessem configurar representatividade das 

características geológicas da região.  

 Através de inventário dos pontos de água, com levantamentos de fontes e 

poços tubulares segundo Gastany (1975) e Todd (1957), definiram-se 62 pontos de 

coleta, representativos por envolverem águas originadas em aqüíferos fraturados e 

no complexo sistema de sedimentos flúvio-lacustres e eólicos, presentes na região. 

Dados para configuração do quadro hidrológico foram copilados à partir dos boletins 

de perfuração de poços emitidos pelas empresas que operam na região. Foram 

considerados ainda, para seleção dos pontos de amostragem, as feições 

geomorfológicas e urbanas que distinguem: 

a) A região litorânea ( Itaipu, Cafubá, Itacoatiara, Av. Central e Camboinhas), 

composta pelas baixadas lagunares, cordões litorâneos e rampas de colúvio e 

b) A região interiorana (Pendotiba, Badu, parte do Sapê e Maria Paula), que 

compreende áreas elevadas, com relevo mais ou menos arrasado. 

Para as avaliações referentes às condições de vulnerabilidade dos aqüíferos, 

agruparam-se os pontos amostrados, obdecendo os mesmos critérios, ampliando, 

contudo, a quantidade de variáveis determinantes de tais características, passando a 

compartimentar a região em cinco setores, a saber: 

Setor 1:  Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara 

Setor 2:  Av. Central 

Setor 3:  Cafubá e Terra Nova 

Setor 4:  Largo da Batalha e Pestalozzi. 

Setor 5:  Vila Progresso e Maria Paula 
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          A estes setores, aplicou-se a metodologia proposta por FORSTER et alli 

(1988), sendo o produto numérico desses índices o indicador do grau de 

vulnerabilidade. 

 

6.2  MÉTODO DE AMOSTRAGEM 

 

 Amostras  das águas subterrâneas foram obtidas em fontes, poços rasos e 

poços profundos. A rotina de amostragem seguida foi a estabelecida por  (HIRATA; 

KIMMELMANN,1986; WOOD,1973). As amostras foram coletadas em frascos de 

polietileno previamente lavados com ácido nítrico 2M e rinsados com água destilada 

até a completa remoção do ácido. No momento da coleta os frascos eram novamente 

rinsados com água a ser amostrada pelo menos três vezes. Amostras de fontes 

foram feitas diretamente no vertedouro, enquanto os poços, principalmente os 

profundos,  sofreram as coletas diretamente nos registros de visita, evitando-se 

amostrar águas que estivessem em repouso no interior do poço. Para tal, os poços 

escolhidos além da representatividade geológica, o foram, em função do uso 

contínuo. Em cada ponto de coleta, foram recolhidas duas alíquotas: uma de 500ml 

para análise de anions e outra de 100ml para análise de metais, sofrendo portanto, 

acidificação, no momento da amostragem, com 1 ml de HCl 0,5M. 

 

6.3  MÉTODOS DE ANÁLISES QUÍMICAS 

 

 Devido à  sensibilidade que determinados parâmetros físico-químicos 

apresentam, estando sujeitados a alterações das suas propriedades, desde o 

momento da coleta até a sua análise em laboratório,   certos procedimentos  

analíticos foram efetuados com a maior brevidade de tempo possível. pH e  

Condutividade foram determinados no momento da amostragem.  Alcalinidade, 

Fosfato, Nitrato, Amônia e Nitrito foram analisados no mesmo dia ou no máximo em 

vinte e quatro horas. 

Os métodos analíticos empregados encontram-se  referenciados em (Standard 

Methods,1980) (GRASSHOFF et al,1983) e apresentados na Tabela  
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Tabela 1- Parâmetros e Métodos de Análise Empregados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 1994. 

 

6.4  MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO 

 

 Para caracterizar fácies hidroquímicas, suas relações com os sistemas 

geológicos ou com as condições do ambiente natural, convém optar por interpretar 

os dados obtidos, sempre que possível,  em função das observações de campo. 

Desta forma, o estudo iônico foi enfatizado, mediante a avaliação dos parâmetros 

físico-químicos através de  comparações iônicas, relações iônicas características e a 

construção de diagramas de Piper-Hill,  procurando associar os resultados obtidos 

aos ambientes geológicos. As informações sobre o quadro hidrológico não 

constituirão objeto de interpretação, sendo seu levantamento apresentado como 

subsídio para a compreensão de diversas interpretações dos dados hidroquímicos e 

daqueles ligados às condições de vulnerabilidade. Os parâmetros relacionados à 

qualidade da água foram comparados aos padrões das instituições nacionais e 

internacionais. 
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Para a avaliação da vulnerabilidade natural do aqüífero empregaram-se os critérios 

do esquema proposto por Forster et al.,(1988), visualizados pelo esquema da Figura 

12. 

 

 

 

Figura 12: Esquema de Avaliação de Vulnerabilidade,  

Fonte: FOSTER et al, 1988 

 

 

6.4.1  Diagrama de Piper-Hill 

 

 A construção dos diagramas de Piper-Hill auxilia na visualização do fácies 

químico. Cada análise de Cátion e Ânion, em porcentagem de meq, é representada 

em triângulos individuais, ponto a ponto. Tal representação é posteriormente rabatida 

para um losango que vem a ser a soma dos valores individuais nos triângulos, 

permitindo assim a classificação. De acordo com  Szikszay, (1981), o diagrama de 

Piper permite: 
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- A comparação de um grande número de análises entre si, do ponto de vista das 

concentrações relativas e não absolutas. 

- A determinação do fácies químico da água. É importante saber que para definir 

corretamente  fácies química de uma água, muitas vezes a distribuição no losango 

não é suficiente e os dois triângulos possibilitam interpretação mais apurada. 

- Demonstrar fenômenos modificadores da química da água como: precipitação de 

sais, troca de base e redução de sulfatos. 

- Individualizar  os fácies com ajuda de relações iônicas características. 

- Evidenciar a mistura de água através do estudo conjunto da posição das análises 

sobre o diagrama e da concentração das águas. 

 Tratando-se de água subterrânea  considerou-se que, a exceção das fontes, 

onde a amostragem é direta, para as demais amostras, principalmente de poços 

profundos, a perfuração através de dezenas de metros de profundidade pode 

interconectar várias fraturas ou camadas que geralmente apresentam diferenças 

composicionais, condicionante que orientou algumas considerações na interpretação 

de valores discrepante eventualmente obtidos.   

 

6.4.2  Exploração e uso da água subterrânea na região 

 

 A água subterrânea na região estudada é explorada quase que 

exclusivamente em aqüífero livre, anisotrópico com a porosidade relacionada ao 

perfil de alteração e sistemas de fraturas descontínuas das rochas cristalinas do 

embasamento pré-cambriano. As características hidrogeológicas resultantes são 

muito variáveis, porém esse tipo de aqüífero pode proporcionar um manancial hídrico 

economicamente explorável para muitas regiões e comunidades, GIAMPÁ e SOUZA 

(1988).Somente uma pequena parte das águas é captada em sedimentos nas 

baixadas lagunares e litorâneas. É consensual a idéia de que as rochas cristalinas 

não conseguem gerar bons aquíferos, (CEDERSTROM, 1964; TODD, 1957). A 

construção de poços tubulares profundos, chamados erroneamente de artesianos, é 

feita por cerca de oito empresas de pequena a médio porte, regularmente licenciadas 

no C.R.E.A. (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), e por alguns poceiros 

não habilitados. A construção desses poços deveria  obedecer às normas técnicas 

da ABNT(NB 588 de março de 1990 e NB 1290 de março de 1990), entretanto não 
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há nenhum controle institucional,  Federal, Estadual ou Municipal dessa atividade no 

nosso estado. Por essas entre outras razões, é possível constatarem-se problemas 

relacionados a determinadas falhas técnicas tais como interferências entre poços, 

penetração de águas superficiais, falta de proteção sanitária, super-exploração e 

falta de perímetro de proteção. 

O estado do Rio de Janeiro, a par de contar com significativa proporção de recursos 

hídricos explorados através da perfuração de poços  profundos, caracteriza-se pela 

ausência de estudos hidrogeológicos comparável, segundo representação gráfica de 

Mente et al.,(1984), apenas às regiões do Norte brasileiro. 

 

 

 

Figura 13: Grau de Conhecimento Hidrogeológico no País   

Fonte: MENTE et al, 1984 

 

 A qualidade de uma água é, geralmente, definida em relação ao uso  a que se 

destina. Tomando-se por base as vazões observadas e o regime próprio de 

bombeamento para cada poço, em média dez horas, são captados, diariamente, no 

sub-solo da região, aproximadamente cinco milhões de litros d'água por dia. É 
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considerada água potável aquela com qualidade adequada ao consumo humano. A 

Tabela 02 apresenta as características físicas, químicas e organolépticas para águas 

potáveis, segundo resolução CONAMA nº20 

 

Tabela 02: Parâmetros Físico-Químicos para águas doces segundo Resolução CONAMA nº20 

 

 

 Especificamente quanto às águas subterrâneas exploradas no município de 

Niterói, não existe  controle algum de sua qualidade, por qualquer organismo oficial, 

já que essas águas não fazem parte da rede pública de abastecimento, sendo os 

proprietários dos poços os responsáveis pelas análises, quando julgam necessária. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

7.1   PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

7.1.1 Condutividade 

 

 A região estudada apresentou valores bastante variáveis de condutividade. 

variando de  156 a 1216 micro-siemens/cm² em função das origens das amostras, 

quanto às profundidades e litologias (apêndice 1). 

Observam-se resultados mais homogêneos somente para as fontes. Valores 

elevados em poços rasos (média de  388 microS/cm²), são sempre encontrados em 

poços localizados nas proximidades do ambiente lagunar, sugerindo assim, mistura 

ou mesmo contaminação de águas mais salinizadas provenientes da lagoa.  Para os 

poços profundos a interpretação aponta  para o relacionamento  positivo  das 

condutividades com  os poços de grande profundidades, mas que  apresentam 

entradas de água somente em níveis bem inferiores. As discrepâncias mais notáveis, 

contudo, são  observadas nos valores mais baixos. Estes foram obtidos em poços 

entre o mar e a lagoa, que estão situados, entretanto, em paleo dunas, constituídas 

basicamente por sedimentos quartzosos, Andrade, (1981), logo imprimindo nessas 

águas um caráter desmineralizado.Fora dessa região, os menores valores  

encontrados nas condutividades  podem ser interpretados, com alguma segurança, 

pela observação das entradas de águas superficiais, ideia reforçada, inclusive, pela 

constatação desse mesmo fato  em outros parâmetros estudados, como, por 

exemplo, a alcalinidade. Genericamente, os valores ora apresentados estão 

compatíveis quando comparados aos de locais semelhantes, podendo suas 

discrepâncias serem relacionadas às características locais. Vale ressaltar, contudo, 

que ao contrário do que era esperado, os maiores valores não estão presentes 

naqueles poços mais próximos do mar, mas na região  interior. 

Excluindo-se as diferenças relacionadas aos critérios contrutivos dos poços, a 

ocorrência de condutividades superiores na região interior  ( média de 688 

mS/cm²),deve-se ao relacionamento às diferenças na evolução geomorfológica, 

pedogenética e ao tempo de residência da água. Observando-se os resultados dos 

poços profundos litorâneos (média de 481 mS/cm²), nota-se que diversos valores de 
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condutividade  estão abaixo dos valores esperados nesses ambientes; duas 

explicações podem ser estabelecidas. Em alguns casos, são  águas  derivadas dos 

cordões litorâneos, desmineralizadas, da região de Camboinhas (pontos 27, 28, 29).  

As demais condutividades de valor reduzido estão supostamente associadas à 

penetração de águas  mais  superficiais. A distribuição da condutividade para a 

região pode ser visualizada em histogramas, Figura 14.  

 

Figura 14: Resultados de Condutividade Elétrica e Total de Sólidos Dissolvidos 
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 O gráfico da Figura 15 apresenta a relação entre condutividade e total de 

sólidos dissolvidos, permitindo visualizar boa relação, principalmente nos poços 

litorâneos,  evidenciando assim o maior domínio do íon cloreto,  em relação ao 

bicarbonato, ao contrário dos poços interioranos. Contudo, a diferença entre as duas 

áreas é mínima, notadamente naquelas onde a diluição é maior.   

 

Figura 15: Resultados de Condutividade x TDS e pH x Alcalinidade 
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7.1.2 Ph 

 

 Considerando as amostras como um único grupo, as análises de pH  

apresentaram grande variação, Figura 16 

 

Figura 16: Ocorrência de pH e Alcalinidade 
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 Valores mais baixos relacionaram-se às águas coletadas nas fontes; águas 

superficiais de determinados poços rasos e de poços profundos em ambiente lagunar 

também apresentam valores reduzidos de pH. Essa tendência pode estar 

relacionada à percolação dessas águas através de paleo-sedimentos orgânicos e/ou  

turfosos que apresentam confinamento de gás e possívelmente ácidos húmicos, 

como observado por (LIMA & KOBAYASHI, 1989). Poços profundos do interior 

apresentam valores de pH sempre acima de seis, alcançando eventualmente valores 

acima de oito( pontos 15,38,39 ). Esses poços estão perfurados totalmente em rocha 

semi-decomposta (alterito), de matriz gnaissica-granítica e que apresentaram 

concentrações de bicarbonato significativos. O gráfico da Figura nº16 mostra a 

relação entre o pH e a concentração de bicarbonato (alcalinidade), evidenciando um 

comportamento atípico, nem sempre linear, notadamente na região interiorana, 

possívelmente devido aos diversos tipos de ambientes  e também pelo equilíbrio no 

consumo do bicarbonato em reações de oxidação de  sulfetos. Poços profundos do 

litoral apresentam também valores de pH acima de seis, exceção feita àqueles poços 

em ambiente lagunar. Valores elevados, neste setor, representam poços de grande 

profundidade ou águas que possam ter contato com águas lacustres, mas sem 

contato direto com sedimentos orgânicos (ponto 6). Neste caso, um comportamento 

mais linear é observado. Resultados inferiores de pH relacionam-se aos poços que 

sofrem influência da matéria orgânica. Aparentemente, o pH não demonstrou 

mudanças  relacionadas ao início da estação chuvosa. Poços que sofreram 

reamostragens não apresentaram variações significativas. 

 

7.1.3  Alcalinidade. 

 

 Repetem-se, neste parâmetro,  tendências semelhantes às observadas na 

condutividade, entretanto, com características bem marcantes. Fontes e poços rasos 

possuem alcalinidade baixas. Poços profundos do interior apresentam médias de 

alcalinidade bem superiores às médias encontradas nos poços profundos do litoral: 

4,05meq e 2,45meq, respectivamente. 
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Alcalinidades elevadas estão, via de regra, associadas às águas com influência de 

rochas básicas, ou ainda a  poços onde a água captada venha de um sistema de 

fraturas produtor ("aquífero"), localizado em grande profundidade, logo de  circulação 

mais lenta. Em alguns poços litorâneos, essas premissas são igualmente válidas. 

Entretanto, para o ponto(9), praticamente perfurado "dentro" da lagoa de Itaipú, o 

valor elevado é, certamente, representa águas profundas, inferiores ao pacote 

sedimentar, apresentando, porém , indícios de mistura com as águas do ambiente 

lagunar. Este fato pode ser evidenciado através  das alcalinidades dos poços rasos , 

por ex. ponto 46.  

 Resultados inferiores encontrados nos dois setores, à semelhança da 

condutividade, apresentam duas origens: os menores valores de alcalinidade (abaixo 

mesmo das concentrações das fontes) foram encontrados nos poços de 

Camboinhas, onde é certa a influência de ambiente sedimentar reduzido, com a 

presença, inclusive, de H2S. Nos demais poços que não se encontram neste 

contexto e apresentam baixas alcalinidades, pex. pontos (31, 13, 14, 22, 26, 28), 

pode ocorrer a mistura de águas de níveis mais superficiais, com características 

químicas  típicas do nível não saturado, ou seja, em alguns poços, apesar da 

profundidade perfurada, a água captada não é exclusivamente proveniente de níveis 

profundos, fato este a ser observado igualmente em  outros parâmetros, pex: TDS e 

Dureza. A Figura nº15  demonstra a relação pH x alcalinidade, onde é possível 

observar as diferenças entre as regiões amostradas. Mediante essas observações, 

alcalinidade e condutividade podem ser usadas como  parâmetros de avaliação 

preliminar e rápida das características ambientais das águas subterrâneas na região 

e possívelmente das características  dos poços. Convém ressaltar, entretanto, que, 

em determinados poços que apresentaram alcalinidades baixas no setor de 

Pendotiba, foi notada também a presença de H2S em locais de altitude elevada, boa 

drenagem e, principalmente, sem nenhum relacionamento à sedimentação lagunar, 

mas com estreita ligação aos diques de rocha básica, onde é possível a observação 

de minerais sulfetados em amostras de mão; assim, existe a possibilidade de que 

essas baixas alcalinidades estejam associadas ao consumo das espécies 

carbonáticas em processos de oxidação dos sulfetos.  
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7.1.4 Total de sólidos dissolvidos 

 

 Total de sólidos dissolvidos (calculado), como expressão do grau de 

mineralização da água subterrânea, apresentou as mesmas características da 

alcalinidade e condutividade, sempre com predominância, em termos de 

mineralização, da região mais ao interior comparada ao setor litorâneo. Apresentou 

boa correlação com a condutividade e alcalinidade. 

 Outra importante observação pode ser visualizada pela comparação entra 

TSD e profundidade dos poços. Os poços que possuem águas mais mineralizadas 

são aqueles que apresentam profundidades superiores aos cem metros. 

A maioria das amostras analisadas apresentou grau de mineralização inferior a 

1.000, mg/l, justificando, assim a caracterização como água doce. 

 

7.1.5 Sílica 

 

 A sílica, de uma forma geral, acompanhou os parâmetros anteriores. 

Entretanto, junto ao fosfato e nitrato, a sílica parece ter sido o parâmetro que mais 

sofreu influência do início da estação chuvosa, pois nos pontos reamostrados 

(fonte,poço raso e profundo de números 9, 14, 19, 45 e 56) percebeu-se ,claramente, 

a diluição, indicando assim, que a dissolução da sílica possuí cinética mais lenta que 

outros íons. Ainda assim, foi possível constatar que as maiores concentrações 

ocorrem em locais onde o  solo é mais desenvolvido e  sobre rochas básicas. A 

relação entre sílica e magnésio, evidenciando forte dispersão entre todas as 

amostras. É possível, todavia, observar três tendências que devem ser associadas 

às relações  litológicas. 

 

 

7.1.6 Ferro e manganês 

 

 Quanto ao ferro, apesar de não ter sido detectado em alguns poços devido 

aos problemas de amostragem anteriormente relatados, pode-se dizer que sua 

ocorrência é ampla, ocorrendo em todos os compartimentos amostrados, pois todas 
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as rochas que ocorrem na região pertencem a série sial-férrica, ficando a exceção 

com as fontes. O ferro é notado  também, associado aos ambientes lagunares, 

ocorrendo como ferro++, em ambiente redutor. As maiores concentrações estão 

sempre relacionadas à presença de rochas básicas, como no ponto nº11, onde o 

poço é totalmente perfurado sobre um "diabásio-gabro", sendo essa influência mais 

notada na região de Pendotiba. Apesar da íntima relação com as rochas básicas, a 

ocorrência do ferro  pode estar ligada a outras feições litológicas ou mesmo 

estruturais. A maior concentração observada (17,09mg/l, ponto nº7) em termos 

absolutos, ocorre em local onde aflora um alterito de gnaisse facoidal, com feições 

cisalhadas, penetradas por vênulas de sílex e cimentadas por óxidos de ferro e 

manganês, ou  áreas de hidro-silicificação, (LAMEGO,1945). Apesar dessa 

concentração ser bastante elevada, são conhecidos relatos de concentrações de até 

30,05mg/l. Devido a sua ocorrência  em praticamente  todos os ambientes 

encontrados na região, o ferro é considerado  um dos maiores obstáculos na 

utilização dos recursos hídricos subterrâneos, pois facilita o desenvolvimento das 

ferro-bactérias que ocorrem de forma endêmica em todo o município, implicando 

constantes limpezas dos sistemas de captação para a retirada das colônias. Da 

mesma forma as altas concentrações do ferro conduzem à  construção de pequenas 

estações de tratamento, nem sempre eficientes, para a tentativa de desferrização. O 

manganês, contrariamente ao ferro, ocorre em concentrações menores, sofrendo os 

mesmos problemas de amostragens, em função do seu estado de oxidação. Não 

houve predomínio de um setor sobre o outro. Uma vez mais, a maior concentração 

ocorre em íntima relação às rochas básicas, com o valor de 1,93mg/l (ponto nº18) 

onde ocorre também a concentração de 8,30mgFe/l e 260mgSO4/l, porém como o 

ponto está muito próximo a um posto de gasolina, não se pode descartar a hipótese 

de poluição.  

 

7.1.7. Outros parâmetros  

 

 Os demais parâmetros serão tratados quando da aplicação das razões e 

fórmulas iônicas. Um breve comentário, entretanto, pode ser feito, a princípio: 
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CLORETO 

 

 Embora pudesse ser evidente a influência marinha nas águas subterrâneas do 

setor litorâneo, ainda assim, a média dos poços da região de Pendotiba é maior.  As 

maiores concentrações estão sempre associadas aos poços mais profundos, em 

ambos os setores, pex. ponto de nº30 e 33, possível evidência de circulação mais 

lenta e maior residência.  

 

 Estranhamente, nas áreas onde seriam esperadas as maiores concentrações 

absolutas de cloreto, ou seja, próximo ao mar, as concentrações são até mesmo 

tímidas (pontos de nº1,2,27,28,29), fato observado também em outros parâmetros, 

como sulfato, por exemplo. Possivelmente essa concentração "baixa" em certos 

parâmetros poderia ser explicada pelas trocas iônicas processadas pelos sedimentos 

das baixadas. A Figura 17 apresenta a relação entre cloreto e sódio e entre o fosfato 

e o magnésio. 
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Figura 17: Resultados entre Cloreto x Sódio e Fosfato x Magnésio 
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SULFATO 

 

 Os valores obtidos para as concentrações de sulfato são similares aos 

encontrados na literatura consultada, desde que avaliados de acordo com as 

condições locais, principalmente daquelas áreas litorâneas, como observado por 

(DOS SANTOS, 1985). Por tomar parte nas reações de redox, o sulfato tem sua 

ocorrência marcada por este processo. Sua distribuição é homogênea nas águas 

subterrâneas da região, não predominando em nenhuma das regiões estudadas. Sua 

origem pode estar ligada tanto ao ambiente sedimentar quanto à rocha "dura".  

 

 A propósito, a maior concentração ocorre sobre o alinhamento de um dos 

diques de rocha básica no ponto nº18. Porém, essa concentração, extremamente 

anômala, Figura 19, pode relacionar-se à contaminação de um posto de gasolina. 

Vários são os locais onde é possível sentir a presença de gás sulfídrico. Em um 

ponto, o de nº28, na região oceânica e ponto nº12, região de Pendotiba, foram 

detectadas as concentrações de 30mgH2S/l e 19mgH2S/l, respectivamente, 

(Santelli, com. verbal). Nesses pontos as concentrações de Sulfato estão entre as 

mais baixas, ou seja, o processo de oxidação encontra-se ainda em andamento. 

Duas hipóteses podem ser idealizadas  para a ocorrência de sulfato na região, além 

da contribuição atmosférica: uma que contemple a oxidação de H2S de ambiente 

sedimentar estagnado, orgânico  turfáceo,  e outra  associada  à oxidação de sulfetos 

minerais encontrados nas rochas. A  tabela 3  resume os dados da área e a tabela 4 

referencia os dados obtidos na literatura para os parâmetros estudados. A figura 18 

apresenta a distribuição do sulfato e relação com o cloreto. 
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Figura 18: Concentrações de Cloreto e Sulfato 
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Tabela 03: Resumo dos resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 04: Dados da Literatura 
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Figura 19: Distribuição dos Pontos amostrados na área 

 

 

7.2   ESTUDO IÔNICO 

 

7.2.1 Quantidade de reação (r) 

 

 A primeira operação necessária para interpretar os resultados das análises 

químicas consiste em, a partir do conteúdo em miligrama por litro, calcularem-se os 

miliequivalentes por litro para cada elemento.  

 

7.2.2 Fórmula iônica 

 

 Esta fórmula caracteriza a água estudada, classificando da esquerda para a 

direita, em ordem decrescente das quantidades de reação, percentualmente, vindo 
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em primeiro lugar os anions e posteriormente os cátions. A fórmula iônica compara o 

conteúdo relativo dos diferentes elementos,  permitindo reconhecer as águas 

subterrâneas de mesma origem e comparar a composição química das águas com 

características físico-químicas da rocha que serve de reservatório. 

 

7.2.3 Comparações iônicas 

 

 Nos poços profundos, a predominância (54%) é do anion bicarbonato, seguido 

do cloreto (20%) e sulfato (2,8). Entretanto, várias amostras expressaram, na 

verdade, um certo igualdade entre íons; bicarbonato/cloreto expressam essa relação 

em 14% das amostras, cloreto/bicarbonato 2,8% e cloreto/sulfato 5,7%. Há 

predominância do "fácies" bicarbonato em quase toda a área ,inclusive na região 

litorânea, ainda que ligeiramente, e marcante nas águas provenientes de locais com 

influência das rochas básicas. Ainda nesses pontos pode ocorrer uma inversão, 

passando a predominar o fácies sulfato. Cátions apresentaram predomínio efetivo do 

íon sódio (74,2%), cálcio (8,57%), cálcio/sódio (5,71%) e, eventualmente, um ligeiro 

aumento do cálcio ou magnésio, quando da proximidade das rochas básicas. As 

fórmulas iônicas  a seguir poderiam representar, teoricamente, os fácies 

hidroquímicos, predominantes nas águas subterrâneas da região estudada, em 

função do equilíbrio com a litologia armazenadora. Nas fontes, há o predomínio 

fortíssimo do cloreto (100%) e do sódio (90%). Permite-se a conclusão de que, para 

as águas mais superficiais, a influência da contribuição das águas pluviais e spray 

marinho  seja acentuada. Nos poços rasos pode-se observar total equilíbrio entre 

bicarbonato e cloreto. Nos cátions, contrariamente, ocorre forte presença do sódio 

(85%). 

HCO3 > Cl > SO4       Na > Ca > Mg ; representariam a maioria das águas existentes 

na região e estariam associadas ao gnaisse facoidal e demais litologias de 

composição granítica. 

HCO3 >> (Cl > SO4)    ( Na > Ca > Mg ); expressariam águas que tivessem contato 

com rochas de composição mais básica. 

Cl >> (SO4 > HCO3)    Na >> ( Ca > Mg); indicariam águas que estão, ou estiveram, 

em contato mais direto com águas salinizadas existentes nas baixadas litorâneas ou 

sofreram, provávelmente, a influência mais intensa das águas pluviais.  
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 Não foi observada, aqui, a tendência clássica proposta por Schoeller,(1963), 

HCO3= > SO4= > Cl-. De acordo com BERTACHINI (1989) e  SILVA (1984), a 

alteração da tendência geral pode ser atribuída a duas causas: ausência de minerais 

que liberem sulfatos e a presença de meios redutores.Neste caso, essa modificação 

pode estar mais relacionada à proximidade litorânea, embora a presença de argilas 

orgânicas e turfas possam produzir condições redutoras. 

 

7.2.4 Relações iônicas características 

 

 De acordo com Schoeller, (1963); White et al (1960); Rosenthal (1987), a 

evolução química da composição das águas subterrâneas, pode ser observada pelo 

emprego de relações iônicas expressadas em porcentagem de miliequivalentes. 

Essas relações podem ser usadas para ressaltar semelhanças entre águas. São 

empregadas, ainda, quando se procura determinar a procedência da água por meio 

de comparações com dados da literatura. A tabela 05  apresenta um resumo dessas 

razões para o presente estudo, o significado e as variações mais típicas que 

auxiliarão, integrados aos demais parâmetros, na caracterização hidroquímica.  
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Tabela 05: Relações iônicas características 

 

 

 

 

7.2.4.1 K/Na 

 

 Schoeller (op.cit.) e White (op.cit), estabelecem o intervalo de 0,09 a 0,6 para 

águas que estejam sob influência de rochas de composição granítica.  

A rK/rNa < 1 significa a tendência de fixação do potássio pelas argilas, deixando  a 

água mais sódica e também sugerindo maior tempo de residência. Na área estudada, 

os resultados obtidos mostraram sempre valores menores que a unidade e com 
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pouca variação expressando, dessa forma, a composição granítica dos gnaisses 

facoidais. As médias entre poços profundos litorâneos e poços rasos são iguais, 

demonstrando a influência do nível não saturado na composição química das águas 

mais profundas e a nítida influência marinha.  

Poços profundos do interior possuem relação maior, por certo relacionada à 

diminuição do sódio de origem marinha.  

 

7.2.4.2 Mg/Ca 

 

 A relação rMg/rCa normalmente é usada na determinação de águas que 

tenham entrado  em contato com rochas carbonáticas e/ou dolomíticas, ou ainda, 

rochas básicas (ferro magnesianas).  

 Schoeller (op.cit.) estima o intervalo de 0,25-0,33 para águas que tenham 

circulado através de rochas de composição granítica. Rosenthal (op.cit) indica  o 

valor >>0,9 para águas que estiveram em contato com  água do mar ou circularam 

através de rochas básicas. Segundo Da Silva (1984), em áreas costeiras, devido a 

presença do magnésio na água do mar em maior concentração que o cálcio a 

relação Mg/Ca (5), pode, eventualmente, ser considerado como indicador de intrusão 

marinha. Para água doce esta relação varia normalmente entre 0,2 e 1.Os resultados 

da área apresentaram variações acentuadas; razões >1  nos poços profundos do 

interior representam, sem dúvida, contato com rochas básicas, pontos (11,18,21,35). 

Na região litorânea, em alguns poços rasos (45,52), e ainda  certos poços profundos, 

é possível constatar razões baixas (22,27,29,31),representando águas empobrecidas 

em  magnésio. Esses valores, para áreas das baixadas litorâneas, podem ser 

explicados pela penetração contínua de águas continentais que, após o 

confinamento das águas salinas  lagunares, vêm sofrendo contínuo processo de 

renovação pelas águas doces "continentais. 

 

 

7.2.4.3 Na/Cl-  

White (op.cit.), Rosenthal (op.cit),apresentam as seguintes variações para rNa/rCl:  

0,876-----------------Relação da água do mar. 

<0,876----------------Substituição de Na por Ca ou Mg. 
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<0,7------------------Precipitação de sais de Na. 

>1--------------------Fluxo através de rochas  cristalinas. 

 

 Para a maioria dos pontos amostrados, as relações indicam águas que 

circulam através de rochas cristalinas. Exceção aos poços que apresentam influência 

de águas lagunares ou interação com águas superficiais. Entretanto, observa-se 

pouca dispersão em relação à unidade, indicando, assim, leve predomínio do sódio, 

o que implica a suspeita de que as argilas, nas baixadas lagunares, estejam 

saturadas, não possibilitando a troca iônica do sódio das águas por outro íon. Poços 

profundos do interior apresentam  razões maiores, em função da menor influência 

dos sais marinhos. 

 

7.2.4.4 SO4=/Cl- 

 

 A razão rSO4=/rCl- segundo Schoeller, op.cit, apresenta valor em torno de 1 

(um), em rochas graníticas e basálticas, dependendo do teor de pirita ( e outros 

sulfetos).  White et al (op.cit.), apresenta o valor de 0,14 para água do mar. As 

razões apresentam pouca dispersão em toda a região. A proximidade do mar explica 

a maioria das relações baixas. Razões que se aproximam da unidade, pontos 

(29,18), significam  oxidação da matéria orgânica em paleo-sedimentos marinhos nas 

regiões litorâneas e oxidação de pirita (e outros sulfetos) principalmente em gabros e 

diabásios, no interior. 

 

7.2.4.5 CL-/HCO3-  

 

 O emprego da relação acima contribui na identificação das condições 

climáticas, regime de chuva, evaporação etc.. Neste trabalho, a relação é utilizada 

como índice de salinização, pois a água do mar apresenta baixo conteúdo de 

bicarbonato. A relação Cl-/HCO3 é empregada como índice, cuja rápida elevação, 

pode ser sinal de contaminação marinha.    

Segundo Todd, (1959),  o valor de 0,5 pode ser assumido como a relação média 

para águas que circulam através de rocha cristalina, isenta de salinização. Pode ser 

observado que poços profundos do setor litorâneo apresentam médias superiores às 
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médias do interior e poços rasos. Observam-se evidências de salinização para os  

pontos(1,27,28,29), indícios de mistura com águas salinas de antigos níveis 

marinhos fósseis, pontos(22,24,31), especialmente para àqueles poços situados 

próximo as lagoas.  

 

7.2.5 Índice de troca de base 

 

 Troca iônica é um processo muito comum nas águas subterrâneas por causa 

dos possíveis trocadores e dos íons envolvidos. Scholler (1962) propõe o índice de 

troca de base em águas suspeitas de terem sido inicialmente alcalinas (onde    Na+  

+  K+ = Cl-), e tenha ocorrido troca de parte dos alcalinos por alcalinos terrosos. O 

índice será expresso pela relação  I=Cl- (Na+ + K+)/ Cl- >0 em miliequivalentes. 

Entretanto, a falta de equilíbrio entre equivalentes de cloreto e álcalis não é sempre 

resultado da troca de cátions.  

Mathess, (1982), lembra que a água do mar possui índice de troca de base positiva, 

de acordo com a relação acima, sem que isso possa ser atribuído à troca de base.  

 De acordo com a relação, águas que circulem através de rochas cristalinas, 

freqüentemente apresentarão razões negativas, pois o intemperismo dos silicatos 

mobiliza mais íons alcalinos que o cloreto.  

Considerando esses aspectos,  a proximidade litorânea e a possibilidade de 

existência de águas marinhas  fossilizadas durante a evolução geológica, 

principalmente nas baixadas, o índice de troca de base deve ser empregado 

cuidadosamente.  Schoeller, (op.cit.) ainda propõe outro índice que associa os íons 

anteriores com sulfato, bicarbonato e nitrato, porém a dificuldade em separar  os 

valores de nitrato de origem antropogênica e naturais torna a aplicação dessa 

relação desaconselhável no presente estudo. Os índices de troca iônica 

apresentados pela maioria das águas na região demostraram  variações entre -1 e 

+1, indicando que os componentes das águas estão em equilíbrio com os terrenos 

nos quais circulam. As maiores discrepâncias (positivas) estão associadas a poços 

de grande profundidade em que a circulação  lenta possibilita o aumento relativo do 

cloreto sobre os  íons alcalinos. 
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7.2.6  Diagrama de Piper-Hill 

 

  A construção dos diagramas de Piper-Hill permite melhor visualização do 

fácies químico. Cada análise de Cátion e Ânion, em porcentagem de meq, é 

representada em triângulos individuais, ponto a ponto. Tal representação é 

posteriormente rebatida para um losango que vem a ser a soma dos valores 

individuais nos triângulos, permitindo assim a classificação. Segundo Szikszay 

(1981), o diagrama de Piper permite: 

- A comparação de um grande número de análises entre si, do ponto de vista das 

concentrações relativas e não absolutas. 

- A determinação do fácies químico da água. É importante saber que para definir 

corretamente  fácies química de uma água, muitas vezes a distribuição no losango 

não é suficiente e os dois triângulos possibilitam interpretação mais apurada. 

- Demonstrar fenômenos modificadores da química da água como: precipitação de 

sais, troca de base e redução de sulfatos. 

- Individualizar  os fácies com ajuda de relações iônicas características. 

- Evidenciar a mistura de água através do estudo conjunto da posição das análises 

sobre o diagrama e da concentração das águas. 

 A construção dos diagramas de Piper-Hill, Figuras  19, 20 e 21, permitiu 

visualizar a distribuição dos diversos tipos de água para as duas áreas. 
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Figura 20: Diagrama de Piper-Hill - Poços Profundos Litoral 
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Figura 21: Diagrama de Piper-Hill - Poços Profundos Interior 
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Figura 22: Diagrama de Piper-Hill – Fontes e Poços Rasos 

 

1-Poços profundos do litoral apresentaram águas de composição cloretada a 

cloretada-bicarbonatada, mostrando intensa dispersão, logo com tendência a águas 

mistas, possivelmente devido às diferenças composicionais existentes entre as 

diversas camadas atravessadas pela água nesta região e pela própria evolução 

hidrogeoquímica. 

2-Poços profundos do interior apresentaram quase o mesmo comportamento de 

águas cloretadas-bicarbonatadas, embora com  menor dispersão, ocorrendo ainda 

águas com tendência a sulfatadas. 
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3-Poços rasos e fontes continuam apresentando água de mesmo padrão, ou seja, 

cloretada-bicarbonatada-mista, muito semelhante aos poços profundos litorâneos. 

Apresentam ainda pequena dispersão, mas com a separação em dois grupos 

distintos: bicarbonatados e cloretados. 

Cátions: 

1-Poços profundos do litoral demonstraram forte tendência sódica a mista, embora 

com certa dispersão. 

2-Poços profundos do interior mostram bastante equilíbrio entre cálcio e sódio, com 

leve predomínio do primeiro. Apresentam, também, forte crescimento do magnésio 

em termos de percentagem, proporcionando, assim, águas levemente cálcio-sódicas 

a mistas. 

3-Poços rasos e fontes  exibiram forte coesão dos dados, com significativo domínio 

do sódio, demonstrando a expressiva influência da chuva e/ou de águas fósseis 

salinas. 

 

7.3   QUADRO HIDROGEOLÓGICO 

 

 Foi possível observar que, em quase todos os poços analisados (29) a 

ocorrência de uma única entrada de água é rara, variando entre duas e sete, sendo 

três entradas, a média.  

Três intervalos de entradas principais podem ser estimados: 15 a 23 metros, 30 a 37 

metros e 54 a 60 metros. Contudo, tanto entradas mais superficiais quanto profundas 

são observadas. Fraturas em profundidades de 12 metros e 120 metros ocorrem com 

certa frequência. O nível estático varia de 2,4 a 27 metros. Às áreas das baixadas 

apresentam nível estático mais superficial, variando entre 2,4 e 8 metros, enquanto o 

nível das áreas da região mais internas oscila entre 4 e 27 metros.  

Informações verbais relatam possíveis variações de profundidade da água 

subterrânea com o tempo, observada  pelo aumento de profundidade do nível 

estático.  

Tais alterações devem estar relacionadas à má utilização do aquífero, ou seja, super-

exploração das águas subterrâneas.  

 

 

 



 

 

 

87 

 

 

 

 

 

Tabela 06: Resumo dos Dados Hidrogeológicos 

 

 

 

 Um local investigado neste trabalho,(pontos 30,31 e 32), onde existem mais 

cinco poços, três deles já secos,  apresentou a profundidade inicial do nível estático 

em 4 metros, no ano de 1978. O último poço perfurado na mesma região, em 1993, 

apresentou o nível  estático em 27 metros de profundidade, demonstrando, assim, o 

predomínio da  explotação sobre a recarga.  

A tabela 7 resume as características hidrogeológicas obtidas nos  trinta e nove poços 

profundos investigados. 

 

7.4   PARÂMETROS RELACIONADOS À QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Os parâmetros relacionados a qualidade dos dados foram classificados mediante a 

comparação com as tabelas 02 e 03. 

 

7.4.1 Nitrato 

 

 Nitrato, para maioria dos poços, se encontra abaixo dos limites estabelecidos 

pela legislação, ou 40mg/l. Entretanto, diversos poços  (apêndice 3) apresentaram 
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concentrações elevadas para este de ambiente litológico: 25% dos resultados estão 

acima de 20 mg/l, um poço profundo alcançou a concentração de 246,67 mg/l, este 

poço, além de apresentar péssimas condições sanitárias, está localizado numa área 

intensamente habitada, onde as condições de saneamento  não são as 

recomendadas. Os demais valores elevados ficaram restritos aos poços rasos que, 

em geral não apresentam boas condições sanitárias e exploram água de níveis mais 

superiores, portanto, mais sujeitos à poluição.  Quanto às concentrações baixas, 

algumas realmente estão em áreas de reduzida potencialidade à poluição por 

nitratos.  

 Em certos locais, foi possível observar que baixas concentrações poderiam 

estar associadas à ação conjunta de mecanismo de diluidores, provocado pelo início 

da estação chuvosa, e por redução química e biológica ligada aos sedimentos 

paludais sílticos argilosos e orgânicos existentes nas baixadas litorâneas.  

 Devido à contínua expansão urbana, à falta de saneamento básico- com o 

conseqüente aumento da carga de poluentes- e à característica conservativa do 

nitrato no meio ambiente,  poderá ocorrer,  a curto prazo, a deterioração das águas 

subterrâneas em locais  do município onde a proteção efetiva do aquífero é 

deficiente. 

 A presença de amônia foi constatada, também, em diversos locais, embora 

em níveis mais discretos para a maioria dos pontos amostrados. Todavia, 

concentrações de até 5 mg/l verificaram-se  principalmente em poços rasos, 

demostrando uma vez mais, os efeitos da falta de saneamento básico. Alguns poços 

profundos foram igualmente atingidos, embora com valores mais discretos. A 

presença de amônia em águas mais profundas indica poluição  recente, 

demonstrando rápida deterioração do aquífero. 

 De acordo com os resultados obtidos e com os conhecimentos atuais a 

respeito da influência dos compostos N-nitrosos como causa de diversas doenças, 

torna-se recomendável o rígido controle de suas concentrações, e inclusões em 

programas de saúde ambiental. 

 Por fim, o impacto gerado pelo desenvolvimento urbano poderia ainda ser 

avaliado pela utilização dos teores de cloreto como demonstrou Barcha et al, (1992), 

por se tratar de componente químico igualmente resultante da fuga de  águas 

residuais de esgotos domésticos.  
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 Contudo, em razão da proximidade do litoral e das condições de circulação do 

aquífero, o relacionamento entre  nitrato e cloreto não é possível de ser estabelecido 

seguramente. 

 

7.4.2 Fosfato.  

 

 À semelhança da sílica, fosfato mostrou influências da chuva, como também 

um comportamento mais uniforme, ocorrendo ligeiro predomínio das concentrações 

nas porções mais ao interior.  

A maior concentração, 3,73mg/l,  ocorreu em poço raso, próximo a lagoa de 

Piratininga, em local topograficamente baixo, com grande número de residências que 

entretanto não possuem  saneamento básico, sugerindo, pois, contaminação por 

efluentes domésticos. Outros poços rasos e mesmo fontes também apresentaram 

concentrações elevadas, permitindo que seja atribuída a mesma origem. A figura 20 

mostra a relação entre magnésio e fosfato; é possível observar  que nos poços  

profundo da região litorânea e interiorana, dois grupos de amostras, com relativa 

correlação, podendo configurar as relações litológicas, principalmente para rochas 

básicas. Aquelas amostras que  mostraram  concentrações elevadas de fosfato, mas 

sem correspondência de magnésio, provavelmente se originam da contaminação 

antropogênica 

 

7.4.3 Ferro e Manganês 

 

 A avaliação do ferro nas águas subterrâneas, para o  consumo humano, é 

feita somente em relação às propriedades organolépticas.  

Todavia estudos médicos recentes reavaliaram a ocorrência da chamada 

hemocromatose ou  intoxicação por ferro, originada por distúrbios genéticos, e 

agravada pela ingestão de compostos de ferro, observando-se uma frequência de 

casos muito superior à suspeitada anteriormente, (MONMANEY, 1992). 

 De acordo com os limites estabelecidos ( tabela 3), a concentração máxima 

permitida é de 0,3mg/l. Cavalcante et. al. (1990) chamam a atenção para valores 

superiores a 3,0 mg/l de Fe devido a possibilidade de efeitos tóxicos. 
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 Na região estudada, quase 40% das amostras apresentaram resultados muito 

superiores ao recomendado, sendo a ocorrência de amostras contendo dez a vinte 

vezes mais que o estabelecido, fato comum para a região (apêndice 5). Embora 

venha se tornando habitual o emprego de sistemas de desferrização da água, em 

alguns locais esse processo não tem sido eficaz, possivelmente devido à 

complexação do ferro por agentes orgânicos e à presença de H2S. 

 O Manganês possui como concentração limite o valor de 0,1mg/l. Diversas 

amostras (30%) ultrapassaram esse limite, algumas, dez vezes mais  (apêndice 5). À 

semelhança do ferro, sua avaliação é somente quanto às propriedades 

organolépticas, não se considerando a possibilidade de efeitos tóxicos. 

 

7.4.4  Ferro-bactérias 

 

 A constatação de ferro-bactérias  nas águas subterrâneas da área estudada 

não foi surpreendente, mas  sim, a característica quase endêmica do seu 

desenvolvimento nos poços da região.  

 O termo ferro-bactéria caracteriza um grupo de microrganismos que 

sastifazem suas necessidades energéticas através da oxidação enzimática de íons 

ferrosos  (eventualmente manganosos) com concomitante fixação de CO2.  

Isto resulta na precipitação de hidróxidos de ferro, de coloração marrom 

avermelhada, (FREIRE et al, 1986). Sua presença é observada numa grande 

variedade de "habitats" , incluindo lagos, poças, brejos, pântanos, fontes, etc. 

As ferro-bactérias podem ocorrer tanto em águas que apresentem baixas 

concentrações de ferro (0,1 a 0,3 mg Fe/l) ou teores mais elevados (10 a 30 mg 

Fe/l). Além da capacidade de depositar hidróxido férrico ao redor das células, várias 

ferro-bactérias são também capazes de excretar polissacarídeos extracelulares de 

forma gelatinosa, semelhantes ao limo. Desta forma, são consideradas agentes 

incrustadores significativos devido à dupla capacidade de excretar iodo extracelular e 

de precipitar grandes quantidades de hidróxido férrico, (HACKETT;  LEHR, 1991).As 

possíveis causas do aparecimento das ferro-bactérias nas águas subterrâneas 

podem ser:  
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 Contaminação direta ou indireta pelas águas superficias, qualidade do material 

utilizado nos poços, contaminação artificial, rebaixamento do nível dinâmico, 

superexploração do poço e agressividade da água.  

 Pode-se concluir que, à  exceção da última causa, as demais estão 

relacionadas ao uso impróprio das águas subterrâneas, ou seja, as bactérias são 

introduzidas nas águas subterrâneas, não existindo naturalmente no aquífero, 

segundo (HACKETT;  LEHR op. cit.).  

 Desta forma, ficam sob suspeita os perfuradores de poços, aparecendo como 

vetores potenciais  na disseminação das ferro-bactérias.   

 Os maiores problemas relacionados às ferro-bactérias podem ser divididos em 

dois grupos: obstrução física e corrosão pela ação bacteriana.É consensual entre os 

estudiosos do tema que a melhor forma de tratamento é a prevenção, sendo 

necessária a atenção a todas as técnicas recomendadas durante a construção do 

poço. 

 Gonçales et al (1991), citam as seguintes medidas de controle: desinfecção de 

qualquer tipo de equipamento e materiais utilizados na construção do poço, emprego 

de materiais não oxidáveis, obrigatoriedade de selo sanitário e laje de proteção do 

poço, desinfecção do poço após qualquer tipo de operação, desinfecção de materiais 

utilizados na exploração do poço e bombeamento compatível com a vazão do poço. 

Embora sejam as ferro-bactérias causadoras de problemas mais ligados às 

condições organolépticas e suas causas mais diretas relacionem-se aos aspectos 

econômicos, a proliferação destas bactérias deve ser encarada como um fator de 

degradação ambiental, pelo menos local, pois pode inviabilizar a utilização das águas 

subterrâneas, em áreas onde o aquífero é do tipo fraturado e de extensão limitada.  

 Esses aspectos tornam-se mais importantes em áreas, como na região 

estudada, onde o manancial subterrâneo apesar de pouco expressivo, é o único 

disponível à população. 
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7.4.5  Dureza 

 

 A região apresentou grande variação em relação a dureza, apresentando a 

seguinte distribuição, quanto a classificação de Hem (op.cit): água mole com 16,6%, 

moderadamente dura 27,7%, dura 30,5% e muito dura 25%  (apêndice 9). A variação 

mais importante ocorre nos poços profundos interiores , onde vários os poços 

apresentam durezas elevadas, possivelmente ligado a percolação por rochas 

básicas.  Por outro lado valores de dureza elevadas em ambiente lagunar pode  estar 

relacionado  a contaminações passadas por águas salgadas. Segundo Schoeller, 

(1963); Silva, (1984), o aumento da dureza em águas litorâneas poderia derivar da 

troca iônica, mediante a circulação de águas salinizadas  através de sedimentos 

continentais contendo água doce 

                  

 

7.5   VULNERABILIDADE DOS AQÜÍFEROS DA REGIÃO 

 

 A região foi compartimentada em setores representados na Figura 22  em 

função das características geológicas, geomorfológicas e urbanas:  

Setor 1: Camboinhas e Itaquatiara.  

Setor 2: Av. Central. 

Setor 3: Cafubá e Terra Nova. 

Setor 4: Largo da Batalha-Pestalozzi. 

Setor 5: Vila Progresso-Maria Paula. 

 

 Três parâmetros naturais, integrados, permitem obter o índice de 

vulnerabilidade: condições do aqüífero, capacidade de atenuação e profundidade do 

nível da água. 

 

7.5.1  Condições do aqüífero 

 

 A maioria dos setores  se encontra sob domínio de terrenos fraturados e 

porosos, apresentando, praticamente, aquíferos livres.  
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Eventualmente setores que se encontram nas baixadas podem apresentar, 

localmente, pequenos níveis de água confinada em pequenas lentes de areias fluvio-

lacustre, mas em termos gerais a predominância é de  aquíferos livres. Desse modo, 

em relação ao tipo de ocorrência da água subterrânea os setores apresentam 

condições de vulnerabilidade de média a alta, ou seja, índice 0,8 na classificação 

utilizada. 

 

 

Figura 23: Setorização da Região Para Estudo da Vulnerabilidade 

 

7.5.2  Capacidade de atenuação 

 

 A capacidade de proteção das coberturas superficiais na região pode ser 

variada, principalmente nos setores 4 e 5. Podem ocorrer "solos" de profundidade 

elevada ao lado de litosolos. Freqüente é a preservação das feições estruturais da 

rocha (juntas, lineações, fraturas, etc...), originadas possivelmente pelo processo de 

cisalhamento que afetou a área, (HIPPERT, 1990). Outro aspecto considerável, é a 

granulometria grosseira dos feldspatos potássicos da rocha predominante (gnaisse 
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facoidal) que embora se apresente intensamente fraturada, apresenta forte 

resistência a decomposição, facilitando assim a dissolução diferencial dos outros 

minerais existentes (biotita, hiperstênio). Dessa forma, a reunião destes fatores 

imprime à rocha características de um "alterito" que pode se apresentar bastante 

poroso, principalmente onde as feições cisalhantes proporcionaram maior abertura 

de espaços, como por ex. nas proximidades da intrusão das  rochas básicas .  

Nesses locais, de elevado grau de fissuração, o acesso das águas superficiais 

poluídas pode ser bastante facilitado, proporcionando elevada vulnerabilidade.  

Há entretanto, locais onde a ocorrência de rocha básica ( e biotita gnaisse) 

desenvolve maiores espessuras e, por consequência, certa proteção adicional. 

Contudo, essas áreas são bastante localizadas, não alterando as características 

gerais da região. 

 O setor 1, situado entre as lagoas e o mar, apresenta também elevada 

vulnerabilidade, pois a cobertura sedimentar é praticamente isenta de argilas, sendo 

os sedimentos dos cordões de praias e dunas constituídos por areias quartzo-

feldspáticas, tornando fácil o acesso das águas superficiais. Os demais setores estão 

situados em áreas de baixadas que apresentam sedimentos silto-argilosos e turfosos 

que promovem maior blindagem ao acesso de águas superficias. Da análise feita em 

relação a capacidade natural do ambiente atenuar uma possível poluição e de acordo 

com o modelo seguido da Figura 9 foram atribuídos os seguintes índices: 

Setor 1: 0,8 

Setor 2 e 3: 0,5 

Setor 4 e 5: 0,7 

 

7.5.3  Profundidade da água 

 

 As profundidades do nível da água, por apresentarem grande variação dentro 

dos setores, foram consideradas segundo as médias e reunidas em três grupos. O 

primeiro, com profundidade média de 15 metros, que ocorre nos setores 4 e 5; O 

segundo apresenta valores de nível de água entre 2  e 3 metros, ocorrendo nos 

setores 1 e 2; por fim, o setor 3 apresentou água a profundidades médias de 8 

metros. Com base nessas médias os seguintes índices foram atribuídos: 

Setor 1 e 2: 0,9 
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Setor 3: 0,8 

Setor 4 e 5: 0,9 

 

7.5.4  Índices de vulnerabilidade local 

 

 Segundo Forster; Hirata ( op. cit.), a vulnerabilidade natural de uma 

determinada área será definida pelo produto dos três parâmetros analisados. Assim, 

os setores apresentaram as seguintes classificações: 

 

Setor 1: Vulnerabilidade alta. 

 

Setor 2: Vulnerabilidade moderada. 

 

Setor 3: Vulnerabilidade moderada a baixa. 

 

Setor 4: Vulnerabilidade alta. 

 

Setor 5: Vulnerabilidade média a alta. 

 

Tabela 7: Índices de Vulnerabilidade dos Setores da Região 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

8.1 QUANTO AOS PARÂMETROS HIDROQUÍMICOS 

 

 A comparação iônica definiu o predomínio do íon bicarbonato com certa 

igualdade com o cloreto, mesmo com a proximidade litorânea. Contrariando a 

tendência clássica,  a fórmula química mais comum para a região seria:    HCO3- > 

Cl- > SO4=,   Na> Ca > Mg > K. É possível observar o aumento de vários 

parâmetros em função da profundidade, prevalecendo mesmo sobre a litologia. 

Segundo Tardy (1969), o aumento da mineralização com a profundidade está 

diretamente relacionado às condições de circulação da água no meio fraturado. 

Geralmente, as fraturas mais superficiais são mais abertas, apresentando maior 

renovação das águas, impedindo o aumento da mineralização. De fato, observou-se 

que determinados poços apresentaram composição química  diferente da esperada 

para as águas subterrâneas captadas em maior profundidade. Por outro lado, 

quando são comparadas às águas de poços superficiais, é notável a  semelhança, 

evidenciando assim, que a composição química destes poços profundos revela a 

penetração (mistura) de águas de menor mineralização, através de fraturas 

superficiais produtivas que, consequentemente, mascaram a composição original. 

 Pelo emprego das relações iônicas foi possível perceber a presença de águas 

fósseis levemente salinizadas, embora a constante contribuição de água  doce 

continental venha modificando essa relação original, processo que não parece ser 

isolado, como observaram (FRANGIPANI; BOTTURA,1980). A existência de poços 

que, embora perfurados dentro dos atuais limites lagunares, apresentam condições 

de aproveitamento, é  interessante devido à carência de água nas baixadas 

litorâneas do estado do Rio de Janeiro. Durezas dos poços profundos, expressas em 

CaCO3, apresentaram águas variando de mole a muito dura, com predomínio das 

águas moderadamente dura e dura. Nos poços rasos houve predomínio de águas 

moderadamente moles e as fontes apresentam águas moles. 

 A construção dos diagramas de Piper-Hill  permitiu a visualização do fácies 

bicarbonatado-cloretado-sódico-cálcico para a maioria das águas da região, 
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evidenciando, portanto, a forte tendência mista devida à mistura entre águas 

superficiais e profundas, de ambientes geológicos diferentes. 

Genericamente, ocorrem semelhanças quanto ao comportamento de diversos 

parâmetros físico -químico para toda a região, como pode ser visualizado pelos 

diversos gráficos apresentados. Localmente, entretanto,  o estudo hidroquímico 

definiu águas com características distintas em relação às suas origens. Águas da 

região interior (Pendotiba, Sapê e Maria Paula) apresentam, quase sempre, valores 

superiores para diversos parâmetros (I, pH, Condutividade, Alcalinidade, TDS) 

devido, principalmente, à influência de rochas básicas e circulação em maiores 

profundidades. Em função da homogeneidade química dos gnaisses facoidais, rocha 

predominante na região, os maiores "contrastes" químicos estão relacionados às 

águas com influência das rochas básicas.  

Por outro lado, a região da baixada litorânea e lagunar apresenta característica 

oposta à região anterior, pois, nessa, as águas apresentam, via de regra, os menores 

resultados  de toda a região  trabalhada, além da maior heterogeineidade química. 

São águas desmineralizadas, às vezes com forte odor de gás sulfídrico, baixas 

alcalinidades e condutividades,  resultados inferiores até mesmo às fontes 

estudadas.  

 Algumas exceções podem ocorrer. Na região interior, a presença de pequenos 

valores parece relacionada ao  processo de oxidação de minerais sulfetados (odor de 

gás sulfídrico também é sentido), ou, à semelhança  de alguns poços profundos na 

região litorânea, esses valores discrepantes estariam associados à penetração de 

águas com composição  química  da     zona não   saturada   (semelhante aos poços 

rasos), através de fraturas mais superficias.  

 Em pelo menos dois poços da região lagunar, é possível observar águas com 

características muito semelhantes às das águas típicas do "cristalino". Ainda na 

região litorânea ocorrem águas com composição química similar às águas do  

gnaisse facoidal. São poços localizados nas encostas ou rampas de colúvio, áreas 

que servem de zonas de recarga local. A aplicação das relações iônicas permitiu 

definir, uma vez mais, as diferanças composicionais, principalmente quanto ao 

contato com rochas básicas e evidências da presença de águas mais salinizadas. 

Possibilitou ainda, pelo emprego de rMg/rCa, comprovar a presença de água doce 

em ambiente lagunar, pelo menos em três poços, embora a rCl/rHCO3 demonstre 

evidências  de salinização. 
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 A presença do  ferro na maioria das amostras analisadas é um obstáculo à 

utilização das águas subterrâneas na região. Sua origem está associada a fatores 

geológicos, ocorrendo em concentrações elevadas, em quase todas as rochas da 

região. Em alguns locais, a elevada concentração de ferro torna necessária a 

utilização de estações de tratamento de água, para oxidação deste íon, via aeração. 

Nos poços da região de Camboinhas e áreas mais próximas à lagoa, pode ser 

observado que nem sempre a oxidação é eficiente, talvez pela ocorrência de 

complexos orgânicos. O emprego de um oxidante mais forte poderia aumentar a 

eficiência do processo. 

 Comparativamente, as águas são menos mineralizadas que aquelas que 

ocorrem em litologias semelhantes e em áreas de menor pluviosidade, tal qual o  

Nordeste brasileiro, (CRUZ; MELO, 1974),  (CAVALCANTE  et al, 1990), porém, 

quando comparadas a localidades de geologia e clima semelhante, se mostram bem 

mais mineralizadas, (SZIKSZAY et al, 1976;  DOS SANTOS, 1979). 

 

8.2   QUANTO AO QUADRO HIDROLÓGICO 

 

 As águas para consumo, na região, são obtidas mediante exploração de mais 

de uma centena de poços tubulares profundos e ainda maior quantidade de poços 

rasos. O maior volume de água captada é proveniente de aqüíferos do tipo fraturado, 

que possuem vazões médias iniciais não  superiores a cinco metros cúbicos por 

hora. Embora sendo tímidas essas vazões, o recurso hídrico subterrâneo é o único 

que a população dispõe, no momento. Desta forma, contabilizando-se somente os 

poços tubulares profundos, pode-se estimar que mais de cinco milhões de litros de 

água são retirados do subsolo, por dia. É possível observar que, em alguns locais, a 

super-exploração levou ao esgotamento, por completo, de alguns poços profundos. 

O consumo residencial  predomina na região, seguido pelo comércio, postos de 

gasolina, garagens e lava-rápido.            

 Diversas empresas perfuradoras atuam em todo município, porém, não existe 

nenhum controle institucional ou legal sobre a qualidade do serviço e/ou uso das 

águas subterrâneas.   
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8.3   QUANTO À QUALIDADE DA ÁGUA 

 

 Comparando-se os resultados obtidos com o padrão de potabilidade usual e, 

levando-se em conta a escassez na região, as águas subterrâneas, na região 

estudada, apresentaram condições químicas aceitáveis para o consumo humano, 

apontadas certas exceções.  

 Alguns parâmetros como dureza, cloreto, sulfato e bicarbonato, apresentaram 

concentrações eventualmente elevadas, mas de caráter pontual,  não ultrapassando 

os valores estabelecidos.  

 Entretanto, foram constatadas concentrações elevadas de nitrato, amonia e 

fosfato  ( ferro e manganês), algumas bem acima dos padrões de potabilidade, 

demonstrando que o impacto gerado pela falta de urbanização, de saneamento 

básico e do cumprimento dos critérios construtivos dos poços, provoca a 

deterioração dos aqüíferos subterrâneos. Os poços rasos foram os que mais se 

mostraram afetados pela presença de nitrato.  

 Outro constante problema condicionado pelas características construtivas dos 

poços e pela composição química da água, é a presença endêmica de ferro-bactérias 

que prejudica  o fornecimento de água  nos poços atingidos, além de implicar  custos 

adicionais na  recuperação do poço e/ou equipamentos. 

 Indícios de salinização também puderam ser observados, mediante 

comparações iônicas. A existência de águas que apresentam qualidade  compatível 

aos padrões de potabilidade, dentro dos limites lagunares ou mesmo muito próximo 

ao ambiente marinho, é extremamente importante, em função da carência de água 

nas baixadas litorâneas no Estado do Rio. 

 Durante o transcurso dos trabalhos, observações de campo, principalmente, 

evidenciaram a necessidade de caracterização de outros parâmetros nas água 

subterrâneas da região. Abaixo é apresentado a lista dessas necessidades e 

justificativas. 

 

METAIS PESADOS:  

 

 Função  da contribuição de postos de gasolina, garagens, lava-rápido, etc cuja 

presença local é acentuada, pode promover imtensificação dos níveis de 

concentrações naturais.  



 

 

 

100 

 

 

 

 

Inseticidas :  

 Devido a diversos surtos de Dengue e Dengue hemorrágica em todo o 

Município de Niterói e marcadamente na região, face as condições ambientais 

propícias à proliferação do mosquito transmissor,autoridades de saúde 

(SUCAM/FNS) vêm efetuando, nos últimos anos, intensa campanha de 

exterminação, mediante aplicação de compostos organo-clorados  e organo-

fosforados.   

 Observou-se que  determinados condomínios possuem equipamentos próprios 

de aplicação e aplicam sistemáticamente, inseticidas, além do combate a outros 

vetores, contratado junto a firmas especializadas.  

 

DETERGENTES 

 

 Compostos observados em águas lagunares  De Souza,(1992) e poços 

caseiros, sua presença em aquíferos situados no meio urbano é um problema de 

difícil solução, em diversas regiões, podendo mesmo restringir o uso das águas 

subterrâneas, (ZOLLER, 1993).  

 

FLUOR  

 

 Foi observado, em algumas amostras, em caráter semi-quantitativo. Duas 

amostras analisadas por íon- cromatógrafo apresentaram concentrações superiores 

a 2mg/l. Sugere-se ainda que para avaliações rápidas da qualidade da água 

subterrânea seja feita  através da análise dos seguintes parâmetros: pH, 

alcalinidade, condutividade, turbidez e nitrato. 

 

 

8.4  QUANTO À VULNERABILIDADE DOS AQÜÍFEROS 

 

 O estudo da vulnerabilidade natural dos aqüíferos apontou  as baixadas 

lagunares e principalmente a região localizada nos cordões arenosos de Camboinhas 

como, a localidade mais vulnerável à poluição, entre todas as avaliadas, sem 

apresentar indícios de poluição, a não ser em um único ponto, o de nº1. Os 

problemas relacionados a esta região,  até o momento, estão relacionados a super-
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exploração e indícios de salinização. Naturalmente, ocorrem em concentração 

elevada Fe e H2S. Em um único ponto na região de Piratininga (próximo a 

Camboinhas), foi observado a maior concentração de fosfato. A relação entre 

vulnerabilidade natural e a tipologia da carga contaminante permitiu, por outro lado, 

diagnosticar áreas,  como  Pendotiba p.e., que, embora possuam baixa 

vulnerabilidade, apresentam potencial de risco relativamente grande. Além disso, 

outras localidades, Camboinhas p.e.,  apresentam elevada vulnerabilidade mas com 

baixo risco à poluição antropogênica.  De fato, é na  região de     Pendotiba ( Largo 

do Marrom), onde ocorre o ponto de maior  concentração de nitrato associado a 

elevada concentração de fosfato. 

 Embora essa estratégia de avaliação dos riscos envolvidos na utilização dos 

recursos hídricos subterrâneos seja de caráter simplório, o seu emprego permite 

diagnosticar áreas com maior potencialidade à poluição dentro de uma mesma 

região.  

 Devido ao contínuo e desordenado crescimento  da malha urbana, a falta de 

controle dos critérios técnicos exigidos para a  perfuração de poços e exploração do 

"lençol freático",  o estabelecimento de áreas de proteção em torno dos poços 

deveria ser o passo inicial para a preservação da qualidade da água. Contudo, a 

inexistência de políticas promotoras de um adequado gerenciamento  deste bem, 

ofereceu condições para a perfuração e exploração desordenada, tornando  difícil a 

aplicação de quaisquer critérios de proteção, principalmente se levarmos em conta o 

tipo do aquífero, aspectos hidrogeológicos, hidrogeoquímicos, e o carater pontual, 

quer da exploração ou dos agentes impactantes.  

 A despeito da possibilidade de fornecimento futuro de água tratada à 

comunidade pelos orgãos competentes, a utilização dos recursos hídricos 

subterrâneos deverá ter continuidade, em função dos preços , paralizações do 

sistema de adução ou mesmo a inacessibilidade em determinados locais.  

Entretanto, as águas subterrâneas, em função das suas características próprias, 

merecem atenção contínua quanto à preservação, pois significam a última reserva 

estratégica de água, em muitos locais. Desta forma, a elaboração de políticas, 

mesmo que municipais, definindo critérios de utilização  dos recursos subterrâneos, 

deve ser objetivada rigorosamente, como meta prioritária, que pode ser 

extremamente eficaz, na falta de preceitos legais determinados por instâncias mais 

abrangentes. 
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8.5   QUANTO À PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

 As águas subterrâneas constituem importante  e  frágil parcela dos recursos 

hídricos, e  medidas para evitar sua deterioração devem ser aplicadas, mesmo onde, 

atualmente não exista seu consumo, ou não ocorra risco iminente de impacto 

ambiental. Isto significa  preservar o recurso para o futuro  utilizando-o, na 

atualidade, somente em quantidades  necessárias para a manutenção das atividades 

básicas da sociedade. 

 A elaboração deste trabalho possibilitou reunir dados que  permitirão  dar 

continuidade e diversificar à pesquisa sobre águas subterrâneas na região. Abaixo 

são apresentadas sugestões e recomendações para  trabalhos futuros em função da 

relevância científica e/ou social, relacionados às questões políticas, legais, 

hidrogeológicas, hidrogeoquímicas e sanitárias. 

 

1- Inventário e Mapeamento dos poços tubulares e de suas características 

hidrogeológicas e hidroquímicas. 

2- Cadastramento de empresas e perfuradores autônomos que operam no município. 

3- Criação de uma legislação municipal que oriente e normatize a utilização dos 

recursos hídricos subterrâneos municipal.  

4- Criação de medidas legais que permitam a fiscalização dos critérios construtivos 

exigidos pelas normas técnicas. 

5- Aprofundamento dos estudos hidrogeológicos para definição de: padrões 

estruturais que controlam a água dos aqüíferos fraturados e potencialidade dos 

aqüíferos sedimentares. 

6- Estudos hidrogeológicos para o estabelecimento da vazão segura, com o objetivo 

de elaborar critérios que evitem a super-exploração do aqüífero. 

7- Estudos hidrogeológicos do nível de salinização daquelas áreas mais sujeitas a 

esse processo, principalmente nos cordões litorâneos. 

8- Estudos hidrogeoquímicos com os seguintes objetivos: influência dos ácidos 

orgânicos, aplicação de razões iônicas ( Br/Cl, I/Cl ) próprias para diagnosticar 

ambientes de origem marinha ( ambas nas baixadas lagunares ). Estudos de 

processos geoquímicos. 

9- Integração dos métodos geofísicos. 



 

 

 

103 

 

 

 

 

10-Monitoramento das áreas de maior risco à poluição e/ou contaminação. 

11-Auxílio a órgãos municipais, na elaboração de critérios técnicos que possibilitem a 

melhoria da qualidade ambiental e sanitária das águas provenientes dos poços rasos 

e fontes naturais, de uso coletivo. 

12-Estudos para avaliar o relacionamento entre métodos bacteriológicos e 

hidroquímicos na identificação dos contaminantes bio-orgânicos. 

13-Avaliação do nível de contaminações por detergentes. 

14-Avaliação do nível de contaminação por efluentes derivados de postos de 

gasolina e lava -rápido. 

15-Avaliação do nível de metais pesados nas águas subterrâneas. 

 

A Tabela 08 resume as sugestões.  

 

Tabela 08: Sugestões para Preservação dos Recursos Hídricos Subterrâneos da Região 

 



 

 

 

104 

 

 

 

 

                                                                            

9 REFERÊNCIAS 

 

ALBINET, M.; MARGAT, J.  Cartographie de la Vulnèrabilitè à la Pollution des Nappes 

d’Eau Souterraine. Bulletin du B. R. G. M., Paris, n. 4, p. 13-22, 1970. 

ALBUQUERQUE, José do Patrocínio Tomaz. Contribuição ao Conhecimento do Sistema 

Cristalino do Estado da Paraíba como Meio Aquífero. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

AGUAS SUBTERRÂNEAS, 2., 1982, Recife. Anais... Recife: ABAS, 1982. v. 1, p. 489-153. 

ALMEIDA, F. F. M. O Craton do São Francisco. Rev. Bras. Geoc., v. 7, n. 4, p. 349-364, 

1977. 

AMERICAN PUBLIC HEATH ASSOCIATION. Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. 16. ed. Washington: APHA/AWKA/WPCF 1985. 1268 p. 

ARAD, Arnon; EVANS, Ray. The Hydrogeology, Hydrochemistry and Environmental 

Isotopes of the Campaspe River Aquifer System, North-Central Victoria, Austalia Aquifer 

System, North-Central Victoria, Austrália. Journal of Hydrology, Amsterdam, n. 95, p. 63-86, 

abr. 1987. 

BARBOSA, A. L. M.; GROSS SAD, J. A. Batólito Granítico da Serra dos Órgãos, Estado do 

Rio de Janeiro, Brasil. Contribuição à Geologia e Petrografia. Bol Especial do Núcleo de 

Minas Gerais, S.B.G, Belo Horizonte, p 49-61,1985. 

BARCHA, S. F. Impactos gerados pelo desenvolvimento urbano sobre a água subterrânea.In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISE AMBIENTAL, I. 1994, Anais... Rio Claro, S.P., 

1994. Resumos Expandidos, UNESP, Rio Claro.S.P.,p.28-29. 

BARCHA, S. F. Nitratos em Água Subterrânea em Meio Urbano. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 37., 1992, São Paulo. Anais... São Paulo: Soc. Bra. Geol., 

1992. v. 2, p. 200-204. 

BERTACHINI, Antônio Carlos. Evolução Hidroquímica em Rochas Cristalinas. In: 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, Ouro Preto. Anais... Ouro Preto: Soc. 

Bra.Geoq., 1985. v. ,  p. 3-16. 



 

 

 

105 

 

 

 

 

BONOTTO, D. M.; MANCINI, L. H. Hidroquímica dos Aquíferos de Rio Claro, SP. 

Geochemica Brasilienses, v. 6, n. 7, p. 153-167, 1992  

BORTLAMI, G. C.; RICCI, B.; SUSELLA, S. F.; ZUPPI, G. M. Hydrogeochemistry of the 

Corsaglia Valley, Maritime Alps, Piedmont, Italy. Journal of Hydrology, Amsterdam, n. 44, 

p. 57-79, mai. 1979. 

BRANCO, Samuel. A Agua e o Homem. In: PORTO, R. L. L. et al. (Ed.). HIDROLOGIA 

ambiental. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1991.     v. 3, p. 3-26. (Coleção 

ABRH de Recursos Hídricos). 

CASTANY, G. Tratado Prático de las aguas subterrâneas. Barcelona: E. Omega, 1975. 656 p. 

CAVALCANTA FILHO, José Jurandyr. Litogeoquímica do Gnaisse Facoidal na Região de 

Niterói-Márica RJ: Determinações de Cobre e Zinco em rochase na Biotita. Niterói, 1990. 90 

f. Dissertação (Mestrado em Geociências - Geoquímica) - Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 1990. 

CAVALCANTE, I. N. et al. Qualidade das Águas Subterrâneas de Fortaleza-CE. Revista de 

Geologia, v. 3, p. 89-97, 1990. 

CEDERSTROM, D. J. Água Subterrânea – uma introdução. Rio de Janeiro: Centro de 

Publicações Técnicas da Aliança para o Progresso – USAID, 1964. 

CHAPELLE, Francis H.; LOVLEY, Derek R. Competitive Exclusion of Sulfate Reduction by 

Fe(III)-Reducing Bacteria: A Mecanism for Producing Discrete Zones of High-Iron Ground 

Water. Ground Water Monitoring Review, v. 30, n. 1, p. 29-36, jan-fev. 1992. 

CLEARY, Robert. Águas Subterrâneas. In: PORTO, Rubem La Paina (Org.).  Engenharia 

hidrológica. São Paulo: Editora da UFRJ, 1989. p. 293-404. (Coleção ABRH de Recursos 

Hídricos). 

CLEARY, Robert W.; MILLER, David W. Aspectos Fundamentais e Monitoramento da 

Poluição de Águas Subterrâneas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS, 6., 1988, Porto Alegre., Anais... São Paulo: ABAS,  1988. p. 313-330.  



 

 

 

106 

 

 

 

 

CORDANI, U. G.; TEIXEIRA, W. Determinações Geocronológicas no Estado do Rio de 

Janeiro: uma síntese. In: SEMANA DE GEOLOGIA, 5., 1980, Rio de Janeiro. Anais...  Rio de 

Janeiro: IG/UFRJ, 1980. p. 29-44.   

CRUZ, Waldemir B.; PEIXOTO, Carlos A. M. A Evolução Química das Águas Subterrâneas 

de Poços de Caldas – MG. Revista Brasileira de Geociências, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 

23-33, mar. 1991. 

CRUZ, W, B.; MELO, F. A. M. Estudo Geoquímico Preliminar da Águas Subterrâneas do 

Nordeste do Brasil. Recife: SUDENE, 1968. 125 p. (Série Brasil Sudene, Hidrologia, 19).  

CUNHA, F. L.; FRANCISCO, B. H. R. Geologia de Itaipu. In: KNEIP, Lina Maria; 

PALLESTRINI, Luciana. Pesquisas Arqueológicas no Litoral de Itaipu, Niterói, RJ. [S. l.]: 

Editora Gráfica Luna, 1981. p. 15-26. 

CUSTÓDIO, E.; LLAMAS, R. Hidrologia subterrânea. 2. ed. Barcelona: Ediciones ômega, 

1983. v. 1, 845 p. 

DALCCOMI, M. T.; FERRARI, A. L.; MELLO E. F.; VAZ, M. A. A.; BRENNER, T. L.; 

SILVA, V. P.; NASSAR, W. M. Projeto Carta Geológica do Estado de Janeiro: Bloco Baía 

da Guanabara. Rio de Janeiro: DRM/GEOMITEC, 1981. (Relatório Final texto, v. 1). 

DOS SANTOS, José Pompeu. Hidrogeological Studies for the Water Supply the City of 

Laguna – State of Santa Catarina Brasil. In: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

HYDROGEOLOGISTS CONGRESS, 11., 1975, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre, 1975. 

DREVER, James I. The Geochemistry of Natural Waters. [S. l.]: Ed. Prentice Hall Inc., 1982. 

388 p. 

FERRARI, André Luiz; BRENER, Thomaz Lafayette; DALCOMO, Marcos Tadeu. O Pré-

Cambriano das Folhas Itaboraí, Maricá, Saquarema e Baía de Guanabara. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 32., 1982, Salvador. Anais... Salvador: SBG, 1982. v. 1, p. 

105-114. 

FOSTER, Stephen S. D.; HIRATA, Ricardo César; ROCHA, Gerôncio Albuquerque. Riscos 

de poluição da águas subterrâneas: uma proposta metodológica de avaliação regional. In: 



 

 

 

107 

 

 

 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 5., 1988, São Paulo. Anais... 

São Paulo: ABAS, 1988. v. 1, p 175-185. 

FRAGA, C. A.; LISBOA, A. A. A Origem do Fluor nas Águas Subterrâneas da Bacia do Rio 

Paraná-Análise Introdutória. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS, 6., 1988, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: ABAS, 1988. p. 19-47.  

FRANGIPANI, Alcidez; BOTTURA, João Alberto. Estudos Hidrogeológicos e 

Hidroquímicos da Região de Sobradinho, Município de Luiz Correia, PI. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 1., 1980, Recife, PE. Anais... Recife: ABAS, 

1980. p. 19-74. 

FREIRE, A. O.; CARVALHO, C. T.; LLAMAS, F. D. A Problemática das Ferro-Bactérias nas 

Aguas Subterrâneas. Pesquisa, Ocorrência e Algumas Soluções práticas. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE AGUAS SUBTERRANEAS, 4., 1986,  Brasília. Anais… Brasília: ABAS, 

1986. p. 455-466. 

GERGHTY, J. J.; MILLER, D. W. Ground-Water Contamination-An Explanation of Its 

Causes and Effects: A special Report. [S. l.]: Gerthy & Miller Inc., 1972. 15 p. 

GIAMPA, Carlos Eduardo Quaglia; SOUZA, João Carlos Simanke de. Potencial Aquífero do 

Crsitalino no Estado de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS, 4., 1986, Brasília. Anais... Brasília: ABAS, 1986. p. 277-294. 

GRASSHOFF, K.; EHRHARDT, M; KREMLING, K. (Eds.). Methods of Seawater Analysis. 

2. ed. Weinhein: Verlag Chemie, 1983. 419 p. 

GRILLOT, J. C. Règime des Eaux Souterraines em Milieu Cristallin Aléré: um Exemple em 

Zone Intertropicale Humide d’Altitude (Madagascar). Journal de Sciences Hydrologiques, 

Montpellier, v. 37, n. 2, p. 105-117, abr. 1992. 

GURGEL, Eduardo Antonio. Determinação dos Sólidos e Cátions Totais Dissolvidos a Partir 

da Condutividade Elétrica em Agua Subterrranea. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

AGUAS SUBTERRANEAS, 2., 1982, Salvador. Anais... Salvador: ABAS, 1982. p. 305-315. 



 

 

 

108 

 

 

 

 

HACKETTE, Glen; LEHR, Jay. Ferro-Bactérias em Poços Artesianos: ocorrências, 

problemas e métodos de controle. São Paulo: ABAS – Associação Brasileira de Águas 

Subterrâneas, set. de 1991. 65 p. (Cadernos Técnicos, n. 1). 

HASUI, Y.; OLIVEIRA, M. A. F. Província da Mantiqueira, Setor Central. In: ALMEIDA, F. 

F. M. ; HASUI, Y. (Coords.). O Pré Cambriano do Brasil. São Paulo: Edgard Blüer, 1984. p. 

308-344. 

HAUSMAN, Abrão. Circulação em Rochas Fraturadas – Uma Observação. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRANEAS, 2., 1982, Salvador. Anais... Salvador: ABAS, 

1982. p. 135-145. 

HEM, J. D. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. 

Geological Survey, Water Supply Paper. Washington-EUA: [s. n.], 1993. 

HIPPERT, Fernando. A Zona de Cizalhamento Dútil de Niterói. São Paulo, 1990. 169 f. Tese 

(Mestrado) - Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. 

HIRATA, Ricardo C. A.; KIMMELANN, Annkarian A. Águas Subterraneas. In: Manual de 

Coleta da Amostras em Geociências. São Paulo: Sbg. Núcleo São Paulo. 1986. p. 5-10. 

(Boletim Sbg, n. 2). 

GUNNAR, Jacks. Chemistry of Groundwater in Igneous Rock at Angered, Gothenburg. 

Nordic Hydrology, Copenhagen, v. 3, n. 3, p. 140-164, 1972. 

JOHNSON, Division, UOP, Inc. Água Subterrânea e Poços Tubulares. 3. ed. rev. São Paulo: 

CETESB, 1978. 

KILMMELMAN, A. A.; REBOUÇAS, A. C. et al. Considerações sobre as anomalias de 

Fluoreto no sistema aquífero Botucatu-Pirambóia, na Bacia do Paraná: In CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 6., 1980, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: 

ABAS, p. 107-111. 

KLEIN, Vitor; VALENÇA, Joel Gomes. Vulcões no Rio de Janeiro, Geologia e Perspectivas. 

Rev. Mineração e Metalurgia, Rio de Janeiro, v. 44, n. 419, p. 44-46, 1980. 



 

 

 

109 

 

 

 

 

KNEIP, L. M. A Aplicação do método de Carbono – 14 em Amostras Procedentes do 

Sambaqui de Camboinhas. In: KNEIP, L. M.; PALLESTRINI, L. Pesquisas Arqueológicas no 

Litoral de Itaipu, Niterói, R.J. [S. l.]: Editora Gráfica Luna, 1980. p. 133-148. 

KRAUSKOPF, Konrad B. Introdução a Geoquímica. [S. l.]: Editora Poligono S. A., 1972. v. 

1, 311 p. 

LAMEGO, Alberto Ribeiro. A Geologia de Niterói na Tectônica da Guanabara. 

MA/DNPM/DGM. Boletim n°111, Rio de Janeiro, 1945. 

LEGRAND, Harry. Evaluation Techniques of Fratured-Rock Hydrology. Journal of 

Hydrology, Amsterdam, n. 43, p. 333-346, 1979. 

LEINZ, Viktor; AMARAL, Sérgio Estanilau. Geologia geral. 4. ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1973. 487 p. 

LEVINSON, A. A. Introduction to Exploration Geoghemistry. 2. ed. [S. l.]: Aplied Publishing 

Ltd. 1980. 924 p. 

LIMA, W. N.; KOBAYASHY, C. N. Sobre o quimismo Predomiante nas Águas do Sistema 

Flúvio-Estuarino de Barbacena, Pa. Rev. Geochimica Brasilienses, v. 2, n. 1, p. 53-71, 1988. 

LLOYD, J. W.; HOWARD, K. W. F.; PACEY, N. R.; TELLAM, J. H. The Value of Iodide As 

a Parameter in the Chemical Characterisation of Groundwaters. Journal of Hydrology, 

Amsterdam, n. 57, p. 247-265, 1982. 

MASON, Brian; MOORE, Carleton, B. Principles of Geochmistry. 4. ed. [S. l.]: Jonh Wiley 

& Sons, 1982. 350 p. 

MATHESS, Georg. The Properties of Groundwater. New York: John Wiley & Sons, 1982. 

406 p. 

MENEZES, S. O.; CORDANI, U. G. Determinações Geocronológicas em Pegmatitos do 

Estado do Rio de Janeiro. In: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA REGIONAL, 1., 1987, Rio de 

Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBG, 1987. p 147-155. 



 

 

 

110 

 

 

 

 

MENTE, A.; PESSOA, M. D.; LEAL, O. Mapa Hidrogeológico do Brasil na Escala 1:50.000. 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 3., 1984,  Fortaleza, CE. 

Anais... Fortaleza: ABAS, 1984. p. 364-383. 

MICHELSON, Chaim; AKHERMAN, Bension; SOARES, Paulo Roberto C. Estudos de Água 

Subterrânea no Município de Campos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS 

SUBTERRANEAS, 2., 1982, Salvador. Anais... Salvador: ABAS, 1982. p. 17-28. 

MILLER, Cass T. Groundwater Quality. Journal of Water Pollution Control Federation, v. 

59, n. 6, p. 513-531, jun. 1987. 

MONTAÑO, J. X. Vulnerabilidad de los Recursos Hídricos Subterrâneos. 1º Curso Sul-

Americano Sobre Avaliação e Vulnerabilidade de Aquíferos, Memória. Departamento de 

Geologia, UFPR, Curitiba, Brasil, Julho de 1994. 

MONMANEY, Terence. Atração Pelo Ferro. Rev. Nova Ciência, ano 3, n. 4, p. 32-37, 

ago./set., 1992. 

MULLINS, T. The Chemistry of Water Pollution. In: BOCKRIS, J. O’M. Environmental 

Chemistry. [S. l.]: Springer US, 1977. Cap. 12, p. 372-385. 

OLIVEIRA, E.; CLA-EARY, R. W.; CUNHA, R. C. A.; PACHECO, A. Gasoline 

Hydrocarbons Groundwater Polution Potencial in Metropolitan São Paulo. In: IAWPRC 

INTERNATIONAL SEMINAR OF POLLUTION, PROTECTION AND CONTROL   OF 

GROUND WATER, 1990, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: IAWPRC, 1990.     p 92-103. 

PACHECO, Alberto; REBOUÇAS, Aldo da Cunha. Aspectos de Uso e Preservação das 

Águas Subterrâneas da Grande São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS 

SUBTERRANEAS, 2., 1982, Salvador. Anais... Salvador: ABAS, 1979. p. 389-401. 

PARISOT, E. H.; REBOUÇAS, A. C. Qualidade das Águas Subterrâneas da Região Centro-

Oeste do Municipio de São Paulo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS, 2., 1984, Salvador, BA. Anais... Salvador: ABAS, set. 1984. 

PEDROLI, Bas. Classification of Shallow Groundwater Types in a Dutch Coersand 

Landscape. Journal of Hydrology, Amsterdam, v, 115, p. 361-375, 1990. 

https://search.library.wisc.edu/search/system/author?q=%22IAWPRC+International+Seminar+%281990+%3A+Porto+Alegre%2C+Brazil%29%22
https://search.library.wisc.edu/search/system/author?q=%22IAWPRC+International+Seminar+%281990+%3A+Porto+Alegre%2C+Brazil%29%22


 

 

 

111 

 

 

 

 

PERRONI, J. C. A., HIRATA. R.C.O.,DUZZI, L. Ocorrência de Fluoreto nos Aquíferos da 

Bacia do Paraná no Estado de São Paulo. In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOLOGIA, 5., 

1985, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1985. p. 489-502. 

PIMIENTA, Jean. Le captage des eaux souterraines. 1972. Paris: Eyrolles, 1972. 188 p.  

PIONKE, HARRY, B., URBAN, JAMES, B. Effect of Agricultural Land Use on Grond-Water 

Quality in Small Pennsylvania Watershed. Groundwater, v. 23, n. 1, p. 1-54, 1985. 

PIUCCI, Jacyro. Hidrologia da Área Piloto de ponta de Pedras, Ilha de Marajó, Belém, PA. 

Pará, 1978. 143 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará/Núcleo de Ciências 

Geofísicas e Geológicas, Pará, 1978. 

PIVER, Warren T. Contamination and Restoration of Groundwater Aquifers. Enviromental 

Health Perspectives, N. C., v. 100, p. 327-247, 1992. 

PORTO, M.; BRANCO, S. M.; DE LUCA, S. J. Caracterização da qualidade da água. In: 

Hidrologia ambiental. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1991. v. 3, p. 27-65. 

(Coleção ABRH de Recursos Hídricos). 

REAY, William G.; GALLGHER, Daniel L.; SIMMONS Jr., George M. Groundwater 

Discharge and Its Impacto of Surface Water Quality in a Chesapeak Bay Inlet. Water 

Resources Bulletin, Virgina, v. 28, n. 6, p. 1121-1134, dez. 1992. 

RONEN, Daniel; MAGARITZ, Mordeckai; GVIRTZMAN, Haim; GARNER, William. 

Microscale Chemical Heterogeneity in Groundwater. Journal of Hydrology, Amsterdam, v. 

92, p. 171-178, 1987. 

ROSE, Seth; LONG, Austin. Dissolved Oxygen Systematics in the Tucson Basin Aquifer. 

Water Resources Research, South African, v. 24, n. 1, p. 127-136, 1988a. 

ROSE, Seth; LONG, Austin. Monitoring Dissolved Oxygen in Ground Water: some Basic 

Considerations. Ground Water Monitoring Review, p. 93-97, 1988b. 

ROSENTHAL, Eliahu. Hydrochemistry of Groundwater at Unique Outltets of the Bet Shean-

Harod Multiple-Aquifer System, Israel. Journal of Hydrology, Amsterdam, v. 97, p. 75-87, 

1988. 

https://openlibrary.org/publishers/Eyrolles


 

 

 

112 

 

 

 

 

SARMA, V. V. Jagannadha; PRASAD, N. V. B. S. S.; PRASAD, P. Rajendra. The Effect of 

Hydrology on Variations in the Electrical Conductivity of Groundwater Fluctuations. Journal 

of Hydrology, Amsterdam, v. 44, p. 81-87, 1979.  

SAUMA FILHO, M.; LIMA, W. N.; MALTEZ, H. A Condutividade Elétrica como Critério 

Preliminar na Avaliação de Parâmetros Hidroquimicos Úteis à Caracterização de Águas 

Subterrâneas (Região Metropolitana de Belém e Adjacências). In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 2., 1989, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Soc. 

Bra. Geoq., 1989. p. 307-311.  

SCHOELLER, Henri J. Influence du Climat, de la Temperature Sur la Teneur em HCO3 – et 

H2CO3 – et Des Eaux Souterraines. Journal of Hydrology, Amsterdam,      v. 46, p. 365-376, 

1980. 

SCHOELLER, Marc. Interpretations des Graphiques de Relation entre Deux Elements 

Chimiques em Solution Dans L’eau Souterraine. Journal of Hydrology, Amsterdam,    v. 28, 

p. 45-52, 1976. 

SCHOELLER, Marc. Les Eaux Souterraines. Paris: Masson & C. Editeurs, 1962. 642 p. 

SILVA, Aldebani Braz. Evolução Química das Águas Subterrâneas. Rev. Águas Subterrâneas, 

n. 7, abril 1984. 

SILVA, Leziro Marques; POLITI, Celso. Perfuração de Poços Produtivos á Beira Mar. Água 

Subterrânea, São Paulo, p. 81-96, 1972. 

SOMASUNDARAN, M., V.; RAVIDRAN, G.; TELLAN, J. H. Groundwater Pollution of The 

Madras Urban Aquifer, Índia. Ground Water, v. 31, n. 1, p. 1-17, jan/feb. 1993. 

UNESCO. GroundWater. Environment and Development Briefs. 1992 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

113 

 

 

 

 

 

10 ANEXOS 

   Numero      pH    Cond.   TDS/mg Alcalinidade   Dureza    HCO3   Cloreto 

1 6,02 476,00 113,23 0,67 0,00 54,05 59,18 

2 6,71 320,00 225,03 3,18 0,00 194,56 30,47 

3 6,87 397,00 318,01 4,89 0,00 298,41 19,60 

4 6,39 445,00 195,82 2,51 0,00 153,63 42,19 

5 7,51 294,00 220,27 3,16 0,00 192,80 27,47 

6 7,62 807,00 402,63 4,94 0,00 301,83 100,80 

7 6,85 430,00 216,90 2,95 0,00 180,41 36,49 

8 6,02 441,00 223,60 2,70 0,00 164,85 58,75 

9 6,73 589,00 322,68 4,16 0,00 253,99 68,69 

22 6,51 451,00 142,21 1,26 0,00 75,65 66,56 

23 6,78 653,00 244,31 2,60 0,00 158,63 85,68 

24 6,38 559,00 174,42 1,48 0,00 90,29 84,13 

27 5,61 180,00 55,83 0,15 0,00 9,33 46,50 

28 5,85 259,00 64,32 0,19 0,00 11,95 52,37 

29 5,59 204,00 45,54 0,20 0,00 12,75 32,79 

30 7,27 1216,00 546,79 5,04 0,00 308,05 238,74 

31 6,08 295,00 92,17 0,54 0,00 33,37 58,80 

32 6,65 448,00 219,53 2,92 0,00 178,21 41,32 

36 7,58 682,00 107,95 3,64 140,00 223,31 104,86 

11 6,86 663,00 359,14 5,02 0,00 306,28 52,86 

12 6,90 528,00 261,21 3,70 0,00 225,99 35,22 

13 6,46 310,00 139,79 1,65 0,00 100,79 39,00 

14 6,26 508,00 168,61 1,81 0,00 110,61 58,00 

15 8,14 628,00 628,43 9,00 0,00 555,15 73,28 

16 6,91 770,00 243,64 4,09 0,00 169,12 74,52 

17 6,89 681,00 519,92 7,52 0,00 459,00 60,92 

18 6,37 1190,00 365,74 4,22 0,00 257,71 108,03 

19 6,89 601,00 355,42 4,45 0,00 271,81 83,61 

20 6,97 924,00 249,59 2,16 0,00 95,60 153,99 

21 6,73 587,00 220,12 2,59 0,00 158,02 62,10 

25 6,82 657,00 237,38 2,49 0,00 151,31 86,07 

26 6,65 375,00 119,84 1,25 0,00 75,04 44,80 

33 7,58 1100,00 494,46 4,67 0,00 285,35 209,11 

34 7,90 831,00 404,31 4,53 0,00 276,85 127,46 

35 6,69 1012,00 528,56 7,22 0,00 440,93 87,63 

37 6,85 600,00 71,03 5,79 302,20 355,21 50,97 

38 8,06 273,00 37,84 2,00 178,90 122,69 22,96 

39 8,02 789,00 116,59 3,53 187,70 216,56 118,63 

40 6,79 470,00 52,53 3,31 175,90 203,06 42,29 

41 6,88 756,00 97,6 4,17 450,30 255,82 95,35 

42 5,90 343,00 47,64 0,74 0,00 45,21 29,64 

10 6,17 288,00 68,87 1,68 0,00 29,10 39,77 

43 6,57 376,00 120,74 1,38 0,00 84,25 36,49 

44 6,21 311,00 160,99 2,06 0,00 126,11 34,88 
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45 5,92 495,00 188,10 1,90 0,00 116,16 71,94 

número      pH    Cond.   TDS/mg Alcalinidade   Dureza    HCO3   Cloreto 

46 7,67 438,00 355,03 5,21 0,00 318,18 36,85 

47 6,43 493,00 179,88 1,90 0,00 116,47 63,41 

48 6,17 288,00 68,87 1,68 0,00 29,10 39,77 

49 5,76 228,00 113,37 1,39 0,00 84,80 28,57 

50 7,09 552,00 238,93 2,75 0,00 167,78 71,15 

51 5,85 423,00 154,02 0,81 0,00 49,42 104,60 

52 5,67 486,00 69,27 0,42 0,00 26,84 42,43 

53 5,62 347,00 88,14 0,34 0,00 20,74 67,40 

54 5,90 370,00 51,62 0,84 152,10 51,53 65,43 

55 5,78 261,00 53,94 0,30 0,00 18,73 35,21 

56 5,94 156,00 39,82 0,26 0,00 16,04 23,78 

57 6,07 182,00 129,29 1,10 87,35 67,48 16,45 

58 5,63 197,00 113,35 0,16 166,97 10,12 31,81 

59 5,97 171,00 125,14 0,55 146,42 34,04 24,26 

60 6,13 139,00 25,78 0,23 123,5 14,17 27,9 

61 5,94 135,00 24,39 0,17 101,3 10,67 29,27 

 

   Numero   Sulfato   Nitrato   Fosfato   Siica  Calcio Magnésio   Sódio  Potássio 

1 31,08 34,80 0,68 6,82 26,30 8,95 64,00 6,29 

2 9,24 20,10 0,97 9,01 21,80 5,50 32,52 3,01 

3 10,95 19,50 0,99 8,86 50,80 5,00 26,20 2,56 

4 9,21 19,70 0,91 6,40 39,70 9,00 37,40 4,20 

5 18,81 24,00 1,10 8,74 10,60 4,71 33,04 19,69 

6 39,84 20,10 1,20 8,95 37,40 18,51 87,84 6,20 

7 9,33 17,30 0,99 11,35 37,30 7,52 42,80 5,56 

8 28,62 8,74 0,76 9,40 17,30 8,04 55,60 5,38 

9 4,74 0,10 0,92 12,01 37,40 11,75 85,76 5,30 

22 19,44 0,00 0,20 1,80 44,10 4,98 62,96 6,11 

23 35,33 0,24 0,99 2,30 48,60 15,90 82,40 5,57 

24 28,15 0,45 0,11 1,92 35,20 8,80 71,80 8,48 

27 15,13 0,00 0,06 0,60 33,00 2,40 21,96 5,30 

28 8,42 0,00 0,06 0,54 8,40 3,90 30,80 4,30 

29 34,94 0,07 0,07 0,60 19,60 2,40 27,68 4,93 

30 41,64 0,98 0,36 2,64 68,70 29,48 149,64 6,71 

31 21,60 10,21 0,55 3,04 19,60 2,85 36,56 7,21 

32 37,02 1,05 0,30 2,74 50,80 29,40 46,80 8,76 

36 26,34 0,00 0,19 2,68 57,50 16,91 126,88 6,57 

11 17,98 1,44 1,23 2,01 33,00 21,33 64,00 3,56 

12 9,24 0,10 1,15 12,25 28,50 14,40 56,40 2,74 

13 7,56 0,37 1,22 11,59 28,30 9,60 36,72 2,56 

14 36,18 6,88 0,88 7,96 37,40 4,16 57,28 2,65 

15 21,06 15,25 1,12 8,92 41,90 12,85 76,00 7,02 

16 48,58 1,90 1,67 18,05 57,50 24,25 97,20 4,47 

17 29,55 1,60 1,02 7,33 62,00 15,25 101,60 6,84 

18 260,77 0,14 1,42 10,27 33,00 23,20 200,40 10,12 
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19 25,98 0,18 1,49 14,42 46,30 13,50 90,88 7,75 

20 29,74 0,44 1,25 9,16 73,10 16,91 126,88 6,57 

21 11,23 0,00 1,35 9,52 46,30 22,05 83,92 5,11 

25 33,22 0,07 0,14 4,44 53,00 14,70 79,56 8,55 

26 34,65 248,67 2,18 1,78 37,40 5,60 34,44 8,30 

33 34,08 0,85 0,27 2,22 91,00 38,50 117,44 6,71 

34 27,12 0,00 0,24 1,92 57,50 17,10 127,32 5,30 

35 59,00 0,40 0,58 4,14 73,10 44,20 142,36 5,30 

37 10,43 0,54 0,16 5,77 86,50 17,10 51,80 2,13 

38 8,74 1,05 0,23 7,47 59,70 6,80 28,70 2,34 

39 20,62 1,45 0,09 3,17 77,60 15,30 100,05 3,24 

40 14,26 0,01 0,27 3,28 75,40 13,20 36,10 3,23 

41 54,74 0,00 0,52 21,98 122,20 23,20 69,80 4,60 

42 26,72 33,70 0,96 6,37 19,60 6,16 30,40 8,02 

10 12,05 6,88 0,92 10,15 15,10 2,64 37,80 5,84 

43 14,37 42,50 0,86 3,12 37,40 8,52 37,24 5,84 

44 17,26 8,06 0,86 10,09 18,45 4,10 40,40 4,20 

45 25,82 0,36 1,19 10,34 6,20 5,22 84,16 4,93 

 

 
  Sulfato   Nitrato   Fosfato   Siica  Calcio Magnésio   Sódio  Potássio 

46 15,28 2,02 3,73 1,34 37,40 3,28 34,60 8,75 

47 19,64 1,30 1,13 10,93 17,30 7,46 72,56 4,11 

48 12,05 6,88 0,92 10,15 15,10 2,64 37,80 5,84 

49 23,65 11,40 0,48 1,26 12,90 2,50 18,28 5,65 

50 15,06 0,38 0,10 1,62 48,60 7,65 96,68 3,83 

51 24,92 1,79 0,34 0,60 24,00 5,66 106,56 5,50 

52 39,45 43,67 0,05 0,30 17,30 11,40 71,12 9,85 

53 9,30 9,51 0,12 0,54 21,80 2,83 56,50 3,83 

54 30,51 0,65 0,25 15,40 24,00 7,00 52,10 2,42 

55 12,24 23,20 0,86 6,94 15,10 2,94 32,55 3,56 

56 6,50 17,10 0,66 6,18 8,40 1,10 17,76 4,84 

57 8,20 12,80 1,35 10,51 10,50 0,63 20,92 5,11 

58 7,40 6,70 1,14 8,47 17,30 1,58 39,76 5,38 

59 15,09 4,39 0,54 0,66 10,60 1,30 34,92 4,93 

60 8,4 24,3 0,13 2,48 28,5 2,21 20,4 3,17 

61 6,2 0 0,07 2,94 30,7 1,73 19,3 3,36 
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   Numero    Ferro Manganês   Cloreto      SO4     Ca     Mg      Na     K 

1 0,00 0,14 1,67 0,65 1,32 0,75 2,78 0,16 

2 0,48 0,10 0,86 0,19 1,09 0,46 1,41 0,08 

3 0,33 0,00 0,55 0,23 2,54 0,42 1,14 0,07 

4 0,00 0,10 1,19 0,19 1,99 0,75 1,63 0,11 

5 0,00 0,28 0,77 0,39 0,53 0,39 1,44 0,50 

6 0,00 0,18 2,84 0,83 1,87 1,54 3,82 0,16 

7 17,09 0,20 1,03 0,19 1,87 0,63 1,86 0,14 

8 0,17 0,46 1,65 0,60 0,87 0,67 2,42 0,14 

9 0,01 0,13 1,93 0,10 1,87 0,98 3,73 0,14 

22 7,07 0,23 1,87 0,41 2,21 0,42 2,74 0,16 

23 0,40 0,10 2,41 0,74 2,43 1,33 3,58 0,14 

24 0,67 0,14 2,37 0,59 1,76 0,73 3,12 0,22 

27 1,78 0,05 1,31 0,32 1,65 0,20 0,95 0,14 

28 3,06 0,14 1,48 0,18 0,42 0,33 1,34 0,11 

29 2,37 0,11 0,92 0,73 0,98 0,20 1,20 0,13 

30 0,00 0,06 6,73 0,87 3,44 2,46 6,51 0,17 

31 0,00 0,00 1,66 0,45 0,98 0,24 1,59 0,18 

32 0,00 1,15 1,16 0,77 2,54 2,45 2,03 0,22 

36 2,54 0,16 2,95 0,55 2,88 1,41 5,52 0,17 

11 4,86 0,81 1,49 0,37 1,65 1,78 2,78 0,09 

12 6,83 0,44 0,99 0,19 1,43 1,20 2,45 0,07 

13 10,64 0,40 1,10 0,16 1,42 0,80 1,60 0,07 

14 0,70 0,31 1,63 0,75 1,87 0,35 2,49 0,07 

15 0,00 0,00 2,06 0,44 2,10 1,07 3,30 0,18 

16 3,50 0,28 2,10 1,01 2,88 2,02 4,23 0,11 

17 0,16 0,09 1,72 0,62 3,10 1,27 4,42 0,18 

18 8,30 1,93 3,04 5,43 1,65 1,93 8,71 0,26 

19 5,79 0,46 2,36 0,54 2,32 1,13 3,95 0,20 

20 2,54 0,16 4,34 0,62 3,66 1,41 5,52 0,17 

21 4,59 0,20 1,75 0,23 2,32 1,84 3,65 0,13 

25 9,09 0,54 2,42 0,69 2,65 1,23 3,46 0,22 

26 12,73 0,15 1,26 0,72 1,87 0,47 1,50 0,21 

33 0,65 0,09 5,89 0,71 4,55 3,21 5,11 0,17 

34 0,18 0,00 3,59 0,57 2,88 1,43 5,54 0,14 

35 5,92 0,46 2,47 1,23 3,66 3,68 6,19 0,14 

37 n.d. n.d. 1,44 0,22 4,33 1,43 2,25 0,05 

38 n.d. n.d. 0,65 0,18 2,99 0,57 1,25 0,06 

39 n.d. n.d. 3,34 0,43 3,88 1,28 4,35 0,08 

40 n.d. n.d. 1,19 0,30 3,77 1,10 1,57 0,08 

41 n.d. n.d. 2,69 1,14 6,11 1,93 3,03 0,12 

42 n.d. n.d. 0,83 0,56 0,98 0,51 1,32 0,21 

10 0,00 0,00 1,12 0,25 0,76 0,22 1,64 0,15 

43 0,00 0,00 1,03 0,30 1,87 0,71 1,62 0,15 

44 0,00 0,05 0,98 0,36 0,92 0,34 1,76 0,11 

45 5,03 0,10 2,03 0,54 0,31 0,44 3,66 0,13 
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   Ferro Manganês   Cloreto      SO4     Ca     Mg      Na     K 

46 1,29 0,05 1,04 0,32 1,87 0,27 1,50 0,22 

47 4,21 0,28 1,79 0,41 0,87 0,62 3,15 0,11 

48 0,00 0,00 1,12 0,25 0,76 0,22 1,64 0,15 

49 0,16 0,00 0,80 0,49 0,65 0,21 0,79 0,14 

50 0,00 0,28 2,00 0,31 2,43 0,64 4,20 0,10 

51 6,46 0,09 2,95 0,52 1,20 0,47 4,63 0,14 

52 0,00 0,05 1,20 0,82 0,87 0,95 3,09 0,25 

53 0,13 0,00 1,90 0,19 1,09 0,24 2,46 0,10 

54 n.d. n.d. 1,84 0,64 1,20 0,58 2,27 0,06 

55 0,00 0,00 0,99 0,26 0,76 0,25 1,42 0,09 

56 0,00 0,00 0,67 0,14 0,42 0,09 0,77 0,12 

57 0,00 0,00 0,67 0,17 0,53 0,05 0,91 0,13 

58 0,00 0,00 0,90 0,15 0,87 0,13 1,23 0,14 

59 0,11 0,00 0,68 0,31 0,53 0,11 1,52 0,13 

60 n.d. 0 0,78 0,18 0,18 0,18 0,89 0,08 

61 n.d. 0 0,82 0,13 0,07 0,14 0,83 0,08 

 

 

   Numero    Ca/Na    Mg/Ca    K/Na HCO3/Cl   Cl/HCO3    SO4/Cl  Dureza Alcali. 

1 0,47 0,57 0,06 0,40 2,49 0,39 103,04 2,98 

2 0,77 0,42 0,05 3,70 0,27 0,22 77,42 1,83 

3 2,23 0,16 0,06 8,86 0,11 0,41 147,83 0,89 

4 1,22 0,38 0,07 2,11 0,47 0,16 136,75 1,62 

5 0,37 0,74 0,35 4,08 0,24 0,51 46,13 4,06 

6 0,49 0,82 0,04 1,74 0,57 0,29 170,63 3,67 

7 1,00 0,34 0,08 2,87 0,35 0,19 124,58 1,70 

8 0,36 0,77 0,06 1,63 0,61 0,36 76,75 3,62 

9 0,50 0,52 0,04 2,15 0,47 0,05 142,46 3,05 

22 0,81 0,19 0,06 0,67 1,49 0,22 131,00 1,73 

23 0,68 0,55 0,04 1,08 0,93 0,30 187,75 2,86 

24 0,56 0,42 0,07 0,62 1,60 0,25 124,67 2,63 

27 1,73 0,12 0,14 0,11 8,73 0,24 92,50 0,86 

28 0,31 0,77 0,08 0,13 7,76 0,12 37,25 3,78 

29 0,81 0,20 0,11 0,22 4,62 0,79 59,00 1,56 

30 0,53 0,72 0,03 0,75 1,33 0,13 294,58 4,40 

31 0,62 0,24 0,12 0,33 3,07 0,27 60,88 2,05 

32 1,25 0,96 0,11 2,51 0,40 0,66 249,50 3,34 

36 0,68 0,49 0,15 1,23 0,81 0,19 214,21 3,23 

11 0,59 1,08 0,03 3,37 0,30 0,25 171,38 3,52 

12 0,58 0,84 0,03 3,73 0,27 0,19 131,25 2,97 

13 0,89 0,57 0,04 1,50 0,67 0,14 110,75 1,97 

14 0,75 0,19 0,03 1,11 0,90 0,46 110,83 1,71 

15 0,63 0,51 0,05 4,36 0,23 0,21 158,29 2,73 

16 0,68 0,70 0,03 1,95 0,51 0,48 244,79 3,53 

17 0,70 0,41 0,04 4,38 0,23 0,36 218,54 2,75 

18 0,19 1,17 0,03 1,39 0,72 1,79 179,17 7,37 
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19 0,59 0,49 0,05 1,89 0,53 0,23 172,00 2,92 

20 0,66 0,39 0,03 0,50 2,01 0,14 253,21 2,96 

21 0,63 0,79 0,04 1,48 0,68 0,13 207,63 3,47 

25 0,77 0,46 0,06 1,03 0,97 0,29 193,75 2,61 

26 1,25 0,25 0,14 0,99 1,01 0,57 116,83 1,38 

33 0,89 0,71 0,03 0,79 1,26 0,12 387,92 4,37 

34 0,52 0,50 0,02 1,26 0,79 0,16 215,00 3,40 

35 0,59 1,01 0,02 2,92 0,34 0,50 366,92 5,41 

37 0,68 0,33 0,02 4,03 0,25 0,15 287,50 1,96 

38 2,39 0,19 0,05 3,09 0,32 0,28 177,58 1,00 

39 0,89 0,33 0,02 1,06 0,95 0,13 257,75 2,42 

40 2,40 0,29 0,05 2,78 0,36 0,25 243,50 1,54 

41 2,01 0,32 0,04 1,55 0,64 0,42 402,17 2,45 

42 0,74 0,52 0,16 0,89 1,13 0,67 74,67 2,07 

10 0,46 0,29 0,09 1,50 0,67 0,22 48,75 2,60 

43 1,15 0,38 0,09 1,34 0,74 0,29 129,00 1,66 

44 0,53 0,37 0,06 2,10 0,48 0,37 63,21 2,36 

45 0,08 1,40 0,03 0,94 1,07 0,27 37,25 12,65 

 

 

 
   Ca/Na    Mg/Ca    K/Na HCO3/Cl   Cl/HCO3    SO4/Cl  Dureza Alacalinidade 

46 1,24 0,15 0,15 5,02 0,20 0,31 107,17 1,20 

47 0,27 0,72 0,03 1,06 0,94 0,23 74,33 4,39 

48 0,46 0,29 0,09 1,50 0,67 0,22 48,75 2,60 

49 0,81 0,32 0,18 1,73 0,58 0,61 42,67 1,67 

50 0,58 0,26 0,02 1,37 0,73 0,16 153,38 2,41 

51 0,26 0,39 0,03 0,27 3,64 0,18 83,58 4,45 

52 0,28 1,10 0,08 0,35 2,85 0,69 90,75 4,82 

53 0,44 0,22 0,04 0,18 5,58 0,10 66,29 2,58 

54 0,53 0,49 0,03 0,46 2,19 0,34 89,17 2,52 

55 0,53 0,32 0,06 0,30 3,31 0,26 50,00 2,24 

56 0,54 0,22 0,16 0,39 2,58 0,20 25,58 2,23 

57 0,58 0,10 0,14 2,37 0,42 0,37 29,00 2,01 

58 0,50 0,15 0,08 0,18 5,60 0,17 50,00 1,70 

59 0,35 0,20 0,08 0,80 1,24 0,46 32,00 3,22 

60 0,37 1,1 0,09 0,29 3,42 0,22 18,00 5,57 

61 0,24 2,1 0,08 0,21 4,85 0,16 10,50 13,14 
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   Numero Cl/SAni ALC/TERRO Cl/SAni   Na/Cl   Na/K CaMg/NaK Ca/SulBica 

1 1,45 0,53 3,50 1,67 17,39 0,70 1,00 

2 0,29 0,92 2,04 1,65 18,32 1,04 0,32 

3 0,30 2,17 2,76 2,06 17,35 2,45 0,50 

4 1,33 1,09 0,92 1,37 15,10 1,58 0,73 

5 0,48 1,28 0,49 1,86 2,85 0,48 0,15 

6 0,70 0,50 1,46 1,35 24,02 0,86 0,32 

7 0,28 0,86 3,71 1,81 13,05 1,24 0,59 

8 0,97 0,61 1,00 1,46 17,52 0,60 0,26 

9 0,53 0,41 3,08 1,93 27,44 0,74 0,44 

22 0,62 0,52 5,37 1,46 17,47 0,91 1,32 

23 1,40 0,48 4,68 1,48 25,08 1,01 0,73 

24 0,83 0,53 3,63 1,32 14,36 0,75 0,85 

27 0,50 2,07 3,10 0,73 7,03 1,70 3,55 

28 1,71 0,92 0,20 0,91 12,15 0,51 1,15 

29 0,24 0,97 1,06 1,30 9,52 0,89 1,06 

30 4,32 0,36 3,53 0,97 37,81 0,88 0,58 

31 0,38 0,73 2,70 0,96 8,60 0,69 0,99 

32 0,57 1,31 3,50 1,75 9,06 2,21 0,69 

36 0,39 0,28 3,58 0,72 0,00 8,22 0,69 

11 0,46 0,69 5,91 1,87 30,48 1,19 0,31 

12 0,28 0,65 2,06 2,47 34,90 1,04 0,37 

13 0,37 0,97 2,17 1,45 24,32 1,33 0,78 

14 0,83 0,44 1,92 1,52 36,65 0,87 0,73 

15 1,20 0,53 4,72 1,60 18,36 0,91 0,22 

16 0,77 0,44 5,46 2,01 36,87 1,13 0,56 

17 0,49 0,43 7,01 2,57 25,19 0,95 0,38 

18 1,11 0,42 3,86 2,86 33,58 0,40 0,17 

19 0,32 0,47 5,57 1,68 19,88 0,83 0,46 

20 1,49 0,36 7,78 1,27 32,75 0,89 1,31 

21 0,59 0,52 6,46 2,09 27,85 1,10 0,82 

25 0,70 0,57 5,07 1,43 15,78 1,05 0,83 

26 0,48 1,21 3,26 1,19 7,04 1,37 0,95 

33 4,26 0,48 3,75 0,87 29,68 1,47 0,85 

34 0,82 0,32 5,93 1,54 40,73 0,76 0,56 

35 0,73 0,39 11,45 2,51 45,55 1,16 0,43 

37 0,27 0,50 3,04 n.d. n.d. n.d. 0,72 

38 0,33 2,13 5,27 n.d. n.d. n.d. 1,37 

39 3,33 0,36 3,04 n.d. n.d. n.d. 0,98 

40 0,49 1,80 3,43 n.d. n.d. n.d. 1,05 

41 1,75 0,89 3,16 n.d. n.d. n.d. 1,15 

42 0,34 1,16 1,11 1,58 6,43 0,98 0,76 

10 0,54 0,61 0,65 1,47 10,98 0,54 0,39 

43 0,40 1,10 3,08 1,58 10,81 1,46 1,11 

44 0,59 0,62 0,84 1,79 16,31 0,68 0,38 

45 0,86 0,53 0,50 1,81 28,95 0,20 0,13 
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