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RESUMO 

Essa tese teve sua origem no estudo “Avaliação de risco à saúde humana como 
ferramenta à gestão dos recursos hídricos subterrâneos no estado do Piauí”, que se 
inseriu no projeto CETEM/MCTI “Apoio a implantação do campus avançado do 
CETEM/MCTI, Teresina – PI”, processo FINEP nº 551441/2011-9. Do ponto de vista 
hidrogeoquímico, pretende-se identificar o aquífero captado em cada poço, sua 
litoestratigrafia e qualidade da água, além de sua extensão territorial e espessura. 
Os aspectos litoestratigráficos, geomorfológicos, estruturais e hidrodinâmicos da 
Bacia Sedimentar do Parnaíba no Estado do Piauí (BSP/PI) foram considerados. A 
abordagem geotecnológica da tese gerou mapas e tabelas-síntese, permitindo: (i) a 
individualização e quantificação das áreas aflorantes e não-aflorantes dos aquíferos; 
(ii) a determinação por krigagem do topo e base dos aquíferos, a partir da 
elaboração de um Modelo Digital do Terreno e sua associação com as informações 
litoestratigráficas de 1.150 poços cadastrados no Sistema de Informações de Águas 
Subterrâneas (SIAGAS); (iii) o cálculo da espessura dos aquíferos foi realizada por 
diferença algébrica entre os topos krigados. Uma ‘condicionante de espessura’ foi 
criada: Espessura estimada aquífero ÷ Espessura máxima aquífero (cf. Carta 
Litoestratigráfica da PETROBRÁS), essa razão deve atender > 0 e ≤ 1. As 
espessuras estimadas apresentaram correlação positiva e significativa, com àquelas 
medidas pelo método proposto para os mesmos poços do SIAGAS. As razões entre 
as estimativas e as espessuras PETROBRÁS indicaram aproximação ao depocentro 
dos aquíferos na direção L-O, acompanhando a estratigrafia e o mergulho dos 
estratos; (iv) a análise geomorfológica e geológica estrutural foi favorável à lógica 
das espessuras crescentes de L-O em direção ao depocentro, sem que 
interferências geomorfológicas e estruturais invalidem o modelo proposto; (v) a 
identificação da captação (aquífero) nos poços e a sua distribuição territorial na 
BSP/PI, foi possível pela espacialização da espessura de cada aquífero e a 
informação da profundidade em cada poço, além de uma base cartográfica da 
captação passível de ampliação, bastando a medida de profundidade. A integração 
com a hidrogeoquímica foi realizada a partir da amostragem de 95 poços municipais; 
identificou-se a captação de 59 poços amostrados, faltando apenas a medida de 
profundidade dos 36 restantes. 87% das águas foram classificadas como 
Bicarbonatadas, sendo elas 40 Sódicas, 20 Magnesianas, 16 Mistas, 6 Cálcicas, 
sem uma distribuição específica evidente entre os aquíferos, sem restrições a usos 
agrícola, industrial e abastecimento. A krigagem do nível potenciométrico do aquífero 
basal mostrou aderência espacial e correlação positiva e significativa com a SiO2, 
corroborando o fluxo predominante L-O. Razões iônicas e concentrações 
indicadoras não mostraram gradientes espaciais, reforçando a caracterização 
hidrogeoquímica dos aquíferos e a análise da sua aderência à distribuição territorial 
das atividades humanas, descrita por sobreposição à base de cobertura e uso da 
terra do IBGE. O método proposto mostrou-se uma ferramenta relevante de 
complementação e ampliação das informações contidas no SIAGAS, passível de 
aplicação em outras bacias. 

 

Palavras-chave: Sistema de Informações Geográficas. Modelagem Hidrogeológica. 
Águas Subterrâneas. Caracterização Hidrogeoquímica. Gestão de Recursos 
Hídricos. 

  



 
 

ABSTRACT 

This thesis had its origin in the study "Human health risk assessment as a tool for the 
management of groundwater resources in the state of Piauí", which was inserted in 
the CETEM / MCTI project "Support for the implementation of the CETEM / MCTI 
advanced campus, Teresina - PI ", FINEP case nº 551441 / 2011-9. From the 
hydrogeochemical point of view, it is intended to identify the aquifer captured in each 
well, its lithostratigraphy and water quality, in addition to its territorial extension and 
thickness. The lithostratigraphic, geomorphological, structural and hydrodynamic 
aspects of the Parnaíba Sedimentary Basin in the State of Piauí (BSP / PI) were 
considered. The geotechnical approach of the thesis generated maps and synthesis 
tables, allowing: (i) the individualization and quantification of the outcropping and 
non-outcropping areas of the aquifers; (ii) the kriging determination of the top and 
bottom of the aquifers, based on the elaboration of a Digital Terrain Model and its 
association with the lithostratigraphic information of 1,150 wells registered in the 
Underground Water Information System (SIAGAS). The standard error of kriging 
varied from 5 to 12% of the estimated values, and the correlation with those of 
SIAGAS was positive and significant (r Pearson p <0.05); (iii) the calculation of the 
thickness of the aquifers was performed by algebraic difference between the krigados 
tops. A thickness constraint was created: Estimated aquifer thickness aquí Maximum 
aquifer thickness (cf. PETROBRAS Lithostratigraphic Chart), this ratio should meet> 
0 and ≤ 1. The estimated thicknesses presented a positive and significant correlation 
(r Pearson p <0, 05), with those measured by the proposed method for the same 
SIAGAS wells. The ratios between PETROBRÁS estimates and thickness indicated 
an approximation to the depocenter of the aquifers in the direction and east-west 
general direction of the BSP / PI, following the stratigraphy and the dip of the strata; 
(iv) the geomorphological and structural geological analysis was favorable to the 
estimated, that is, to the logic of the increasing East - West thickness towards its 
depocenter, without geomorphological and structural interferences invalidating the 
proposed model; (v) the identification of the aquifer (aquifer) in the wells and their 
territorial distribution in the BSP / PI was made possible by the spatialization of the 
thickness of each aquifer and the depth information in each well, as well as a 
cartographic base of the uptake , simply by measuring the depth. The integration with 
the hydrogeochemistry was done from the sampling of 95 municipal wells; the 
proposed method identified the capture of 59 sampled wells, lacking only the depth 
measurement of the remaining 36. The use of the Piper diagram classified 87% of 
the waters as Bicarbonates, being 40 Sodium, 20 Magnesian, 16 Mixed, 6 Calcics, 
without a specific specific distribution among the aquifers. The waters did not show 
restrictions to agricultural, industrial and supply uses. The potentiometric level (NP) 
kriging of the Serra Grande basin showed spatial adherence and a positive and 
significant correlation with SiO2, corroborating the predominant east-west flow of 
groundwater. Ionic ratios and indicator concentrations did not show spatial gradients. 
This aspect reinforces the hydrogeochemical characterization of aquifers and the 
analysis of their adherence to the territorial distribution of human activities, described 
by overlapping with the land cover and use of the IBGE. The proposed method 
proved to be adequate to achieve the objectives of the study, and to be a relevant 
tool for completing and expanding the information contained in SIAGAS, which can 
be applied in other basins. 

 



 
 

Keywords: Geographic Information System. Hydrogeological Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O Estado do Piauí, do ponto de vista do abastecimento das populações por 

águas subterrâneas, apresenta duas temáticas de difícil conciliação: (i) a 

vulnerabilidade natural, necessitando de ações de preservação ambiental e de 

saúde; e, (ii) a potencialidade social e econômica, que demanda a utilização dos 

recursos naturais de forma planejada e racional. Para integrar estas temáticas se faz 

necessário o estudo de caracterização natural e socioeconômico, entretanto há uma 

carência de estudos em escala regional de localização, caracterização e 

disponibilidade de águas subterrâneas. 

 O estado do Piauí (PI) está dividido em duas províncias hidrogeológicas. A 

maior delas é representada pela Bacia Sedimentar do Parnaíba (BSP); a segunda 

constitui o Embasamento Cristalino. A BSP/PI representa aproximadamente 80% do 

território piauiense. O desenvolvimento socioeconômico dos municípios inseridos na 

BSP/PI depende diretamente da disponibilidade de água e é de fundamental 

importância à consolidação de uma nova região produtiva no Brasil, fixando as 

populações em suas áreas de origem e inibindo o êxodo para metrópoles. 

 O CETEM/MCTI foi contemplado com o projeto “Apoio à Implantação do 

Campus Avançado do CETEM/MCTI, Teresina – PI” ou CATER, tendo como número 

de processo 551441/2011-9, pertencente à linha de fomento chamada 

FINEP/Encomendas MCT/FINEP – Tecnologia e Inovação, tendo como comitê 

assessor o Núcleo de Assessores em Tecnologia e Inovação. O projeto possui como 

meta o desenvolvimento de tecnologias para o uso sustentável dos recursos 

minerais do estado (incluindo a água subterrânea), com foco na inovação 

tecnológica. As instituições parceiras deste projeto coordenado pelo CETEM são o 

Governo do Estado do Piauí, por meio do IDEPI - Instituto de Desenvolvimento do 

Estado do Piauí, a AGESPISA - Agência de Águas do Piauí e a SEMAR - Secretaria 

de Recursos Hídricos e Naturais. 

 Este estudo é parte integrante do projeto de implantação do CATER. 

Relativamente ao recurso natural águas subterrâneas foram realizados até o 

momento três estudos vinculados ao subprojeto “Avaliação de risco à saúde humana 

como ferramenta à gestão dos recursos hídricos subterrâneos no estado do Piauí”: 

(i) aquíferos da região de Capitão Gervásio Oliveira (sedimentar e cristalino, no SE 

do estado); (ii) aquíferos da microrregião do Alto Médio Canindé  (predominância do 
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cristalino, no leste do estado, no Sistema Ferrífero Massapê-Manga Velha); (iii) 

aquíferos na região do Gurgueia, totalmente em geologia sedimentar, sudoeste do 

estado, a maior região produtora de soja do Piauí. 

 Enfocando as diversas formações sedimentares da BSP/PI, i.e., os aquíferos 

granulares, essa tese aporta uma outra perspectiva ao Projeto, qual seja à de 

acrescentar à avaliação de risco para a saúde humana dois aspectos: (i) o da 

caracterização e classificação hidrogeoquímica das águas subterrâneas de cada 

aquífero; e, (ii) o da necessária expansão territorial dessa caracterização e 

classificação, a partir do número restrito de poços amostrados nos estudos 

anteriores. 

 Utilizou-se nesta tese um método inovador para a estimativa do topo, base, 

espessura, comprimento e largura dos aquíferos, pois os métodos comumente 

utilizados estão baseados no método das diferenças finitas, presentes em softwares 

para usos hidrogeológicos, como por exemplo MODFLOW e VISUAL MODFLOW, 

nestes, se faz necessário a existência prévia de parâmetros de entrada (recarga), 

saída (descarga) e condições naturais de contorno (bordas verticais e horizontais). 

Sendo assim, para aquíferos de proporções regionais com ausência ou grande 

irregularidade destes parâmetros sua utilização se torna comprometida. 

 A tese está nucleada no emprego de geotecnologias amplamente acessíveis 

(no caso presente, o ArcGis), sobre as informações disponibilizadas, sobretudo, no 

SIAGAS da CPRM, propondo forma inovadora (extrapolável para outras bacias) de 

realizar a expansão territorial das características e decorrente classificação 

hidrogeoquímicas das águas subterrâneas. Para tanto, é necessário suprir a 

ausência de informação sobre a captação (aquífero captado), para poder realizar a 

vinculação do aquífero com as características hidrogeoquímicas, e posterior uso na 

avaliação das adequações e vulnerabilidades do uso da água para as atividades 

humanas. 

 A tarefa de ampliação da espacialização de informações consideradas na 

tese envolve um universo (SIAGAS) de 29.435 poços tubulares no estado do Piauí, 

dos quais 24.209 possuem profundidade final declarada, e, destes poços, 11.446 

estão declaradamente situados na Província Sedimentar do Parnaíba distribuídos 

em mais de 200.000 km2 (área da BSP/PI), representando 202 (90%) dos 224 



26 

municípios do estado do Piauí. Cabe ressaltar que deste universo citado apenas 

2.927 possuem captação (aquífero captado) conhecida (declarada). 

 A determinação da espessura das formações/aquíferos sedimentares 

porosos, e a sua espacialização na BSP/PI, constitui aspecto essencial na 

modelagem proposta. Para isso, consideramos os perfis litoestratigráficos, os topos 

dos aquíferos aflorantes e não aflorantes, e a sua justaposição à profundidade dos 

poços. Essas informações, por serem inexistentes e/ou insuficientes no SIAGAS, 

requereram o desenvolvimento de métodos específicos para a sua obtenção, 

integração e espacialização dos resultados.  

 Os mapas da espacialização da espessura dos aquíferos permitem a 

identificação do aquífero captado em cada poço: (i) tendo o poço informação de 

profundidade disponível, a identificação da captação é direta, (ii) caso não tenha, a 

captação pode ser identificada, bastando a medida da profundidade do poço.  

 O desenvolvimento desse aspecto é essencial na gestão das águas 

subterrâneas da BSP/PI, ou seja, os mapas espacializados permitem, além ampliar 

o conjunto de poços de captação conhecida como, também, o prognóstico/plano de 

perfuração de um aquífero-alvo da captação desejada em determinada localidade.  

 Por ser central à lógica do processo, nos preocupamos com a análise 

argumentativa da evidência de que os mergulhos das formações estão atrelados à 

sua espessura crescente, da bordura leste no PI para oeste (vale do rio Parnaíba), 

em direção e sentido ao seu depocentro, sem que interferências 

geomorfológico/topográficas e tectônico-estruturais invalidem o modelo proposto. 

 A tese foi estruturada iniciando no desenvolvimento da modelagem baseada 

em geotecnologias para individualização das áreas aflorantes e não-aflorantes dos 

aquíferos, seguida da determinação de seus topos e bases para o cálculo da sua 

espessura, objetivando identificar a captação (aquífero) nos poços e a sua 

espacialização. À modelagem por geotecnologia integrou-se a caracterização 

hidrodinâmica e hidrogeoquímica dos aquíferos, de forma a tornar possível a sua 

aderência à distribuição territorial. Essa territorialização servindo de base para a 

integração da distribuição espacial dos aquíferos com o uso dos solos. 

 A tese pretende, entre outros, ser subsídio à gestão das águas subterrâneas 

da BSP/PI, assim como, sugerir formas de complementação e ampliação das 
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informações contidas no SIAGAS, sendo passível de extrapolação para outras 

bacias. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

 A partir de um conjunto restrito de poços tubulares de abastecimento 

municipal, desenvolver uma abordagem por geotecnologia capaz de identificar, 

espacializar e prognosticar a captação - i.e., aquífero sendo captado -, incluindo as 

características e classificação hidrogeoquímicas das águas dos aquíferos na Bacia 

Sedimentar do Parnaíba no Estado do Piauí (BSP/PI). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 i) Individualização dos aquíferos por geotecnologia, incluindo a identificação 

das áreas aflorantes e não-aflorantes. 

 ii) Determinação de topo e base dos aquíferos para o cálculo das suas 

espessuras. 

 iii) Identificação da captação (aquífero) nos poços e sua espacialização. 

 iv) Caracterização hidrodinâmica e hidrogeoquímica dos aquíferos e 

aderência à sua distribuição territorial. 

 v) Integração da distribuição territorial dos aquíferos com o uso dos solos. 
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3 BASE TEÓRICA 

3.1 CICLO HIDROLOÓGICO 

 A Figura 1 mostra de forma esquemática o Ciclo Hidrológico. 

Figura 1 - Ciclo Hidrológico. 

 

Fonte: Serviço Geológico dos Estados Unidos – USGS (2018). 

<https://water.usgs.gov/edu/graphics/watercycle-portuguese.jpg> 

 O ciclo hidrológico amplamente conhecimento na ciência, geralmente é 

apresentado por diferentes tipos modelos elaborados por técnicas distintas, porém 

todos tem em comum a mesma finalidade que é representar de forma generalizada 

os estados e as transições físicas, bem como os fluxos e o percurso da água no 

planeta Terra. Mediante isso, pode-se entender que o Ciclo Hidrológico é o percurso 

da água (H2O) desde a atmosfera até o seu armazenamento no subsolo/rochas, ou 

vice-versa, passando por várias fases que englobam a precipitação, infiltração, 

escoamento superficial, escoamento subterrâneo, evaporação e evapotranspiração. 

 Apesar de não existir início e fim na definição de um ciclo, pode-se tomar 

como ponto de partida a condensação do vapor d’água formador das nuvens que se 
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precipitam ao ganhar peso e volume. No solo, parte do volume precipitado é 

interceptado pela vegetação evidenciando nesse momento a importância 

fundamental da cobertura vegetal amortecendo o impacto das gotas da chuva. 

Consecutivamente, a parte que atinge os solos se infiltra em direção ao interior dos 

solos e promove a sua reidratação. (WICANDER; MONROE, 2009) 

 A partir do momento em que o subsolo recebe a chuva outrora infiltrada, a 

mesma vai sendo estocada ao longo do tempo, dá-se início então o processo de 

formação das águas subterrâneas. O excesso não infiltrado gera o escoamento 

superficial que alimenta os corpos hídricos superficiais (rios, lagos etc.). As águas do 

escoamento superficial e as descargas naturais do escoamento subterrâneo, na 

grande maioria das vezes, dirigem-se direta ou indiretamente ao oceano de onde 

retornam à atmosfera por evaporação. (TEIXEIRA et al., 2009) 

 Um fenômeno natural que merece atenção ocorre quando a umidade do solo 

aproveitada pelas raízes dos vegetais é devolvida à atmosfera, na forma de vapor 

d’água, encontra-se em Feitosa et al. (2008) que este processo é denominado 

evapotranspiração e está vinculado às características adaptativas da vegetação para 

com o ambiente no qual estão fixadas, atenuando a importância da interação da 

cobertura vegetal com a temperatura, pluviosidade e até mesmo o clima. A água 

subterrânea que integra o ciclo hidrológico tem sua origem vinculada à pluviosidade, 

mas outros tipos de água podem estar relacionados ao ciclo geológico ou de 

formação das rochas. 

 No ciclo hidrológico a água é encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso, 

cada estado tem seu papel definido no ciclo desencadeando um determinado fluxo 

ou mesmo uma forma de armazenamento da água. Optou-se nesta tese por elaborar 

as  definições de evaporação, evapotranspiração, sublimação, agua na atmosfera, 

condensação, precipitação, armazenamento da água como gelo e neve, corrente de 

neve derretida para os rios, infiltração, escoamento superficial, armazenamento de 

água doce, armazenamento no lençol freático, armazenamento nos aquíferos, 

descarga do lençol freático e dos aquíferos, correntes dos rios e balanço hídrico, a 

partir de uma pesquisa bibliográfica nos seguintes autores Neto (1989); Guerra 

(1999); Vitte e Mello (2007); Feitosa et al. (2008); Teixeira et al. (2009); Wicander e 

Monroe (2009); Grotzinger e Jordan (2013). 
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 A evaporação é a passagem do estado líquido para o gasoso, esse processo 

depende da absorção do calor pelos corpos d’água, além disso é a responsável 

direta pela troca da água no estado líquido presente na superfície terrestre e a água 

no estado vapor presente na atmosfera. 

 Na evapotranspiração as águas de escoamento superficial e as descargas 

naturais do escoamento subterrâneo, na grande maioria das vezes, dirigem-se direta 

ou indiretamente ao oceano de onde retornam à atmosfera por evaporação. A 

umidade do solo aproveitada pelas raízes dos vegetais é devolvida à atmosfera na 

forma de vapor d’água por evapotranspiração, este processo está vinculado às 

características adaptativas da flora perante o meio no qual se encontram atenuando 

a importância da cobertura vegetal e a sua interação com o solo, clima, temperatura 

etc... 

 A sublimação é a passagem da água no estado sólido para o estado vapor, 

sem passar pelo estado líquido. No Ciclo Hidrológico resume-se a passagem do gelo 

ou neve para o vapor d’água presente na atmosfera. 

 Água na atmosfera, a água está presente como vapor d’água e como água 

líquida ambos estão localizados na camada mais baixa da atmosfera. Esse fato 

decorre principalmente pelas características físico-químicas da água. O vapor 

d’agua é invisível, contudo a água no estado líquido e no estado sólido pode ser 

observada a olho nu após formar as nuvens, nevoeiros, neblinas, brumas, entre 

outros. 

 A condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido e 

depende de condições atmosféricas tanto locais, quanto regionais. Através da 

condensação formam-se as nuvens, nevoeiros, neblinas, brumas, entre outros. 

 Precipitação, nada mais é do que o retorno da água presente na atmosfera 

para a superfície. Essa volta ocorre em duas formas. A primeira no estado líquido 

pelas diferentes intensidades da chuva. E a segunda no estado sólido pelas 

diferentes intensidades da neve ou mesmo por diferentes tamanhos de granizo. 

 Armazenamento da água como gelo e neve, quando a precipitação ocorre em 

regiões de clima polar, subpolar ou com altitudes extremamente elevadas ocorre um 

acúmulo de água no estado sólido formando camadas perenes ou permanentes de 
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gelo nas partes mais altas das cordilheiras e/ou montanhas isoladas, além disso, é 

evidentemente esse acumulo nos círculos polares ártico e antártico. 

 Corrente de neve derretida para rios, na medida em que as temperaturas vão 

aumentando e o gelo outrora armazenado em camadas de neve e/ou gelo vai 

derretendo gera um processo que dá início a um fluxo de água no estado líquido 

importantíssimo para a formação inicial de alguns rios e para a manutenção de 

determinados lagos. 

 Infiltração, após a precipitação líquida ou o derretimento da precipitação 

sólida, ambas em superfície, uma parte dessa água penetra nos solos e nas fissuras 

das rochas preenchendo espaços que outrora continham gases. Essa infiltração 

pode dependendo de a quantidade saturar esses espaços e formar bolsões de água. 

 Escoamento superficial, após a precipitação líquida ou o derretimento da 

precipitação sólida, ambas em superfície, uma parte dessa água escorre pela parte 

superficial dos solos e das rochas no sentido decrescente da altitude formando 

assim um fluxo de água superficial e temporário, pois sua duração depende 

diretamente do tempo cronológico que a precipitação irá ocorrer. 

 Armazenamento de água doce, a água doce é considerada assim por possuir 

baixíssimos valores de salinidade. O seu armazenamento natural ocorre tanto na 

forma líquida dentro dos solos e rochas, quanto na forma sólida já mencionada 

anteriormente. 

 Armazenamento no lençol freático, a infiltração leva a água para o interior dos 

solos, e ao longo do tempo a mesma vai sendo acumulada e movimentada formando 

um grande bolsão de água no subsolo denominado lençol freático. 

 Armazenamento nos aquíferos, a infiltração ocorre nas rochas que podem ser 

mais ou menos porosas e/ou mais ou menos solúveis, essas características irão 

permitir o armazenamento e a movimentação da água no interior das rochas 

formando os aquíferos. Um detalhe importante é que o lençol freático pode sofrer um 

confinamento e se tornar um aquífero. 

 Descarga do Lençol Freático e dos Aquíferos, após o armazenamento e a 

movimentação da água no sentido decrescente da altitude o lençol freático encontra 

a superfície formando as nascentes dos rios ou mesmo alimentando o fluxo de água 

nos mesmos, em alguns casos existe a descarga direta nos mares, oceanos e lagos. 
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O mesmo processo ocorre com os aquíferos. Essa descarga de ambos é conhecida 

como fluxo de base. 

 A corrente dos rios é a responsável direta por direcionar o fluxo de água na 

mesma direção e sentido. Grande parte dos rios desaguam em outros rios fazendo 

com que o fluxo de água aumente gradativamente na medida em que um rio recebe 

água de outro. A descarga do lençol freático e dos aquíferos também é responsável 

por aumentar o fluxo de água nos rios. 

 O balanço hídrico nada mais é do que a diferença matemática entre a entrada 

e a saída de água do solo, sendo fundamental para o conhecimento da 

disponibilidade do estoque da água no subsolo. A entrada de água é calculada por 

meio da pluviosidade e a saída por meio da evapotranspiração potencial. Na prática, 

os solos variam entre 3 momentos hídricos distintos déficit, reposição e excedente. 

3.2 DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NO PLANETA 

3.2.1 Distribuição da água no planeta 

 Alguns questionamentos sempre acabam nos vindo a mente quando o 

assunto é água e dentre eles dois se destacam: (i) “qual é a quantidade da água 

doce no planeta?” e (ii) “como a água está distribuída no planeta?”, a Tabela 1 e a 

Tabela 2 mostram respectivamente a resposta para esses questionamentos. 

Tabela 1- Estimativa da distribuição da água no planeta. 

Tipo de água % do Total 

Água Doce 2,5 

Água Salgada 97,5 

Fonte: USGS (2018) apud Gleick (1993). Adaptação própria. 
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Tabela 2 - Estimativa da distribuição da água doce no planeta 

Fonte de água % da água doce 
% do total da água no 

Planeta 

Camadas de gelo, Geleiras e Neve 

Perene 
68,7 1,74 

Gelo do Solo e Permafrost 0,86 0,022 

Água doce do subsolo 30,1 0,76 

Umidade do Solo 0,05 0,001 

Atmosfera 0,04 0,001 

Lagos 0,26 0,007 

Água dos pântanos 0,03 0,0008 

Rios 0,006 0,0002 

Água biológica 0,003 0,0001 

Total 100 2,5 

Fonte: USGS (2018) apud Gleick (1993). Adaptação própria. 

3.2.2 Água doce no mundo 

 Apesar de cerca de 71% da superfície terrestre ser coberta por água em 

estado líquido e 97,5% deste volume é representado por águas salgadas. A água 

doce corresponde somente a 2,5% da água do planeta, destes 69,56% estão no 

estado sólido, 30,15% representam a água subterrânea e dos solos, e, por último, 

apenas 0,29% estão nos rios e áreas permanentemente inundadas estes valores 

podem ser encontrados em Pereira e Soares-Gomes (2002); USGS (2018) apud 

Gleick (1993). 

 É importante e ao mesmo tempo irônico ressaltar que a grande maioria do 

abastecimento de água no mundo é decorrente do represamento ou captação direta 

dos rios. 

 Esses recursos não são distribuídos geograficamente de forma homogênea 

de acordo com o clima, a pluviosidade, a altitude, a latitude, entre outros fatores, há 

um aumento ou uma diminuição da abundância de ecossistemas aquáticos 
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superficiais permanentes, capazes de serem utilizados diretamente pela espécie 

humana. (PEREIRA; SOARES-GOMES, 2002). 

 Em um cenário de mudanças climáticas, onde o ciclo da água é alterado de 

forma significativa, com intensificação de eventos extremos (como secas), 

intensificação do El Niño, há uma alteração na disponibilidade hídrica (coordenada 

pelo balanço hídrico da região), formando ou aumentando áreas de escassez de 

água. A escassez é ainda agravada pela desigualdade social e pela falta de gestão 

e uso sustentável de recursos naturais de forma geral. Segundo a Unicef: 35% da 

população mundial não tem acesso à água potável e 43% não tem saneamento 

básico adequado. Consequentemente, mais de 3 milhões de pessoas morrem por 

ano em decorrência de doenças transmitidas pelo consumo de água contaminada. 

(CONNOR et al., 2018) 

 Em relação ao consumo de água, a irrigação é a que consome a maior parte 

da água doce do planeta (73%), seguida pelo uso industrial (21%) e o uso doméstico 

(6%) de acordo com a ANA (2017). Por isso, são de extrema importância as 

discussões em torno de sistemas agrícolas sustentáveis, como sistemas 

agroflorestais; de reuso de águas industriais e domésticas; da educação ambiental 

em relação ao consumo tanto de água diretamente, quanto de produtos; da química 

verde; do impacto zero; entre outros termos comuns a um planejamento sustentável 

do uso de recursos hídricos. 

 Outro ponto importante é que a Organização Mundial das Nações Unidas – 

ONU apontou que pelo menos um terço dos rios do planeta já está poluído por 

diferentes tipos de efluentes. Mais de 80% de águas residuais vão parar em 

ecossistemas aquáticos sem tratamento prévio. As piores condições estão nos 

países de baixa renda (africanos, asiáticos e latinos), que investem pouco no 

tratamento de efluentes, comprometendo a qualidade de águas superficiais e 

subterrâneas, ou seja, comprometendo a segurança hídrica. As premissas das 

ações em torno da segurança hídrica são: assegurar o acesso sustentável a 

recursos imprescindíveis para a manutenção da vida, do bem-estar humano e do 

desenvolvimento econômico; garantir a não poluição hídrica ou desastres 

ambientais; preservar ecossistemas, diminuindo conflitos políticos e/ou 

socioambientais. (CONNOR et al., 2018) 
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 Devido a todo esse cenário, a ONU estima que o nosso planeta enfrentará um 

déficit hídrico de 40% em 2030, ou seja, a demanda pelo uso de água será muito 

maior que a disponibilidade deste recurso, caso a gestão não seja melhorada. 

(CONNOR et al., 2018). 

3.2.3 Água doce no Brasil 

 De acordo com Ministério do Meio Ambiente - MMA 

(http://www.mma.gov.br/agua) o território brasileiro contém cerca de 12% de toda a 

água doce do planeta. Ao todo, são 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões 

hidrográficas, como por exemplo as bacias do São Francisco, do Paraná e a 

Amazônica sendo esta última a mais extensa do mundo e com cerca de 60% de sua 

área situada no território Brasileiro. Temos um enorme potencial hídrico, capaz de 

prover um volume de água por pessoa 19 vezes superior ao mínimo estabelecido 

pela Organização das Nações Unidas - ONU que é de 1.700 m³/s por habitante 

anualmente. 

 Entretanto a Agência Nacional de Águas – ANA ANA (2017) mostra que o 

consumo de nosso potencial hídrico é desigual e concentrado em alguns setores, as 

Figura 2 e 3 mostram na forma de um infográfico essa diferença. 

Figura 2 - Total de água retirada no Brasil (média anual) 

 

Fonte: ANA (2017). 
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Figura 3 - Total de água consumida no Brasil (média anual). 

 
Fonte: ANA (2017). 

 A ANA (2017) define de maneira bem clara a Retirada, o Consumo e o 

Retorno, a primeira é exclusivamente constituída pela água captada para os devidos 

usos (Figura 2); a segunda é definida pela água que foi efetivamente consumida 

pelos usuários (Figura 3); e por último o Retorno que é formado pela parte da água 

que após ser retirada por algum tipo de uso regressa para os corpos hídricos (Figura 

4). Sendo assim, por meio de uma matemática simples e direta pode-se calcular 

qualquer uma das variáveis, ex.: Retorno = Retirada - Consumo. 

 Seguindo a fórmula, e, a partir dos valores encontrados em ANA (2017) 

pegou-se como exemplo a irrigação, tem-se então que: Retirada = 969,28 m3/s 

(46,2% da água retirada anualmente), Consumo = 745,25 m3/s (67,2% da água 

consumida anualmente), sendo assim, Retorno = 969,28 - 745,25. Logo o Retorno 

para os corpos hídricos da água retirada pela irrigação é de 224,03 m3/s o que 

equivale a 23,1% da água retirada pela mesma. A Figura 4 mostra um gráfico em 

barras verticais com as devidas porcentagens do retorno de água pelos devidos 

usos. 
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Figura 4 Gráfico representando o total de água retornada no Brasil (média anual). 
 

 

Fonte: ANA (2017). Adaptação própria. 

3.3 "ÁGUA VIRTUAL" 

 Um conceito relativamente novo na ciência é o da “Água Virtual” ou “Virtual 

Water” que de acordo com Carmo et al. (2007) “diz respeito ao comércio indireto da 

água que está embutida em certos produtos, especialmente as commodities 

agrícolas, enquanto matéria-prima intrínseca desses produtos”. Não se pode excluir 

desse processo os produtos industrializados. Ou seja, ao exportar carne, soja, 

bebidas, aço ou mesmo minérios a água que foi utilizada no processo produtivo 

também é exportada de forma indireta. De acordo com o exemplo da irrigação citado 

anteriormente constata-se que 76,9% da água retirada é consumida e não retorna 

aos corpos hídricos. Não é incomum no Brasil a existência de monoculturas voltadas 

para a exportação no Brasil que utilizam imensos sistemas de irrigação, o raciocínio, 

a consequência e as conclusões são bem óbvias. 

 Ainda segundo Carmo et al. (2007) o Brasil exportou entre os anos de 1997 a 

2005 o montante de 460,1 bilhões de m3 de “água virtual” distribuídos em 249,6 m3 

com a soja, 151,9 m3 com a carne e 13,6 m3 com o açúcar. A “água virtual” 

exportada pelo Brasil neste período, segundo o estudo realizado pelo autor, é maior 
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que o consumo do abastecimento urbano para o mesmo período que de muitos 

países no continente africano. 

 Além da exportação da “água virtual” e da desigualdade de consumo pelos 

setores, também existe uma severa reprodução desta desigualdade entre as regiões 

hidrográficas, e isso independe dos seus potenciais hídricos distintos e do 

quantitativo das suas respectivas populações bem diversificadas. A Figura 5 é um 

infográfico que mostra uma parte desta desigualdade. 

Figura 5 - Infográfico representando a retirada, consumo e o retorno de água por 

região hidrográfica em 2016. 

 

Fonte: ANA (2017). 

3.4 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

3.4.1 Definições 

 Para a Associação Brasileira de Água Subterrânea - ABAS 

(http://www.abas.org/educacao.php) a água subterrânea é toda a água que ocorre 

abaixo da superfície da Terra e desempenha um papel essencial na manutenção da 

umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos. Já para Oliveira et al. (2017) na 
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tradução de Freezy e Cherry (1979), o termo água subterrânea é normalmente 

reservado à água subsuperficial que se encontra abaixo do nível freático em solos e 

formações geológicas que estão totalmente saturados. Ambos os autores 

corroboram com a afirmação de que as águas subterrâneas cumprem uma fase do 

ciclo hidrológico, uma vez que constituem uma parcela da água precipitada. A Figura 

6 mostra de forma clara e objetiva a água subterrânea no ciclo hidrológico. 

Figura 6 - Representação da água subterrânea no Ciclo Hidrológico. 

 

Fonte: Feitosa et al. (2008)  

 Por meio da Figura 7 é possível observar como á água subterrânea pode ser 

dividida em zonas de acordo com sua posição no interior da superfície do planeta. 

Figura 7 - Representação esquemática das zonas de água no solo. 

 

Fonte: Feitosa et al. (2008) 
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3.4.2 A importância da água subterrânea 

 De acordo com a ANA (2017) as águas subterrâneas desempenham 

importante papel como fonte de água para os diversos usos. A grande capacidade 

de armazenamento e resiliência a longos períodos de estiagem, resultantes da 

variabilidade climática, fazem dos recursos hídricos subterrâneos uma alternativa 

importante para o enfrentamento de períodos de escassez hídrica. 

 A ANA (2017) aponta a água subterrânea como sendo um importante 

reservatório natural de água, segundo ela a descarga de água subterrânea mantém 

o equilíbrio ecológico e pereniza a maior parte de rios, lagos e pântanos no Brasil, 

este fenômeno ocorre por meio de sua contribuição ao fluxo de base dos cursos de 

água. Em cerca de 90% dos rios brasileiros o fluxo de base, proveniente dos 

aquíferos, alimenta os rios e os mantêm perenes nos períodos secos. A exceção 

ocorre nos terrenos cristalinos do semiárido nordestino, os quais não têm 

capacidade de regularizar seus rios, tornando-os intermitentes. A Figura 8 mostra 

em dois momentos distintos a influência da água subterrânea no fluxo de base dos 

rios. 

Figura 8 - Representação da relação entre a água subterrânea e o fluxo de base 

dos rios. 

 

Fonte: ANA (2017). 

 A ANA (2017) também evidencia o papel da água subterrânea como fonte de 

abastecimento, segundo ela além das águas superficiais que são as mais usadas, 

as águas subterrâneas desempenham importante papel como fonte de 

abastecimento para os diversos usos. A grande capacidade de armazenamento e 

resiliência a longos períodos de estiagem, resultantes da variabilidade climática, 
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fazem dos recursos hídricos subterrâneos uma alternativa importante para o 

enfrentamento de períodos de escassez hídrica. 

 De acordo com Rebouças, Braga e Tundisi (2015), o Brasil usa 77,6% de 

água superficial (majoritariamente rios) como manancial de abastecimento enquanto 

que a água subterrânea é utilizada em apenas 22,4%, já os EUA utilizam 77% de 

água superficial (majoritariamente rios) e 23% de água subterrânea. 

 A água subterrânea tende a ser naturalmente adequada para o consumo 

doméstico e com boa qualidade sanitária (CETESB, 1978). Contudo a água 

subterrânea pode conter teores elevados de elementos químicos e até mesmo 

presença de microorganismos, caracterizando uma anomalia desta água, seja por 

razões naturais ou por deficiência no planejamento da obra de construção e 

manutenção do poço e seu entorno. 

3.5 AQUÍFEROS 

 Feitosa et al. (2008) mostra que o termo “aquífero” deriva da junção de duas 

palavras do idioma latim aqua + feros cuja a tradução é água + levar 

respectivamente. Para Oliveira et al. (2017) na tradução de Freezy e Cherry (1979) o 

termo aquífero é comumente utilizado para se referir a camadas geológicas 

individuais, para formações geológicas completas e ainda para grupos de formações 

geológicas, portanto é fundamental que haja uma contextualização entre o termo 

aquífero e a escala geográfica. Já Feitosa et al. (2008) define o termo “aquífero” 

como uma formação geológica que contém água e permite que quantidades 

significativas dessa água se movimentem no seu interior em condições naturais. 

 Nesta tese um aquífero é definido como uma formação geológica qualquer 

que possui uma capacidade intrínseca de movimentar vertical e horizontalmente a 

água subterrânea armazenando-a e transmitindo-a. Dito isto, de acordo com as 

características litológicas e estratigráficas constituintes das formações geológicas os 

aquíferos são agrupados genericamente em três grupos distintos. 

 a) Aquíferos Fissurais ou Fraturados, são encontrados quando os espaços 

vazios formados pelas rachaduras, fraturas ou fissuras das rochas ígneas ou 

metamórficas são preenchidos com água. O resultado deste processo pode ser visto 

na Figura 9. 
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Figura 9 - Organização interna de um aquífero Fissural ou Fraturado. 

 

Fonte: Oliveira et al. (2017) na tradução de Freezy e Cherry (1979). Adaptação 

própria. 

b) Aquíferos Porosos ou Granulares, são encontrados quando a água 

preenche os espaços vazios (poros) que existem entre os grãos formadores das 

Rochas Sedimentares (areia, argila ou silte). O resultado deste processo pode ser 

observado na figura 10. 

Figura 10 - Organização interna de um aquífero Poroso Granular. 

 

Fonte: Oliveira et al. (2017) na tradução de Freezy e Cherry (1979). Adaptação 

própria. 

 c) Aquíferos Cársticos, são encontrados nas formações geológicas ricas em 

calcário, e existem porque a água dissolve os calcários criando espaços preenchidos 

por bolsões de água. O resultado deste processo pode ser observado na Figura 11. 
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Figura 11 - Organização interna de um aquífero Cárstico. 

 

Fonte: Oliveira et al. (2017) na tradução de Freezy e Cherry (1979). Adaptação 

própria. 

3.6 HIDROGEOLOGIA 

 A Figura 12 mostra como os parâmetros condutividade e transmissividade 

atuam nos aquíferos. 

Figura 12 Modelo conceitual da condutividade hidráulica - K e da transmissividade - 

T. 

 

Fonte: Feitosa et al. (2008). 
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3.6.1 Permeabilidade Intrínseca/Específica - k (cm2) 

 A permeabilidade está diretamente relacionada a capacidade inerente dos 

aquíferos no que diz respeito a circulação do fluxo dos fluidos no seu interior, 

portanto está diretamente associada com as características litológicas e 

estratigráficas constituintes das formações geológicas dos aquíferos 

(fraturados/fissurais, granulares/porosos e cársticos). Sobre a permeabilidade 

intrínseca/específica Feitosa et al. (2008) a definem bem. 

A permeabilidade intrínseca (k), chamada por alguns de 
permeabilidade específica, é função do tipo de material poroso, sua 
granulometria e sua disposição final. Normalmente se expressa k ou 
em Darcy. A equivalência é 1 Darcy = 0,987x10-8 cm2. 

 

3.6.2 Condutividade Hidráulica – K (m/s) 

 Encontra-se em Feitosa et al. (2008) que a condutividade hidráulica também 

está diretamente relacionada com as características litológicas e estratigráficas 

constituintes das formações geológicas dos aquíferos (fraturados/fissurais, 

granulares/porosos e cársticos), e, a essas características, associam-se as dos 

fluidos, sendo elas a viscosidade e a massa específica. Encontra-se ainda no 

mesmo autor que a condutividade hidráulica pode ser expressa em Meinzer, ou seja, 

equivale ao fluxo de galões por dia em uma área específica 1 galão (3,785 litros) por 

1 pé quadrado (30,5x30,5 centímetros). 

3.6.3 Transmissividade – T (m2/s) 

 Encontra-se em Feitosa et al. (2008) que: 

Transmissividade corresponde à quantidade de água que pode ser 
transmitida horizontalmente por toda a espessura saturada do 
aquífero. Pode-se conceituá-la como a taxa de escoamento de água 
através de uma faixa vertical do aquífero com largura unitária 
submetida a um gradiente hidráulico unitário. 

 

 A Figura 12 mostra como se dá estre processo no espaço. 

3.6.4 Coeficiente de Armazenamento – S (adimensional) 

 Encontra-se em Feitosa et al. que: 

A capacidade de um aquífero de armazenar e transmitir água 
depende das propriedades da água (densidade, viscosidade e 
compressibilidade) e das propriedades do meio poroso (porosidade, 
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permeabilidade intrínseca e compressibilidade). Estas propriedades 
são responsáveis por todo o comportamento do aquífero. 

 

 Acrescenta-se a definição de coeficiente de armazenamento proposta por 

Feitosa et al. (2008): 

O conceito de coeficiente de armazenamento de um aquífero se 
baseia nas forças de pressão que agem sobre o esqueleto sólido do 
meio poroso e sobre a água que preenche os vazios existentes entre 
os grãos. Trata-se de forças de tensão que atuam sobre a parte 
sólida (suposta elástica) e forças de compressão que atuam sobre a 
parte fluida (suposta compressível). 

 

3.6.5 Poços tubulares 

 Os poços existem para a captação da água subterrânea nos locais que 

apresentam algum tipo de indisponibilidade da água superficial. Todos os poços são 

produtos de escavações, sejam elas mais simples realizadas por uma pessoa e pá, 

ou por intermédio de máquinas, aparelhos e equipamentos de perfuração. 

 De acordo com Feitosa et. al (2008) os poços podem ser agrupados em cinco 

tipos: i) escavados manualmente, ii) poços coletores com drenos horizontais simples, 

iii) poços coletores com drenos radiais, iv) poços tubulares e v) galerias filtrantes. 

 A abordagem desta tese leva em consideração os poços tubulares. Sendo 

assim, Feitosa et. al (2008) define os poços tubulares como: 

São denominados tubulares todos os poços perfurados para 
captação de água subterrânea e que recebem, posteriormente à 
perfuração, um revestimento constituído por tubos, sejam metálicos 
ou de plástico, que vão ter várias finalidades no decorrer da vida útil 
do poço. São conhecidos equivocadamente como poços “artesianos”, 
em alusão ao primeiro poço jorrante de que se tem notícia, perfurado 
na província de Artois na França. Mesmo os poços construídos sem 
revestimento, devido ao alto grau de infiltração dos arenitos, 
denominados de poços abertos, recebem também a denominação de 
poço tubular. 

 

3.7 HIDROGEOQUÍMICA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 De acordo com Zimbres, (2009) e Fenzl, (1988) as características químicas 

das águas refletem em si os meios por onde percolam, fazendo com que a água 

possuía uma estreita relação com os tipos de solos e principalmente com as rochas, 

o que justifica o controle da geologia, da geomorfologia, da pedologia bem como o 

uso do solo no entorno dos poços. 
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 Sendo assim, as características hidrogeoquímicas das águas subterrâneas 

são determinadas pelas interações das mesmas com os diversos meios nos quais 

entram em contato, e o relacionamento da qualidade química da água com os teores 

destas substâncias podem levar a possíveis danos à saúde humana, de animais, e 

vegetais, assim como sua repercussão na qualidade do solo e dos processos 

industriais que utilizam água. A Figura 13 mostra de forma esquemática essas 

interações. 

Figura 13 - Modelo de representação da interação entre água e meio. 

 

Fonte Feitosa et al. (2008). Adaptação própria 

 Conceitualmente é sabido que os principais constituintes das águas 

subterrâneas são resultantes do intemperismo físico e químico das rochas. Faust & 

Aly (1981) classificam a água como um solvente quimicamente capaz de reagir com 

o meio ao qual percola, incorporando suas substâncias orgânicas e inorgânicas. O 

intemperismo químico, que envolve reações de dissolução, precipitação, oxidação, 

redução e hidrólise, é responsável pela formação de minerais secundários e 

liberação de íons solúveis das rochas instáveis na presença de água. Essas reações 

ocorrem na busca do sistema pelo equilíbrio físico-químico entre a água e a rocha. 
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Figura 14 - Modelo conceitual do tempo das reações na água subterrânea. 

 

Fonte: Feitosa et al. (2008). Adaptação própria. 

A fonte de íons nas águas subterrâneas pode ser advinda do substrato e 

dependente de fatores externos como a infiltração de água de chuva, gerando a 

concentração ou diluição de íons e servindo de fonte de espécies químicas 

dissolvidas como Cloreto, Sódio e Sulfato. Porém, Drever (1977) aponta que grande 

parte dos solutos presentes nas águas subterrâneas é obtida das rochas percoladas 

e a alteração mineral por ela sofrida, além do fluxo e taxa de recarga. Para tal as 

reações químicas demandam tempo e condições favoráveis como temperatura e 

disponibilidade de gás carbônico, ácidos orgânicos e inorgânicos. A ação 

intempérica tende a liberar facilmente os íons com maior mobilidade como Sódio, 

Cálcio e Magnésio, já o Alumínio e Ferro são de baixa mobilidade e Potássio de 

média, tendendo a permanecerem retidos. Então minerais ricos em Sódio e Cálcio, 

como plagioclásios, e ricos em Potássio e Magnésio, como biotia e K-feldspatos, 

servem de fonte destes íons para as águas subterrâneas. 

 Feitosa et al. (2008) e Oliveira et al. (2017) na tradução de Freezy e Cherry 

(1979) apontam os constituintes iônicos principais das águas subterrâneas e afirma 

que a soma destes íons representa quase a totalidade dos elementos químicos 

presentes, visto que a maioria das substâncias dissolvidas na água está em sua 

forma iônica. Como cátions primários tem-se então Cálcio, Magnésio, Potássio, 
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Sódio, Ferro e Estrôncio e ânions Bicarbonatos, Carbonatos, Cloreto, Nitrato, Silício 

e Sulfato. 

 Cabe ainda ressaltar que uma utilização prática e objetiva para a 

hidrogeoquímica das águas subterrâneas se dá por meio dos indicadores 

hidrogeoquímicos. Em sua etimologia o termo indicador teve sua origem em uma 

palavra do Latin indicare que significa apontar, anunciar, estimar. Os indicadores 

podem ser expressos por valores, medidas, parâmetros, estatísticas, etc., os quais 

são utilizados individualmente ou associados com a intenção de classificar, apontar 

e ou fornecer informações sobre as condições e tendências de um determinado 

fenômeno (BIDONE, 2004; SANTOS, 2004). 

 Os indicadores podem ser classificados como abaixo, incluindo exemplos 

hidrogeoquímicos. 

 a) Absolutos / Quantitativos -> pH, CE, K, Na, Hg, As, coliformes etc. 

 b) Composto (Índice) -> IQA, SAR 

 c) Origem / Processos -> razões iônicas rCl/rBr, estudos isotópicos δ2H e 

δ18O (estimativa de origem) 

 d) Qualitativos / Relativos -> Diagramas de Piper, Schoeler-Berkaloff, etc. 

 e) Descritivos / Normativos -> CONAMA, ANVISA 

 f) Eficiência – Eficácia – Efetividade Social -> N poços municipais funcionando 

– Manutenção uso, nível sazonalidade – garantir 20L/dia (ONU) 

 Um exemplo da aplicação do conceito de indicadores hidrogeoquímicos é 

mostrado na Figura 15. 
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Figura 15 - Esquema representativo da atuação de um indicador hidrogeoquímico. 

 

Fonte Santos (2004). Adaptação própria. 

 Indicadores hidrogeoquímicos são elementos essenciais para a 

caracterização e classificação das águas subterrâneas. Oliveira et al. (2017) na 

tradução de Freezy e Cherry (1979) informam que para a representação / 

caracterização / classificação de um grupo de análises recomenda-se a utilização de 

dois diagramas. O primeiro deles, desenvolvido por Piper (1944) a partir de um 

diagrama similar proposto por Hill (1940), conhecido na literatura como Diagrama de 

Piper. O segundo, desenvolvido por Schoeller (1955, 1962), conhecido na literatura 

como Diagrama de Schoeller ou Shoeller-Berkaloff. Ambos diagramas permitem 

representar as composições de cátions e ânions de várias amostras em um único 

gráfico, onde os principais grupos e ou tendências hidrogeoquímicas podem ser 

identificados visualmente. (QUALIGRAF, 2018) 

 O diagrama semi-logarítmico de Schoeller mostra as concentrações totais de 

cátions e ânions. O diagrama semi-logarítmico tem sido usado para determinar os 

índices de saturação das amostras de água subterrânea em relação aos minerais 

como a calcita e a gipsita (Schoeller, 1962; Brown et al., 1972). Esta abordagem, no 

entanto, nem sempre é aconselhável, em função dos erros gerados por serem 

desconsiderados os efeitos dos complexos iônicos e dos coeficientes de atividade. 

(OLIVEIRA et al., 2017 na tradução de Freezy e Cherry, 1979; QUALIGRAF, 2018). 

 Por sua vez, o diagrama trilinear de Piper expressa as concentrações dos 

mesmos em porcentagens. Já que cada análise é representada por um único ponto, 

águas com concentrações totais muito diferentes podem ter representações 
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idênticas neste diagrama. Ademais, o diagrama trilinear é capaz de apresentar um 

maior número de análises sem que se torne confuso, além de ser indicado para 

ilustrar os efeitos de mistura de duas águas de diferentes origens. A mistura de duas 

águas cujas composições são distintas é plotada a partir de uma linha reta que une 

os dois pontos. (OLIVEIRA et al., 2017 na tradução de Freezy e Cherry, 1979; 

QUALIGRAF, 2018). 

3.8 CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 O desenvolvimento industrial acelerado e desigual que teve lugar no mundo 

no último século associado ao crescimento populacional culminaram, como se sabe, 

com a formação das grandes aglomerações urbanas (em seus diferentes níveis de 

desenvolvimento) e portando o ciclo hidrológico vem sendo afetado através da 

contaminação das águas. A água contaminada é uma água que possui organismos 

patogênicos, substâncias tóxicas e ou radioativas, em teores prejudiciais a 

integridade dos ambientes naturais e à saúde do homem. Assim, toda água 

contaminada é poluída, mas nem toda água poluída (desde que não afete a saúde 

do homem ou o ciclo biológico) é contaminada. 

 Quanto à distribuição espacial, a poluição pode ser: 

 (i) – Pontual, quando a fonte está concentrada numa pequena superfície, por 

exemplo, um poço (tubular ou escavado); 

 (ii) – Difusa quando a fonte de contaminação se estende, mesmo com baixa 

concentração sobre uma grande superfície, como é o caso de áreas de irrigação ou 

áreas urbanas e do transporte por via atmosférica; 

 (iii) – Linear, quando a fonte de contaminação é um rio ou canal. 

 Em geral, as contaminações pontuais dão origem a concentrações elevadas, 

localizadas em plumas que podem permanecer estratificadas em um aquífero. As 

contaminações difusas tendem a criar uma estratificação regionalizada e os 

mananciais de superfície e poços produzem uma mistura contaminada e não 

contaminada em proporções crescentes com o tempo. (FEITOSA et al., 2008) 

 Portanto durante as últimas décadas, a contaminação por elementos traços e 

contaminantes orgânicos (hidrocarbonetos de petróleo e agroquímicos, 

principalmente) tem se tornado tema de destaque na comunidade científica devido 

aos severos danos causados ao meio ambiente e à saúde humana. As fontes 
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antropogênicas de contaminação estão usualmente relacionadas à gestão 

inadequada de rejeitos domésticos, de indústrias químicas, petroquímicas, 

metalúrgicas, de mineração e aplicação de agroquímicos (GÍMENO-GARCIA et al. 

1996; MATTSCHULLAT, 2000). 

3.9 BACIAS SEDIMENTARES 

3.9.1 Conceito e formação 

 Segundo Almeida (2002) a camada superficial do planeta é diariamente 

alterada pelo próprio dinamismo, o nível dos oceanos varia, as bordas das placas 

tectônicas se afastam, colidem ou abalroam criando, destruindo ou transformando as 

mesmas, cadeias de montanhas estão sendo criadas e outras desaparecendo. 

Nesse cenário em construção as bacias sedimentares nos trazem informações 

importantes sobre as paisagens que existiram na superfície do planeta. Para 

Martins-Neto (2006) “as bacias sedimentares estão presentes em todos os 

continentes do planeta e o registro geológico mostra que elas existem desde os 

primórdios da evolução da Terra”. 

Ocorrendo em diversos ambientes tectônicos, as bacias 
sedimentares estão sujeitas a diferentes mecanismos e regimes de 
subsidência, sendo que mais de um destes podem ocorrer 
simultaneamente ou suceder um ao outro serialmente, durante a 
evolução de uma bacia. Adotando-se uma concepção geodinâmica, 
uma bacia sedimentar é definida pela atuação de mecanismos de 
subsidência interligados, relativos ao mesmo regime tectônico ou 
evento tectono-termal, responsável pelo desenvolvimento de um ciclo 
de “embaciamento” de primeira ordem ("1st order basin fill cycle" - 
Allen & Allen 1990, Eriksson et al. 2001a). O pacote sedimentar 
relativo a um ciclo de “embaciamento” pode então ser definido como 
uma seqüência de 1a ordem (ou megasseqüência) limitada por 
discordâncias de primeira ordem. Assim, cada seqüência de 1a 
ordem pode ser reconhecida com base no seu arcabouço 
estratigráfico e na interpretação do seu regime tectónico e controles 

estratigráficos. (MARTINS-NETO, 2006). 

 

 Martins-Neto (2006) mostra que algumas definições de bacias sedimentares 

são geográficas “uma região caracterizada pela acumulação de uma pilha espessa 

de sedimentos por um longo período no tempo geológico”, nesse sentido pode-se 

encontrar em Almeida (2002) que as bacias sedimentares são áreas que, em um 

dado momento no tempo geológico passaram por um processo de rebaixamento 

/subsidência. A partir deste momento geológico forma-se uma feição geomorfológica 

definida como depressão, e a mesma passa a ser recoberta por sedimentos. De 
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acordo com Wicander e Monroe (2009) a origem dos sedimentos se dá através do 

intemperismo físico e ou químico e o transporte pela erosão. Pode-se ainda agrupar 

os sedimentos em três classes: 

Fragmentos originados pela erosão das áreas elevadas e 
transportados para a bacia por rios, geleiras ou ventos; materiais 
precipitados em corpos d'água dentro da bacia, anteriormente 
transportados como íons em solução; e estruturas que fizeram parte 
de corpos de animais ou plantas, como fragmentos de conchas, 

ossos, ou recifes de corais inteiros. (ALMEIDA, 2002). 

 

3.9.2 Classificação das Bacias Sedimentares 

 Segundo Suguio (2003) sob o ponto de vista estrutural, existiriam dois tipos 

básicos de bacias sedimentares: bacias intracratônicas e bacias pericratônicas. As 

intracratônicas também chamadas de bacias de plataforma, situam-se no interior de 

áreas mais estáveis em termos tectônicos denominadas crátons. Eles representam 

porções relativamente mais estáveis da crosta terrestre, em geral ligadas a terrenos 

pré-cambrianos. 

 As bacias intracratônicas podem ser subdivididas em dois tipos: sinéclises ou 

bacias de plataforma e bacias de afundamento também chamadas de fossas 

tectônicas. 

 As sinéclises representam feições morfológicas de subsidência pouco 

acentuada em relação às áreas adjacentes e situam-se sobre a crosta continental, 

com forma aproximadamente circular. 

 As fossas ou bacias de afundamento constituem vales estreitos e alongados, 

resultantes do rebaixamento de blocos de falhas, delimitados entre sistemas de 

falhas normais paralelos. Utiliza-se o termo gráben referindo-se a fossas tectônicas 

de dimensões relativamente pequenas, originadas em fases orogenéticas tardias. 

 As aulacógenos são fossas tectônicas desenvolvidas sobre o cráton, 

delimitadas por falhas normais convergentes, tendo orientações radiais e abrindo-se 

para fora. Com o surgimento da teoria da tectônica de placas, o aulacógeno passou 

a ser interpretado como um rifte abortado ou interrompido. 

 As bacias pericratônicas ou bacias da margem continental desenvolvem-se 

em áreas alongadas de margens cratônicas e sofreram subsidências mais ou menos 

acentuadas. Essas bacias situam-se, comumente, em parte sobre a crosta 
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continental, de natureza granítica e em parte sobre a crosta oceânica de composição 

basáltica. 

 Muitas bacias pericratônicas por se situarem em margens continentais 

passivas, não foram submetidas a dobramentos (ex. bacias costeiras brasileiras). 

Outras situadas em margens continentais ativas, foram submetidas a subducção ou 

à colisão e exibem dobra e falhas inversas, como nos Alpes ocidentais e nos Andes. 

3.9.3 Bacias sedimentares brasileiras 

 A Figura 16, mostra e localiza as bacias sedimentares brasileiras. A bacia de 

interesse nesse estudo a BSP/PI é uma das três principais bacias intracratônicas 

paleozoicas brasileiras. 
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Figura 16 - Bacias sedimentares brasileiras. 

 

Fonte: Petrobrás (2007) apud Ecology Brasil e Ouro Preto - Óleo e Gás (2016). 

3.10 CENÁRIOS FUTUROS PARA O CLIMA DO NORDESTE 

3.10.1 Semiárido 

 De acordo com BRASIL (2005) área da Região Semiárida Brasileira - RSB foi 

legalmente instaurada pela Lei nº 7.827 do ano de 1989. Posteriormente foi 

atualizada pela Portaria SUDENE nº 1.181 do ano de 1995, ambas apenas levavam 

em consideração os municípios com precipitação média anual inferior a 800 mm. 

Entretanto, a Portaria do Ministério da Integração Nacional - MI nº 89 do ano de 

2005 instaurou mais dois critérios para inserção de municípios na área da RSB, 

ficando então: i) Precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm; 

ii) Índice de Aridez de Thorntwaite igual ou inferior a 0,50 e iii) Percentual diário de 

déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano. 
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 Cabe ressaltar que de acordo com o Instituto Nacional de Semiárido – INSA 

(http://sudene.gov.br) a Resolução SUDENE nº 115 do ano de 2017 reafirmou os 

critérios, e os recalculou para o período 1981 até 2010. A figura 17 mostra o mapa 

com a delimitação atual da RSB 

Figura 17 - Região Semiárida Nordestina. 

 

Fonte: SUDENE (2017)  
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3.10.2 Evolução do déficit hídrico na Região Nordeste 

 Marengo e Valverde (2007) apontam alguns fatores climáticos que 

influenciam a precipitação da região nordestina: 

Historicamente a região Nordeste sempre foi afetada por grandes 
secas ou grandes cheias. Relatos de secas na região podem ser 
encontrados desde o século XVII, quando os portugueses chegaram 
à região. Estatisticamente, acontecem de 18 a 20 anos de seca a 
cada 100 anos. Kane (1989) indicou para o Nordeste que em 29 
anos de El Niño, durante 137 anos no período 1849-1985, apenas 12 
foram associados a secas na região. 

 

 A Figura 18 mostra a evolução do déficit hídrico de acordo com de acordo 

com o cenário climático do Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC 

Figura 18 Gráfico comparativo entre os déficits hídricos Normal Climatológica (1961 

– 1990) (sup.); Cenário Futuro (2071 – 2100) (inf.). 

 

Fonte: CGEE/ANA (2012) 
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3.10.3 Evolução da área da Região Semiárida Brasileira 

 Com relação ao RSB encontra-se em Marengo e Valverde (2007) que: 

No semiárido nordestino essa variabilidade climática, em particular 
as situações de seca, sempre é sinônima de agruras para as 
populações rurais do interior da região e tem sido objeto de 
preocupação da sociedade e organismos do governo ao longo dos 
anos. No Atlântico Tropical e no Nordeste brasileiro, Wagner (1996) 
estudou tendências decadais nos mecanismos que controlam o 
gradiente meridional de TSM na região. 

 

 A Figura 19 mostra a evolução da área da RSB de acordo com os cenários 

climáticos do Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC 

Figura 19 - Evolução da área do RSB de acordo com o modelo do IPCC. 

 

Fonte: Marengo et al. (2011) 

 Encontra-se ainda em Marengo et al. (2011) que as mudanças esperadas 

pelo IPCC para o semiárido são: i) cenário A2 >2-4 ºC e <15-20% Chuva, ii) cenário 

B2 >1-3 ºC e <10-15% Chuva, iii) aumento nos dias secos consecutivos, iv) aumento 

na evaporação dos reservatórios de água, v) secas mais intensas e frequentes, vi) 
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aumento da área do semiárido e finalmente vii) elevação do nível do mar. Essas 

mudanças poderão acarretar diferentes impactos ambientais: i) diminuição do 

ecossistema Caatinga, ii) outros desequilíbrios ambientais, iii) diminuição da vazão 

dos rios, iv) aumento no déficit hídrico, v) alterações significativas na qualidade e 

quantidade da água, vi) conflitos sociais e por último vii) diminuição da recarga dos 

aquíferos a partir do ano de 2050. 

3.11 GEOTECNOLOGIA E A ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

3.11.1 Conceitos sobre Geotecnologia 

 A Geotecnologia nada mais é do que um grupo de ferramentas capazes de 

produzir, reproduzir e integrar ao longo do tempo os dados ou informações que 

possuem coordenadas geográficas. A Figura 20 mostra um modelo para a aplicação 

da geotecnologia na análise ambiental. 

Figura 20 - A Geotecnologia aplicada a análise ambiental. 

 

Elaboração própria. 

 Para a ciência geográfica a prática espacial, é uma forma de levantar e aplicar 

recursos provendo um espaço, uma região ou um território com uso e significação. 

Essa necessidade de analisar os diferentes modos de apropriação do espaço 

geográfico existe desde o início da geografia com os trabalhos descritivos Alexander 

Von Humboldt. A compreensão das práticas espaciais estabelece bases sólidas que 

conduzem ao ordenamento do território. 

 De acordo Burke (2003) e Menzies (2008), historicamente a informação 

geográfica tem sido o elemento que leva a novos caminhos sendo ela perseguida de 

forma incessante pelos mais variados grupos sociais como, por exemplo, os 

impérios ultramarinos europeus, ou mesmo o chinês do séc. XIII todos sem exceção 
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dependiam de informações sobre as rotas para a Índia ou para a África, além é claro 

de informações descritivas sobre o espaço geográfico desses novos territórios. 

 Menezes (2006) cita a International Cartographic Association – ICA (1973) e 

também a International Cartographic Association - ICA (1991), mencionando que a 

cartografia surge como um elemento facilitador na compreensão da informação 

geográfica, e continua, pois nele entendemos que a cartografia é definida como 

sendo a arte, a ciência e a tecnologia de construção de mapas, ao longo do tempo 

esse conceito evoluiu e hoje podemos conceituar como sendo a ciência que trata da 

organização, apresentação, comunicação, normatização e utilização da informação 

geográfica em suas diferentes formas de visualização. 

 Para Fernandes (2007) é importante diferenciar o dado da informação. Os 

dados são registros extraídos do mundo real por quaisquer formas de aquisição e o 

conjunto desses dados armazenados de forma lógica é considerado um banco de 

dados. Já a informação é o resultado de um processo de transformação, 

organização, classificação, análise e tratamento aplicado a esses dados e, portanto, 

possui uma carga subjetiva que deve ser levada em consideração. 

 Câmara (1996) sugere que um dado espacial pode significar ser qualquer tipo 

de registro associado a alguma dimensão espacial como, por exemplo, um Código 

de Endereçamento Postal – CEP. No caso particular da cartografia esse dado 

necessita ser georreferenciado, ou seja, possuir coordenadas geográficas (ex. 

latitude e longitude) para que assim se torne um dado geográfico. Intuitivamente 

logo se concluí que o conjunto de dados geográficos armazenados de forma lógica 

forma um Banco de Dados Geográfico. 

 Sobre a representação do espaço geográfico por meio da geotecnologia 

Câmara (2005), nos remete a ideia de que os diferentes fenômenos geográficos 

quando estão disseminados pela superfície do planeta Terra formam padrões de 

distintos de ocupação. Ao representar tais fenômenos o geoprocessamento procura 

determinar e esquematizar os mecanismos implícitos e explícitos da inter-relação 

entre eles. 

 Em Silva (2001) e Câmara (2005) um Sistema de Informação Geográfica - 

SIG é um sistema computacional gerenciador de banco de dados geográfico que 

permite coletar, processar, armazenar, recuperar e analisar dados espaciais e não 
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espaciais das mais diversas fontes com o objetivo de gerar informações geográficas 

e apresentar resultados em um formato passível de ser compreendido pelo usuário. 

 Para Pina e Santos (2000) e para Silva (2011) o geoprocessamento abrange 

diversas tecnologias de tratamento e manipulação de dados geográficos através de 

programas computacionais dos quais possibilitam o emprego de técnicas existentes 

em um Sistema de Informação Geográfica – SIG para tratar, produzir, reproduzir, 

importar, exportar e analisar os dados geográficos. 

 O conceito de Geotecnologia diz respeito principalmente as mais modernas 

técnicas de inferir localização geográfica a um registro. Isso significa que um atributo 

desse registro passa a conter informação espacial, ou seja, carrega em si próprio as 

coordenadas geográficas do local a que se refere. Em face disso são promovidos 

meios para a análise de dados ou informações espacialmente referenciadas. 

 Portanto, nesta tese o termo Geotecnologia refere-se a um grupo de 

tecnologias da informação geográfica, onde podemos situar o GPS, SIG, 

fotogrametria, levantamentos aéreos ou orbitais, topologia, cartografia, geodesia etc. 

como seus principais instrumentos.  

 Os modelos da estatística clássica estão geralmente voltados para a 

verificação da distribuição de frequência dos dados a exemplo da mediana, desvio 

padrão etc., e não leva em consideração o elemento espacial, isso torna mais 

complexo a captação destes padrões de ocupação do espaço. A Geoestatística 

incorpora a interpretação da distribuição estatística clássica, assim como a 

correlação espacial das amostras, este aspecto da Geoestatística está intimamente 

associado com a distribuição estatística dos dados no espaço oferecendo com isso a 

vantagem de se elaborar uma análise espacial destes elementos. 

 Ainda, segundo Camargo et al. (2004), como as propriedades naturais da 

superfície terrestre são espacialmente contínuas, fica bastante restritivo descrevê-

las através de simples funções matemáticas. Modelos inferenciais para este objetivo 

vêm sendo propostos. A krigagem é um desses modelos, e sua base conceitual está 

fundamentada na teoria das variáveis regionalizadas. Portanto, a incorporação de 

procedimentos geoestatísticos em SIG, baseados em técnicas de krigagem, é muito 

importante, porque essa associação melhora os procedimentos tradicionais de tais 
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sistemas devido à qualidade do estimador e, principalmente, pela informação de 

acurácia fornecida nesse modelo inferencial. 

3.11.2 Geotecnologia: Integração de indicadores interdisciplinares na análise 

da Água Subterrânea  

 A Figura 21 apresenta de maneira esquemática o uso da geotecnologia como 

instrumento integrador em estudos interdisciplinares. 

Figura 21 - Integração de indicadores interdisciplinares na análise da Água 

Subterrânea a partir da geotecnologia. 

 

Elaboração própria. 

 Em Santos (2004) encontramos que o objetivo do planejamento ambiental é 

estabelecer normas para territórios complexos e, para tanto, ele precisa estar 

suficientemente ligado a realidade em seus múltiplos aspectos. Tem que interpretar 

o meio em relação a sua composição, estrutura, processo e função, como um todo 

continuo do espaço. Por esta razão, seu diagnóstico procura compreender o meio de 

forma global, por intermédio do levantamento de dados ligados a diversas 

disciplinas. A tendência é apresentar as disciplinas numa sequência que represente 

a evolução das transformações e a velocidade da mudança no espaço estudado. 
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 Sendo assim, os temas ambientais podem ser compreendidos como sendo 

uma divisão esquemática dos elementos ou mesmo dos fenômenos naturais e 

humanos encontrados no planeta Terra. Esses temas estão por sua vez intimamente 

ligados com os ramos da ciência moderna que devido a sua complexidade e 

diversidade são agrupados, intitulados e subdivididos pelos mesmos. Podemos citar 

como exemplo de temas: geologia, clima, vegetação, economia, transportes etc. 

 Encontra-se em Lima (1999) que uma gestão territorial e ambiental 

sustentável requer, em primeiro lugar, privilegiar o conhecimento de seu conteúdo 

em todos os sentidos, sendo estes o sociocultural, econômico, político e físico, e 

considerando que o ulterior engloba o ambiental. 

 Para a gestão territorial dos aquíferos piauienses, importa o estudo e a prática 

da gestão ambiental e do ordenamento territorial e, para isso, o desenvolvimento de 

ferramentas que viabilizem de forma sustentável o processo de ocupação do 

espaço. 

 O mapeamento hidrogeológico, é essencial nesse processo. O mapeamento 

hidrogeológico brasileiro ao milionésimo utiliza como contexto integrador o Sistema 

Geográfico de Informações (SIG). (DINIZ et al., 2014) 

 Os parâmetros envolvidos são: Unidades Hidrolitológicas; Hipsometria; 

Balanço Hídrico / Infiltração dos Solos; Geomorfologia; Pluviometria / RIMAS 

(CPRM); Regiões Hidrográficas; Densidade do Poços / Explotação dos Poços; 

Condutividade Elétrica.  

 Os Bancos de Dados utilizados são: GEOBANK (CPRM); SIAGAS (CPRM); 

GIS Brasil (CPRM); PLGB (CPRM); IBGE. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 A área de estudo desta tese é o trecho da Bacia Sedimentar do Parnaíba 

dentro dos limites territoriais do estado do Piauí (BSP/PI) 

4.1.1 Localização e descritivo tectônico-estrutural e sedimentar 

Figura 22 - Localização da área de estudo na Bacia Sedimentar do Parnaíba (BSP). 

 

Elaboração própria 

 A BSP é uma sinéclise intracratônica abrangendo cerca de 600.000 km2 

(mais de 200.000 km2 no Estado do Piauí o qual possui cerca de 251.578 km2 de 

território, ou cerca de 3% do território nacional.) no noroeste da região NE (Figura 

22). 

 A BSP foi desenvolvida sobre o embasamento continental (rochas 

metamórficas, ígneas e sedimentares, do Arqueano ao início do Paleozoico), com 

subsidência inicial ligada ao Ciclo Orogênico Brasileiro (750 Ma - 550 Ma no Pré-

cambriano). (ALMEIDA e CARNEIRO, 2004). A Figura 23 mostra o cenário tectônico 

e estrutural regional no qual está inserida a BSP. 
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Figura 23 - Cenários tectônicos e estruturais da bacia do Parnaíba e outras regiões 

contíguas, no estado do Piauí, NE do Brasil. 

 

Fonte: Chandrasekhar et al. (2009). 

 A carta estratigráfica da BSP construída por Vaz et al. (2007) apresenta uma 

bacia preenchida por rochas sedimentares e magmáticas (espessura total de 3.500 

m no seu depocentro) dispostas em cinco supersequências: Siluriana, 

Mesodevoniana-Eocarbonífera, Neocarbonífera-Eotriássica, Jurássica e Cretácea, 

que são delimitadas por discordâncias que se estendem por toda a bacia ou 

abrangem regiões extensas. (Figura 24). 
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Figura 24 - Carta estratigráfica da BSP. 

 

Fonte: Vaz et al. (2007). Adaptação própria. 

 A evolução da Bacia Sedimentar do Parnaíba propiciou a deposição cíclica de 

sequências arenosas e síltico-argilosas, resultando na formação de sistemas 

aquíferos, separados por espessas camadas semipermeáveis que se comportam 

como aquitardos. Dessa forma, esses processos deposicionais deram origem a três 

sistemas aquíferos principais na BSP no Estado do Piauí (BSP/PI), conhecidos 

regionalmente como Serra Grande (Grupo Serra Grande englobando Formações 

Ipu, Tianguá e Jaicós), Cabeças (Gr Canindé) / Poti (Gr Canindé) - Piauí (Gr Balsas), 

todos de idade paleozoica, entre os quais se intercalam os aquitardos Pimenteiras e 

Longá. A figura 4.4 apresenta a litoestratigrafia e a hidrogeologia da BSP/PI. O 

detalhamento dos aquíferos na BSP/PI é feito no APÊNDICE I. 
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Figura 25 - Litoestratigrafia e Hidrogeologia da Bacia do Parnaíba. 

 

Fonte: Bizzi et al. (2003); Vaz et al. (2007); Pfaltzgraff et al. (2010); Diniz et al. (2014); Araújo (2015). Elaboração própria. 
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 A Figura 26 apresenta a espacialização da parte aflorante dos aquíferos cf. o 

Mapa Hidrológico da CPRM – um dos objetivos dessa tese é expandir essa 

espacialização para a parte não aflorante dos aquíferos na BSP/PI. 

Figura 26 - Áreas aflorantes dos aquíferos na BSP/PI. 

 

Elaboração própria.  
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 A Figura 27, mostra um perfil esquemático Oeste-Leste a partir da capital 

Teresina no vale do rio Parnaíba. 

Figura 27 - Perfil Oeste-Leste das Formações sedimentares e intrusivas na BSP/PI. 

 

Fonte: Vasconcelos et al. (2014) 

 As rochas magmáticas podem desempenhar papel relevante na hidrogeologia 

da BSP. Durante a ativação de novo estádio tectônico no Mesozoico com a ruptura 

do megacontinente Pangeia e a abertura do Oceano Atlântico, na Bacia do Parnaíba 

acomodaram-se as ígneas intrusivas (diques e soleiras) e extrusivas, de composição 

básica, descritas em afloramentos das Formações Mosquito (Jurássico inferior) e 

Sardinha (Cretáceo inferior), mais frequentes, respectivamente, na porção oeste e 

na porção leste da BSP. (VAZ et al., 2007). 

 Segundo os autores supracitados, em subsuperfície, segundo a interpretação 

sísmica, há soleiras numa grande extensão da bacia, porém, sem classificação 

como Mosquito ou Sardinha. Os diques e soleiras estão presentes em maior 

quantidade na Sequência Mesodevoniana-Eocarbonífera (Grupo Canindé) e 

ocorrem também na Sequência Siluriana (Grupo Serra Grande) e são muito raros na 

Neocarbonífera-Eotriássica (Grupo Balsas). 

 Chandrasekhar et al. (2009) - utilizando através de investigação 

magnetotelúrica e aeromagnética em uma área em bordura da bacia estruturalmente 

vinculável ao Lineamento Trans-Brasiliano LTB (Figura 23), com blocos falhados de 

pequenos rejeitos, dobras e outras estruturas das intrusões mesozoicas -, 

observaram que, em subsuperfície, um cenário de falhas relativamente profundas 

interceptando fragmentos de falhas menos profundas de pequena escala e/ou 



70 

estruturas semelhantes a diques/intrusivas estabelece um ambiente favorável para a 

acumulação de água subterrânea. Observaram também que a extensão espacial do 

aquífero mapeado na formação sedimentar é muito grande e que, se estiver 

hidrogeologicamente ligado a uma área de recarga, ele serviria como um aquífero 

potencial, através de uma infinidade de falhas sinuosas e fraturas. 

 O mapa da Figura 28 mostra formações cenozoicas (depósitos coluviais e 

eluviais) – Santos e Carvalho (2004) -, e rochas ígneas aflorantes e não-aflorantes 

mesozoicas na BSP/PI: intrusivas (diques e soleiras) e extrusivas, subdivididas em 

duas unidades estratigráficas Formação Mosquito (Jurássico inferior) e Formação 

Sardinha (Cretáceo inferior) - (VAZ et al., 2007). 
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Figura 28 - Formações e depósitos coluviares e aluvionares cenozoicos, e rochas 

ígneas na BSP/PI. 

 

Elaboração própria.  
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 Elaborou-se o mapa da Figura 28 a partir de 41 poços e 46 informações, 

suportadas pelas descrições de Santos e Carvalho (2004) e Vaz et al. (2007). 

4.1.2 Aspectos da fisiografia e da ocupação na BSP 

 a) Aspectos fisiográficos 

 Cerca de 90% do Estado do Piauí é constituído pela BSP, os 

aproximadamente 10% restantes são rochas cristalinas e metamórficas, situadas no 

contato leste (chapadas de Ibiapaba e do Araripe) e sudeste (chapadas da 

Tabatinga e Mangabeira) (SEMAR, 2005). Devido a disponibilidade de águas 

subterrâneas e à grande presença de municípios de pequeno porte, 78% das sedes 

urbanas são abastecidas por sistemas exclusivamente subterrâneos (ANA, 2010).  

 O relevo é predominantemente regular. Mais de 90% situa-se em uma altitude 

inferior a 600 metros em relação ao nível do mar, destes, mais de 50% tem altitude 

inferior a 300 metros. No litoral do estado (de cerca de 60 km), ao norte, e nas 

margens do rio Parnaíba são encontradas planícies litorâneas e aluvionares, baixas 

e arenosas. Nas chapadas de bordura da BSP, encontram-se as maiores altitudes 

do estado, próximas dos 900 metros. 

 Quanto aos tipos de vegetação: caatinga no sul e sudeste; cerrado no leste e 

norte; Mata de Cocais (carnaúba, babaçu, buriti e outras palmeiras) na transição 

entre caatinga e uma faixa de floresta muito devastada a oeste; floresta – estende-

se ao longo do Vale do Parnaíba. O mapa da Figura 29 apresenta as áreas com 

bioma caatinga e cerrado do semiárido na BSP/PI. 
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Figura 29 - Bioma Caatinga na BSP/PI. 

 

Elaboração própria.  
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 A Figura 30 apresenta a rede de drenagem no Estado do Piauí. Todos os rios 

do Piauí fazem parte da bacia hidrográfica do rio Parnaíba, o qual é o limite do Piauí 

com o Maranhão. Afluentes e subafluentes da margem direita do Parnaíba, entre os 

quais se destacam, como de mais longo curso, o Longá, o Poti, o Canindé e o 

Gurguéia. Somente esses e o Parnaíba são rios perenes; os demais são 

temporários, ou seja, deixam de correr na estação seca. O Parnaíba teve seu curso 

interrompido, a montante de Floriano, pela barragem da usina hidrelétrica Presidente 

Castelo Branco (ex - Boa Esperança), o que deu origem a um grande lago artificial.  

 Segundo Lima e Augustin (2010): o elemento que mais marcadamente 

demonstra a estreita relação entre relevo e geologia, no espaço piauiense, é a 

organização da drenagem, seja no traçado dos grandes rios, seja nas formas das 

bacias hidrográficas, dos vales e leitos da maioria dos rios piauienses. O padrão de 

direção da drenagem é controlado pelo rio Parnaíba, que forma o nível de base 

dessa região, comandando a dinâmica da água e dos sedimentos fluviais em 

praticamente todo o espaço piauiense. Esse padrão direcional do mergulho das 

formações geológicas dos cursos de água é interrompido somente nos locais onde 

esses se encaixam em linhas de falhas, ou quando desviam seu percurso de 

elementos estruturais. 
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Figura 30 - Rede de drenagem da bacia hidrográfica do Parnaíba no estado do 

Piauí. 

 

Fonte: Vasconcelos; Luz; Mourão (2012). 

 Com relação ao clima Andrade Junior et al. (2004) informam que o Piauí está 

situado entre duas regiões climáticas bem distintas: o Sertão semiárido e a 

Amazônia quente e úmida. É, portanto, uma autêntica faixa de transição. Desta 

forma, pode-se dizer que a dinâmica climática do estado se caracteriza pela sua 

grande complexidade. A classificação climática de Köppen identifica, para o Piauí, 
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três tipos climáticos gerais: (i) Aw’ - Tropical com chuvas de verão e outono – 

predomina no norte do estado; (ii) Aw– Tropical Continental ou semiúmido, com 

chuvas concentradas no verão. É considerado como o clima predominante na maior 

parte do Piauí. (iii) BSh – semiárido quente com chuvas de verão: domina o sudeste 

do estado, apresentando, como é comum, grande irregularidade pluviométrica 

(250mm a 1.270mm). A variação da temperatura, em sua distribuição espacial, 

depende da latitude associada à altitude, da mesma forma que, com relação às 

estações do ano, depende da evolução da nebulosidade (cobertura de nuvens) e do 

efeito regulador da maritimidade. A temperatura média anual é de 27ºC, nas áreas 

de baixa altitude e, nas áreas de maior altitude (500-600 m, por exemplo), as médias 

anuais deverão atingir 26° C. As Figuras 31 e 32 mostram a distribuição da 

precipitação e da temperatura médias anuais, respectivamente. 
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Figura 31 - Distribuição da precipitação média anual (mm) no estado do Piauí. 

 

Fonte: Andrade Junior et al. (2004)  
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Figura 32 - Distribuição da temperatura média anual (oC) no estado do Piauí. 

 

Fonte: Andrade Junior et al. (2004).  
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 b) Aspectos demográficos e socioeconômicos 

 O estado do Piauí possui 224 municípios dos quais 202 estão na BSP/PI, 

incluindo a capital Teresina. Apenas 04 tem mais de 50.000 habitantes sendo eles 

Teresina, (802.537 hab.), Parnaíba (146.059 hab.), Picos (73.021 hab.) e Floriano 

57.968 hab. (CASTILHOS et al., 2010). 

 O PIB do estado é < 1% do PIB nacional. Apesar de minoritário o setor 

primário (extrativismo vegetal, mineração, agricultura e pecuária) é essencial para a 

população. A pequena agricultura familiar (arroz, milho, feijão, mandioca), tradicional 

é praticada em todo o estado e a grande agricultura comercial, mecanizada, voltada 

para a produção de oleaginosas, de grãos e de algodão é praticada nos cerrados 

piauienses, todavia esta este tipo vem crescendo atualmente impulsionada pelo 

cultivo da soja e se deslocando para municípios já totalmente inseridos na caatinga 

piauiense. A cana-de-açúcar predomina na faixa leste, semiárida. Em menos de 10 

anos a produção de soja nos cerrados piauienses aumentou mais de 100 vezes em 

área, atingindo mais de 100.000 ha, principalmente na região sudoeste, entre os rios 

Parnaíba e Gurgueia, e a partir dela, começam a instalar-se na região grandes 

unidades agroindustriais. Nas lavouras permanentes destacam-se a castanha de 

caju, banana, manga, coco-da-baía e laranja. A atividade pecuária está centrada em 

bovinos, caprinos, ovinos e suínos. A bovinocultura e a ovino-suinocultura 

melhorada são as atividades preferenciais de grandes proprietários rurais, enquanto 

os pequenos/médios proprietários ocupam-se do criatório de caprinos, ovinos e 

suínos comuns, visando o abastecimento familiar de proteína animal (LIMA, 2011). 

 O Piauí é o estado brasileiro com o maior potencial de águas subterrâneas, 

com reservas reguladoras de 2,5 bilhões de metros cúbicos, correspondentes aos 

volumes infiltrados anualmente (REIS, 2010). Entretanto, a região faz parte do 

Polígono da Seca, portanto, o desenvolvimento socioeconômico dos municípios 

inseridos na BSP (fixando as populações em suas áreas de origem e inibindo o 

êxodo para metrópoles), depende diretamente da disponibilidade de água. Todas as 

atividades citadas mais as urbanas, são potencialmente impactantes para a 

qualidade das águas subterrâneas. 

4.2 FLUXOGRAMA DA ABORDAGEM GEOTECNOLÓGICA PROPOSTA NA TESE 
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 O fluxograma da Figura 33 apresenta a abordagem geotecnológica proposta 

na tese. No cabeçalho são identificadas as fontes institucionais geradoras das 

informações básicas ao desenvolvimento da metodologia proposta. A coluna I 

corresponde às atividades e procedimentos executados durante a etapa de 

levantamento dos dados primários da tese, concernentes à qualidade das águas 

subterrâneas, a ser utilizada na etapa de caracterização hidrogeoquímica e 

integração com a modelagem geotecnológica proposta indicada nas demais colunas 

do fluxograma. 

 A etapa de integração da hidrogeoquímica com a abordagem geotecnológica 

será apresentada em detalhe nos itens 4.6, 4.7 e 4.8. 
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Figura 33 - Fluxograma da abordagem geotecnológica proposta na tese. 

 

Elaboração própria. 



82 

4.3 AMOSTRAGEM DOS DADOS PRIMÁRIOS  

 Utilizou-se nessa tese os dados fornecidos pelo projeto do Centro de 

Tecnologia de Mineral (CETEM/MCTI) “Avaliação de risco à saúde humana como 

ferramenta à gestão dos recursos hídricos subterrâneos do Estado do Piauí”, 

desenvolvido com apoio da FINEP, CNPq, CETEM, CPRM/Teresina, UESPi e de 

órgãos do governo do estado do Piauí e da Prefeitura de Teresina (CETEM, 2014).  

4.3.1 Seleção de poços, coleta de amostras e análise de água subterrânea 

 a) Seleção de poços  

 Os poços amostrados foram selecionados a partir de uma busca inicial no 

Sistema de Informações de Água Subterrânea do Serviço Geológico do Brasil 

(SIAGAS/CPRM - www.cprm.gov.br/siagas) considerando os seguintes 

parâmetros/requisitos: i) estar operando; ii) estar em terreno público; iii) ter a 

prefeitura, o estado do Piauí ou o governo federal como proprietário e iv) atender o 

maior número de famílias. 

 A seleção inicial foi ajustada após levantamento das condições 

socioeconômicas da população e entendimento com o poder público para realização 

da amostragem (CASTILHOS et al., 2010). 

 Foram amostrados 95 poços tubulares em produção que abastecem a 

população local, e em alguns casos também são usados para a dessedentação 

animal. A amostragem da água subterrânea foi realizada em 3 campanhas 

compreendidas entre os anos de 2011 e 2013: i) 22 poços no município de Teresina; 

ii) 48 poços no município de Picos e seu entorno direto e iii) 25 poços nos municípios 

que estão situados na Mesorregião do Gurguéia. 

 b) Coleta de amostras nos poços 

 A coleta de amostras no estado do Piauí foi realizada segundo a Resolução 

CONAMA 420/2009 (BRASIL, 2009) e os procedimentos orientadores do Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (CLESCERI; GREENBERG; 

TRUSSELL, 1989). As coletas de águas para análise bacteriológica foram realizadas 

segundo procedimentos da CETESB (CETESB, 1997). 

 O real cenário de poços lacrados (os poços de interesse que eram os de 

abastecimento público de propriedade da prefeitura não possibilitava que a coleta 

http://www.cprm.gov.br/siagas
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fosse feita diretamente neles) e a escassez de água enfrentada pelos habitantes fez 

com que a metodologia de coleta fosse adaptada à rotina de bombeamento local.  

 O sistema de bombeamento para cada poço consistia em uma bomba de ar 

movida à eletricidade e armazenada em casa anexa ao poço; encanamento ligando 

o poço ao local de estocagem da água; e uma caixa d’água, elevada ou não. 

Quando não havia ponto de saída de água logo após o poço a coleta se dava no 

encanamento de acesso à caixa d’água (ALVARO, 2013). 

 As amostras foram coletadas nos poços selecionados depois de um período 

de aproximadamente 10 a 15 minutos de esgotamento. Em cada ponto foram 

coletadas amostras para análise microbiológica (volumes de 100mL armazenados 

em recipientes estéreis e mantidos em gelo). Para as análises químicas e físico-

químicas foram coletados em frascos de 250mL de água, sendo um acidificado com 

ácido nítrico concentrado (1mL HNO3, pH<2) para preservação visando à análise de 

metais, e outro mantido sob refrigeração para análises complementares. 

 c) Análise das águas subterrâneas 

 As análises físico-químicas foram realizadas diretamente no campo, no 

momento da coleta:  

 A turbidez foi determinada utilizando o equipamento turbidímetro portátil 

modelo DM-TU da marca Digimed 

 O oxigênio dissolvido (OD), potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, 

condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos (STD), foram determinados 

utilizando multisonda Radiometer modelo HI 9829 da marca Hanna. 

 As análises químicas das águas subterrâneas foram realizadas no Laboratório 

de Caracterização de Águas (LABÁGUAS) da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC/RJ). O detalhamento analítico é apresentado no APÊNDICE II. 

 Para a análise microbiológica (coliformes totais e Escherichia Coli) foi utilizado 

o método Colilert, e as análises realizadas em espaços municipais disponibilizados à 

equipe de campo. Detalhes no APÊNDICE II.  

 O compromisso primeiro do levantamento realizado pelo CETEM era dar um 

retorno às prefeituras e comunidades municipais sobre o risco humano à ingestão 

das águas amostradas. Portanto, os resultados foram comparados à legislação 
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brasileira (Resoluções CONAMA 396 e 420, e Portaria 2914 do Ministério da 

Saúde). 

4.3.2 Espacialização da amostragem definição e procedimento operacional 

 Consiste na inserção de coordenadas geográficas nos 95 poços amostrados e 

a elaboração de um arquivo shapefile contendo esses dados. Os procedimentos 

abaixo foram realizados no software ArcGIS 10.5.: 

 O primeiro passo consiste na utilização do comando “Excel to Table” o qual 

converte a planilha do software Excel em uma tabela própria do software ArcGIS.  

 O segundo passo consiste no comando “Display XY Data” o qual converte a 

tabela própria em um arquivo shapefile do tipo pontual. 

4.3.3 Produtos Gerados 

 A partir do shapefile pontual foram elaborados: 

 i) Tabela georreferenciada com 95 poços suas coordenadas, município, 

código SIAGAS, código nessa tese e resultados analíticos da água (APENDICE III). 

 ii) Shapefile pontual com a distribuição espacial dos poços amostrados que 

servirá como base para outras utilizações na tese. 

 iii) Mapa com a localização dos poços amostrados nos municípios do estado 

do Piauí e na BSP. 

4.4 INDIVIDUALIZAÇÃO DOS AQUÍFEROS POR GEOTECNOLOGIA 

 Consiste na elaboração de um arquivo shapefile do tipo poligonal contendo as 

áreas individuais, aflorante e não aflorante, estimadas dos aquíferos da BSP no 

estado do Piauí. 

4.4.1 Divisão Política Administrativa do Piauí 

 Foi realizado o download de um arquivo shapefile poligonal na base de dados 

geoespaciais do IBGE, esse arquivo contém os limites municipais, limite estadual e 

seus respectivos nomes. 

4.4.2 Carta Geológica do Piauí ao Milionésimo 

 Foi realizado o download de um arquivo shapefile poligonal na base de dados 

geoespaciais da CPRM, esse arquivo contém as informações geológicas do território 

brasileiro. 
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4.4.3 Carta Hidrogeológica do Piauí ao Milionésimo 

 Foi realizado o download de um arquivo shapefile poligonal na base de dados 

geoespaciais da CPRM, esse arquivo contém as informações hidrogeológicas do 

território brasileiro. 

4.4.4 Procedimento Operacional 

 Foi realizado a seguinte sequência de passos: 

 i) Utilização do comando “Clip” para recortar a Carta Geológica e a 

Hidrológica de acordo com o limite estadual do Piauí. 

 ii) Desmembramento da coluna referente aos estratos na Carta 

Hidrogeológica. 

 iii) Utilização do comando “Selection” para selecionar os códigos referentes a 

cada aquífero. 

 iv) Utilização do comando “Dissolve” para agrupar todos os códigos dos 

aquíferos. 

4.4.5 Produtos Gerados 

 i) Shapefile poligonal com as áreas individuais dos aquíferos. Mapas com as 

áreas individuais, aflorantes e não aflorantes. 

 ii) Tabela síntese dos resultados. 

4.5 DETERMINAÇÃO DO TOPO E DA BASE DOS AQUÍFEROS E CÁLCULO DA 

ESPESSURA DOS AQUÍFEROS. 

 Consiste na espacialização e estimativa do topo, base e espessura para cada 

um dos aquíferos a partir da elaboração de um Modelo Digital do Terreno e das 

características litológicas de cada poço. 

4.5.1 Levantamento dos poços com litologia (SIAGAS e Petrobras) 

 Para a elaboração desta etapa foi realizada: 

 i) Uma pesquisa bibliográfica sobre a litologia da BSP. 

 ii) Utilização da Carta Litoestratigráfica da BSP produzida pela Petrobrás com 

autoria de Vaz et. al (2007). 

 iii) Identificação e download no SIAGAS dos poços que continham 

informações sobre a litologia. 
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 iv) Elaboração de uma planilha contendo as informações sobre o código 

SIAGAS, as coordenadas dos poços, os nomes dos estratos e seus respectivos 

valores de topo e base. 

4.5.2 Produtos Gerados 

 i) Arquivo em forma planilha contendo os poços com seus respectivos 

estratos, valores de topo e base, e localização. 

 ii) Mapa da malha amostral dos poços do SIAGAS com perfil litoestratigráfico. 

4.5.3 Procedimento Operacional do Modelo Digital do Terreno (MDT) 

 Foi realizada a seguinte sequência de passos:  

 i) Levantamento Sistemático Brasileiro ao Milionésimo. Foi realizado o 

download dos arquivos na base de dados geoespaciais do IBGE, são arquivos 

shapefile pontuais contendo as coordenadas e os valores das cotas topográficas, 

shapefile do tipo lineares contendo a localização e valores das curvas de nível, e 

arquivos lineares contendo a localização dos cursos d’água. 

 ii) Utilização do comando “Clip” para recortar as cotas topográficas, as curvas 

de nível e os cursos d’água de acordo com o limite estadual do Piauí. 

 iii) Utilização do comando “Merge” para unir em um único arquivo as curvas 

de nível. 

 iv) Foi utilizado o comando “Topo to Raster” para integrar a cota topográfica, a 

curva de nível e os cursos d’água dentro do limite estadual do Piauí. 

4.5.4 Produto Gerado 

 i) Mapa com o Modelo Digital do Terreno MDT gerado. 

4.5.5 Integração do MDT aos poços selecionados 

 i) Utilização do comando “Excel to Table” para converter a planilha em uma 

tabela própria do software ArcGIS. Utilização do comando “Display XY Data” para 

converter a tabela própria em um arquivo shapefile do tipo pontual. 

 ii) Fusão das informações contidas no shapefile pontual com as informações 

contidas no Modelo Digital do Terreno. 

4.5.6 Produto Gerado 
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 Nesta etapa o produto gerado foi um arquivo shapefile pontual contendo os 

poços com a ordem dos estratos, os valores de topo e base dos aquíferos e o valor 

da cota topográfica, para a correção dos valores de topo e base. 

4.5.7 “Krigagem” 

 A “Krigagem” consiste na interpolação dos valores do topo dos aquíferos de 

acordo com as seguintes etapas: 

 i) Seleção dos valores do topo para cada um dos aquíferos. 

 ii) Utilização do comando “Kriging” para cada um dos aquíferos. 

4.5.8 Validação 

 Calculou-se o Erro Padrão para a krigagem do topo de cada aquífero e a 

correlação entre o valor real do topo (retirado do SIAGAS) e o valor estimado pela 

krigagem. 

4.5.9 Produto Gerado  

 i) Mapas da krigagem individual da espacialização do topo de cada aquíferos. 

 ii) Mapas de Erro Padrão. 

4.5.10 Determinação da espessura dos aquíferos 

 A espessura dos aquíferos foi realizada a partir das seguintes etapas: 

 i) Ordenamento dos aquíferos no sentido superfície – fundo. 

 ii) Utilização da premissa pela qual o topo do aquífero subjacente é a base do 

aquífero sobrejacente. 

 iii) Subtração: Topo do aquífero sobrejacente – Topo do aquífero subjacente = 

Estimativa da Espessura do Aquífero Sobrejacente. 

 iv) Para essa subtração foi utilizado o comando “Raster Calculator”. 

 v) Condicionante de espessura: Espessura estimada aquífero 

sobrejacente/Espessura máxima aquífero sobrejacente (cf. PETROBRÁS – Vaz et 

al. 2007) > 0 e ≤ 1. 

4.5.11 Produto Gerado 

 i) Mapas individuais com a espessura de cada um dos aquíferos. 

 ii) Mapas de verificação da condicionante de espessura para cada aquífero. 
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 ii) Tabelas síntese dos resultados. 

4.5.12 Identificação da captação nos 95 poços amostrados 

 Seguintes etapas: 

 i) Verificação da existência do poço amostrado no SIAGAS. 

 ii) Verificação da existência de poços com dado de captação, ou seja, de qual 

aquífero a água está sendo captada. 

 iii) Verificação da existência de poços com perfil litológico e profundidade no 

SIAGAS para identificação da captação estimada. 

 iv) Verificação da existência de poços sem perfil litológico e com 

profundidade. 

 v) Justaposição dos poços sem perfil litológico, mas com profundidade à 

espessura estimada do(s) aquífero(s) em um determinado poço, pelo método 

proposto. 

 vi) Os poços inexistentes no SIAGAS e sem perfil litológico e profundidade a 

captação será estimada por similaridade na composição hidrogeoquímica. 

4.5.13 Produto Gerado 

 i) Tabela de identificação da captação nos 95 poços amostrados. 

4.6 CARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA DO FLUXO SUBTERRÂNEO E DOS 

AQUÍFEROS 

 Elaborar tabela com os parâmetros hidrodinâmicos considerados no estudo: 

Nível Potenciométrico (NP) e vazão. 

 Krigagem do (NP) por aquífero. 

 Elaboração de mapas e perfis com a direção e o sentido de variação do NP, 

i.e., dos fluxos subterrâneos na BSP/PI. 

 Correlações da SiO2 e Cl- com o NP, e razão rCl/rBr, como indicadoras dos 

fluxos subterrâneos. 

4.7 HIDROGEOQUÍMICA DOS AQUÍFEROS E ADERÊNCIA À SUA DISTRIBUIÇÃO 

TERRITORIAL CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA E 

AVALIAÇÃO DE USOS POTENCIAIS 

4.7.1 Checagem da correção das análises 
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 Em análises hidrogeoquímicas a concentração total dos cátions deve ser 

aproximadamente igual à concentração total de ânions. O desvio percentual desta 

igualdade é determinado pelo coeficiente de erro (e%), através da  Na 

Equação : 

Equação 1. 

 Na Equação 1. e% = coeficiente de erro; r∑p = concentração total de cátions 

(meq/L); r∑n = concentração total de ânions (meq/L). 

 Para um coeficiente de erro não superior a 10, a análise pode ser considerada 

correta (FEITOSA et al., 2008). 

4.7.2 Caracterização e classificação hidrogeoquímica e usos potenciais das 

águas subterrâneas 

 Para classificar a água de acordo com os íons dominantes foram utilizados os 

diagramas triangulares de Piper e o diagrama de Schoeller-Berkaloff, 

confeccionados a partir do programa computacional QualiGraf. 

 Avaliação da qualidade das águas para fins de irrigação (calculado pelo 

software QualiGraf), utilizando a Razão de Adsorção de Sódio (RAS), a 

condutividade elétrica da água (CE) e o total de sólidos dissolvidos (TDS) 

(Tchobanoglous e Schroeder, 1987). Na+, Ca2+ e Mg2+ são dados em miliequivalente 

por litro (meq/L): 

Equação 2. 

 CE e TSD indicam risco de salinização. EC e RAS utilizados conjuntamente 

indicam risco de redução da permeabilidade/velocidade de infiltração da água no 

solo. 

4.8 INTEGRAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DOS AQUÍFEROS 

ESPACIALIZADOS COM A COBERTURA E O USO DA TERRA NA BSP/PI 

4.8.1 Procedimentos 

 i) Distribuição espacial dos 1150 poços utilizados na identificação de topos, na 

determinação da espessura dos aquíferos e da captação de água. 
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 ii) Sobreposição dessa distribuição com o Mapa do Monitoramento da 

Cobertura e Uso da Terra no Brasil do IBGE, adaptado por geoprocessamento para 

a BSP/PI. 

4.8.2 Produto Gerado 

 i) Mapa de cobertura e uso da terra e poços especializados na BSP/PI. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS AFLORANTES E NÃO-AFLORANTES 

 Trata-se aqui do objetivo específico i) Individualização dos aquíferos por 

geotecnologia, incluindo a identificação das áreas aflorantes e não-aflorantes. 

5.1.1 Espacialização da amostragem realizada 

 Cabe ressaltar que os poços da amostragem realizada e os resultados 

analíticos das águas, constantes da coluna I do Fluxograma da Abordagem 

Geotecnológica Proposta na Tese (Figura 33), serão discutidos após o 

desenvolvimento e discussão dos resultados da etapa geotecnológica do trabalho. 

 No APÊNDICE III está o quadro com os 95 poços suas coordenadas, 

município, código SIAGAS e código nessa tese. 

 A Figura 34 apresenta a localização dos 95 poços amostrados, sendo 22 

poços no município de Teresina, 48 poços no município de Picos e seu entorno, 25 

poços nos municípios situados na Mesorregião do Gurguéia. 
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Figura 34 - Localização dos 95 poços amostrados na BSP/PI. 

 

Elaboração própria.  
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 A Figura 35 mostra o local dos 95 poços em relação ao semiárido na BSP/PI. 

Figura 35 - Localização dos 95 poços amostrados com relação a região semiárida 

na BSP/PI. 

 

Elaboração própria.  
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 A amostragem foi realizada originalmente no projeto do CETEM para atender 

a necessidade de avaliar a qualidade das águas subterrâneas de abastecimento 

municipais das duas mais importantes regiões demográficas do Piauí (Teresina e 

Picos), já na região do Gurguéia a intenção era de verificar a qualidade com vistas a 

expansão da cultura de grãos. 

 A disposição dos poços colocou o desafio central deste estudo que foi o de 

expandir as informações sobre a qualidade das águas subterrâneas, em termos não 

só de potabilidade, como também da hidrogeoquímica e a sua vinculação às 

diferentes formações geológicas/aquíferos. 

 O posicionamento dos poços na Figura 35 mostra o aspecto crítico da 

ausência dos dados de qualidade da água para a esmagadora maioria dos 

municípios na BSP/PI e, sobretudo, na sua região de maior demanda, ou seja, no 

semiárido, tornando mais importante os resultados desta tese. 

5.1.2 Individualização dos aquíferos por geotecnologia 

 A Figura 36 apresenta os mapas resultantes da metodologia proposta para a 

individualização dos aquíferos e de suas áreas específicas aflorantes e não 

aflorantes na BSP/PI. 
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Figura 36 - Mapas com as áreas aflorantes e não aflorantes para cada aquífero na 

BSP/PI. 

 

Elaboração própria.   
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Na descrição da área de estudo na Figura 26 foi apresentado o mapa 

elaborado nesta tese a partir do shapefile Domínios Hidrogeológicos do Brasil ao 

Milionésimo da CPRM (DINIZ et al., 2014) constando apenas as áreas aflorantes 

dos aquíferos. 

 Os mapas da Figura 36 mostram a área inteira de cada aquífero na BSP/PI, 

pois considera não somente a área aflorante como também a não aflorante. A 

Tabela 5.1 apresenta essas áreas. 

 Tabela 3 - Áreas total, aflorante e não aflorante, dos aquíferos na BSP/PI  

Aquífero 

Área Estimada (km2) 
% da Área 

Aflorante 

Aflorante 
Não 

Aflorante 
Total 

% 

na  

BSP/PI 

Na 

BSP/PI 

A
q

u
íf

e
ro

 

Barreiras 4.040 - - - 4.040 2% 2% 100% 

Areado 917 - - - 917 0% 0% 100% 

Sambaíba 999 - - - 999 1% 1% 100% 

Sardinha 2.681 - - - 2.681 1% 1% 100% 

Corda 3.123 - - - 3.123 2% 2% 100% 

Pastos Bons 1.707 - - - 1.707 1% 1% 100% 

Pedra de Fogo 15.868 3.403 19.271 9% 8% 82% 

Piauí 45.585 21.425 67.010 32% 22% 68% 

Poti 37.983 71.764 109.747 52% 18% 35% 

Longá 19.514 112.549 132.063 62% 9% 15% 

Cabeças 42.258 132.172 174.430 82% 20% 24% 

Pimenteiras 13.978 174.547 188.525 89% 7% 7% 

Serra Grande 23.404 188.534 211.938 100% 11% 11% 

 Elaboração própria a partir da individualização das áreas aflorantes e não 

aflorantes. 
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 Observa-se um gradiente decrescente das áreas não aflorantes e total da 

base para o topo da coluna estratigráfica sedimentar. Isso é de se esperar por se 

tratar de uma sinéclise, assim como a forma das áreas aflorantes seguindo a da 

borda leste da BSP no PI. A não existência de um gradiente regular base-topo deve-

se a processos geológicos e geomorfológicos de superfície, sendo um dos 

testemunhos de sua ação os depósitos coluviais e eluviais mostrados na Figura 28 

do item área de estudo. 

 Evidentemente, a extensão da área aflorante remete diretamente a aspectos 

relacionados a, entre outros: 

 i) Área de recarga dos aquíferos, pois os aquíferos com áreas aflorantes mais 

expressivas tem uma capacidade maior de receber águas meteóricas. 

 ii) Vulnerabilidade dos aquíferos, pois aquíferos com maiores extensões de 

áreas aflorantes remetem a contatos mais intensos com ambientes antropizados 

 iii) Qualidade dos aquíferos, pois os aquíferos com menores áreas aflorantes 

geralmente tem uma capacidade maior de preservar suas características naturais. 

 Em linhas gerais a disposição da estratigrafia da BSP/PI indica grosso modo, 

o depocentro das formações/aquíferos em direção e sentido geral para oeste, ou 

seja, o vale do rio Parnaíba, condicionando a própria direção dos fluxos 

subterrâneos, tempo de residência das águas nos aquíferos e as características da 

vazão dos poços. Essas questões serão melhor discutidas na sequência. 

5.2 ESTIMATIVA DO TOPO E DA ESPESSURA DOS AQUÍFEROS 

 Trata-se aqui do objetivo específico ii) determinação de topo e base dos 

aquíferos para o cálculo das suas espessuras. 

5.2.1 Levantamento dos poços com litologia e construção do Modelo Digital do 

Terreno - MDT 

 Levantou-se no SIAGAS os poços com litologia (2.126) e sua justaposição à 

carta litoestratigráfica da Petrobrás, gerou um arquivo contendo os poços com seus 

respectivos estratos, valores de topo e base, e localização. O número total de poços 

foi de 1150 (Figura 37) com um total de 1849 informações, considerando que um 

poço pode ter mais de um estrato.  
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Figura 37 - Poços com perfil litoestratigráfico no SIAGAS (1150 poços, 1849 

informações). 

 

Elaboração própria.   
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 A maior parte dos poços levantados está concentrada nas regiões de 

Teresina e Picos, com uma densidade menor de poços no setor N-NE sobretudo no 

limite com o Ceará, mas, especialmente, no setor S-SO no limite com o Maranhão, 

na região do vale do Gurguéia. 

 A estimativa do topo de cada aquífero é um elemento essencial na 

metodologia preconizada nesta tese para a definição da espessura. Por outro lado, o 

valor do topo precisa ser normalizado pela cota do terreno ao nível do mar (NM). 

Entretanto, tendo em vista que dos 1150 poços com perfil litoestratigráfico apenas 

257 tinham dado de cota, foi necessário a construção do MDT para obter as cotas 

faltantes e, ainda, substituir as cotas existentes para padronizar a origem da cota ao 

NM. 

 A Figura 38 mostra o MDT construído conforme a metodologia descrita 

anteriormente. O MDT confirma que mais de 90% das altitudes são inferiores a 600 

m em relação ao NM, destes somente cerca de 50% tem altitudes inferiores a 300m, 

e as maiores altitudes de cerca de 900 m estão nas chapadas de bordura da BSP/PI 

e da região do Gurguéia. 
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Figura 38 - Modelo Digital do Terreno do estado do Piauí. 

 

Elaboração própria.   
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5.2.2 Elaboração da krigagem para a interpolação do topo dos aquíferos 

 O método geoestatístico estimador da krigagem foi utilizado porque nossas 

variáveis regionalizadas topo, base e espessura de aquífero possuem continuidade 

espacial, portanto, tornando possível, a partir de valores observados, a estimativa de 

valores para pontos sem dados da variável considerada.  

 O algoritmo da krigagem ordinária foi utilizado porque considera a média 

flutuante ou móvel por toda a área, i.e., ela não exigir conhecimento nem 

estacionaridade da média sobre toda área estudada (ANDRIOTTI, 2003). 

 A krigagem leva em consideração distância entre amostras e o seu 

agrupamento. Estimativas de variáveis regionalizadas são sempre afetadas por 

erros e é necessária a avaliação da precisão da estimativa (nessa tese considerada 

como a validação da krigagem realizada), portanto, o sucesso da krigagem se deve 

à possibilidade de se obter também um mapa da incerteza associada à estimativa 

(YAMAMOTO et al., 2013). Neste estudo, o mapa de erro padrão da krigagem (EP) 

corresponde a um mapa de incertezas das estimativas de altura do topo construído 

com base na krigagem ordinária. Ainda, deve haver, também, uma correlação 

estatística significativa, entre os dados krigados, ou seja, estimados, e os valores 

observados, no caso aqueles do SIAGAS.  

 A Tabela 4 apresenta a distribuição dos topos, entre aflorantes e não-

aflorantes disponíveis no SIAGAS. 
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Tabela 4 - Relação percentual entre cotas negativas (<NM) e positivas (>NM) e o 

caráter aflorante e não-aflorante das N=1527 informações de topos disponíveis no 

SIAGAS relativas a 1052 poços com perfil litoestratigráfico. (*) 100% dos topos com 

cota negativa eram não-aflorantes 

Aquífero 

Cota 

negativa 
Cota positiva 

Positiva 

Total 

Total 

Geral (*) Não 

Aflorante 

Aflorante 

Sim % Não % 

Pedra de Fogo 1 30 94% 2 6% 32 33 

Piauí 
 

129 77% 39 23% 168 168 

Poti 5 90 81% 21 19% 111 116 

Longá 8 70 64% 39 36% 109 117 

Cabeças 12 241 69% 108 31% 349 361 

Pimenteiras 21 213 81% 51 19% 264 285 

Serra Grande 19 206 48% 222 52% 428 447 

Total 66 979 67% 482 33% 1461 1527 

Elaboração própria 

 A Tabela 4 mostra que todos os topos negativos, i.e., abaixo do NM corrigido 

pelo MDT, correspondem a topos não-aflorantes de aquíferos (n=66). Eles 

representaram cerca de 4% do total de informações dos topos disponíveis no 

SIAGAS (n=1527). 96% dos topos apresentaram cotas positivas (>NM) distribuídos 

entre aflorantes (67%) e não-aflorantes (33%). Portanto, o conjunto amostral de 

dados apresentou uma representatividade aceitável entre aflorantes e não-

aflorantes, considerando o número total de observações. Por outro lado, a 

predominância de topos positivos aflorantes é indicativa de poços pouco profundos, 

relativamente ao conjunto amostral de poços. Esse aspecto será discutido na 

sequência. 
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 A Tabela 5 sintetiza os resultados das krigagens realizadas para a estimativa 

dos topos de cada um dos aquíferos. 

 As Figuras 39 a 45 mostram a interpolação por krigagem dos topos de cada 

aquífero (esquerda) e o erro padrão da krigagem (direita). 
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Tabela 5 - Krigagens realizadas para a determinação dos topos de cada um dos aquíferos e análise de correlação entre os valores 

estimados e os do SIAGAS. EP = erro padrão da krigagem. N=1527 informações de topos disponíveis no SIAGAS relativas a 1052 

poços com perfil litoestratigráfico. 

Aquífero N 

Topo SIAGAS Topo Krigagem EP Predito x Observado 

Min Máx Min Máx Min Máx Krigagem x SIAGAS R Pearson 

Pedra de fogo 33 -13 293 1 197 1 21 70,607+0,52*x 0,75 

Piauí 168 7 543 1 525 1 28 80,0456+0,652*x 0,86 

Poti 116 -168 488 -4 435 2 42 98,5931+0,6384*x 0,79 

Longá 117 -341 402 -324 344 2 41 81,7832+0,7682*x 0,87 

Cabeças 361 -486 606 -484 598 1 33 156,3659+0,5427*x 0,75 

Pimenteiras 285 -1018 600 -874 574 1 38 108,0575+0,7139*x 0,82 

Serra Grande 447 -1434 630 -1468 628 2 68 86,4311+0,814*x 0,86 

 
1527 

        

Elaboração própria. 

 



105 

 Os dados da tabela mostram que a krigagem realizada apresentou resultados 

aceitáveis e adequados ao propósito de sua realização, ou seja, de estimar os topos 

dos aquíferos.  

 O erro padrão máximo da krigagem dos topos (valores estimados dos topos) 

foi baixo, representando de 5 a 12% dos valores máximos projetados em metros 

para os topos dos poços. 

 A correlação (estatística r Pearson p<0,05) entre os valores estimados por 

krigagem e àqueles constantes do SIAGAS pode ser classificada como de média a 

alta – entre 0,75 (aquífero Pedra de Fogo) e 0,87 (aquífero Longá) -, o ótimo teórico 

seria um valor igual a 1.  

 A Tabela 5 mostra gradientes crescentes do topo para a base da sequência 

sedimentar, tanto para os valores “mínimos” (topos negativos são sempre não 

aflorantes), quanto para “máximos” (topos positivos podem ser aflorantes ou não 

aflorantes dependendo de estarem ou não acima do NM), de ambos conjuntos de 

dados, os do SIAGAS e os estimados por krigagem. O gradiente dos “mínimos” 

(negativos não aflorantes) aparentemente mais regular, e seguindo a estratigrafia e 

o mergulho geral do pacote sedimentar na direção e sentido (Leste -> Oeste) do vale 

do rio Parnaíba, tomado aqui como referência geomorfológica atual. 

 A maior parte das altitudes máximas dos topos foi inferior a 600m NM, limiar 

de aproximadamente 90% das cotas topográficas, e as médias de altitudes das 

formações/aquíferos sedimentares foi inferior a 300m NM, limiar cobrindo cerca de 

45% da BSP/PI (MDT na Figura 38). Esses aspectos serão discutidos na sequência 

no tópico tratando das espessuras dos aquíferos. 

 Na discussão sobre as figuras das krigagens dos topos ressalta-se que, 

conforme dito anteriormente, a krigagem leva em consideração a distância entre 

amostras e o seu agrupamento.  

 a) O aquífero Pedra de Fogo mais ocidental na BSP/PI krigada (Figura 39), 

apresentou krigagem com alta descontinuidade de áreas e maior concentração de 

poços na região de Teresina. Todos os topos foram positivos, i.e., acima do NM (a 

maior parte aflorante, com alguns não-aflorantes por estarem subjacentes à 

formações jurássicas superiores e cretáceas inferiores – fms. Pastos Bons e Corda), 

com o EP aumentando com os valores do topo (amplitude de EP 96 m, mas 
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correspondendo a apenas 11% do maior valor de topo, cf Tabela 5). Topos maiores 

no Vale do Gurguéia e mais baixos na região de Teresina. 
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Figura 39 - Aquífero Pedra de Fogo. Krigagem de topos e erro padrão (EP). 

 

Elaboração própria 
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 b) O aquífero Piauí (Figura 40) apresentou um comportamento similar, mas 

com uma menor descontinuidade, com um domínio da krigagem no limite com o 

Maranhão, mas um hiato entre o Vale do Gurguéia e a região de Teresina. A 

amplitude de EP 72 m, mas apenas 5% do maior valor de topo. 
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Figura 40 Aquífero Piauí. Krigagem de topos e erro padrão (EP). 

 

Elaboração própria 
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 c) A krigagem do aquífero Poti (Figura 41) não apresenta descontinuidade e, 

em relação aos dois antecedentes, foi elaborada com um front de poços avançando 

de Oeste para as áreas centrais da BSP, mostrando valores negativos de topos 

(poços não-aflorantes) na região de Teresina. Topos maiores no Gurguéia e 

menores em Teresina, com EP aumentando com os topos; amplitude de EP 67 m, 

mas apenas 10% dos valores máximos dos topos krigados. 
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Figura 41 - Aquífero Poti. Krigagem de topos e erro padrão (EP). 

 

Elaboração própria 
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 d) O front de poços do aquífero Longá (Figura 42) avança mais para Leste, 

rareando os poços no limite com o Maranhão (Oeste da BSP/PI). Ao contrário dos 

aquíferos anteriores, a distribuição N-S dos topos é mais regular, com valores 

negativos (não aflorantes) dos topos maiores do que os positivos, e com EP 

diminuindo com o aumento dos topos; amplitude de EP 142 m, mas apenas 12% dos 

valores máximos dos topos krigados. 
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Figura 42 - Aquífero Longá. Krigagem de topos e erro padrão (EP). 

 

Elaboração própria. 
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 e) A geometria da krigagem de topos do aquífero Cabeças (Figura 43), além 

do avanço da maior disponibilidade de poços/informações para o Leste, apresenta 

como singularidade os valores positivos dos topos serem maiores do que os 

negativos, i.e., apresenta menor amplitude absoluta positivo-negativo, devido a 

ocupar uma maior área na bacia e ter áreas aflorantes mais próximas da borda 

Leste. EP diminuindo com o aumento dos topos; amplitude EP 171 m, mas apenas 

6% dos valores máximos. 
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Figura 43 - Aquífero Cabeças. Krigagem de topos e erro padrão (EP). 

 

Elaboração própria. 
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 f) A krigagem do aquífero Pimenteiras (Figura 44) avançando para mais ao 

Leste apresenta maior concentração de poços na região de Picos. No mais as 

características são similares àquelas do Cabeças, com topos negativos maiores do 

que os positivos (aumentando a amplitude absoluta entre eles), com EP diminuindo 

com o aumento dos topos; amplitude EP 198 m, mas apenas 7% dos valores 

máximos. 
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Figura 44 - Aquífero Pimenteiras. Krigagem de topos e erro padrão (EP). 

 

Elaboração própria. 
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 g) O aquífero Serra Grande (Figura 45), o mais ao Leste, assim como o 

Pimenteiras, também apresenta uma krigagem com concentração de poços na 

região de Picos. Os topos negativos maiores do que os positivos (e a maior 

amplitude absoluta observada entre eles), EP reduzindo inversamente aos valores 

dos topos; amplitude EP 183 m, mas apenas 11% dos valores máximos. 

 



119 

Figura 45 - Aquífero Serra Grande. Krigagem de topos e erro padrão (EP). 

 

Elaboração própria. 
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 Em síntese, além dos gradientes já mencionados observados na Tabela 5, os 

aquíferos da base da sequência estratigráfica na BSP/PI Grupos Serra Grande e 

Canindé - Serra Grande, Pimenteiras (aquitarde), Cabeças, Longá (aquitarde) e, 

menos acentuadamente o Poti – apresentaram uma krigagem a partir, no geral, de 

um número maior de poços, resultando em maior continuidade N-S e L-O, 

abrangendo uma maior área de distribuição dos topos da bacia. Ainda, apresentam 

uma maior amplitude dos valores absolutos topos negativos-topos positivos. Os 

aquíferos mais recentes do Grupo Balsas (Piauí e Pedra de Fogo) foram mais 

descontínuos na krigagem e restritos aos limites com o Maranhão com concentração 

dos poços na região de Teresina. Nas krigagens realizadas o aquífero Poti, 

representaria uma transição entre os dois comportamentos observados. 

5.2.3 Determinação e espacialização da espessura dos aquíferos 

 a) Determinação da espessura dos aquíferos 

 A determinação da espessura considera a premissa pela qual o topo do 

aquífero subjacente é a base do aquífero sobrejacente. Então, a espessura de um 

aquífero sobrejacente é igual ao topo deste aquífero – topo do aquífero subjacente. 

 Com a finalidade de evitar incongruências, foi usada a premissa, aqui 

denominada ‘condicionante de espessura’, a qual considera que a razão entre a 

espessura estimada do aquífero sobrejacente e a sua espessura máxima indicada 

na Carta Estratigráfica da Petrobrás (VAZ et al., 2007) deva estar contida entre os 

limites > 0 e ≤ 1. 

 Na estimativa da espessura foram utilizados os 1052 poços com 1527 

informações da krigagem de topos. Deste conjunto foram selecionados 401 poços 

com 506 informações, considerando apenas aqueles com perfil litoestratigráfico e 

mais de um aquífero (eliminado, quando o caso, o último estrato inferior). Para fins 

de comparação, esse mesmo universo foi aplicado aos poços/informações 

correspondentes no SIAGAS.  

 A Tabela 6 sintetiza o conjunto amostral utilizado para a determinação da 

espessura dos aquíferos. Após a aplicação da ‘condicionante de espessura, esse 

valor reduziu para 495 informações do SIAGAS (98% do total inicial) e 432 

informações dos valores estimados por krigagem de topos (85% do total inicial). O 

valor mais baixo para a estimativa realizada deve-se ao aquífero Longá para o qual 
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somente 44% das informações atenderam à condicionante formulada. Sem esse 

valor a média dos estimados atendendo à condição seria de 95%. O aquífero Serra 

Grande foi incluído apenas com os dados de sondagens da PETROBRÁS e, 

portanto, apresentarem conjuntamente as profundidades (topos) do embasamento e 

do topo do aquífero. 

Tabela 6 - Universo amostral utilizado na determinação da espessura dos aquíferos 

após a aplicação da ‘condicionante de espessura’ para dados de poços estimados a 

partir da krigagem de topos e do SIAGAS. N=506 informações de 401 poços do 

conjunto dados utilizados para a krigagem de topos 

Aquífero 
Espessura SIAGAS Espessura estimada 

Não Sim Total % Não Sim Total % 

Pedra de Fogo 
 

23 23 100% 2 21 23 91% 

Piauí 
 

15 15 100% 1 14 15 93% 

Poti 1 45 46 98% 2 44 46 96% 

Longá 
 

105 105 100% 59 46 105 44% 

Cabeças 3 75 78 96% 4 74 78 95% 

Pimenteiras 7 232 239 97% 6 233 239 97% 

Serra Grande 
 

14 14 100% 
    

Total 11 495 506 98% 74 432 506 85% 

Elaboração própria. 

 Vê-se abaixo na Tabela 7, de forma sintética, os resultados das estimativas 

das espessuras estimadas. 
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Tabela 7 - Espessura dos aquíferos constantes do SIAGAS e àquela estimada pela krigagem de topo após aplicação da 

‘condicionante de espessura’ proposta nessa tese. Razões com o valor máximo indicado pela PETROBRÁS (VAZ et al., 2007) – 

SIAGAS/PETROBRÁS (S/P) e Estimado/PETROBRÁS (E/P). N=509 informações de 401 poços do conjunto dados utilizados para 

a krigagem de topos 

Aquíferos 
SIAGAS Estimado PETROBRÁS Razão 

N Mínimo Máximo N Mínimo Máximo Máximo S/P E/P 

Pedra de Fogo 23 9 124 21 1 72 240 0,52 0,30 

Piauí 15 20 236 14 5 99 340 0,69 0,29 

Poti 45 24 277 44 2 314 320 0,87 0,98 

Longá 105 10 221 46 2 218 220 1,00 0,99 

Cabeças 75 6 347 74 1 332 350 0,99 0,95 

Pimenteiras 232 12 317 233 1 254 320 0,99 0,79 

Serra Grande 14(*) 31 861 
   

930 0,93 
 

Elaboração própria. 
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 A análise de correlação estatística (r de Pearson p<0,05) realizada entre as 

espessuras SIAGAS e a Estimada por krigagem de topos foi positiva e significativa 

para todos os aquíferos.  

 Os valores das razões entre os resultados obtidos aplicando a ‘condicionante 

de espessura’ proposta, tanto aos dados SIAGAS quanto àqueles estimados, sugere 

a aproximação ao depocentro dos aquíferos (os valores próximos a 1 indicam 

aderência ao valor máximo de espessura descrito pela PETROBRÁS)  dos grupos 

Serra Grande e Canindé, na direção e sentido geral Leste-Oeste da BSP/PI, 

acompanhando a estratigrafia e mergulho dos estratos. Cunha (1986) e Góes (1995) 

destacam que a BSP apresenta pacotes de rochas sedimentares que atingem a 

espessura de até 3.500m na sua porção central (estado do Maranhão). O somatório 

das espessuras máximas descritas pela PETROBRÁS (VAZ et al., 2007), incluindo o 

aquífero Serra Grande é de 2.720m. 

 a) Espacialização das espessuras dos aquíferos 

 A seguir são descritas as figuras com a estimativa da espessura (1527 

informações de 1052 poços) realizada por diferença algébrica entre topos proposta, 

e àquelas com a aplicação da ‘condicionante de espessura’ (Figuras 46 a 51, “a” e 

“b” e Figura 52 aquífero Serra Grande), bem como a sua distribuição espacial. 

Relembrando que as espessuras negativas e as espessuras positivas 

eventualmente acima dos valores máximos definidos pela PETROBRÁS (Figuras 

“a”), constituem incongruências corrigidas pela ‘condicionante de espessura’ 

(Figuras “b”). 

 A discussão das figuras será feita a partir da comparação das espessuras 

estimadas para os aquíferos utilizando a ‘condicionante de espessura’ proposta, com 

os mapas das áreas aflorantes e não-aflorantes dos aquíferos (cf. Figura 36) e 

outros resultados já apresentados e discutidos. 

 a) Apenas 9% do aquífero Pedra de Fogo estão localizados na BSP/PI. 91% 

das espessuras estimadas para o aquífero atenderam a ‘condicionante de 

espessura’ (cf. Tabela 6). Ele apresenta 8% da área aflorante de aquíferos na 

BSP/PI, e 82% dele é aflorante (cf. Tabela 3). Entretanto, a sua área aflorante na 

região do Gurguéia não atende a ‘condicionante de espessura’ (Figuras 46 “a” e “b”) 

devido às poucas informações disponíveis no SIAGAS prejudicando a krigagem dos 
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topos nessa região, melhor na região de Teresina (cf. Figura 46 “a”). Ele apresenta 

uma interrupção/hiato de ocorrência entre as duas regiões. 
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Figura 46 - Mapa da espacialização da espessura e sua condicionante no aquífero Pedra de Fogo. 

 

Elaboração própria. 
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 b) 32% do aquífero Piauí estão localizados na BSP/PI. 93% das espessuras 

estimadas para o aquífero atenderam a ‘condicionante de espessura’ (cf. Tabela 6). 

As suas espessuras (Figura 47) reduzem com a declividade S-N da BSP na região 

do Gurguéia e N-S na região de Teresina. Ele apresenta o maior percentual da área 

aflorante entre os aquíferos na BSP/PI, 22% e 68% dele é aflorante (cf. Tabela 3). 

Como já observado para a estimativa de topos, ele (assim como o aquífero Pedra de 

Fogo) apresenta uma interrupção/hiato de ocorrência entre as duas regiões 

.
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Figura 47 - Mapa da espacialização da espessura e sua condicionante no aquífero Piauí. 

 

Elaboração própria. 
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 c) 52% do aquífero Poti estão localizados na BSP/PI. 96% das espessuras 

estimadas para o aquífero atenderam a ‘condicionante de espessura’ (cf. Tabela 6). 

As suas espessuras (Figura 48) reduzem com a declividade S-N da BSP na região 

do Gurguéia e N-S na região de Teresina. Ele apresenta 18% da área aflorante dos 

aquíferos na BSP/PI, mas apenas 35% dele é aflorante (cf. Tabela 3). Ao contrário 

dos aquíferos Pedra de Fogo e Piauí, ele é contínuo na direção N-S e, portanto, não 

apresenta a interrupção/hiato de ocorrência entre as duas regiões observada nos 

aquíferos anteriores. 
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Figura 48 - Mapa da espacialização da espessura e sua condicionante no aquífero Poti. 

 

Elaboração própria. 
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 d) 62% do aquífero Longá estão localizados na BSP/PI. Apenas 44% das 

espessuras estimadas para o aquífero atenderam a ‘condicionante de espessura’ (cf. 

Tabela 6). As suas espessuras (Figura 49) tendendo para maiores valores a oeste. 

Ele apresenta 9% da área aflorante dos aquíferos na BSP/PI, mas apenas 15% dele 

é aflorante (cf. Tabela 3). Ele é contínuo na direção N-S e, portanto, não apresenta a 

interrupção/hiato de ocorrência entre a região do Gurguéia e a de Teresina. 
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Figura 49 - Mapa da espacialização da espessura e sua condicionante no aquífero Longá. 

 

Elaboração própria. 
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 e) 82% do aquífero Cabeças estão localizados na BSP/PI. 95% das 

espessuras estimadas para o aquífero atenderam a ‘condicionante de espessura’ (cf. 

Tabela 6). As suas espessuras (Figura 50) aumentam no sentido geral L-O, 

aparentemente subjacente, mas aflorante na região do Gurguéia. Ele representa 

20% da área aflorante dos aquíferos na BSP/PI, mas apenas 24% dele é aflorante 

(cf. Tabela 3). Ele é contínuo na direção N-S, mas com uma forte reentrância do seu 

limite aflorante entre a região do Gurguéia e a de Teresina. 
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Figura 50 - Mapa da espacialização da espessura e sua condicionante no aquífero Cabeças. 

 

Elaboração própria. 
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 f) 89% do aquífero Pimenteiras estão localizados na BSP/PI. 97% das 

espessuras estimadas para o aquífero atenderam a ‘condicionante de espessura’ (cf. 

Tabela 6). As suas espessuras (Figura 51) aumentam no sentido geral L-O, 

subjacente para oeste, mas aflorante ao longo de toda parte central da bacia na 

direção N-S. Ele representa apenas 7% da área aflorante dos aquíferos na BSP/PI, 

e apenas 7% dele é aflorante (cf. Tabela 3). 
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Figura 51 - Mapa da espacialização da espessura e sua condicionante no aquífero Pimenteiras. 

 

Elaboração própria. 
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 g) 100% do aquífero Serra Grande estão localizados na BSP/PI e 11% 

apenas é aflorante. 100% das espessuras estimadas para o aquífero atenderam a 

‘condicionante de espessura’ (cf. Tabela 6). Por ser o aquífero mais basal, as 

espessuras foram calculadas a partir dos dados da PETROBRÁS, considerando a 

diferença entre o topo/profundidade do embasamento e o topo do aquífero. Os 

valores variaram entre um mínimo de 31 m, (com média de cerca de 100m) no limite 

Leste da BSP/PI, onde o Serra Grande aflora, e 861m (com média de cerca de 

714m) no limite oeste da BSP/PI (Figura 52). 
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Figura 52 - Mapa da espessura estimada para o aquífero Serra Grande. 

 

Elaboração própria.  
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5.2.4 Controle geomorfológico/topográfico e tectônico/estrutural das 

espessuras dos aquíferos 

 As espessuras dos aquíferos refletem os aspectos geomorfológicos e 

estruturais na BSP/PI. 

 a) Controle Geomorfológico/topográfico 

 A alternância de afloramentos das formações geológicas que compõem a 

BSP se faz na direção N-S e o mergulho dessas camadas ocorre para oeste, em 

direção ao centro da bacia (LIMA; AUGUSTIN, 2010). 

 Em subsuperfície a relativa pequena espessura (cerca de 3.400m) da coluna 

de sedimentos e ampla distribuição dos sedimentos são atribuídas a uma lenta 

subsidência (CUNHA, 1986). Segundo Araújo et al. (2012) as falhas associadas ao 

Lineamento Transbrasiliano LTB controlaram a formação e o preenchimento 

sedimentar de grabens precursores à sinéclise paleozoica do Parnaíba (540-

520Ma).  

 Após o término do Ciclo Brasiliano (Cambro-Ordoviciano), por subsidência 

termomecânica, os grabens foram preenchidos pelo progressivo afundamento ao 

longo das faixas tectonicamente instáveis, a partir do final do Ordoviciano (CAPUTO; 

LIMA, 1984). 

 A pouca deformação dos pacotes sedimentares no interior dessa bacia e sua 

posição mais baixa no relevo, após a reativação que soergueu seus rebordos, 

tiveram também influência sobre a evolução do relevo, pois favoreceram o 

encaixamento e formação da calha hoje ocupada pelo rio Parnaíba, a partir da qual 

o entalhe do relevo tem se processado (LIMA; AUGUSTIN, 2010). Mendes (1971) 

em um corte topográfico na porção centro-norte do Piauí (latitude aprox. de 4°S) 

mostrou mergulhos das camadas das formações sedimentares de 11° a 8°. 

 A unidade geomorfológica do rio Parnaíba é formada por uma vasta superfície 

arrasada por processos de erosão generalizados em diversas cotas altimétricas de 

relevo, no entanto, essas cotas sempre se situam entre 50 e 300 metros. Nas zonas 

topograficamente rebaixadas se encontram importantes sistemas de drenagens 

afluentes ao Parnaíba, tais como Longá, Poti, Canindé, Piauí (Ecology Brasil e Ouro 

Preto Òleo e Gás, 2016). 
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 A unidade geomorfológica do rio Gurguéia se situa no sudeste do Piauí. O 

vale do rio é um extenso vale encaixado retrabalhado por processos de erosão 

regressiva em meio às Chapadas do Alto Parnaíba apresentando direção 

aproximada SSW-NNE e um desnivelamento total em torno de 200 a 350m (Ecology 

Brasil e Ouro Preto Òleo e Gás, 2016). 

 Alguns cortes geológico-topográficos realizados da calha do Rio Parnaíba em 

direção aos limites da Bacia do Parnaíba revelam que, apesar do efeito importante 

da sequência sedimentar sobre a morfologia da bacia, a região passou, em toda a 

sua história geológica, por um processo de entalhamento natural da rede de 

drenagem Lima e Augustin (2010).  

 A Figura 53 mostra os diferentes perfis utilizados na discussão sobre o 

controle geomorfológico/topográfico das espessuras dos aquíferos. 
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Figura 53 - Localização dos perfis utilizados na discussão sobre o controle 

geomorfológico/topográfico das espessuras dos aquíferos. 

 

Elaboração própria.  
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 O hiato na ocorrência das formações/aquíferos Pedra de Fogo e Piauí no 

perfil central L-O é coincidente com a grande confluência dos principais rios 

afluentes do rio Parnaíba nessa região (Figura 4.9 sobre a hidrografia da área de 

estudo), resultando em intenso histórico de erosão e dissecação, com maior 

rebaixamento, caracteristicamente na bacia do rio Canindé. A presença descontínua 

das formações Poti e Longá sotopostas a formações jurássica superior (Fm. Pastos 

Bons) e cretácea inferior (Fm. Corda) e, sobretudo, de depósitos colúvio-eluviais, 

são testemunhos desses processos, como mostra o perfil da Figura 54. 

Figura 54 - Perfil 3-4 da Figura 53 utilizando o MDT elaborado nessa tese. 

 

Elaboração própria, de acordo com Lima e Augustin (2010). 

 A região apresenta intenso desgaste e dissecação das formas de relevo. 

Remarcável, o Vale do Rio Gurguéia é um extenso vale encaixado retrabalhado por 

processos de erosão regressiva em meio às Chapadas do Alto Parnaíba nos quais a 

estrutura geológica comanda sua evolução. Isso pode ser observado no perfil da 

Figura 5.22. 
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Figura 55 - Perfil 7-8 da Figura 53. Perfil topográfico entre as cidades piauienses de 

São Raimundo Nonato e Ribeiro Gonçalves, com direção aproximada SE-NW. 

 

Fonte: Ecology Brasil; Ouro Preto Òleo e Gás, 2016  

 O perfil da Figura 56 corrobora o predomínio da Fm. Piauí na região do 

Gurguéia, da depressão do rio Parnaíba em direção aos chapadões mais 

conservados com maior encaixamento dos vales fluviais, demonstrando maior 

controle estrutural e resistência das rochas aos processos desnudacionais/erosivos 

que atuaram e continuam a atuar em relação à intensa atuação desses processos 

no compartimento dos Baixos Planaltos do Médio-Baixo Parnaíba (LIMA E 

AUGUSTIN, 2010). 

Figura 56 - Perfil 5-6 da Figura 53 utilizando o MDT elaborado nessa tese. 

 

Elaboração própria, de acordo com Lima e Augustin, 2010. 

 O perfil da Figura 57 mostra que a alternância de afloramentos das formações 

geológicas que compõem a BSP se faz na direção norte-sul e que o mergulho 

dessas camadas ocorre para oeste, em direção ao centro dessa bacia. A Fm. Serra 

Grande apresenta as maiores altitudes da bacia, correspondendo à borda leste 

soerguida formando um extenso planalto tipo cuesta.  
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Figura 57 - Perfil 1-2 da Figura 53 utilizando o MDT elaborado nessa tese. 

 

Elaboração própria, de acordo com Lima e Augustin (2010). 

 b) Controle Estrutural 

 Estruturas grabenformes, geradas num sistema de riftes do final do 

Proterozoico (início do Paleozoico), no substrato da Bacia do Parnaíba, teriam 

controlado o depocentro inicial dessa bacia (OLIVEIRA E MOHRIAK, 2003). 

 São reconhecidos diversos eventos de reativação no Fanerozóico, tanto no 

embasamento cristalino aflorante como nas bacias que recobrem o LTB (CHAMANI 

et al. 2012). Segundo Moraes Neto et al. (2013) as feições mais notáveis imageadas 

por sísmica e modelagem gravimétrica na BSP/PI são os grabens sotopostos aos 

estratos paleozoicos, os quais configuram calhas sedimentares alongadas na 

direção NE-SW, claramente controladas por feixes de falhas subverticais ancoradas 

no embasamento cristalino. Os grabens mais proeminentes podem alcançar 4.800 

metros de profundidade (ainda não perfurados). Então, a sequência fanerozoica da 

BSP estaria assentada sobre rochas proterozoicas e/ou depósitos cambrianos. As 

reativações mais recentes estão indicadas pela presença de soleiras de diabásio de 

idade jurássica (Fm. Mosquito) intrudidas nos sedimentos paleozoicos. Seções 

sísmicas que cobrem o traçado principal do LTB na BSP/PI, mostram os estratos 

sedimentares paleozoicos deformados, mas sobretudo os estratos sotopostos a 

esses (as do Gr. Jaibaras), exibindo estruturas em flor positivas, falhas reversas e 

dobras que sugerem movimentação transpressiva ao longo daquela zona de 

cisalhamento frágil, Figura 58 retiradas de Moraes Neto et al. (2013).  
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Figura 58 - Calhas encaixadas no embasamento cristalino ao longo do Lineamento 

Transbrasiliano (LTB). Seção sísmica com arquitetura dos grabens ao longo do 

Lineamento Transbrasiliano (LTB). 

 

Fonte: Moraes Neto et al. (2013).  



145 

 Chandrasekhar et al. (2009), publicaram estudo de levantamento geofísico em 

área através do Lineamento Senador Pompeu:  

Um alteamento do embasamento paralelo ao LTB, refletindo uma 
irregularidade na geometria original da bacia, correspondendo ao 
arco marginal definindo a bordura SE da BSP/PI. A porção mapeada 
na zona da borda da bacia está localizada em profundidades rasas 
(da superfície até cerca de 500 m). O estudo mostrou um gráben fino 
a SE, com espessura média de cerca de 2 a 3 km, compartimentado 
pelo Lineamento Senador Pompeu e a expansão das formações 
sedimentares para o interior da BSP para SW. Os autores sugerem 
que a zona do aquífero identificado tenha ligações com o rio 
Parnaíba, fluindo a uma distância de cerca de 300 km NW da região 
de estudo. A presente análise sugere que várias falhas que cruzam 
os diques / intrusivos se encontram na subsuperfície, o que configura 
um ambiente favorável ao acúmulo e à transferência de água 
subterrânea ao longo do ambiente sedimentar. 

 

5.2.5 Efeito dos aspectos geomorfológicos e estruturais sobre a espessura dos 

aquíferos 

 O exposto acima procurou demonstrar os principais aspectos geomorfológicos 

e a estruturais que exercem influência sobre as formações/aquíferos na BSP/PI. A 

questão é se essa influência afeta as espessuras dos aquíferos, de forma a invalidar 

as estimativas realizadas.  

 A análise das espessuras evidencia a maior suscetibilidade das formações 

superiores da coluna estratigráfica da BSP/PI aos processos erosivos 

denudacionais, dissecações do relevo etc., atuantes na unidade geomorfológica das 

superfícies aplainadas da bacia do Rio Parnaíba e da ampla forma erosiva do vale 

do Rio Gurguéia; afetando, sobretudo, as Fms. Pedra de Fogo e Piauí, parcialmente 

as Fms. Poti e Longá, ou seja, aquelas cujas áreas aflorantes no limite Oeste e na 

porção centro-oeste da BSP/PI, representam a maior parte dos aquíferos aflorantes 

(cf. Tabela 3). As duas primeiras apresentaram as menores razões entre as suas 

espessuras máximas estimadas e àquelas máximas possíveis descritas pelas 

sondagens da PETROBRÁS (Tabela 7), provavelmente devido à erosão. 

 Processos erosivos atingem também as unidades geomorfológicas das 

chapadas do Alto Parnaíba (SE e NO), bem como das cuestas do limite SE da 

BSP/PI, formando áreas entalhadas pela drenagem com vales encaixados, 

elevações sulcadas etc. Portanto, esses aspectos afetam também as 

formações/aquíferos mais antigos de Serra Grande, Pimenteiras e Cabeças, 
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parcialmente as Fms. Poti e Longá, na porção centro-leste da BSP/PI, ou seja, 

aquelas cujas áreas aflorantes no limite Leste e na porção centro-leste da BSP/PI, 

representam a maior parte dos aquíferos aflorantes (cf. Tabela 3). Essas 

apresentaram as maiores razões entre as suas espessuras máximas estimadas e 

àquelas máximas possíveis descritas pelas sondagens da PETROBRÁS (Tabela 7), 

provavelmente devido à resistência à erosão.  

 A ênfase sobre os processos geomorfológicos/topográficos procede, tendo 

em vista o valor médio relativamente baixo da profundidade dos poços na BSP/PI.  

 A Tabela 8, apresenta os valores médios da profundidade de poços aflorantes 

e não aflorantes, e do total do conjunto de 1590 informações provenientes de 1050 

poços utilizados no cálculo da krigagem de topos. São apresentadas também razões 

entre as médias de poços aflorantes e não aflorantes, e entre a média geral e a 

espessura máxima dos aquíferos medida pela PETROBRÁS. 
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Tabela 8 - Profundidade média de poços na BSP/PI (1050 poços, 1590 informações). Ngeral=número total de informações; 

Naf=número poços aflorantes; Nnaf=número poços não aflorantes; MAf=média poços aflorantes; MNaf=média poços não 

aflorantes; Mgeral=média geral; P=profundidade máxima dos aquíferos em sondagens da PETROBRÁS. 

Aquifero 
Profundidade (m) 

Ngeral Naf Nnaf MAf MNaf Mgeral Mgeral/P Maf/Mnaf 

Formação Pedra de Fogo 39 35 4 161±153 145±142 159±151 0,7 1,1 

Formação Piauí 195 153 42 117±85 146±147 124±102 0,4 0,8 

Formação Poti 123 99 24 198±174 240±203 206±180 0,6 0,8 

Formação Longá 124 81 43 221±167 366±144 272±173 1,2 0,6 

Formação Cabeças 377 259 118 177±183 297±196 215±195 0,6 0,6 

Formação Pimenteiras 289 223 66 159±66 466±282 229±195 0,7 0,3 

Formação Serra Grande 443 210 233 150±68 237±207 196±163 0,2 0,6 

Total 1590 1060 530 
     

Elaboração própria 
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 No conjunto considerado de poços, 67% ou seja 2/3 são aflorantes, os quais 

correspondem a menor percentagem em área na BSP/PI (cf. Tabela 3 e figs. 46 a 

52), portanto, apresentam a maior densidade de poços, aumentando a 

representatividade espacial dos valores médios da tabela. 

 As profundidades médias dos poços aflorantes podem ser explicadas pela 

geomorfologia/topografia. Relembrando que o MDT (cf. Figura 38) mostra 90% das 

altitudes na BSP/PI inferiores a 600 m NM, mas destas somente 50% são inferiores 

a 300m NM, e que as chapadas têm altitudes de 900m NM.    

 Os poços aflorantes e não aflorantes têm profundidades estatisticamente 

diferentes (teste t-Student p<0,05). Exceto para a Fm. Pedra de Fogo, a razão 

Maf:Mnaf entre as médias das profundidades dos poços aflorantes e não aflorantes, 

mostra maiores profundidades nos não aflorantes. A média geral (Mgeral) a rigor 

também poderia ter uma explicação estritamente vinculada aos processos 

superficiais.  

 Aspecto essencial é o das espessuras máximas dos estratos descritos na 

Carta Estratigráfica da PETROBRÁS (Vaz et al., 2007) – cf. Figura 24 da descrição 

da área de estudo – excluindo o basal Gr. Serra Grande, apresentarem amplitude de 

valores entre 220m (Fm. Longá) e 350 (Fm. Cabeças) com um valor médio de 298m. 

No SIAGAS 124m a 347m (média 254m), e nos valores estimados pelo método 

proposto nessa tese 72m a 332m (média 215m) – cf. Tabela 8. A razão Mgeral:P, 

entre a média geral das profundidades dos poços e a espessura dos estratos 

indicada pela PETROBRÁS é, exceto a Fm. Longá, inferior a 1. Poços profundos de 

até 953m foram observados no SIAGAS em pequeno número e, evidentemente, se 

referem a poços atravessando vários aquíferos. 

 O coeficiente de variação (CV) da Mgeral foi entre 64% e 95%, um valor que 

consideramos aceitável para o tipo de modelagem a que se propôs esse estudo. 

Mas, sobretudo, reflete uma regularidade nas variações das profundidades e das 

espessuras dos aquíferos. Reforçando a lógica de mergulhos relativamente baixos 

(8º-11º, conforme já descrito anteriormente) com espessuras crescentes no sentido 

do centro da BSP.  

 O controle estrutural se manifesta sobretudo de forma positiva, quando se 

considera o processo intrusivo de caráter básico em diques e soleiras, como áreas 
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de acumulação e condutos da água subterrânea no interior da bacia, e a 

acumulação de sedimentos em grabens nas zonas de bordura da BSP/PI. Rejeitos 

de falhas, fraturamento de blocos, dobramentos etc., não parecem afetar as 

espessuras aqui descritas de forma a invalidar possíveis prognósticos estimativos, 

como o em foco, i.e., a lógica é a dos mergulhos das formações com espessuras 

crescentes de leste para oeste em direção ao seu depocentro, sem interferência 

tectônico-estruturais que invalidem o modelo proposto. 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DA CAPTAÇÃO (AQUÍFERO) NOS POÇOS E SUA 

ESPACIALIZAÇÃO 

 Trata-se aqui do objetivo específico iii) Identificação da Captação (Aquífero) 

nos Poços e sua Espacialização. 

 No SIAGAS constam 29.435 poços no Estado do Piauí (mais de 21.000 na 

BSP/PI), sendo 24.209 com profundidade declarada e destes somente 5.743 tendo 

captação (aquífero captado) conhecida (declarada), 83% na BSP - acesso em 

07/08/2018. Portanto, o objetivo específico agora é a ampliação do conjunto de 

poços com captação conhecida e a sua espacialização na BSP/PI, empregando a 

metodologia proposta nessa tese. Para tanto, retomamos o conjunto de dados 

usados para a determinação da espessura dos aquíferos constantes do SIAGAS e 

para aquela estimada pela krigagem de topo, após aplicação da ‘condicionante de 

espessura’ proposta nessa tese. 

 A partir daquele conjunto foi realizado um exercício utilizando 338 poços, os 

únicos atendendo à “condicionante de espessura” – cadastrados no SIAGAS e 

estimados pelo método proposto para o cálculo da espessura dos aquíferos –com 

perfil litoestratigráfico descrito e profundidade do poço declarada no SIAGAS (um 

total de 723 informações). 

 O resultado do exercício mostrou que em 212 dos 338 poços (63%), a 

captação (aquífero captado) declarada no SIAGAS e aquela estimada pelo método 

proposto foram coincidentes. 

 Dos 126 poços restantes, no SIAGAS 81 constavam apenas com a 

localização georreferenciada e a profundidade, sem a declaração da captação 

(aquífero). Portanto, no exercício realizado o método de estimação da captação 
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resultou em um ganho de cerca de 25% na informação de captação para o conjunto 

testado. 

 Aqui relembramos que o fator limitante para uma mais completa ampliação da 

espacialização da captação (aquífero) reside na ausência de informação sobre o 

perfil litoestratigráfico dos poços; apenas 1.150 poços na BSP/PI possuem essa 

informação a qual, porém, tornou possível a determinação dos topos e a 

subsequente estimativa da espessura dos aquíferos, guia para definição da 

captação através da informação da profundidade dos poços. 

 A Figura 59 mostra a espacialização discriminada por aquífero a partir do 

exercício realizado. A Figura 59 apresenta a ampliação da espacialização 

incorporando os poços aflorantes com apenas um aquífero, resgatados no universo 

dos 1.150 no SIAGAS com perfil litoestratigráfico. 

 A Figura 60 adiciona ao conjunto ampliado da Figura 24b, os poços restantes 

(160 poços) dos 1.150, aos quais seria aplicado um tratamento individual para 

verificar possíveis incongruências de caráter localizado vis-à-vis o cenário do 

entorno. 
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Figura 59 - Espacialização discriminada por aquífero e ampliação da mesma com os poços aflorantes com apenas um aquífero. 

 

Elaboração própria. 
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Figura 60 - Espacialização da captação considerando o conjunto total de 1.150 

poços de possível identificação do aquífero captado. 

 

Elaboração própria.  
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5.4 CARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA E HIDROGEOQUÍMICA DOS 

AQUÍFEROS E ADERÊNCIA À SUA DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL 

 Este item atende ao objetivo específico iv) Caracterização Hidrodinâmica e 

Hidrogeoquímica dos Aquíferos e Aderência à sua Distribuição Territorial 

5.4.1 Identificação da captação nos 95 poços amostrados 

 A identificação da captação (aquífero captado) nos 95 poços amostrados no 

estudo CETEM, considerou as etapas apresentadas e discutidas abaixo. 

 Verificação do cadastro do poço amostrado no SIAGAS. Nessa etapa foi 

constatado que 22 poços não estavam cadastrados, ou seja, 23% do total de 95 

poços. Considerando que os poços amostrados são de responsabilidade 

institucional (prefeituras no geral) é um número alto, mesmo que não haja 

obrigatoriedade de cadastrar no SIAGAS, no mínimo o órgão estadual de outorga 

deveria informar ao SIAGAS, ou seja junto à CPRM. 

 Verificação do cadastro de poços com dado de captação, ou seja, de qual 

aquífero a água está sendo captada. Apenas 3 dos 73 poços cadastrados   

possuíam a informação da captação diretamente declarada/cadastrada. 

 Verificação da existência de poços com perfil litológico e profundidade no 

SIAGAS para identificação da captação estimada. Dos 70 poços cadastrados e com 

captação declarada, apenas 10 possuíam a informação sobre o seu perfil 

litoestratigráfico e a sua profundidade permitindo, portanto, a identificação da sua 

captação através do SIAGAS. 

 Verificação da existência de poços sem perfil litoestratigráfico e com 

profundidade. Os 60 poços restantes não apresentavam perfil litoestratigráfico, 

porém 46 dentre eles apresentavam dados de profundidade, sendo passíveis de 

identificação da captação através do método proposto nessa tese. Isso porque, 

esses poços estão situados em uma área de domínio litoestratigráfico e de 

espessuras conhecido e, portanto, a captação poderia ser estimada. 

 Os 14 restantes, juntamente com os 22 que não estavam declarados no 

SIAGAS, num total de 36 poços, poderiam ter suas profundidades medidas e, assim, 

serem agregados ao grupo anterior. 

 A Tabela 9 sintetiza a abordagem para a identificação da captação nos 95 

poços amostrados no Projeto CETEM.  
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Tabela 9 - Identificação da captação nos 95 poços amostrados 

Captação 

Aflorante Captação não identificável 

Sim Não Total 
Inexistente 

no SIAGAS 

Sem Perfil 

Litológico e sem 

profundidade 

Cabeças 4 1 5 
  

Longá 3 2 5 
  

Piauí 3 4 7 
  

Pimenteiras 1 5 6 
  

Poti 0 9 9 
  

Serra Grande 9 18 27 
  

Total 20 39 59 22 14 

Elaboração própria. 

5.4.2 Caracterização hidrodinâmica 

 a) Parâmetros hidrodinâmicos 

 Na tese decidimos pela utilização dos parâmetros hidrodinâmicos, Nível 

Potenciométrico (NP) e Vazão dos poços de produção. As razões para isso foram: (i) 

a caracterização hidráulica das classes dos aquíferos da BSP/PI utilizando o elenco 

de parâmetros hidrodinâmicos proposto por Diniz et al. (2014) e proveniente do 

Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo da CPRM, já foi mostrada na Figura 

25 da área de estudo; (ii) o NP agrega e reproduz melhor os aspectos geológicos e 

geomorfológicos/topográficos enfatizados na abordagem geotecnológica na escala 

utilizada; (iii) e a vazão de estabilização, além de maior regularidade, está presente 

em maior número de informações no SIAGAS. A Tabela 10 apresenta a síntese 

estatística destes parâmetros para todos os aquíferos, aflorantes, não aflorantes e 

geral, na BSP/PI. 
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Tabela 10 - Parâmetros Hidrodinâmicos Nível Potenciométrico (m) e Vazão (m3/h) 

dos poços na BSP/PI. As informações utilizadas correspondem aos 1150 poços da 

krigagem de topos. 

 

Elaboração própria. 

 A tendência do NP é ser maior nos aquíferos aflorantes e, dentre esses, maior 

nos aquíferos da base da coluna sedimentar (aquíferos Cabeças, Pimenteiras e 

Serra Grande). 

 A razão para o maior NP nos aquíferos aflorantes é devido a que, sendo o NP 

calculado pela diferença entre a cota topográfica e o nível estático dos poços, as 

suas cotas ao NM são mais altas. 

 De uma maneira geral, observa-se na tabela que a vazão é maior no conjunto 

dos poços não aflorantes devido, sobretudo ao confinamento/maior pressão a que 

está sujeita a água. 

 b) Krigagem do (NP) por aquífero 

Aflorante Nível Potenciométrico (m) Vazão (m3/h)

Aquifero N Min Máx Média DP Min Máx Média DP

Pedra de Fogo 4 175 346 243 81 0 22 7 10

Piauí 39 67 291 111 50 2 20 10 5

Poti

Longá 5 51 250 175 80 2 7 4 2

Cabeças 177 54 590 246 107 0 180 14 22

Pimenteiras 6 180 295 263 44 1 21 9 9

Serra Grande 182 4 543 270 87 0 100 7 9

Não Aflorante Nível Potenciométrico (m) Vazão (m3/h)

Aquifero N Min Máx Média DP Min Máx Média DP

Pedra de Fogo 6 146 218 170 26 3 58 32 23

Piauí 10 59 263 120 65 3 79 18 23

Poti 2 50 81 66 22 8 9 9 1

Longá

Cabeças 97 32 366 223 55 0 600 102 169

Pimenteiras 5 171 382 267 80 0 70 26 31

Serra Grande 205 -131 596 223 64 0 290 18 35

Geral Nível Potenciométrico (m) Vazão (m3/h)

Aquifero N Min Máx Média DP Min Máx Média DP

Pedra de Fogo 10 146 346 199 63 0 58 22 22

Piauí 49 59 291 113 53 2 79 11 12

Poti 3 50 94 75 23 8 180 66 99

Longá 5 51 250 175 80 2 7 4 2

Cabeças 274 32 590 238 93 0 600 45 110

Pimenteiras 11 171 382 265 59 0 70 17 22

Serra Grande 387 -131 596 245 79 0 290 13 26
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 Segundo Lima e Augustin (2010):  

O importante papel do eixo do Rio Parnaíba, constitui, contudo, 
elemento indicador dos processos atuais de elaboração do relevo no 
estado. Isto se dá pelo efeito da calha do rio como nível de base 
regional, com influência inclusive nas áreas cristalinas deprimidas 
semicircundantes da bacia (depressões interplanálticas semiáridas). 
Esse efeito parece ocorrer tanto sobre as águas de escoamento 
superficial, alinhando toda a drenagem com direcionamento em 
direção à sua calha, quanto com relação à água de escoamento 
subterrâneo, uma vez que o mergulho das formações geológicas se 
faz também de forma semicircular para o centro da bacia sedimentar, 
ou seja, de leste/oeste, de sudeste/noroeste e sul/norte. 

 

 A krigagem do NP foi realizada com a finalidade de se verificar o 

comportamento do fluxo subterrâneo das águas na BSP/PI. Para tanto foram 

realizados mapas por krigagem e perfis visando verificar a direção e o sentido de 

variação do NP. Tendo em vista a insuficiência de dados a krigagem somente pôde 

ser realizada para os aquíferos Cabeças e Serra Grande (cf. Tabela 10). 

 As Figuras 61a, 61b e 61c e as Figuras 62a, 62b e 62c mostram a krigagem 

do NP e os perfis N-S e L-O do NP, dos aquíferos Cabeças e Serra Grande, 

respectivamente. 

 As figuras dos dois aquíferos confirmam as principais observações feitas por 

Lima e Augustin (2010), ou seja, que o direcionamento e o sentido das águas 

subterrâneas acompanham o seu mergulho de forma semicircular para o centro da 

BSP/PI, em direção a calha atual do rio Parnaíba. 
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Figura 61 - Mapa da krigagem e perfis do NP calculado com o uso do MDT para o aquífero Cabeças. 

 

Elaboração própria.  
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Figura 62 - Mapa da krigagem e perfis do NP calculado com o uso do MDT para o aquífero Serra Grande. 

 

Elaboração própria. 
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 c) Correlações da SiO2 e Cl- com o NP, e a razão rCl/rBr e a CE, como 

indicadores de fluxos subterrâneos, recarga e origem da água do aquífero 

 Observação: os resultados gerais das análises hidrogeoquímicas estão no 

APÊNDICE IV. 

 A SiO2 em Aquíferos áridos, tropicais, em arenitos e em evaporitos apresenta 

em média 14,6mg/L, 9,8mg/L, 11,9mg/L e 14,6mg/L (HEM, 1989; KRAUSKOPF & 

LOAGUE, 2003; SHVARTSEV, 2008). Valores inferiores àqueles do inventário 

hidroquímico e geográfico elaborado por Lazzerini e Bonotto (2014), o qual permitiu 

avaliar e comparar 322 ocorrências do silício, em águas subterrâneas do país cuja 

concentração média correspondeu a 26,4 mg/L. Esse último valor está bem próximo 

do valor médio encontrado nas 95 amostras analisadas nessa tese na BSP/PI: 

27,34±14,06mg/L.  

 Tendo em vista o número de informações disponíveis (27, cf. Tabela 9), e o 

fato do aquífero Serra Grande ser o basal da sequência sedimentar estudada e, 

portanto, o receptor dos fluxos subterrâneos verticais e laterais das águas na 

BSP/PI, decidimos trabalhar apenas com ele visando as relações estatísticas com o 

NP. 

 A correlação entre as concentrações de SiO2 e NP foi positiva e significativa (r 

de Pearson p<0,01), ou seja, a correlação está sugerindo que os dois parâmetros 

possuem o mesmo comportamento na sua progressão espacial na BSP/PI.  

 Esse resultado precisa ser avaliado em mais detalhe. Quando considerados 

separadamente (i) o conjunto dos poços da área  aflorante do Serra Grande, no 

limite Leste da BSP/PI, aquele de cotas mais altas e, portanto, maiores valores de 

NP; e (ii) o conjunto de poços não aflorantes, em direção ao limite Oeste da BSP/PI, 

aquele de cotas mais baixas e, portanto, menores valores de NP, dois aspectos 

sobressaem: o primeiro, mostra que a média de SiO2 dos poços aflorantes é maior 

do que aquela dos não aflorantes, ou seja, 44,10±13,31mg/L e 27,44±14,09mg/L, 

respectivamente; e, o segundo aspecto, é que essas médias são estatisticamente 

diferentes ao nível de significância de 5% ou 0,05 (teste t-Student p=0,009).  

 Essas observações apontam para a existência de duas populações de 

concentrações de sílica, com as mais altas associadas a processos de hidrólise mais 

superficiais em litofácies areníticos fluviais – deltaicos – plataforma rasa, ricos em 
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sílica. As concentrações mais baixas estariam associadas a processos 

hidrogeoquímicos afetando a sílica proveniente de todas as formações ao longo do 

transporte para o depocentro do aquífero Serra Grande. 

 O cloreto (Cl-) não apresentou correlação estatística com o NP para o 

aquífero Serra Grande. Quando comparadas as concentrações médias do Cl- nas 

partes aflorantes e não aflorantes do Serra Grande – 18,45±11,52mg/L e 

14,10±11,93mg/L, respectivamente – elas não são estatisticamente diferentes (teste 

t-Student p=0,37). O Cl- é um indicador de recarga de aquíferos utilizado mais 

frequentemente em regiões de climas áridos e semiáridos, devido (i) a ser um 

elemento conservativo tendendo a permanecer em solução, e (ii) ao restrito ou 

quase inexistente escoamento superficial e a recarga se dar principalmente por 

infiltração da água da chuva.  

 Com relação à recarga do aquífero Serra Grande, Vasconcelos, Luz e Mourão 

(2012): 

A configuração da zona de recarga do aquífero Serra Grande 
estende-se do sul do Piauí, município de Parnaguá até próximo ao 
município de Parnaíba, no extremo norte do estado, em uma faixa de 
aproximadamente 950 km de extensão e largura de 67km em sua 
porção central, próximo ao município de Picos. 

 

 Pelo exposto, sugerimos que o Cl- presente nas águas do Serra Grande seja 

originário das áreas de recarga de todos os aquíferos na BSP/PI, com uma 

distribuição uniforme na bacia sem apresentar uma tendência de gradiente 

quantificável, em termos de direção e sentido predominantes do fluxo. 

 Ainda apud Vasconcelos, Luz e Mourão (2012): 

Estudos isotópicos desenvolvidos por Batista et al. (1998) na região 
de Picos, caracterizaram as águas subterrâneas do Aquífero Serra 
Grande como paleoáguas... Santiago et al. (1982) verificaram que no 
aquífero Serra Grande ocorre um aumento da salinização das águas, 
à medida que se afasta da zona de recarga, em direção ao interior da 
bacia... Carneiro et al., (1998) não identificaram uma correlação entre 
idades mais antigas e o aumento da salinização pois de maneira 
geral as águas são pouco mineralizadas, diferentemente das demais 
paleoáguas do nordeste brasileiro. 

 

 Nós encontramos valores médios de condutividade elétrica (CE – indicador de 

mineralização/salinização das águas) de 346±183µS/cm e 296±141µS/cm para as 

partes não aflorantes e aflorantes do aquífero Serra Grande, respectivamente. Sem 
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diferença estatística significativa entre os valores (teste t-Student p=0,44). Além dos 

valores da CE serem baixos, indicando água doce pouco mineralizada, assim como 

para o cloreto, não percebemos nenhum gradiente quantificável na variação espacial 

dos valores de CE, à medida que se afasta da zona de recarga do aquífero, na 

borda oriental da BSP/PI em direção ao depocentro do aquífero a Oeste. 

 Cl- e Br- têm comportamento similar. A correlação estatística entre as suas 

concentrações foi positiva e significativa (r de Pearson p<0,01). Assim como o Cl-, o 

Br- é conservativo com forte caráter hidrofílico. Por isso, em teoria, ambos deveriam 

apresentar um gradiente acompanhando o fluxo da água subterrânea. No caso da 

BSP/PI o fluxo é de direção e sentido L-O.  

 Da mesma forma que o Cl-, as concentrações médias do Br- 0,08±0,06mg/L e 

0,09±0,05mg/L, respectivamente para a parte não aflorante e aflorante do aquífero 

Serra Grande, não apresentaram diferenças significativas. Portanto, isso sugere 

uma distribuição uniforme na bacia sem apresentar uma tendência de gradiente 

quantificável.  

 A rCl/rBr foi aplicada na tese na busca de uma indicação da origem da 

salinidade nas águas do aquífero Serra Grande. Os valores médios obtidos para a 

razão foram 452±324 e 473±107, respectivamente para o Serra Grande não 

aflorante e aflorante, sem diferença estatística significativa (teste t-Student p=0,81). 

 Os valores da razão foram próximos daqueles sugeridos por Davis et al. 

(1997, 2001) para aquíferos próximos a regiões costeiras dos EUA, os quais 

apresentam uma razão entorno de 400. Esse resultado faz sentido quando se 

considera o histórico geológico de influência marinha das formações sedimentares 

da BSP/PI, e a mistura de origens entre fluxos intercoluna litoestratigráfica, e o fato 

dos indicadores utilizados via de regra reproduzirem bastante bem a sua 

composição original, além de possíveis aportes atmosféricos marinhos. 

5.4.2 Caracterização hidrogeoquímica 

 a) Escopo  

 A identificação das principais tendências ou grupos hidrogeoquímicos dos 

aquíferos estudados foi realizada por três diagramas: i) Diagrama de Piper; ii) 

Diagrama de Schoeller ou Schoeller-Berkaloff, iii) US Salinity Diagram. 
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 (i) Diagrama de Piper cf. Tutorial software Qualigraf – O estudo de análises 

químicas pode ser facilitado através da utilização de gráficos e diagramas, 

principalmente quando se deseja fazer comparações entre várias amostras de água, 

de um mesmo ponto ou de diferentes pontos. Estas representações gráficas podem 

evidenciar possíveis relações entre íons de uma mesma amostra, ou ressaltar 

variações temporais ou espaciais existentes. O Diagrama de Piper é frequentemente 

utilizado para classificação e comparação de distintos grupos de águas quanto aos 

íons dominantes. 

 (ii) Diagrama de Shoeller e Shoeller-Berkaloff cf. Tutorial Qualigraf – Nos 

diagramas de Schoeller, ou colunas verticais, são traçadas sequência de linhas 

unindo os pontos que representam os valores dos cátions e anions (em meq/L) 

usando uma escala logarítmica. Este tipo de gráfico de barras também é conhecido 

como diagramas Schoeller - Berkaloff. A escala logarítmica não é apropriada para 

observar pequenas diferenças na concentração de cada íon entre diferentes 

amostras de água, mas é útil para representar e observar a relação entre íons 

associados a inclinação das linhas. Facilmente consegue-se distinguir famílias de 

águas (mesmo padrão). 

 (iii) Diagrama SAR (Sodium Adsortion Ration), ou simplesmente Razão de 

Adsorsão de Sódio – RAS, é utilizada, juntamente com a condutividade elétrica, para 

a classificação da água para fins de irrigação. Quanto maior o SAR menos 

apropriada a água será para irrigação. O SAR é uma razão que indica a 

percentagem de sódio contido numa água que pode ser adsorvido pelo solo. A 

classificação das águas para irrigação é determinada pela concentração de alguns 

íons, tais como o sódio, potássio, cloreto, sulfato e borato, e parâmetros como os 

sais dissolvidos, condutividade elétrica e a concentração total de cátions, que 

influenciam de maneira diferenciada no crescimento de cada espécie vegetal. Dentre 

os critérios para classificação da água para fins de irrigação, um dos mais aceitos 

atualmente é a classificação proposta pelo United States Salinity Laboratory (USSL). 

Esta classificação baseia-se na razão de adsorsão de sódio (SAR) e na 

condutividade elétrica da água. 

 b) Aquífero Piauí 

 Os diagramas para o aquífero Piauí são apresentados nas Figuras 63, 64 e 

65. 
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 (i) Classificação hidrogeoquímica das águas do aquífero Piauí. A captação 

dos poços foi estimada pelo método proposto nesta tese. 

 O Diagrama de Piper é utilizado para representar graficamente (único gráfico) 

as composições de cátions e ânions de um grupo de análises. As suas 

concentrações são expressas em porcentagens. O Diagrama de Piper é 

frequentemente utilizado para classificação hidrogeoquímica das águas. 

Figura 63 - Diagrama de Piper com os poços do aquífero Piauí. 

 

Elaboração própria 

 A Figura 63 mostra que os poços 9 e 92 tem a suas águas classificadas como 

Bicarbonatadas Sódicas, representando um total de 29% do aquífero. O poço 78 tem 

a sua água classificada como Sódica Cloretada (14%). Já os poços 74, 81, 90 e 94 

tem as suas águas classificadas como Bicarbonatadas Magnesianas (57%). 

 (ii) Identificação das principais tendências nas concentrações dos principais 

íons das classes hidrogeoquímicas do aquífero Piauí. A captação dos poços foi 

estimada pelo método proposto nesta tese.  
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Figura 64 - Diagrama Schoeller-Berkaloff com os poços do aquífero Piauí. 

 

Elaboração própria 

 Na Figura 64 o poço 92 apresenta uma relação Ca-Mg completamente 

diferente dos demais, ou seja, é o único poço que possui a concentração do 

magnésio menor do que a concentração do cálcio, e, além disso, apresenta a menor 

concentração de SO4. Os poços 9 e 81 apresentam as maiores concentrações de Cl. 

Já o poço 74 apresenta a maior concentração de SO4. 

 (iii) Classificação do risco de salinização das águas do aquífero Piauí quando 

usadas para a irrigação. A captação dos poços foi estimada pelo método proposto 

nesta tese.  
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Figura 65 - Classificação das águas para a irrigação no aquífero Piauí. 

 

Elaboração própria. 

 A primeira consideração diz respeito a diferença entre o número total de 

poços (7) e o número representado no SAR (6), este fato ocorre, pois, o poço 9 teve 

a sua água classificada como C0-S1, e sendo assim, como a classe C0 é nula o 

poço não é plotado no diagrama. 

 Logo em seguida aparece o poço 78 com a classificação C1-S1, ou seja, com 

Risco de Salinização Baixo e Risco de Sódio Baixo. Já os poços 74, 81, 90, 92 e 94 

recebem a classificação C2-S1, isto é, apresentam Risco de Salinização Médio e 

Risco de Sódio Baixo. 

 (iv) Observações entre os diagramas  

 Na comparação das Figuras 63, 64 e 65 é possível observar que os poços 74, 

81, 90, 92 e 94 tem as suas águas classificadas para irrigação com Risco de 

Salinização Médio e Risco de Sódio Baixo (C2-S1). No entanto o poço 92 tem sua 

água hidrogeoquímicamente classificada como Bicarbonatada Sódica destoando-se 
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dos demais (74, 81, 90, 94) que pertencem a classe hidrogeoquímica das águas 

Bicarbonatadas Magnesianas. Ainda é possível observar que os poços 74, 81 e 92 

apresentam concentrações de SO4, Cl e Mg diferente dos demais poços, porém 

essa diferença não foi suficiente para alterar as classificações anteriores. 

 Cabe ressaltar, que de acordo com a classificação hidrogeoquímica, o poço 

78 tem água Sódica Cloretada e classe C1-S1 (Risco de Salinização Baixo e Risco 

de Sódio Baixo) para a utilização na irrigação. 

 c) Aquífero Poti 

 Os diagramas para o aquífero Poti são apresentados nas Figuras 66, 67 e 68. 

 (i) Classificação hidrogeoquímica das águas do aquífero Poti. A captação dos 

poços foi estimada pelo método proposto nesta tese. 

Figura 66 - Diagrama de Piper com os poços do aquífero Poti. 

 

Elaboração própria. 

 A Figura 66 mostra que os poços 80, 85 e 87 tem as suas águas classificadas 

como Bicarbonatadas Magnesianas representando um total de 33% do aquífero Poti. 
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Os poços 4 e 12 tem as suas águas classificadas como Bicarbonatadas Cálcicas 

(22%). Já os poços 3 e 88 tem as suas águas classificadas como Bicarbonatadas 

Sódicas (22%). O poço 5 foi classificado como Bicarbonatado Misto (11%). Por fim o 

poço 79 foi classificado como Cloretado Sódico. 

 (ii) Identificação das principais tendências nas concentrações dos principais 

íons das classes hidrogeoquímicas do aquífero Poti. A captação dos poços foi 

estimada pelo método proposto nesta tese. 

Figura 67 - Diagrama Schoeller-Berkaloff com os poços do aquífero Poti. 

 

Elaboração própria. 

 Na Figura 67 o poço 5 apresenta uma relação Ca-Mg diferente dos demais, 

ou seja, é o único poço que possui a menor amplitude entre a concentração destes 

íons (Ca-Mg). Os poços 3 e 88 apresentam uma relação Ca-Mg distinta, isto é, o 

poço 88 possui a concentração do Magnésio maior do que a do Cálcio, ocorrendo o 

inverso no poço 3. Os poços 3 e 79 tem as menores concentrações de SO4. Os 
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poços 3 e 79 tem as maiores concentrações de Cloreto, e o poço 79 a maior nestes 

poços amostrados. 

 (iii) Classificação do risco de salinização das águas do aquífero Poti quando 

usadas para a irrigação. A captação dos poços foi estimada pelo método proposto 

nesta tese. 

Figura 68 - Classificação das águas para a irrigação no aquífero Poti. 

 

Elaboração própria. 

 A primeira consideração diz respeito a diferença entre o número total de 

poços (9) e o número representado no SAR (8), este fato ocorre, pois, o poço 3 teve 

a sua água classificada como C0-S1, e sendo assim, como a classe C0 é nula o 

poço não é plotado no diagrama. 

 Logo em seguida aparecem os poços 4, 5, 79 e 87 com a classificação C1-

S1, ou seja, com Risco de Salinização Baixo e Risco de Sódio Baixo. 
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 Já os poços 12, 80, 85, e 88 recebem a classificação C2-S1, isto é, 

apresentam um Risco de Salinização Médio e Risco de Sódio Baixo. 

 (iv) Observações entre os diagramas  

 Na comparação das Figuras 66, 67, 68 é possível observar que os poços 4, 5, 

79 e 87 tem as suas águas classificadas para irrigação com um Risco de Salinização 

Baixo e Risco de Sódio Baixo (C1-S1). No entanto, cada um dos poços pertence a 

uma classe hidrogeoquímica distinta, sendo elas respectivamente Bicarbonatada 

Cálcica, Bicarbonatada Mista, Sódica Cloretada e Magnesiana Bicarbonatada. 

Contudo, o poço 5 está muito próximo da classe Bicarbonatada Cálcica devido as 

suas concentrações de Ca-Mg. Cabe ainda ressaltar, que, o poço 79 de acordo com 

a classificação hidrogeoquímica tem água Sódica Cloretada. 

 Já os poços 80, 85 e 88 que estão na classe C2-S1 (Risco de Salinização 

Médio e Risco de Sódio Baixo), estão divididos em duas classes hidrogeoquímicas, 

80 e 85 Bicarbonatada Magnesiana, e o poço 88 Bicarbonatada Sódica, este último 

poço apresenta as maiores concentrações de Mg, Na+K, Cl, SO4, CO3, HCO3. 

 d) Aquífero Longá 

 Os diagramas para o aquífero Longá são apresentados nas Figuras 69, 70 e 

71. 

 (i) Classificação hidrogeoquímica das águas do aquífero Longá. A captação 

dos poços foi estimada pelo método proposto nesta tese. 
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Figura 69 - Diagrama de Piper com os poços do aquífero Longá. 

 

Elaboração própria. 

 A Figura 69 mostra que os poços 15 e 16 tem as suas águas classificadas 

como Bicarbonatadas Mistas representando um total de 40% do aquífero Longá. Os 

poços17 e 25 tem as suas águas classificadas como Cloretadas Sódicas (40%). Já o 

poço 20 tem a sua água classificada como Bicarbonatada Sódica (20%). 

 (ii) Identificação das principais tendências nas concentrações dos principais 

íons das classes hidrogeoquímicas do aquífero Longá. A captação dos poços foi 

estimada pelo método proposto nesta tese. 
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Figura 70 - Diagrama Schoeller-Berkaloff com os poços do aquífero Longá. 

 

Elaboração própria. 

 Na Figura 70 os poços 15 e 16 apresentam concentrações iônicas distintas, o 

poço 15 tem todas as concentrações acima do poço 16, além disso as relações Ca-

Mg são inversas (poço 15 ˄Ca˅Mg e poço 16 ˅Ca˄Mg) e existe uma grande 

amplitude no que diz respeito ao SO4. Os poços 17 e 25 tem concentrações 

semelhantes, entretanto, a concentração de Cl é maior no poço 25. Já o poço 20 

tem concentrações iônicas semelhantes às dos poços 17 e 25, salvo a sua 

concentração de CO3+HCO3 que é superior. 

 (iii) Classificação do risco de salinização das águas do aquífero Longá quando 

usadas para a irrigação. A captação dos poços foi estimada pelo método proposto 

nesta tese. 
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Figura 71 - Classificação das águas para a irrigação no aquífero Longá. 

 

Elaboração própria. 

 A primeira consideração diz respeito a diferença entre o número total de 

poços (5) e o número representado no SAR (1), este fato ocorre, pois, os poços 15, 

17, 20 e 25 tiveram as suas águas classificadas como C0-S1, e sendo assim, como 

a classe C0 é nula o poço não é plotado no diagrama. 

 Logo em seguida aparece o poço 16 com a classificação C1-S1, ou seja, com 

Risco de Salinização Baixo e Risco de Sódio Baixo. 

 (iv) Observações entre os diagramas 

 Na comparação das Figuras 69, 70 e 71 é possível observar que os poços 15, 

17, 20 e 25 tem as suas águas classificadas para irrigação com Risco de Salinização 

Nulo e Risco de Sódio Baixo (C0-S1). No entanto, os poços 17 e 25 pertencem a 

classe hidrogeoquímica Sódica Cloretada, o poço 15 Bicarbonatada Mista e o poço 

20 Bicarbonatada Sódica. Das observações apontadas sobre a Figura 70 (item b) 
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chama atenção a diferença de concentração entre os poços 15 e 16 Ca-Mg (poço 15 

˄Ca˅Mg e poço 16 ˅Ca˄Mg), e a grande amplitude na concentração do SO4. 

 e) Aquífero Cabeças 

 Os diagramas para o aquífero Cabeças são apresentados nas Figuras 72, 73 

e 74. 

 (i) Classificação hidrogeoquímica das águas do aquífero Cabeças. A captação 

dos poços foi estimada pelo método proposto nesta tese. 

Figura 72 - Diagrama de Piper com os poços do aquífero Cabeças. 

 

Elaboração própria. 

 A Figura 72 mostra que os poços 14, 62 e 63 tem as suas águas classificadas 

como Bicarbonatadas Sódicas representando um total de 60% do aquífero Cabeças. 

O poço 54 tem a sua água classificada como Sódica Cloretada (20%). Já o poço 57 

tem a sua água classificada como Bicarbonatada Magnesiana (20%). 
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 (ii) Identificação das principais tendências nas concentrações dos principais 

íons das classes hidrogeoquímicas do aquífero Cabeças. A captação dos poços foi 

estimada pelo método proposto nesta tese. 

Figura 73 - Diagrama Schoeller-Berkaloff com os poços do aquífero Cabeças. 

 

Elaboração própria. 

 Na Figura 73 os poços 14, 62 e 63 apresentam diferenças significativas nas 

concentrações do Ca e do Mg, além disso, no poço 14 a relação Ca-Mg é inversa a 

dos poços 62 e 63 (poço 14 ˄Ca˅Mg e poços 62 e 63 ˅Ca˄Mg). 

 O poço 54 desperta a atenção para sua elevada concentração do Na+K. 

Soma-se a este fato, que a concentração do SO4 é levemente superior a do 

CO3+HCO3. 

 c) Classificação do risco de salinização das águas do aquífero Cabeças 

quando usadas para a irrigação. A captação dos poços foi estimada pelo método 

proposto nesta tese.  
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Figura 74 - Classificação das águas para a irrigação no aquífero Cabeças. 

 

Elaboração própria. 

 A primeira consideração diz respeito a ausência da classe Risco de 

Salinização Nulo e Razão de Adsorção de Sódio Baixa (C0-S1), portanto, não existe 

diferença entre o número de poços (5) e o número plotado (5). 

 Logo em seguida aparece o poço 62 com a classificação C1-S1, ou seja, com 

Risco de Salinização Baixo e Risco de Sódio Baixo. 

 Já os poços 14 e 57 são classificados como Risco de Salinização Médio e 

Risco de Sódio Baixo (C2-S1). 

 As classes C2-S3 e C3-S1 foram observadas pela primeira nesta tese, isto é, 

o poço 63 pertence a classe Risco de Salinização Médio e Risco de Sódio Forte (C2-

S3) e o poço 54 a classe Risco de Salinização Alto e Risco de Sódio Baixo (C3-S1). 

 (iv) Observações entre os diagramas 
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 Na comparação das Figuras 72, 73 e 74 é possível observar que o poço 63 

com Risco de Salinização Médio e Risco de Sódio Forte (C2-S3) tem sua água 

classificada geoquímicamente como Bicarbonatada Sódica, e, além disso, também 

possui a maior amplitude entre as concentrações de Ca-Mg. Já o poço 54 possui um 

Risco de Salinização Alto e Risco de Sódio Baixo (C3-S1) e sua água é Sódica 

Cloretada. 

 Já os poços 14 e 57 que estão na mesma classe Risco de Salinização Médio 

e Risco de Sódio Baixo (C2-S1) são hidrogeoquímicamente diferentes, o 14 é 

Bicarbonatado Sódico e o 57 é Bicarbonatado Magnesiano, ambos com 

concentrações iônicas bem diferentes. 

 f) Aquífero Pimenteiras 

 Os diagramas para o aquífero Pimenteiras são apresentados nas Figuras 75, 

76 e 77. 

 (i) Classificação hidrogeoquímica das águas do aquífero Pimenteiras. A 

captação dos poços foi estimada pelo método proposto nesta tese. 
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Figura 75 - Diagrama de Piper com os poços do aquífero Pimenteiras. 

 

Elaboração própria. 

 A Figura 75 mostra que os poços 44, 55 e 56 tem as suas águas classificadas 

como Bicarbonatadas Sódicas representando um total de 50% do aquífero 

Pimenteiras. Os poços 41 e 42 tem as suas águas classificadas como 

Bicarbonatadas Mistas (33%). Já o poço 58 tem a sua água classificada como 

Sódica Mista (17%). 

 (ii) Identificação das principais tendências nas concentrações dos principais 

íons das classes hidrogeoquímicas do aquífero Pimenteiras. A captação dos poços 

foi estimada pelo método proposto nesta tese. 
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Figura 76 - Diagrama Schoeller-Berkaloff com os poços do aquífero Pimenteiras. 

 

Elaboração própria. 

 Na Figura 76 os poços 55 e 56 não apresentam diferenças significativas entre 

si, porém, quando comparados ao poço 44 as diferenças entre as suas 

concentrações são muito bem definidas, pois, o poço 44 tem todas as suas 

concentrações bem superiores que as dos poços 55 e 56. Já o poço 58 tem um 

lineamento muito próximo dos poços 55 e 56, mas, entretanto, a concentração do 

Ca, do Mg, e do Na+K são inferiores no poço 58. 

 No que tange aos poços 41 e 42, existe uma inversão nas concentrações do 

Cl e do SO4 (poço 41 ˅Cl˄SO4 e poço 42 ˄Cl˅SO4) 

 (iii) Classificação do risco de salinização das águas do aquífero Pimenteiras 

quando usadas para a irrigação. A captação dos poços foi estimada pelo método 

proposto nesta tese. 
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Figura 77 - Classificação das águas para a irrigação no aquífero Pimenteiras. 

 

Elaboração própria. 

 A primeira consideração diz respeito a diferença entre o número total de 

poços (6) e o número representado no SAR (5), este fato ocorre, pois, o poço 58 

teve a sua água classificada como C0-S1, e sendo assim, como a classe C0 é nula o 

poço não é plotado no diagrama. 

 Logo em seguida aparecem os poços 55 e 56 com classificação C1-S1, ou 

seja, Risco de Salinização Baixo e Razão de Adsorção de Sódio Baixa. Já os poços 

41 e 42 são classificados com Risco de Salinização Médio e Risco de Sódio Baixo 

(C2-S1). Cabe ressaltar que o poço 44 é classificado com Risco de Salinização Alto 

e Risco de Sódio Baixo (C3-S1). 

 (iv) Observações entre os diagramas 

 Na comparação das Figuras 75, 76 e 77 é possível observar que o poço 44 

com Risco de Salinização Alto e Risco de Sódio Baixo (C3-S1) tem sua água 

classificada geoquímicamente como Bicarbonatada Sódica, e, além disso, também 
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possui as maiores concentrações iônicas quando comparadas aos poços 55 e 56 

(mesma classe hidrogeoquímica). Em contrapartida, os poços 55 e 56 apresentam 

Risco de Salinização Baixo e Risco de Sódio Baixo (C1-S1), isto é, as elevadas 

concentrações iônicas do poço 44 conduziram uma mudança no Risco de 

Salinização de Baixo para Alto. 

 No que diz respeito aos poços 41 e 42, o comportamento apresentado na 

Figura 76 (item b) não fez com que houvesse uma mudança tanto na classe de risco 

Salinização/Sódio, quanto na classe hidrogeoquímica. 

 g) Aquífero Serra Grande 

 Os diagramas para o aquífero Piauí são apresentados nas Figuras 78, 79 e 

80. 

 (i) Classificação hidrogeoquímica das águas do aquífero Serra Grande. A 

captação dos poços foi estimada pelo método proposto nesta tese. 

Figura 78 - Diagrama de Piper com os poços do aquífero Serra Grande. 

 

Elaboração própria. 
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 A Figura 78 mostra que os poços 36, 39, 40, 43, 50, 51, 52, 66, 67, 68, 70 e 

72 tem as suas águas classificadas como Bicarbonatadas Sódicas representando 

um total de 44% do aquífero Serra Grande. Os poços 27, 28, 30, 38, 59, 61, 65 e 69 

tem as suas águas classificadas como Bicarbonatadas Mistas (30%). Já os poços 

26, 32, 45, 46, 71 e 73 tem as suas águas classificadas como Bicarbonatadas 

Magnesianas (22%). Já o poço 35 é Sódico Misto (4%) 

 (ii) Identificação das principais tendências nas concentrações dos principais 

íons das classes hidrogeoquímicas do aquífero Serra Grande. A captação dos poços 

foi estimada pelo método proposto nesta tese. 

Figura 79 - Diagrama Schoeller-Berkaloff com os poços do aquífero Serra Grande. 

 

Elaboração própria. 

 Na Figura 79 as concentrações iônicas e o lineamento do poço 35 (Sódico 

Misto) não apresentam diferenças significativas quando comparados aos dos poços 

Bicarbonatados Sódicos. Os poços com suas águas classificadas como 

Bicarbonatadas Sódicas apresentam uma variação na proporção da concentração 

do Cl e do SO4, ou seja, não é possível estabelecer um padrão no qual um íon 

sobressaia ao outro. 

 Nos poços classificados como Bicarbonatados Mistos, o poço 38 chama 

atenção, pois, é o único do grupo que apresenta a concentração de Cl 
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significativamente maior que a do Na+K. O poço 61 tem a concentração do SO4 

significativamente menor que a dos demais poços do aquífero. 

 Os poços classificados com águas Bicarbonatadas Magnesianas apresentam 

lineamentos menos uniformes, este fato é decorrente da variação na concentração 

iônica inerente a cada poço. Cabe ressaltar, que o poço 45 apresenta a 

concentração do SO4 maior que a concentração do Cl, além disso, o poço 26 tem a 

maior concentração de Cl do aquífero. 

 (iii) Classificação do risco de salinização das águas do aquífero Serra Grande 

quando usadas para a irrigação. A captação dos poços foi estimada pelo método 

proposto nesta tese. 

Figura 80 - Classificação das águas para a irrigação no aquífero Serra Grande. 

 

Elaboração própria. 

 A primeira consideração diz respeito a diferença entre o número total de 

poços (27) e o número representado no SAR (26), este fato ocorre, pois, o poço 59 
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teve a sua água classificada como C0-S1, e sendo assim, como a classe C0 é nula o 

poço não é plotado no diagrama. 

 Os poços 28, 32, 35, 45, 61, 68, 70 e 72 pertencem a classe de Risco de 

Salinização Baixo e Risco de Sódio Baixo (C1-S1) 

 Os poços 26, 27, 30, 38, 43, 46, 50, 52, 65, 66, 67, 69, 71 e 73 pertencem a 

classe de Risco de Salinização Médio e Risco de Sódio Baixo (C2-S1) 

 O poço 51 é Classificado com Risco de Salinização Médio e Risco de Sódio 

Médio (C2-S2). 

 O poço 40 é Classificado com Risco de Salinização Médio e Risco de Sódio 

Forte (C2-S3). 

 O poço 36 é classificado com Risco de Salinização Médio e Risco de Sódio 

Muito Forte (C2-S4), esta classe foi observada pela primeira vez nesta tese. 

 (iv) Observações entre os diagramas 

 Na comparação das Figuras 78, 79 e 80 é possível observar que os 

poços/classes (USSL) 36/(C2-S4), 40/(C2-S3) e 51/(C2-S2) que apresentam os 

maiores riscos na sua utilização para a irrigação pertencem a classe 

hidrogeoquímica Bicarbonatada Sódica. 

 Os demais poços que estão nas classes de baixo risco para utilização na 

irrigação (C1-S1) e (C2-S1) alternam-se entre as classes hidrogeoquímicas das 

quais pertencem (Figura 79, item b). 

 No que diz respeito aos poços 38, 61, 45 e 26, o comportamento apresentado 

na Figura 79 (item b) não fez com que houvesse uma mudança tanto na classe de 

risco Salinização/Sódio, quanto na classe hidrogeoquímica. 

 A Tabela 11 apresenta a síntese dos resultados da caracterização 

hidrogeoquímica. 
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Tabela 11 - Síntese características hidrogeoquímicas. 

 

Elaboração própria. 

 

Aquífero N Piper Schoeller-Berkaloff SAR

Piauí 7 4 Bicarbonatadas Magnesianas; 2 bicarbonatadas Sódicas; 1  exceção 5 Risco salinização médio e risco Na baixo

1 Sódica Cloretada 1 Risco salinização baixo e risco Na baixo

Poti 9 3 Bicarbonatadas Magnesianas; 2 Bicarbonatadas Cálcica; 1 Bicarbonatada Mista; 1  exceção 4 Risco salinização médio e risco Na baixo

2 bicarbonatadas Sódicas; 1 Sódica Cloretada 4 Risco salinização baixo e risco Na baixo

Longá 5 2 Bicarbonatadas Mista; 1 bicarbonatadas Sódica; 2 Sódica Cloretada 1  exceção 1 Risco salinização baixo e risco Na baixo

1 Risco salinização nulo e risco Na baixo

Cabeças 5 1 Bicarbonatada Magnesiana; 3 bicarbonatadas Sódicas; 1 Sódica Cloretada 1  exceção 1 Risco salinização baixo e risco Na baixo

2 Risco salinização médio e risco Na baixo

1 Risco salinização médio e risco Na forte

1 Risco salinização alto e risco Na baixo

Pimenteiras 6 2 Bicarbonatadas Mistas; 3 bicarbonatadas Sódica; 1 Sódica Mista 2 exceções 2 Risco salinização baixo e risco Na baixo

2 Risco salinização baixo e risco Na baixo

1 Risco salinização alto e risco Na baixo

Serra Grande 27 6 Bicarbonatadas Magnesianas; 12 bicarbonatadas Sódicas; 1  exceção 8 Risco salinização baixo e risco Na baixo

8 Bicarbonatadas mistas; 1 Sódica mista 14 Risco salinização médio e risco Na baixo

1 Risco salinização médio e risco Na médio

1 Risco salinização médio e risco Na forte

1 Risco salinização médio e risco Na muito forte
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 A Tabela 11 mostra a ampla predominância de águas Bicarbonatadas - 40 

Sódicas, 20 Magnesianas, 16 Mistas, 6 Cálcicas -, ou seja, 87% das águas 

amostradas. Com relação ao risco das águas para irrigação, 42 apresentaram risco 

de salinização médio e de Na baixo, 24 foram ambos aspectos baixos e 20 nulo e 

baixo, ou seja, um risco de salinização médio de 44% das amostras, as restantes 

foram baixas nos dois aspectos considerados. Os resultados do Diagrama de 

Schoeller-Berkaloff, mostram que existe poucas exceções às características 

hidrogeoquímicas gerais em cada aquífero. 

 Em síntese, as águas amostradas são águas doce pouco mineralizadas, com 

pH neutro (Média 7,7±0,6, cf. APÊNDICE IV), de baixa capacidade corrosiva e de 

incrustração (Tchobanouglous & Schroeder, 1987), e predominantemente adequada 

à irrigação e ao abastecimento humano.   

5.5 INTEGRAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DOS AQUÍFEROS COM O 

USO DOS SOLOS” 

5.5.1 Qualidade das águas amostradas e risco à saúde humana 

 O sub-projeto “Avaliação da qualidade das águas subterrâneas no Estado do 

Piauí e de seus riscos para a saúde humana”, integrante do Projeto CETEM/MCTI 

“Apoio à Implantação do Campus Avançado do CETEM/MCTI, Teresina – PI” ou 

CATER, caracterizou a água para o consumo humano, quanto à sua composição, à 

presença de contaminantes inorgânicos e biológicos e às propriedades 

organolépticas (Castilhos et al., 2014). Segundo os autores: 

 i) No Sudoeste Piauiense, na Região do Gurguéia, foram escolhidos os 

municípios que apresentavam porcentagem maior ou igual a 10% de área plantada 

de soja no Estado do Piauí, num total de 25 águas subterrâneas em poços públicos. 

Os resultados das análises microbiológicas indicaram que as amostras estão 

impróprias para consumo humano, uma vez que todas apontaram a presença de 

coliformes totais. Ainda, 70% delas apontaram a presença de Escherichia coli, 

evidenciando a contaminação por material fecal. Por essa razão, assinala-se a 

urgência em realizar o tratamento das águas dos municípios estudados. Esta 

contaminação microbiológica, pode ser neutralizada após o tratamento com cloro. 

De uma maneira geral, as análises foram satisfatórias do ponto de vista para fins de 

consumo quanto às substâncias tóxicas, estando de acordo com os padrões 
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preconizados pela Resolução CONAMA 396, Resolução CONAMA 420 e pela 

Portaria 2.914 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008; 2009; 2011). As águas são 

apropriadas para irrigação. 

 ii) No Sudeste Piauiense, na Região de Picos, foram coletadas águas em 48 

poços públicos. Os resultados das análises microbiológicas indicaram que a maioria 

das águas amostradas está imprópria ao consumo humano, uma vez que 38 

amostras indicaram a presença de coliformes totais, e que 16 apontaram a presença 

de Escherichia coli. Esta contaminação microbiológica, pode ser neutralizada após o 

tratamento com cloro. De maneira geral, que as análises foram satisfatórias do ponto 

de vista para fins de consumo quanto às substâncias tóxicas, estando de acordo 

com os padrões preconizados pela Resolução CONAMA 396, Resolução CONAMA 

420 e pela Portaria 2.914 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2008; 2009; 2011). 

 iii) Na Região de Teresina foram coletadas águas em 22 poços públicos. Os 

resultados das análises microbiológicas da área metropolitana mostram que as 

águas amostradas podem ser consideradas de boa qualidade, uma vez que nenhum 

poço indicou presença de Escherichia coli, ainda que quatro tenham apontado a 

presença de coliformes fecais. Esta contaminação microbiológica, pode ser 

neutralizada após o tratamento com cloro. Os resultados das análises 

microbiológicas da área rural indicaram que as águas analisadas, com poucas 

exceções, estão impróprias ao consumo humano se não tratadas. Nas análises 

químicas, Ni e Hg ficaram acima dos limites propostos pela legislação brasileira. No 

caso do Hg, três das quatro amostras analisadas apresentaram teor acima do valor 

orientador. Neste sentido, é importante ressaltar a elevada toxicidade dos referidos 

metais, e repetir as análises para confirmar os resultados. 

 Outras substâncias importantes indicadores da contaminação das águas 

subterrâneas, tais como, Flúor, Nitrato e Fosfato também foram analisadas (cf. 

APÊNDICE IV). (i) Poços não aflorantes: Flúor 0,08±0,05mg/L; NO3 3,24±6,23mg/L; 

PO4 0,11±0,16mg/L. (ii) Poços aflorantes: Flúor 0,06±0,03mg/L; NO3 4,49±4,43mg/L; 

0,09±0,07mg/L. Não apresentaram diferença estatística significativa. Portanto, 

aparentemente, demonstram uma distribuição homogênea na BSP/PI, i.e., sem 

gradientes espaciais aparentes. Esses valores ficaram abaixo dos critérios 

estabelecidos pela legislação brasileira.   
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5.5.2 Sobreposição de camadas: uso da terra e poços espacializados pelo 

método proposto 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2006), diz que os 

conceitos atribuídos à cobertura e ao uso da terra guardam íntima relação entre si e 

costumam ser aplicados alternativamente. Geralmente, as atividades humanas estão 

diretamente relacionadas com o tipo de revestimento do solo, seja ele florestal, 

agrícola, residencial ou industrial. Dados de sensoriamento remoto, fotografias 

aéreas e imagens de satélite, podem ser correlacionados com a cobertura da terra e 

usados para mapear o tema. 

 Sendo assim, de acordo com o IBGE (2017) o principal objetivo do 

Monitoramento da Cobertura e Uso da Terra no Brasil é observar e registrar as 

mudanças ocorridas ao longo do tempo e no território. Estas mudanças são 

espacializadas e quantificadas a cada dois anos, gerando uma contabilidade de 

todas as alterações nas formas de ocupação do país, dentro dos parâmetros 

metodológicos adotados. O IBGE disponibiliza em seu portal 

(https://www.ibge.gov.br/apps/monitoramento_cobertura_uso_terra/v1/) a cobertura 

e uso da terra no Brasil para os anos de 2000, 2010, 2012 e 2014. 

 Nesta tese foi escolhido o ano de 2014 por ser o mais recente e porque é o 

mais próximo do período de amostragem. O recorte espacial é a unidade federativa 

do Piauí, e a área a ser observada é a BSP/PI. 

 Para facilitar a compreensão da relação entre a Cobertura e Uso da Terra no 

Piauí com as possíveis influências antrópicas foi realizada a sobreposição deste 

tema com os poços especializados pelo método proposto nessa tese. Todavia, por 

uma questão de representação gráfica, o produto resultante desta sobreposição foi 

dividido em dois mapas, pois existem 14 classes de cobertura e uso da terra. 

 A Figura 81 apresenta o resultado da sobreposição realizada. 
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Figura 81 - Sobreposição do mapa de Cobertura e Uso da Terra na BSP/PI com os poços espacializados pelo método desta tese. 

 

Elaboração própria. 
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 A legenda da Figura 81 (esquerda) mostra as classes: 

 i) Área Artificial descrita pelo IBGE (2017) como área caracterizada por uso 

urbano, estruturado por edificações e sistema viário, onde predominam superfícies 

artificiais não-agrícolas. Estão incluídas nesta categoria as metrópoles, cidades, 

vilas, áreas de rodovias, serviços e transportes, redes de energia, comunicações e 

terrenos associados, áreas ocupadas por complexos industriais e comerciais e 

edificações que podem, em alguns casos, estar situadas em áreas periurbanas. 

Também pertencem a essa classe as aldeias indígenas e áreas de lavra de 

mineração. No mapa é nomeado como Áreas Artificiais (Urbanas) 

 ii) Área Agrícola descrita pelo IBGE (2017) como área caracterizada por 

lavouras temporárias e lavouras permanentes, irrigadas ou não, sendo a terra 

utilizada para a produção de alimentos, fibras e commodities do agronegócio. Inclui 

todas as terras cultivadas, que podem estar plantadas ou em descanso e as áreas 

alagadas cultivadas. Pode ser representada por zonas agrícolas heterogêneas ou 

extensas áreas de plantations. Inclui também os tanques de aquicultura. No mapa é 

nomeado como Agricultura (Agronegócio) 

 iii) Pastagem com Manejo descrita pelo IBGE (2017) como áreas destinadas 

ao pastoreio do gado e outros animais, com vegetação herbácea cultivada 

(braquiária, azevém, etc.) ou vegetação campestre (natural), ambas apresentando 

interferências antrópicas de alta intensidade. Essas interferências podem a limpeza 

da terra (destocamento e despedramento); eliminação de ervas daninhas de forma 

mecânica ou química (aplicação de herbicidas); gradeação; calagem; adubação; 

entre outras. No mapa recebe o nome de Pastagem (Pecuária Intensiva). 

 A legenda da Figura 81(direita) mostra as classes:  

 i) Pastagem Natural descrita pelo IBGE (2017) como área caracterizada por 

vegetação campestre (natural) sujeita a pastoreio e outras interferências antrópicas 

de baixa intensidade. No mapa recebe o nome de Pastagem Natural 

 ii) Mosaico de Vegetação Florestal com Atividade Agrícola descrita pelo IBGE 

(2017) como área caracterizada pelo predomínio da vegetação florestal associada a 

uma ocupação mista de agricultura, pastagem e/ou silvicultura, na qual não é 

possível uma individualização de seus componentes. No mapa recebe o nome de 

Agricultura + vegetação florestal. 
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 iii) Mosaico de Área Agrícola com Remanescentes Florestais descrita pelo 

IBGE (2017) como área caracterizada por ocupação mista de agricultura, pastagem 

e/ou silvicultura associada a remanescentes florestais, na qual não é possível uma 

individualização de seus componentes. Podem ocorrer, em menor proporção, outras 

formações vegetais (herbáceas e arbustivas). No mapa recebe o nome de 

Agricultura + remanescente florestal. 

 iv) Mosaico de Área Agrícola com Remanescentes Campestres descrita pelo 

IBGE (2017) como área caracterizada por ocupação mista de agricultura, pastagem 

e/ou silvicultura com remanescentes campestres, na qual não é possível uma 

individualização de seus componentes. Podem ocorrer, em menor proporção, 

formações vegetais arbóreas. No mapa recebe o nome de Agricultura + 

remanescente campestre. 
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6 CONCLUSÃO 

 Foi desenvolvida uma abordagem inovadora por meio da geotecnologia 

(tendo por produtos mapas e tabelas-síntese), com grande potencial de extrapolação 

para outras bacias. A partir desta metodologia, pode-se quantificar / mensurar além 

das áreas aflorantes, já conhecidas na literatura, as áreas não-aflorantes. Por se 

tratar de uma sinéclise, observou-se um gradiente decrescente das áreas não 

aflorantes da base para o topo da coluna estratigráfica sedimentar. 

 O modelo digital do terreno se mostrou eficiente para a normalização ao nível 

do mar das cotas topográficas existentes, e para a estimativa das cotas topográficas 

inexistentes. A krigagem foi fundamental para a espacialização e discretização dos 

topos dos aquíferos nos poços do SIAGAS, pois, apresentou baixo erro padrão 

associado às estimativas. A implantação da condicionante de espessura foi 

necessária para determinar a margem de segurança na associação da profundidade 

do poço com a espessura dos aquíferos. Os maiores valores da condicionante 

indicam o depocentro dos aquíferos, na direção e sentido geral Leste-Oeste, 

acompanhando a estratigrafia e o mergulho dos estratos. A espessura estimada está 

diretamente relacionada aos processos endógenos (geotectônicos) e exógenos 

(geomorfológicos) da Bacia Sedimentar do Parnaíba (BSP/PI). 

 A partir da estimativa da espessura de cada aquífero e da informação da 

profundidade de cada poço foi possível identificar a captação (aquífero/fonte) dos 

poços amostrados. Faz-se importante enfatizar que este modelo permitirá a 

extrapolação da captação para qualquer poço presente na BSP/PI, desde que tenha 

a profundidade declarada ou medida in loco. 

  Os dados de hidrogeoquímica confirmaram que o direcionamento e o sentido 

das águas subterrâneas acompanham o mergulho dos aquíferos em direção a calha 

atual do rio Parnaíba, como indicado inicialmente para o aquífero Serra Grande, pela 

correlação entre a sílica e o nível potenciométrico.  Neste aquífero, há duas 

populações de concentrações de sílica, com as mais altas associadas a processos 

de hidrólise mais superficiais em litofácies areníticos fluviais – deltaicos – plataforma 

rasa, ricos em sílica, da parte aflorante do aquífero, na borda oriental da bacia; e, as 

concentrações mais baixas, estariam associadas a processos hidrogeoquímicos 

afetando a sílica proveniente de todas as formações ao longo do transporte para o 

depocentro do aquífero Serra Grande. 
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 Os elementos conservativos Cl- e Br- tem distribuição similar na parte 

aflorante do Serra Grande e na parte não aflorante, comportamento este que não 

reproduz a direção geral do fluxo das águas (indicado pelo NP e a sílica), sem 

apresentar um gradiente quantificável. Isso pode estar refletindo o histórico 

geológico de influência marinha das formações sedimentares da BSP/PI, e os fluxos 

internos na coluna litoestratigráfica, além de possíveis aportes atmosféricos 

marinhos atuais nas áreas aflorantes dos aquíferos. 

 As águas amostradas nos aquíferos Serra Grande, Pimenteiras, Cabeças, 

Longá, Poti e Piauí são águas doce pouco mineralizadas, com pH neutro, de baixa 

capacidade corrosiva e de incrustração, e adequadas à irrigação e ao abastecimento 

humano. As águas foram classificadas majoritariamente como bicarbonatadas, sem 

uma distribuição específica evidente entre os aquíferos. Isso mostra uma tendência 

de águas relacionadas a áreas de recarga, no início de seu ciclo hidrogeoquímico. 

 A integração do uso da terra com a espacialização da captação da água 

subterrânea foi adequada para relacionar a distribuição territorial dos aquíferos com 

o uso dos solos. O método proposto subsidiará a gestão das águas subterrâneas da 

BSP/PI, assim como, é uma ferramenta robusta de complementação e ampliação 

das informações contidas no SIAGAS, passível de extrapolação para outras bacias. 

 As principais sugestões para a continuidade do trabalho estão relacionadas 

ao melhoramento da metodologia, entendido como a ampliação espacial das 

informações consolidadas por krigagem, ou seja, da distribuição e espessura dos 

aquíferos e suas características hidrogeoquímicas. Para tanto é necessário: (i) as 

coleta e análise hidrogeoquímica dos 19 poços da Rede Integrada de Monitoramento 

das Águas Subterrâneas – RIMAS/CPRM no PI, os quais já possuem profundidade e 

perfil litoestratigráfico; (ii) o mesmo para poços tubulares de produção municipais 

com profundidade conhecida, ou a ser medida no campo. O número de poços 

dependerá de ensaios de distribuição espacial ótima para melhoria da krigagem; (iii) 

no caso da região do Gurguéia aonde se observou a maior carência dos dados 

cadastrados no SIAGAS é necessário, para dados litoestratigráficos, a utilização de 

poços profundos (PETROBRÁS, ANP e outros disponíveis); (iv) o estudo permite 

ainda relacionar as características hidrodinâmicas cadastradas aos aquíferos fontes, 

complementado as informações constantes do SIAGAS; (v) a hidrogeoquímica 



193 

subsidia a construção de cartas de uso potencial das águas subterrâneas e suas 

restrições (e.g risco de salinização), a serem justapostas àquelas de uso da terra. 
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7 APÊNDICE 

7.1 DETALHAMENTO DOS AQUÍFEROS NA BSP 

 Entre todos os grandes reservatórios de água subterrânea do Nordeste, os 

aquíferos Cabeças e Serra Grande assumem indiscutivelmente uma posição de 

destaque, em função de apresentarem água de excelente qualidade e vazões muito 

elevadas (FEITOSA; FEITOSA; DEMETRIO, 2012). 

 A evolução da Bacia Sedimentar do Parnaíba propiciou a deposição cíclica de 

sequências arenosas e síltico-argilosas, resultando na formação de sistemas 

aquíferos que se desenvolveram do mais antigo para o mais recente, separados por 

espessas camadas semipermeáveis que se comportam como aquitardos. Dessa 

forma, esses processos deposicionais deram origem a três sistemas aquíferos 

principais, conhecidos regionalmente como Serra Grande, Cabeças e Poti-Piauí, de 

idade paleozoica, entre os quais se intercalam os aquitardos Pimenteiras e Longá 

(Figura 82). 

Figura 82 - Sequência aquífera esquemática na bacia Sedimentar do Parnaíba. 

 

Fonte: PROJETEC (2009). 

O sistema aquífero Serra Grande representa a porção basal da Bacia 

Sedimentar do Parnaíba, correspondente aos sedimentos de idade siluriana (440 

Ma.) da formação homônima. É constituído por arenitos finos a grossos, níveis de 
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conglomerados e intercalações de siltitos. Assenta-se diretamente sobre o 

embasamento cristalino, sendo confinado pelo aquitardo Pimenteiras e apresenta 

espessura média de 500 m (COSTA, 1994 apud ANA, 2007). Aflora na região 

limítrofe entre os Estados do Piauí e do Ceará, bem como no Sul do Piauí, 

totalizando cerca de 30.450 km2. Condições de artesianismo são frequentes, ao 

longo da borda oriental da Bacia Sedimentar do Parnaíba. A disponibilidade hídrica 

estimada é de 12,7 m3/s. A vazão média dos poços tem valores de 6,3 e 14,7 m3/h, 

para as porções livre e confinada, respectivamente. A capacidade específica média 

é de 0,439 m3/h/m, nas áreas livres, e de 2,406 m3/h/m, nos locais confinados. Os 

parâmetros hidrodinâmicos médios do aquífero no estado são 3x10-3m2/s de 

transmissividade, 1x10-5m/s de condutividade hidráulica e 4,3x10-4 de coeficiente de 

armazenamento (condições confinadas) (COSTA, 1994 apud ANA, 2007). Os 

principais usos das águas compreendem o abastecimento doméstico e a irrigação. 

A Formação Pimenteiras funciona como aquitardo ou camada semipermeável, 

que confina o aquífero Serra Grande. Consiste em uma alternância entre bancos de 

arenitos finos, argilosos, com grãos de quartzo subangulares, de coloração cinza a 

vermelha, com folhelhos cinza-escuros a avermelhados, de composição micácea e 

com pequenas lâminas de siltitos. A porção inferior é mais arenosa, de coloração 

cinza-clara, com delgadas intercalações de siltito e folhelho.Aflora sobre 120.000 

km2 nas bacias hidrográficas dos rios Parnaíba e Tocantins, apresentando 

espessuras variando entre 200 e 250 m e ocupando uma estreita faixa no lado leste, 

que vai desde a cidade de Corrente, ao sul, até as proximidades de Buriti dos Lopes, 

no norte do estado. Sua porosidade e permeabilidade são restritas, caracterizando-

se como camada confinante dos arenitos do aquífero Serra Grande. A profundidade 

varia de 180 a 240 m da superfície. O regime de deposição cíclica em ambiente 

nerítico plataformal, próximo ao fim do Devoniano, oferece, em certos locais, um 

caráter confinante às águas contidas nos próprios níveis arenosos intercalados com 

bancos de folhelho impermeável. Suas águas podem conter altos teores de ferro. 

(PFALTZGRAFF, 2010). 

O sistema aquífero Cabeças é constituído por arenitos, localmente 

silicificados, depositados no terço inferior da Bacia Sedimentar do Parnaíba, 

pertencentes à formação homônima, de idade devoniana (420 Ma.). Esse sistema é 

considerado como o melhor potencial hidrogeológico nessa bacia, e apresenta 
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comportamento livre e confinado. O confinamento é dado pela Formação Longa que 

exibe espessuras, localmente, de até 200 m. Sua área de exposição abrange uma 

faixa de disposição geral Norte–Sul que acompanha grosseiramente a conformação 

dos limites geográficos orientais do estado. O aquífero também ocorre nos estados 

do Tocantins e de forma pouco significativa, na Bahia. A área total de afloramento é 

estimada em 34.318 km2. A espessura média é de 300 m (COSTA, 1994 apud ANA, 

2007). A disponibilidade hídrica estimada desse sistema é de 7,2 m3/s. Na região Sul 

do Estado, no vale do Gurgueia, ocorre artesianismo jorrante, tendo sido perfurados 

centenas de poços, em geral, desprovidos de projetos construtivos adequados. A 

explotação da água subterrânea foi iniciada com os projetos de irrigação das 

décadas de 1970 e 1980. Comumente, tais poços não apresentam equipamentos de 

controle de vazão, de forma que tem ocorrido contínuo desperdício de água (ANA, 

2007). Os poços locados exclusivamente no Sistema Aquífero Cabeças apresentam 

vazões médias na porção livre e confinada, respectivamente, de 12 e 50,2 m3/h. A 

capacidade específica média da porção livre desse sistema é de 1,774 m3/h/m, ao 

passo que na porção confinada é de 8,179 m3/h/m. Tais valores médios denotam um 

aquífero de produtividade boa a elevada. Os parâmetros hidrodinâmicos médios do 

sistema aquífero são 1,3x10-2m2/s de transmissividade, 5,4x10-5m/s de 

condutividade hidráulica e 3,7x10-4 de coeficiente de armazenamento (condições 

confinadas) (COSTA, 1994 apud ANA, 2007). Os principais usos da água desse 

aquífero são o doméstico e a irrigação. Este aquífero é bastante explorado nos 

municípios de Oeiras, Ipiranga do Piauí e São José do Piauí. 

A formação Longá é constituída principalmente de folhelhos cinza-

avermelhados e roxos, com intercalações de delgadas lentes de siltitos e arenitos 

finos das mesmas cores. Do ponto de vista hidrogeológico, comporta-se de maneira 

semelhante à formação Pimenteiras, funcionando como uma camada 

confinante/semiconfinante do aquífero Cabeças, separando essa formação do 

sistema aquífero sobrejacente Poti-Piauí. A alimentação do aquitardo pode ser feita 

por infiltração a partir dos rios, principalmente nos trechos perenes, e por infiltração 

vertical ascendente ou descendente oriunda dos aquíferos Poti-Piauí, sobreposto, e 

Cabeças, sotoposto. Os valores de transmissividade e condutividade hidráulica 

obtidos são de 2,62 x 10-5 m²/s e de 7,87x10-7 m/s, respectivamente (PROJETEC, 

2009). 
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O sistema aquífero Poti-Piauí empresta o nome das formações Poti e Piauí, 

que pertencem ao Carbonífero (360 Ma.). É constituído por arenitos, siltitos e 

folhelhos e localmente, calcários, sendo explotado como aquífero livre e confinado. 

Aflora em grande parte da porção ocidental do Estado do Piauí, alcançando o Sul do 

Pará e o Nordeste do Tocantins, perfazendo 117.012 km2, sendo um dos sistemas 

aquíferos de maior abrangência areal na Bacia Sedimentar do Parnaíba. Sua 

espessura média é de 400 m (COSTA, 1994 apud ANA, 2007). A disponibilidade 

hídrica estimada é de 130 m3/s. Esse sistema apresenta capacidade específica 

média entre 1,4 (livre) e 2,57 m3/h/m (confinado). As vazões médias nas porções 

livre e semiconfinada são, respectivamente, de 18 e 40 m3/h. Os parâmetros 

hidrodinâmicos médios do sistema aquífero são 1,7x10-3 m2/s de transmissividade, 

1,7x10-5 m/s de condutividade hidráulica e 2,0x10-3 de coeficiente de 

armazenamento (condição de aquífero livre). (COSTA, 1994 apud ANA, 2007). O 

principal uso das águas do sistema aquífero Poti-Piauí é o doméstico (ANA, 2007). 

 A quantidade e o tipo de sais presentes na água subterrânea dependerão do 

meio percolado, do tipo e velocidade do fluxo subterrâneo, da fonte de recarga do 

aquífero e do clima da região. Em climas áridos a pequena precipitação leva a uma 

salinização na superfície do solo através da evaporação da água que sobe por 

capilaridade. Por ocasião das chuvas mais intensas os sais mais solúveis são 

carreados para as partes mais profundas do aquífero aumentando sua salinidade. 

Isto é o que acontece no Nordeste Brasileiro, onde, em muitas áreas, o problema 

consiste muito mais na salinização excessiva da água do que na inexistência da 

mesma (ZIMBRES, 2002). 

  



209 

7.2 APÊNDICE II ANÁLISE DE CÁTIONS MAIORES, ÂNIONS, ELEMENTOS-

TRAÇO E MICROBIOLOGIA 

As análises químicas das águas subterrâneas foram realizadas no Laboratório 

de Caracterização de Águas (LABÁGUAS) da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC/RJ). 

Os cátions foram determinados por cromatografia utilizando como referência a 

norma ASTM D6919-09 - Standard Test Method for Determination of Dissolved 

Alkaline Earth Cations and Ammonium in Water and Wastewater by Ion 

Chromatography (ASTM, 2009). Os ânions foram determinados de acordo com a 

norma ASTM D4327-03 - Standard Test Method for Anions in Water by Chemically 

Supressed Ion Chromatography (ASTM, 2003). 

As amostras foram previamente filtradas em filtro com abertura de poro de 

0,45µm de diâmetro antes da injeção no cromatógrafo de íons. De acordo com a 

condutividade das amostras, as mesmas eram diluídas para posterior análise. 

A determinação dos cátions (Na+, K+, Mg+2 e Ca+2) e dos ânions (F-, Cl-, Br-, 

NO3-, SO4
2- e fosfato em HPO4

2-) foi realizada por cromatografia de íons com 

detecção condutimétrica em equipamentos da marca Dionex: 

Cations: equipamento Dionex, modelo DX-120, com supressora eletrolítica 

CSRS-300, 4 mm, coluna analítica IonPac CS12A e coluna de guarda IonPac 

CG12A, ambas 4 mm. O eluente utilisado foi o ácido sulfúrico 10 mmol.L-1. 

Ânions: equipamento Dionex, modelo ICS-2000, com supressora eletrolítica 

ASRS-300, 4 mm, coluna analítica IonPac AS19 e coluna de guarda IonPac AG19, 

ambas de 4 mm. O eluente usado foi o KOH com gradiente de eluição variando de 

10 a 52 mmol.L-1. 

Para os cátions as curvas de calibração foram preparadas a partir de 

soluções padrão individuais com concentração 1000 mg/L: sódio, potássio, cálcio e 

magnésio da marca Merck e amônio da marca SpecSol. 

Para os ânions as curvas de calibração foram preparadas a partir de soluções 

padrão com concentração de 1000 mg/L da marca SpecSol: uma mista (fluoreto, 

cloreto, nitrato, brometo, sulfato e fosfato) e uma de nitrito. 
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Para a análise e quantificação dos metais e metaloides (Li, B, Al, Si, Sc, Ti, V, 

Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Se, Sr, Mo, Ba, Hg, SiO2, Be, Co, Ni, As, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Fe 

e U) foi utilizado o espectrômetro de massa por ionização de plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS), da marca Varian, modelo 820-MS. As amostras com 

condutividade elétrica superior a 1200 µS/cm foram diluídas em10 vezes, antes da 

realização da leitura no ICP-MS. 

As análises microbiológicas foram realizadas ainda em campo e refletem o 

manuseio e manutenção ao qual o poço é exposto, podendo caracterizar uma 

contaminação de caráter antrópico. 

As bactérias do grupo coliformes têm sido usadas para medir a ocorrência e o 

grau de poluição fecal em águas há, aproximadamente, 70 anos. Os coliformes 

fecais, representados pela Escherichia coli (E.coli) compõem um subgrupo dos 

coliformes totais e dão uma correlação direta da poluição por fezes de animais de 

sangue quente. A principal característica bioquímica usada para identificar os 

coliformes fecais é a sua capacidade de fermentar a lactose, com produção de gás, 

na temperatura de até 44,5°C. O exame de fezes de seres homeotérmicos (sangue 

quente), incluindo humanos, bovinos, suínos, ovinos, aves domésticas, cães, gatos e 

roedores, indica que os coliformes fecais contribuem com 93% a 99% do total de 

coliformes (GELDREICH, 1974 apud CASTILHOS, 2013). 

As denominações “coliforme fecal” e “coliforme total” não têm validade 

taxonômica, servindo apenas para designar grupos de bactérias capazes de crescer 

em condições experimentais definidas. A determinação de coliformes totais é 

utilizada como indicador higiênico; já a presença de coliformes fecais indica que 

algum material fecal entrou em contato com a água e/ou alimento, direta ou 

indiretamente, e que outros patógenos entéricos podem também ter chegado ao 

mesmo (JUNQUEIRA; SILVEIRA, 1977 apud CASTILHOS, 2013). 

Para a investigação da presença de coliformes totais e fecais (Escherichia 

coli) foi utilizado o método Colilert©. Este método utiliza a Tecnologia de Substrato 

Definido (TSD) e é aprovado pelas organizações norte-americanas American Public 

Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water 

Environment Federation (WEF) como método rápido padrão de avaliação da 

qualidade da água (CLESCERI, GREENBERG e TRUSSELL, 1989). 
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Basicamente, o método é composto de dois nutrientes indicadores:(i) o-

nitrofenil-β-D-galactopiranosídeo (ONPG), capaz de ser degradado pela enzima de 

composição dos coliformes totais, produzindo, então, o o-nitrofenol, produto de 

coloração amarela;e o 4-metil-umberiferil-β-d-glucoronídeo (MUG) que possui a 

capacidade de ser degradado pela enzima da E.coli, resultando na formação de um 

produto fluorescente, a 4-metil-umbeliferona. Já que a maioria dos não coliformes 

não conta com estas enzimas, eles não podem interferir nos resultados (IDEXX, 

2002 apud CASTILHOS, 2013). 

Para a análise quantitativa do método acima, faz-se o uso da cartela Quanti-

tray, que acompanha o kit Colilert, e possibilita a divisão da amostra em quadrículas. 

Após a selagem, incubação e contagem dos cubos - amarelos para coliformes totais 

e azuis fluorescentes (com o auxílio de luz ultravioleta (365 nm)), para E.coli - 

obtém-se o número mais provável (NMP) que permite calcular o número de 

microrganismos específicos numa amostra de água, utilizando tabela de 

probabilidade com limite de confiança de 95% (IDEXX, 2002 apud CASTILHOS, 

2013). 
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7.3 APÊNDICE III TABELA DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS 
 

P
o

ç
o

 

Região Local / Município Lat Lon 
Código 
SIAGAS 

1 Gurguéia Sede (centro) - Uruçuí -7,2285 -44,5553 
Sem 

Informação 

2 Gurguéia Vaquejada - Uruçuí -7,2436 -44,5593 
Sem 

Informação 

3 Gurguéia Aeroporto - Uruçuí -7,2486 -44,5533 2200023519 

4 Gurguéia Sede municipal - Uruçuí -7,2272 -44,5556 2200005635 

5 Gurguéia Tucuns - Uruçuí -7,1167 -44,3225 2200023591 

6 Gurguéia Sangue - Uruçuí -7,4059 -44,4097 
Sem 

Informação 

7 Gurguéia Boa Vista - Ribeiro Gonçalves -8,1720 -45,5392 
Sem 

Informação 

8 Gurguéia Sape - Ribeiro Gonçalves -7,7768 -45,1458 
Sem 

Informação 

9 Gurguéia Sede 1 - Baixa Grande -7,8617 -45,2122 2200023632 

10 Gurguéia Sede (Bairro Fátima) - Baixa Grande -7,8753 -45,2075 2200023525 

11 Gurguéia Sede 2 - Ribeiro Gonçalves -7,5611 -45,2472 2200023499 

12 Gurguéia Sede 1 - Ribeiro Gonçalves -7,5617 -45,2356 2200023697 

13 Gurguéia Sede (serrinha) - Ribeiro Gonçalves -7,5576 -45,2338 
Sem 

Informação 

14 Gurguéia Violeta - Cristino Castro -8,5461 -43,9497 2200016563 

15 Gurguéia Buriti Seco 1 - Bom Jesus -9,1661 -44,4194 2200027017 

16 Gurguéia Eugeanópolis - Bom Jesus -9,2117 -44,4367 2200027012 

17 Gurguéia Resfriado - Bom Jesus -9,2289 -44,4656 2200026405 

18 Gurguéia Matões - Bom Jesus -9,1497 -44,6448 
Sem 

Informação 

19 Gurguéia Sede 6 (São Pedro) - Bom Jesus -9,0782 -44,3651 
Sem 

Informação 

20 Gurguéia Sede 3 (Penitenciária) - Bom Jesus -9,0722 -44,3619 2200048081 

21 Gurguéia 
Centro 2 (pç Marcos Aurélio) - Bom 

Jesus 
-9,0721 -44,3591 

Sem 
Informação 

22 Gurguéia Centro 1 - Bom Jesus -9,0710 -44,3541 
Sem 

Informação 

23 Gurguéia Sede 7 (Josué Parente) - Bom Jesus -9,0654 -44,3572 
Sem 

Informação 

24 Gurguéia Piripiri - Bom Jesus -9,1708 -44,4013 
Sem 

Informação 

25 Gurguéia Assentamento Conceição - Bom Jesus -9,2403 -44,4344 2200026538 

26 Picos Centro -6,9458 -41,3231 2200019671 

27 Picos Bairro Bela Vista -6,9447 -41,3242 2200019836 

28 Picos Cahoeiras -6,9383 -41,3097 2200019977 

29 Picos Balceiro -6,9648 -41,2974 
Sem 

Informação 

30 Picos Malhada -6,9317 -41,3600 2200019787 

31 Picos Olho D'Água da Mainhara -6,8979 -41,3984 
Sem 

Informação 

32 Picos Varjota -6,8733 -41,3392 2200019968 

33 Picos Barragem -6,9121 -41,3135 
Sem 

Informação 

34 Picos Lagoa do Cajueiro -6,8405 -41,2262 
Sem 

Informação 

35 Picos Agrovila -6,8681 -41,2422 2200019846 
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P
o

ç
o

 

Região Local / Município Lat Lon 
Código 
SIAGAS 

36 Picos Sobradinho -7,1556 -41,5756 2200022343 

37 Picos Tabatinga -7,1516 -41,6272 
Sem 

Informação 

38 Picos Pitombeira -7,1625 -41,5050 2200022593 

39 Picos Retiro -7,1183 -41,4942 2200037775 

40 Picos Fátima do Piauí -7,0322 -41,5586 2200022244 

41 Picos Lagoa dos Felix -7,0083 -41,5483 2200022360 

42 Picos Bocolo -7,0208 -41,4764 2200022614 

43 Picos Estrivarias -7,0414 -41,4867 2200021904 

44 Picos Carnaíba 2 -7,0506 -41,4947 2200021892 

45 Picos Samambaia -7,0953 -41,4108 2200016091 

46 Picos Valparaíso -7,0894 -41,3469 2200021662 

47 Picos Centro (poço 5) -7,0844 -41,4742 2200022988 

48 Picos Centro (poço 10) -7,0859 -41,4726 
Sem 

Informação 

49 Picos Bairro São José (poço 3) -7,0729 -41,3338 
Sem 

Informação 

50 Picos Bairro São José (poço2) -7,0717 -41,4706 2200022482 

51 Picos Altamira -7,0700 -41,5108 2200037623 

52 Picos Bairro Bonsucesso (Agespisa 1) -6,8736 -41,4711 2200000537 

53 Picos Bairro Bonsucesso (Agespisa 2) -6,8810 -41,4663 
Sem 

Informação 

54 Picos Praça Zezinho Bezerra (Centro) -6,8728 -41,4761 2200019790 

55 Picos Lagoa do Morro -6,9050 -41,4486 2200019939 

56 Picos Malhada Redonda -6,8986 -41,4522 2200019824 

57 Picos Malhada Ferreira -6,8900 -41,4531 2200000533 

58 Picos Volta -6,8439 -41,4125 2200020034 

59 Picos Baixio -6,8489 -41,4631 2200008782 

60 Picos Caldeirão do Luiz -6,7869 -41,4477 
Sem 

Informação 

61 Picos Baixa do Mel -6,8172 -41,4800 2200034171 

62 Picos Oco D'água -6,8194 -41,5425 2200020012 

63 Picos Atalho -6,8639 -41,5158 2200019969 

64 Picos Saco da Várzea -6,8626 -41,5004 
Sem 

Informação 

65 Picos Centro -6,9903 -41,1347 2200021691 

66 Picos Bairro Hospital -7,0019 -41,1319 2200048079 

67 Picos Trizidela -6,9894 -41,1386 2200022286 

68 Picos Chupeiro -6,9647 -41,0961 2200022079 

69 Picos Caldeirão 020 -6,8944 -41,1131 2200021920 

70 Picos Viroveu -6,9556 -41,1531 2200022299 

71 Picos Cohab -6,9969 -41,1308 2200021608 

72 Picos Boa Viagem -7,1206 -41,1475 2200021706 

73 Picos Santa Helena -7,0839 -41,1611 2200022443 

74 Teresina CHAPADINHA NORTE -4,9678 -42,8492 2200032637 

75 Teresina SANTA HELENA -4,9114 -42,8649 
Sem 

Informação 

76 Teresina SANTA INÊS -4,8805 -42,8610 
Sem 

Informação 

77 Teresina ESPERANÇA -4,9130 -42,8349 
Sem 

Informação 

78 Teresina E.M HERMELINDA DE CASTRO -4,9083 -42,7897 2200032648 

79 Teresina E.M GURUPÁ DE CIMA -4,9811 -42,7786 2200033564 
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P
o

ç
o

 

Região Local / Município Lat Lon 
Código 
SIAGAS 

80 Teresina E.M SÃO GERALDO -5,0806 -42,7986 2200033342 

81 Teresina E.M TORANGA VIEIRA -5,0536 -42,8244 2200033518 

82 Teresina CANCELA -4,9994 -42,6428 2200032885 

83 Teresina COROATÁ -4,9512 -42,6421 
Sem 

Informação 

84 Teresina SÃO FRANCISCO -4,9908 -42,6942 2200032810 

85 Teresina E.M TEODORO MACHADO COELHO -4,9819 -42,7586 2200032996 

86 Teresina BAIXÃO DO TAMBORIL I -4,9571 -42,7102 
Sem 

Informação 

87 Teresina SOIM I -5,0947 -42,7269 2200033430 

88 Teresina E.M ARTHUR MEDEIROS CARNEIRO -5,1614 -42,6889 2200033646 

89 Teresina ANGOLÁ DE CIMA -5,2198 -42,7072 
Sem 

Informação 

90 Teresina LAGOA DOS AFONSINHOS -5,0969 -42,6161 2200033693 

91 Teresina CENTRO DOS AFONSINHOS -5,1542 -42,6221 
Sem 

Informação 

92 Teresina ATALAIA -5,0686 -42,6222 2200032782 

93 Teresina SÃO JOAQUIM -5,0858 -42,6389 2200034525 

94 Teresina TABOCA DO PAU FERRADO II -5,0922 -42,6550 2200032641 

95 Teresina PARQUE BOM FUTURO -5,0908 -42,6784 
Sem 

Informação 

Elaboração própria 

O sistema de coordenadas é o geodésico com o Datum SIRGAS 2000. As 
coordenadas estão expressas em grau decimal, pois facilita a entrada dos dados 
nos mais diversos Sistemas de Informações Geográficas. O sinal negativo é 
referente aos hemisférios Sul (latitude) e Oeste (longitude). 
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7.4 RESULTADOS ANALÍTICOS 
 

Tabela 12 - Resultados Organolépticos (unidades: cor Hz, Turbidez uT) 
 

P
o

ç
o

 

Data Captação Aspecto Natural 
Odor a 

Frio 
Sólidos em 
Suspensão 

Cor 
Aparente 

Não 
Filtrada 

Cor 
Real 

Filtrada 

Turbidez 
Não-

Filtrada 

Turbidez 
Filtrada 

1 4/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 1,1 1 1 1 

2 4/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,9 0,8 1 1 

3 4/12/12 Poti Límpido e incolor Ausente Ausente 0,7 0,5 1 1 

4 4/12/12 Poti Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

5 4/12/12 Poti Límpido e incolor Ausente Ausente 5,7 1,2 4 1 

6 5/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

7 6/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

8 6/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Presente 5,3 1,5 2 1 

9 8/12/12 Piauí Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

10 8/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

11 8/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

12 8/12/12 Poti Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

13 8/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

14 9/12/12 Cabeças Límpido e incolor Ausente Ausente 0,8 0,3 1 1 

15 10/12/12 Longá Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

16 10/12/12 Longá Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

17 10/12/12 Longá Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

18 10/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

19 10/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

20 10/12/12 Longá Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

21 10/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

22 10/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,4 0,2 1 1 
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P
o

ç
o

 

Data Captação Aspecto Natural 
Odor a 

Frio 
Sólidos em 
Suspensão 

Cor 
Aparente 

Não 
Filtrada 

Cor 
Real 

Filtrada 

Turbidez 
Não-

Filtrada 

Turbidez 
Filtrada 

23 10/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,3 0,2 1 1 

24 10/12/12 Não Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

25 10/12/12 Longá Límpido e incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

26 1/11/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

27 1/11/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,3 0,2 1 1 

28 1/11/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,5 0,2 1 1 

29 1/11/13 Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,3 0,2 1 1 

30 1/11/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,3 0,2 1 1 

31 1/11/13 Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,9 0,8 1 1 

32 1/11/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,3 0,2 1 1 

33 1/11/13 Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 2,1 1,9 1 1 

34 1/11/13 Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,4 0,2 1 1 

35 1/11/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,3 0,3 1 1 

36 29/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,4 0,3 1 1 

37 29/10/13 Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,7 0,5 1 1 

38 29/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,3 0,2 1 1 

39 29/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

40 29/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

41 29/10/13 Pimenteiras Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,4 0,2 1 1 

42 29/10/13 Pimenteiras Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,4 0,3 1 1 

43 29/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

44 29/10/13 Pimenteiras Límpido e Incolor Ausente Ausente 1,9 1,2 1 1 

45 29/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

46 29/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

47 31/10/13 Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

48 31/10/13 Não Límpido e Incolor Ausente Presente 0,2 0,2 1 1 
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o
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Data Captação Aspecto Natural 
Odor a 

Frio 
Sólidos em 
Suspensão 

Cor 
Aparente 

Não 
Filtrada 

Cor 
Real 

Filtrada 

Turbidez 
Não-

Filtrada 

Turbidez 
Filtrada 

49 31/10/13 Não Límpido e Incolor Ausente Presente 0,2 0,2 1 1 

50 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

51 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Presente 0,2 0,2 1 1 

52 30/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

53 30/10/13 Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

54 30/10/13 Cabeças Límpido e Incolor Ausente Ausente 14,6 13,8 1 1 

55 30/10/13 Pimenteiras Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

56 30/10/13 Pimenteiras Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,3 0,2 1 1 

57 30/10/13 Cabeças Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,3 0,2 1 1 

58 30/10/13 Pimenteiras Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

59 30/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,8 0,2 1 1 

60 30/10/13 Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

61 30/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

62 30/10/13 Cabeças Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,8 0,6 1 1 

63 30/10/13 Cabeças Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

64 30/10/13 Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 1,5 0,7 1 1 

65 31/10/13 Serra Grande Límpido e Amarelado Ausente Presente 6,8 2,1 1 1 

66 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

67 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

68 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

69 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

70 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

71 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,8 0,2 1 1 

72 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,5 0,2 1 1 

73 31/10/13 Serra Grande Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

74 
 

Piauí Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 
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Data Captação Aspecto Natural 
Odor a 

Frio 
Sólidos em 
Suspensão 

Cor 
Aparente 

Não 
Filtrada 

Cor 
Real 

Filtrada 

Turbidez 
Não-

Filtrada 

Turbidez 
Filtrada 

75 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Presente 0,2 0,2 1 1 

76 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

77 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

78 
 

Piauí Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

79 
 

Poti Límpido e Incolor Ausente Ausente 1,7 0,2 1 1 

80 
 

Poti Límpido e Incolor Ausente Ausente 1,2 0,2 1 1 

81 
 

Piauí Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,8 0,2 1 1 

82 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

83 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Presente 0,2 0,2 1 1 

84 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

85 
 

Poti Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

86 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

87 
 

Poti Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

88 
 

Poti Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

89 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

90 
 

Piauí Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

91 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

92 
 

Piauí Límpido e Incolor Ausente Presente 0,2 0,2 1 1 

93 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

94 
 

Piauí Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

95 
 

Não Límpido e Incolor Ausente Ausente 0,2 0,2 1 1 

Elaboração própria adaptado dos resultados fornecidos pelo LabÁguas PUC/RJ. 
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Tabela 13 - Resultados Físico-Químicos (unidades Turbidez uT; Condutividade µS/cm; Resíduo de Evaporação, Dureza e 
Alcalinidade mg/L) 

 
P

o
ç
o

 

Data Captação Turbidez pH Condutiv. 
Resíduo de 

Evaporação. 
Dureza 
Total 

Dureza 
Perma. 

Dureza 
Tempo. 

Alcalinidade 
Total 

1 4/12/12 Não 0 7,4 243,00 164,22 102,46 
 

102,46 125,33 

2 4/12/12 Não 0 7,2 192,40 132,19 77,56 
 

77,56 92,64 

3 4/12/12 Poti 0 6,3 64,70 51,36 12,83 
 

12,83 19,25 

4 4/12/12 Poti 1 7,0 120,60 86,74 40,53 
 

40,53 55,30 

5 4/12/12 Poti 3 7,0 129,00 92,06 39,57 
 

39,57 51,98 

6 5/12/12 Não 1 5,8 18,30 21,98 1,09 
 

1,09 2,18 

7 6/12/12 Não 1 6,2 17,00 21,16 3,55 1,71 1,84 1,84 

8 6/12/12 Não 1 6,3 48,90 41,35 6,34 
 

6,34 9,01 

9 8/12/12 Piauí 1 6,5 20,90 23,63 2,54 
 

2,54 7,07 

10 8/12/12 Não 1 6,5 8,00 15,46 1,01 
 

1,01 1,33 

11 8/12/12 Não 1 7,4 264,00 177,51 112,69 
 

112,69 134,92 

12 8/12/12 Poti 1 8,0 267,00 179,41 120,31 
 

120,31 131,01 

13 8/12/12 Não 1 8,1 237,00 160,42 103,89 
 

103,89 113,11 

14 9/12/12 Cabeças 1 8,4 406,00 267,40 84,06 
 

84,06 183,27 

15 10/12/12 Longá 1 7,6 20,80 23,57 5,90 0,50 5,40 5,40 

16 10/12/12 Longá 1 7,9 151,50 106,30 43,31 
 

43,31 70,27 

17 10/12/12 Longá 1 7,0 25,40 26,48 3,00 1,85 1,15 1,15 

18 10/12/12 Não 1 8,0 128,30 91,61 50,33 
 

50,33 64,90 

19 10/12/12 Não 1 7,6 31,50 30,34 6,92 2,79 4,13 4,13 

20 10/12/12 Longá 1 7,4 36,50 33,50 7,67 
 

7,67 7,86 

21 10/12/12 Não 1 7,2 36,40 33,44 7,29 
 

7,29 7,40 

22 10/12/12 Não 1 7,1 39,50 35,40 8,02 
 

8,02 10,54 

23 10/12/12 Não 1 6,6 39,90 35,66 8,94 
 

8,94 12,81 
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Data Captação Turbidez pH Condutiv. 
Resíduo de 

Evaporação. 
Dureza 
Total 

Dureza 
Perma. 

Dureza 
Tempo. 

Alcalinidade 
Total 

24 10/12/12 Não 1 6,9 21,50 24,01 3,06 
 

3,06 5,13 

25 10/12/12 Longá 1 6,8 27,20 27,62 4,13 2,07 2,06 2,06 

26 1/11/13 Serra Grande 1 7,6 606,00 394,00 207,26 207,26 0,00 191,65 

27 1/11/13 Serra Grande 1 7,8 265,00 178,15 84,98 84,98 0,00 125,78 

28 1/11/13 Serra Grande 1 7,3 116,40 84,08 25,31 25,31 0,00 33,38 

29 1/11/13 Não 1 7,4 69,70 54,52 21,52 21,52 0,00 27,82 

30 1/11/13 Serra Grande 1 8,2 298,00 199,03 95,52 95,52 0,00 153,04 

31 1/11/13 Não 1 7,1 61,60 49,39 6,79 6,79 0,00 4,40 

32 1/11/13 Serra Grande 1 7,7 214,00 145,86 77,59 77,59 0,00 103,21 

33 1/11/13 Não 1 8,0 228,00 154,72 50,20 50,20 0,00 114,94 

34 1/11/13 Não 1 7,3 105,90 77,43 13,53 13,53 0,00 10,77 

35 1/11/13 Serra Grande 1 7,4 118,50 85,41 12,32 12,32 0,00 22,12 

36 29/10/13 Serra Grande 1 8,6 599,00 389,57 8,99 8,99 0,00 326,63 

37 29/10/13 Não 1 8,0 314,00 209,16 88,94 88,94 0,00 165,28 

38 29/10/13 Serra Grande 1 8,6 641,00 416,15 13,98 13,98 0,00 342,49 

39 29/10/13 Serra Grande 1 8,7 605,00 393,37 10,85 10,85 0,00 316,59 

40 29/10/13 Serra Grande 1 8,6 538,00 350,95 14,06 14,06 0,00 298,81 

41 29/10/13 Pimenteiras 1 7,8 515,00 336,40 159,49 159,49 0,00 173,77 

42 29/10/13 Pimenteiras 1 7,6 643,00 417,42 87,30 87,30 0,00 153,35 

43 29/10/13 Serra Grande 1 8,2 365,00 241,45 48,84 48,84 0,00 172,33 

44 29/10/13 Pimenteiras 1 7,5 1173,00 752,91 254,67 254,67 0,00 292,97 

45 29/10/13 Serra Grande 1 8,3 206,00 140,80 87,50 87,50 0,00 81,25 

46 29/10/13 Serra Grande 1 7,8 296,00 197,77 113,71 113,71 0,00 147,60 

47 31/10/13 Não 1 8,5 456,00 299,05 12,95 12,95 0,00 239,12 

48 31/10/13 Não 1 8,5 529,00 345,26 14,45 14,45 0,00 253,96 

49 31/10/13 Não 1 8,2 422,00 277,53 43,50 43,50 0,00 176,73 
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Data Captação Turbidez pH Condutiv. 
Resíduo de 

Evaporação. 
Dureza 
Total 

Dureza 
Perma. 

Dureza 
Tempo. 

Alcalinidade 
Total 

50 31/10/13 Serra Grande 1 8,3 383,00 252,84 35,65 35,65 0,00 191,06 

51 31/10/13 Serra Grande 1 8,4 392,00 258,54 14,78 14,78 0,00 177,10 

52 30/10/13 Serra Grande 1 8,2 289,00 193,34 49,57 49,57 0,00 139,96 

53 30/10/13 Não 1 8,2 287,00 192,07 49,35 49,35 0,00 138,85 

54 30/10/13 Cabeças 1 7,5 773,00 499,71 108,38 108,38 0,00 44,19 

55 30/10/13 Pimenteiras 1 7,4 128,20 91,55 18,40 18,40 0,00 59,14 

56 30/10/13 Pimenteiras 1 7,3 108,10 78,83 12,85 12,85 0,00 44,62 

57 30/10/13 Cabeças 1 7,3 406,00 267,40 136,03 136,03 0,00 141,58 

58 30/10/13 Pimenteiras 1 7,3 47,50 40,47 5,07 5,07 0,00 6,27 

59 30/10/13 Serra Grande 1 6,7 83,40 63,19 19,90 19,90 0,00 27,14 

60 30/10/13 Não 1 8,1 280,00 187,64 59,52 59,52 0,00 133,72 

61 30/10/13 Serra Grande 1 8,2 217,00 147,76 54,83 54,83 0,00 120,39 

62 30/10/13 Cabeças 1 7,7 143,80 101,43 25,40 25,40 0,00 61,23 

63 30/10/13 Cabeças 1 8,9 405,00 266,77 4,13 4,13 0,00 222,96 

64 30/10/13 Não 1 7,6 572,00 372,48 220,67 220,67 0,00 196,53 

65 31/10/13 Serra Grande 1 7,5 463,00 303,48 110,26 110,26 0,00 165,45 

66 31/10/13 Serra Grande 1 8,0 364,00 240,81 82,88 82,88 0,00 208,53 

67 31/10/13 Serra Grande 1 8,0 352,00 233,22 68,36 68,36 0,00 148,68 

68 31/10/13 Serra Grande 1 7,5 164,70 114,66 14,69 14,69 0,00 55,10 

69 31/10/13 Serra Grande 1 8,0 292,00 195,24 61,31 61,31 0,00 111,97 

70 31/10/13 Serra Grande 1 7,3 115,50 83,51 8,19 8,19 0,00 32,91 

71 31/10/13 Serra Grande 1 8,1 504,00 329,43 196,45 196,45 0,00 248,15 

72 31/10/13 Serra Grande 1 7,8 122,90 88,20 21,39 21,39 0,00 50,46 

73 31/10/13 Serra Grande 1 8,2 283,00 189,54 83,19 83,19 0,00 153,10 

74 
 

Piauí 1 8,3 409,00 269,30 208,48 
 

208,48 209,06 

75 
 

Não 1 7,9 483,00 316,14 121,51 55,67 65,84 65,84 
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Data Captação Turbidez pH Condutiv. 
Resíduo de 

Evaporação. 
Dureza 
Total 

Dureza 
Perma. 

Dureza 
Tempo. 

Alcalinidade 
Total 

76 
 

Não 1 8,3 376,00 248,41 12,35 
 

12,35 153,25 

77 
 

Não 1 8,4 386,00 254,74 34,16 
 

34,16 175,71 

78 
 

Piauí 1 7,3 196,30 134,66 32,01 14,36 17,66 17,66 

79 
 

Poti 1 7,1 179,10 123,77 24,83 7,61 17,22 17,22 

80 
 

Poti 1 8,3 420,00 276,26 206,59 0,15 206,45 206,45 

81 
 

Piauí 1 7,4 298,00 199,03 102,31 29,71 72,59 72,59 

82 
 

Não 1 8,3 414,00 272,46 208,69 22,30 186,39 186,39 

83 
 

Não 1 8,1 511,00 333,86 124,94 
 

124,94 211,68 

84 
 

Não 1 6,7 201,00 137,63 20,60 4,46 16,13 16,13 

85 
 

Poti 1 8,3 400,00 263,60 179,63 
 

179,63 192,49 

86 
 

Não 1 8,4 491,00 321,20 45,57 
 

45,57 235,00 

87 
 

Poti 1 8,0 200,00 137,00 85,04 
 

85,04 99,63 

88 
 

Poti 1 8,3 469,00 307,28 107,82 
 

107,82 221,92 

89 
 

Não 1 7,6 89,30 66,93 15,67 
 

15,67 33,35 

90 
 

Piauí 1 8,2 308,00 205,36 115,72 
 

115,72 160,88 

91 
 

Não 1 7,7 266,00 178,78 131,96 3,12 128,84 128,84 

92 
 

Piauí 1 8,3 412,00 271,20 104,33 
 

104,33 210,81 

93 
 

Não 1 8,0 279,00 187,01 112,26 33,13 79,13 79,13 

94 
 

Piauí 1 8,2 314,00 209,16 171,19 12,48 158,70 158,70 

95 
 

Não 1 8,1 319,00 212,33 166,47 2,54 163,94 163,94 

Elaboração própria adaptado dos resultados fornecidos pelo LabÁguas PUC/RJ. 
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Tabela 14 - Resultados dos Íons principais (Todos em mg/L) 
 

P
o

ç
o

 

Data Captação CO3-- HCO3- F- Cl- Br- NO3- PO4--- SO4-- Na K Ca Mg 

1 4/12/12 Não 0 152,91 0,092 4,160 0,032 0,018 0,013 2,311 4,387 11,751 28,220 7,788 

2 4/12/12 Não 0 113,02 0,038 4,767 0,028 1,513 0,050 0,667 2,763 10,517 24,620 3,921 

3 4/12/12 Poti 0 23,49 0,025 5,546 0,032 1,510 0,034 0,285 4,435 5,216 3,163 1,200 

4 4/12/12 Poti 0 67,46 0,023 4,051 0,036 0,209 0,048 0,434 2,818 9,249 12,244 2,426 

5 4/12/12 Poti 0 63,41 0,080 6,621 0,038 0,010 0,303 0,949 3,114 12,001 9,175 4,053 

6 5/12/12 Não 0 2,65 0,010 2,928 0,021 0,406 0,010 0,176 2,413 0,965 0,277 0,096 

7 6/12/12 Não 0 2,25 0,010 1,439 0,023 2,615 0,010 0,212 1,367 0,745 0,683 0,448 

8 6/12/12 Não 0 10,99 0,010 5,608 0,029 1,457 0,010 0,583 6,707 0,745 2,317 0,135 

9 8/12/12 Piauí 0 8,63 0,018 1,136 0,019 0,107 0,031 0,078 1,543 2,823 0,614 0,245 

10 8/12/12 Não 0 1,62 0,010 0,830 0,010 0,067 0,010 0,050 1,305 0,109 0,313 0,056 

11 8/12/12 Não 0 164,60 0,048 5,110 0,016 0,393 0,084 0,498 1,814 16,563 40,211 3,005 

12 8/12/12 Poti 0 159,83 0,081 4,448 0,014 0,084 0,010 3,870 1,737 12,847 37,215 6,672 

13 8/12/12 Não 0 138,00 0,075 4,760 0,018 0,313 0,255 1,343 1,653 13,451 34,949 4,056 

14 9/12/12 Cabeças 12,42 210,96 0,344 6,485 0,035 0,011 0,010 34,568 53,113 9,862 23,773 6,014 

15 10/12/12 Longá 0 6,59 0,022 0,928 0,018 1,286 0,010 0,158 1,105 0,984 1,165 0,728 

16 10/12/12 Longá 0 85,73 1,127 1,347 0,016 1,870 0,014 2,326 12,552 6,987 10,711 4,030 

17 10/12/12 Longá 0 1,40 0,010 5,137 0,032 1,216 0,010 0,098 2,503 1,065 0,612 0,359 

18 10/12/12 Não 0 79,17 0,044 1,514 0,020 0,227 0,132 0,117 2,146 9,259 11,581 5,209 

19 10/12/12 Não 0 5,04 0,015 2,763 0,020 3,574 0,010 0,142 1,952 1,759 1,590 0,718 

20 10/12/12 Longá 0 9,59 0,010 2,723 0,027 3,193 0,010 0,235 2,120 2,791 1,699 0,834 

21 10/12/12 Não 0 9,03 0,012 2,756 0,021 3,400 0,010 0,292 2,035 3,133 1,745 0,713 

22 10/12/12 Não 0 12,86 0,010 2,350 0,021 3,049 0,010 0,338 1,944 3,786 2,018 0,725 

23 10/12/12 Não 0 15,63 0,019 2,246 0,018 2,017 0,010 0,295 1,871 3,990 1,969 0,979 

24 10/12/12 Não 0 6,26 0,021 1,743 0,021 19,082 0,010 0,233 2,140 1,720 0,672 0,336 
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Data Captação CO3-- HCO3- F- Cl- Br- NO3- PO4--- SO4-- Na K Ca Mg 

25 10/12/12 Longá 0 2,51 0,010 2,998 0,025 2,905 0,010 0,076 2,711 1,215 0,780 0,531 

26 1/11/13 
Serra 

Grande 
0 233,81 0,044 57,859 0,220 26,437 0,061 40,412 37,722 11,168 26,282 39,720 

27 1/11/13 
Serra 

Grande 
0 153,45 0,039 11,399 0,055 3,627 0,088 7,485 17,620 8,501 10,877 16,121 

28 1/11/13 
Serra 

Grande 
0 40,73 0,135 10,653 0,084 3,142 0,769 3,628 5,645 10,777 3,148 4,953 

29 1/11/13 Não 0 33,94 0,080 3,682 0,031 3,387 0,323 1,113 4,107 2,308 1,895 5,497 

30 1/11/13 
Serra 

Grande 
0 186,71 0,067 7,730 0,010 1,759 0,035 11,136 21,508 8,982 12,059 18,396 

31 1/11/13 Não 0 5,37 0,026 9,340 0,046 7,216 0,021 0,164 5,564 4,882 0,858 1,306 

32 1/11/13 
Serra 

Grande 
0 125,91 0,062 8,344 0,048 2,293 0,154 3,971 7,497 9,311 9,532 15,375 

33 1/11/13 Não 0 140,23 0,252 8,962 0,090 0,683 0,192 1,709 22,246 11,608 6,358 9,634 

34 1/11/13 Não 0 13,14 0,023 15,071 0,082 11,618 0,020 3,042 5,975 13,693 1,993 2,136 

35 1/11/13 
Serra 

Grande 
0 26,98 0,035 14,328 0,072 8,685 0,106 2,684 9,605 12,794 1,747 2,054 

36 29/10/13 
Serra 

Grande 
15,51 382,73 0,106 16,961 0,151 0,023 0,033 25,299 148,460 1,815 0,801 2,282 

37 29/10/13 Não 0 201,64 0,157 10,888 0,059 2,335 0,010 2,970 30,365 8,233 12,072 15,737 

38 29/10/13 
Serra 

Grande 
14,94 402,65 0,125 20,045 0,183 0,018 0,038 29,671 4,202 2,378 1,363 3,355 

39 29/10/13 
Serra 

Grande 
14,83 371,16 0,101 21,724 0,149 0,038 0,039 18,467 14,739 2,194 1,095 2,543 

40 29/10/13 
Serra 

Grande 
13,76 350,56 0,223 10,719 0,063 0,025 0,039 24,871 131,782 2,934 1,322 3,455 

41 29/10/13 Pimenteiras 0 211,99 0,226 39,196 0,143 16,019 0,283 42,052 39,097 12,072 19,043 32,514 

42 29/10/13 Pimenteiras 0 187,09 0,091 101,930 0,359 28,160 0,284 3,292 26,674 6,726 8,681 20,674 

43 29/10/13 
Serra 

Grande 
0 210,25 0,072 10,931 0,080 0,041 0,032 12,669 65,035 6,339 5,620 10,305 

44 29/10/13 Pimenteiras 0 357,42 0,462 183,150 0,689 20,462 0,247 27,230 140,154 21,637 27,977 55,927 
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Data Captação CO3-- HCO3- F- Cl- Br- NO3- PO4--- SO4-- Na K Ca Mg 

45 29/10/13 
Serra 

Grande 
0 99,12 0,044 5,116 0,032 0,052 0,010 26,071 3,944 2,894 8,032 21,821 

46 29/10/13 
Serra 

Grande 
0 180,07 0,057 8,500 0,043 4,018 0,057 7,768 8,533 13,636 14,125 22,278 

47 31/10/13 Não 13,1 278,40 0,076 16,963 0,082 0,017 0,030 16,944 106,801 2,267 1,367 2,935 

48 31/10/13 Não 13,48 296,13 0,081 23,509 0,032 0,023 0,040 17,669 122,180 2,276 1,419 3,453 

49 31/10/13 Não 0 210,25 0,059 24,011 0,114 0,017 0,010 15,895 79,172 5,618 4,708 9,672 

50 31/10/13 
Serra 

Grande 
0 233,10 0,058 14,069 0,076 0,018 0,026 14,692 74,898 5,184 3,944 7,785 

51 31/10/13 
Serra 

Grande 
0 208,01 0,069 14,198 0,070 0,016 0,025 14,895 88,768 2,702 1,554 3,361 

52 30/10/13 
Serra 

Grande 
0 170,75 0,051 11,003 0,065 2,496 0,029 9,592 42,350 6,234 5,272 11,171 

53 30/10/13 Não 0 169,40 0,051 10,926 0,066 2,269 0,030 9,560 42,049 6,246 5,248 11,123 

54 30/10/13 Cabeças 0 53,91 0,083 74,164 0,394 185,249 0,206 45,440 88,781 32,409 9,151 28,345 

55 30/10/13 Pimenteiras 0 72,15 0,118 4,653 0,031 1,949 0,971 2,151 16,810 5,503 2,104 3,903 

56 30/10/13 Pimenteiras 0 54,44 0,082 4,144 0,028 2,914 0,580 1,792 13,400 6,633 1,479 2,709 

57 30/10/13 Cabeças 0 172,73 0,188 42,920 0,150 6,777 0,862 3,964 20,495 9,814 14,586 30,464 

58 30/10/13 Pimenteiras 0 7,64 0,026 5,066 0,030 3,652 0,010 2,011 3,926 4,750 0,534 1,151 

59 30/10/13 
Serra 

Grande 
0 33,11 0,106 6,756 0,043 4,366 0,491 0,244 4,177 6,331 2,211 4,331 

60 30/10/13 Não 0 163,14 0,057 10,712 0,011 4,208 0,027 9,232 34,020 7,398 6,685 12,827 

61 30/10/13 
Serra 

Grande 
0 146,87 0,053 3,509 0,029 1,336 0,027 2,299 20,490 7,825 6,153 11,826 

62 30/10/13 Cabeças 0 74,11 0,255 4,306 0,024 0,296 1,600 4,389 16,788 5,561 3,699 4,079 

63 30/10/13 Cabeças 11,86 259,95 0,096 7,125 0,044 0,010 0,054 16,625 99,367 1,364 0,273 1,206 

64 30/10/13 Não 0 239,77 0,452 37,403 0,173 48,352 0,110 9,599 28,773 4,485 25,734 45,997 

65 31/10/13 
Serra 

Grande 
0 201,85 0,083 41,588 0,156 3,376 0,052 18,885 46,324 12,474 9,557 28,431 
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Data Captação CO3-- HCO3- F- Cl- Br- NO3- PO4--- SO4-- Na K Ca Mg 

66 31/10/13 
Serra 

Grande 
15,75 238,40 0,025 8,105 0,045 2,348 0,067 8,771 47,149 5,527 7,743 20,447 

67 31/10/13 
Serra 

Grande 
15,22 165,92 0,043 25,033 0,191 9,313 0,199 13,918 42,486 10,832 5,474 18,369 

68 31/10/13 
Serra 

Grande 
0 67,22 0,039 15,127 0,072 4,080 0,140 4,182 22,917 9,141 1,557 3,320 

69 31/10/13 
Serra 

Grande 
0 136,60 0,063 19,289 0,079 1,894 0,041 18,480 30,382 12,176 4,048 17,897 

70 31/10/13 
Serra 

Grande 
0 40,15 0,091 13,067 0,066 1,722 0,100 3,453 16,183 6,624 0,784 1,989 

71 31/10/13 
Serra 

Grande 
14,16 288,34 0,034 28,517 0,097 14,356 0,010 7,287 22,722 10,845 20,006 45,741 

72 31/10/13 
Serra 

Grande 
0 61,56 0,092 6,757 0,039 1,734 0,196 1,166 9,888 12,030 0,613 7,561 

73 31/10/13 
Serra 

Grande 
12,43 174,14 0,051 8,577 0,045 1,595 0,035 6,346 19,856 12,283 7,225 21,425 

74 
 

Piauí 1,5 255,06 0,232 9,123 0,110 0,040 0,326 7,162 20,238 4,482 23,017 45,595 

75 
 

Não 1,5 80,32 0,243 101,251 1,124 0,464 0,314 8,663 46,380 19,703 12,770 27,639 

76 
 

Não 1,5 186,97 0,203 25,249 0,316 0,030 0,200 3,026 88,833 0,519 0,057 4,855 

77 
 

Não 1,5 214,36 0,224 17,430 0,185 0,079 0,201 3,772 85,678 0,721 2,826 9,028 

78 
 

Piauí 1,5 21,54 0,088 40,682 0,107 10,113 0,147 0,697 23,464 7,237 3,026 7,839 

79 
 

Poti 1,5 21,01 0,101 37,966 0,115 0,051 0,043 0,308 13,001 20,992 2,259 6,226 

80 
 

Poti 1,5 251,86 0,247 13,389 0,057 0,024 0,177 1,430 18,313 9,835 23,444 44,135 

81 
 

Piauí 1,5 88,56 0,171 44,302 0,084 3,431 0,469 0,963 24,691 9,656 8,979 26,196 

82 
 

Não 1,5 227,40 0,171 22,049 0,069 0,058 0,167 4,411 16,074 7,503 23,436 44,986 

83 
 

Não 1,5 258,25 0,121 36,241 0,119 0,051 0,172 4,054 80,311 4,877 8,986 35,254 

84 
 

Não 1,5 19,68 0,145 46,139 0,136 5,629 0,635 0,604 26,006 13,368 1,853 5,198 

85 
 

Poti 1,5 234,84 0,153 11,125 0,046 0,027 0,191 6,892 28,561 7,308 22,566 34,775 

86 
 

Não 1,5 286,70 0,133 17,463 0,061 0,025 0,043 7,467 112,252 0,976 3,899 11,832 
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P
o

ç
o

 
Data Captação CO3-- HCO3- F- Cl- Br- NO3- PO4--- SO4-- Na K Ca Mg 

87 
 

Poti 1,5 121,54 0,250 3,215 0,017 0,029 0,900 2,554 19,430 2,863 7,518 21,682 

88 
 

Poti 1,5 270,75 0,146 16,884 0,065 0,018 0,206 7,718 95,286 2,149 11,971 23,469 

89 
 

Não 1,5 40,69 0,101 6,888 0,058 0,373 1,099 0,860 12,057 3,066 1,199 4,301 

90 
 

Piauí 1,5 196,28 0,194 6,612 0,029 0,022 0,235 3,899 35,472 6,159 10,460 29,127 

91 
 

Não 1,5 157,18 0,127 6,227 0,021 0,365 0,320 0,697 4,291 8,218 15,205 27,809 

92 
 

Piauí 1,5 257,18 0,150 5,809 0,030 0,022 0,191 7,494 71,756 1,397 5,557 32,652 

93 
 

Não 1,5 96,54 0,157 37,709 0,094 1,453 0,163 0,640 9,423 11,966 12,698 24,050 

94 
 

Piauí 1,5 193,62 0,155 5,038 0,018 0,259 0,174 1,474 11,115 8,723 21,870 32,540 

95 
 

Não 1,5 200,00 0,155 4,320 0,019 0,500 0,180 1,089 15,345 9,827 18,875 35,591 

Elaboração própria adaptado dos resultados fornecidos pelo LabÁguas PUC/RJ. 
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Tabela 15 - Resultados dos elementos de interesse (Todos em mg/L) 
 

Poço Data Captação Fe Cu Al Mn Zn Si SiO2 Ba Sr 

1 4/12/12 Não 0,043 0,007 0,003 0,056 0,029 6,292 13,213 0,222 0,062 

2 4/12/12 Não 0,013 0,006 0,059 0,002 0,027 8,887 18,663 0,059 0,042 

3 4/12/12 Poti 0,010 0,008 0,010 0,046 0,057 9,187 19,292 0,136 0,010 

4 4/12/12 Poti 0,004 0,005 0,004 0,001 0,033 10,013 21,027 0,140 0,025 

5 4/12/12 Poti 0,212 0,007 0,005 0,006 0,043 8,668 18,202 0,082 0,026 

6 5/12/12 Não 0,065 0,026 0,007 0,002 0,040 5,548 11,652 0,024 0,001 

7 6/12/12 Não 0,004 0,004 0,077 0,077 0,024 5,920 12,432 0,048 0,003 

8 6/12/12 Não 0,125 0,006 0,034 0,010 0,032 7,407 15,556 0,015 0,004 

9 8/12/12 Piauí 0,006 0,006 0,004 0,002 0,020 7,106 14,922 0,032 0,003 

10 8/12/12 Não 0,002 0,004 0,004 0,001 0,028 5,696 11,962 0,008 0,001 

11 8/12/12 Não 0,012 0,005 0,003 0,001 0,024 8,894 18,677 0,002 0,029 

12 8/12/12 Poti 0,048 0,006 0,004 0,134 0,038 9,302 19,535 0,008 0,039 

13 8/12/12 Não 0,014 0,005 0,004 0,001 0,040 9,431 19,806 0,002 0,033 

14 9/12/12 Cabeças 0,155 0,007 0,005 0,013 0,050 7,437 15,618 0,202 0,287 

15 10/12/12 Longá 0,001 0,004 0,005 0,001 0,027 5,638 11,840 0,044 0,005 

16 10/12/12 Longá 0,005 0,007 0,003 0,001 0,034 5,558 11,672 0,017 0,028 

17 10/12/12 Longá 0,005 0,007 0,013 0,042 0,038 5,711 11,993 0,056 0,006 

18 10/12/12 Não 0,004 0,004 0,004 0,001 0,047 7,401 15,543 0,069 0,030 

19 10/12/12 Não 0,006 0,007 0,003 0,001 0,033 5,892 12,373 0,060 0,008 

20 10/12/12 Longá 0,008 0,076 0,004 0,001 0,116 6,240 13,105 0,079 0,009 

21 10/12/12 Não 0,012 0,026 0,004 0,001 0,048 6,088 12,786 0,057 0,010 

22 10/12/12 Não 0,011 0,146 0,004 0,003 0,142 5,965 12,527 0,043 0,017 

23 10/12/12 Não 0,048 0,007 0,003 0,001 0,039 6,262 13,150 0,077 0,012 

24 10/12/12 Não 0,001 0,011 0,005 0,002 0,049 4,970 10,437 0,050 0,004 

25 10/12/12 Longá 0,001 0,004 0,008 0,029 0,030 5,245 11,014 0,071 0,006 

26 1/11/13 Serra Grande 0,010 0,006 0,126 0,001 0,061 18,816 39,514 0,037 0,268 
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Poço Data Captação Fe Cu Al Mn Zn Si SiO2 Ba Sr 

27 1/11/13 Serra Grande 0,068 0,002 0,132 0,001 0,771 18,883 39,654 0,028 0,090 

28 1/11/13 Serra Grande 0,010 0,003 0,109 0,007 0,041 18,836 39,556 0,119 0,036 

29 1/11/13 Não 0,010 0,002 0,110 0,001 0,029 17,572 36,901 0,202 0,063 

30 1/11/13 Serra Grande 0,010 0,003 0,100 0,001 0,034 18,014 37,830 0,001 0,072 

31 1/11/13 Não 0,019 0,002 0,105 0,004 0,034 11,085 23,278 0,029 0,009 

32 1/11/13 Serra Grande 0,010 0,001 0,109 0,001 0,047 23,668 49,703 0,083 0,072 

33 1/11/13 Não 0,010 0,006 0,114 0,039 0,035 11,540 24,234 0,072 0,056 

34 1/11/13 Não 0,010 0,002 0,108 0,001 0,044 24,003 50,406 0,245 0,029 

35 1/11/13 Serra Grande 0,046 0,027 0,102 0,002 0,066 22,320 46,872 0,166 0,022 

36 29/10/13 Serra Grande 0,018 0,002 0,822 0,001 0,028 7,393 15,525 0,027 0,067 

37 29/10/13 Não 0,011 0,002 0,410 0,001 0,036 8,452 17,748 0,022 0,285 

38 29/10/13 Serra Grande 0,026 0,002 0,277 0,001 0,065 6,424 13,491 0,037 0,112 

39 29/10/13 Serra Grande 0,010 0,001 0,125 0,001 0,036 6,844 14,373 0,017 0,060 

40 29/10/13 Serra Grande 0,011 0,001 0,128 0,002 0,044 7,723 16,219 0,021 0,129 

41 29/10/13 Pimenteiras 0,010 0,002 0,099 0,001 0,193 9,360 19,656 0,045 0,329 

42 29/10/13 Pimenteiras 0,010 0,004 0,112 0,001 0,027 13,625 28,613 0,047 0,350 

43 29/10/13 Serra Grande 0,010 0,002 0,114 0,002 0,057 7,499 15,749 0,017 0,096 

44 29/10/13 Pimenteiras 0,010 0,002 0,122 0,001 0,033 21,576 45,310 0,088 0,494 

45 29/10/13 Serra Grande 0,032 0,001 0,160 0,012 0,036 15,676 32,921 0,024 0,274 

46 29/10/13 Serra Grande 0,035 0,007 0,083 0,001 0,062 20,021 42,044 0,237 0,108 

47 31/10/13 Não 0,010 0,001 0,093 0,001 0,023 6,805 14,290 0,023 0,045 

48 31/10/13 Não 0,010 0,001 0,094 0,001 0,033 6,944 14,583 0,023 0,044 

49 31/10/13 Não 0,010 0,004 0,095 0,005 0,020 7,299 15,329 0,024 0,083 

50 31/10/13 Serra Grande 0,010 0,001 0,102 0,005 0,037 6,055 12,716 0,027 0,077 

51 31/10/13 Serra Grande 0,010 0,001 0,099 0,001 0,022 7,165 15,047 0,018 0,037 

52 30/10/13 Serra Grande 0,010 0,002 0,105 0,001 0,035 8,321 17,475 0,001 0,062 

53 30/10/13 Não 0,010 0,002 0,085 0,001 0,021 8,102 17,015 0,001 0,060 

54 30/10/13 Cabeças 0,014 0,026 0,134 0,035 0,068 8,418 17,677 0,060 0,149 
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Poço Data Captação Fe Cu Al Mn Zn Si SiO2 Ba Sr 

55 30/10/13 Pimenteiras 0,003 0,001 0,093 0,001 0,027 16,994 35,688 0,009 0,027 

56 30/10/13 Pimenteiras 0,003 0,002 0,094 0,001 0,035 16,362 34,360 0,015 0,025 

57 30/10/13 Cabeças 0,005 0,002 0,098 0,001 0,033 15,430 32,403 0,051 0,206 

58 30/10/13 Pimenteiras 0,043 0,002 0,097 0,007 0,093 8,660 18,186 0,049 0,008 

59 30/10/13 Serra Grande 0,316 0,002 0,146 0,003 0,204 13,383 28,105 0,039 0,039 

60 30/10/13 Não 0,010 0,001 0,113 0,001 0,095 8,371 17,580 0,002 0,065 

61 30/10/13 Serra Grande 0,010 0,001 0,104 0,001 0,024 8,167 17,150 0,001 0,074 

62 30/10/13 Cabeças 0,010 0,001 0,106 0,001 0,070 20,052 42,109 0,003 0,014 

63 30/10/13 Cabeças 0,010 0,002 0,110 0,001 0,020 7,756 16,288 0,004 0,051 

64 30/10/13 Não 0,010 0,002 0,109 0,001 0,037 30,581 64,219 0,029 0,430 

65 31/10/13 Serra Grande 8,587 0,002 0,110 0,190 0,131 19,199 40,317 0,234 0,207 

66 31/10/13 Serra Grande 0,054 0,002 0,122 0,001 0,193 11,747 24,669 0,014 0,157 

67 31/10/13 Serra Grande 0,010 0,001 0,106 0,001 0,048 16,003 33,606 0,125 0,149 

68 31/10/13 Serra Grande 0,016 0,002 0,104 0,003 0,276 26,743 56,160 0,056 0,036 

69 31/10/13 Serra Grande 0,011 0,002 0,118 0,001 0,060 26,134 54,881 0,041 0,018 

70 31/10/13 Serra Grande 0,160 0,001 0,117 0,005 0,478 18,460 38,767 0,002 0,102 

71 31/10/13 Serra Grande 0,010 0,012 0,102 0,001 0,061 13,961 29,318 0,056 0,286 

72 31/10/13 Serra Grande 0,010 0,005 0,106 0,001 0,063 31,695 66,560 0,016 0,080 

73 31/10/13 Serra Grande 0,010 0,002 0,108 0,001 0,089 25,061 52,627 0,001 0,087 

74  Piauí 0,338 0,006 0,010 0,016 0,043 14,204 29,829 0,099 0,176 

75  Não 0,025 0,003 0,006 0,002 0,049 15,202 31,924 0,269 0,090 

76  Não 0,010 0,002 0,007 0,001 0,023 6,593 13,845 0,306 0,146 

77  Não 0,010 0,003 0,011 0,003 0,011 7,515 15,781 0,134 0,122 

78  Piauí 0,012 0,003 0,012 0,023 0,028 12,931 27,156 0,227 0,088 

79  Poti 0,041 0,008 0,015 0,017 0,051 17,937 37,668 0,270 0,049 

80  Poti 0,013 0,003 0,006 0,012 0,009 16,400 34,441 0,123 0,206 

81  Piauí 0,033 0,065 0,005 0,003 0,170 24,292 51,013 0,081 0,086 

82  Não 0,057 0,004 0,005 0,025 0,022 21,611 45,384 0,005 0,166 
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Poço Data Captação Fe Cu Al Mn Zn Si SiO2 Ba Sr 

83  Não 0,041 0,005 0,006 0,002 0,010 14,862 31,211 0,418 0,579 

84  Não 0,006 0,006 0,028 0,137 0,044 13,773 28,923 0,202 0,029 

85  Poti 0,185 0,004 0,003 0,086 0,010 17,524 36,799 0,304 0,275 

86  Não 0,003 0,003 0,004 0,001 0,002 7,881 16,549 0,427 0,208 

87  Poti 0,008 0,004 0,006 0,005 0,011 15,028 31,559 0,313 0,251 

88  Poti 0,007 0,005 0,009 0,001 0,014 10,478 22,004 0,340 0,239 

89  Não 0,077 0,003 0,008 0,007 0,182 19,938 41,871 0,120 0,081 

90  Piauí 0,082 0,005 0,006 0,030 0,018 19,339 40,611 0,096 0,089 

91  Não 0,037 0,004 0,004 0,001 0,009 20,615 43,292 0,043 0,062 

92  Piauí 0,133 0,004 0,005 0,013 0,012 21,280 44,688 0,395 0,294 

93  Não 0,003 0,004 0,004 0,001 0,018 18,483 38,814 0,093 0,062 

94  Piauí 0,007 0,005 0,005 0,251 0,012 22,346 46,927 0,117 0,169 

95  Não 0,005 0,006 0,006 0,001 0,012 20,448 42,941 0,214 0,175 

Elaboração própria adaptado dos resultados fornecidos pelo LabÁguas PUC/RJ. 
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Tabela 16 - Resultados dos elementos com concentrações abaixo ou muito próximas do limite de detecção (Todos em mg/L). Os 
elementos Be, Cd, Sn, Hg tiveram suas concentrações abaixo de limite de detecção em todos os poços. 
 

P
o

ç
o

 

Data Captação Li B Sc Ti V Cr Co Ni As Se Mo Sb W Pb U 

1 4/12/12 Não 0,01 0,50 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

2 4/12/12 Não 0,01 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

3 4/12/12 Poti 0,01 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,002 0,003 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 4/12/12 Poti 0,01 0,50 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

5 4/12/12 Poti 0,01 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

6 5/12/12 Não 0,01 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

7 6/12/12 Não 0,01 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

8 6/12/12 Não 0,01 0,50 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

9 8/12/12 Piauí 0,01 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

10 8/12/12 Não 0,01 0,50 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

11 8/12/12 Não 0,01 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

12 8/12/12 Poti 0,01 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

13 8/12/12 Não 0,01 0,50 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 

14 9/12/12 Cabeças 0,02 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

15 10/12/12 Longá 0,01 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

16 10/12/12 Longá 0,01 0,50 0,002 0,001 0,009 0,009 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

17 10/12/12 Longá 0,01 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

18 10/12/12 Não 0,01 0,50 0,002 0,002 0,004 0,006 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

19 10/12/12 Não 0,01 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

20 10/12/12 Longá 0,01 0,50 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,011 0,001 

21 10/12/12 Não 0,01 0,50 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 

22 10/12/12 Não 0,01 0,50 0,002 0,001 0,004 0,001 0,001 0,002 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 
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o

ç
o

 
Data Captação Li B Sc Ti V Cr Co Ni As Se Mo Sb W Pb U 

23 10/12/12 Não 0,01 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

24 10/12/12 Não 0,01 0,50 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

25 10/12/12 Longá 0,01 0,50 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

26 1/11/13 
Serra 

Grande 
0,02 0,50 0,006 0,004 0,003 0,004 0,001 0,001 0,010 0,003 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 

27 1/11/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,006 0,004 0,004 0,006 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 

28 1/11/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,006 0,004 0,001 0,002 0,001 0,007 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

29 1/11/13 Não 0,01 0,50 0,005 0,004 0,002 0,003 0,001 0,002 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

30 1/11/13 
Serra 

Grande 
0,02 0,50 0,006 0,004 0,006 0,007 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

31 1/11/13 Não 0,01 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

32 1/11/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,008 0,005 0,003 0,002 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

33 1/11/13 Não 0,02 0,50 0,004 0,003 0,004 0,001 0,002 0,002 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 

34 1/11/13 Não 0,01 0,50 0,008 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

35 1/11/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,007 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

36 29/10/13 
Serra 

Grande 
0,03 0,50 0,003 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,004 0,001 0,010 0,001 0,001 

37 29/10/13 Não 0,05 0,50 0,003 0,003 0,014 0,003 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

38 29/10/13 
Serra 

Grande 
0,03 0,50 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,001 

39 29/10/13 
Serra 

Grande 
0,03 0,50 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,001 

40 29/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,003 0,002 0,017 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 

41 29/10/13 Pimenteiras 0,02 0,50 0,003 0,003 0,012 0,003 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

42 29/10/13 Pimenteiras 0,02 0,50 0,005 0,004 0,008 0,002 0,001 0,001 0,010 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Data Captação Li B Sc Ti V Cr Co Ni As Se Mo Sb W Pb U 

43 29/10/13 
Serra 

Grande 
0,02 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

44 29/10/13 Pimenteiras 0,02 0,50 0,006 0,005 0,020 0,003 0,001 0,001 0,012 0,002 0,005 0,001 0,001 0,001 0,003 

45 29/10/13 
Serra 

Grande 
0,02 0,50 0,004 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

46 29/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,005 0,004 0,001 0,003 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

47 31/10/13 Não 0,02 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,004 0,001 0,004 0,001 0,001 

48 31/10/13 Não 0,02 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,003 0,001 0,004 0,001 0,001 

49 31/10/13 Não 0,02 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

50 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,02 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

51 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,02 0,50 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,015 0,001 0,004 0,001 0,003 0,001 0,001 

52 30/10/13 
Serra 

Grande 
0,02 0,50 0,002 0,002 0,013 0,006 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

53 30/10/13 Não 0,02 0,50 0,002 0,002 0,013 0,006 0,001 0,001 0,010 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

54 30/10/13 Cabeças 0,01 0,50 0,003 0,002 0,027 0,002 0,001 0,003 0,010 0,004 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 

55 30/10/13 Pimenteiras 0,01 0,50 0,005 0,004 0,004 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

56 30/10/13 Pimenteiras 0,01 0,50 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

57 30/10/13 Cabeças 0,01 0,50 0,005 0,004 0,006 0,005 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

58 30/10/13 Pimenteiras 0,01 0,50 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

59 30/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,004 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

60 30/10/13 Não 0,02 0,50 0,002 0,002 0,014 0,007 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

61 30/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,002 0,002 0,014 0,006 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

62 30/10/13 Cabeças 0,01 0,50 0,006 0,004 0,009 0,014 0,001 0,001 0,010 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

63 30/10/13 Cabeças 0,01 0,50 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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64 30/10/13 Não 0,01 0,50 0,009 0,006 0,009 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

65 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,007 0,006 0,003 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

66 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,004 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 0,025 0,001 0,007 0,002 0,001 0,001 0,001 

67 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,005 0,004 0,002 0,003 0,001 0,001 0,010 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

68 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,007 0,005 0,002 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

69 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,007 0,005 0,002 0,003 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

70 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,02 0,50 0,005 0,004 0,001 0,002 0,001 0,001 0,010 0,001 0,013 0,001 0,001 0,002 0,001 

71 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,03 0,50 0,005 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,001 

72 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,01 0,50 0,009 0,006 0,002 0,002 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

73 31/10/13 
Serra 

Grande 
0,02 0,50 0,007 0,005 0,006 0,002 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

74 
 

Piauí 0,00 0,50 0,007 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 

75 
 

Não 0,00 0,50 0,007 0,005 0,001 0,003 0,001 0,005 0,010 0,003 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

76 
 

Não 0,01 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,002 0,007 0,002 0,001 0,001 0,001 

77 
 

Não 0,01 0,50 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 

78 
 

Piauí 0,00 0,50 0,006 0,004 0,004 0,002 0,001 0,006 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

79 
 

Poti 0,00 0,50 0,007 0,005 0,001 0,001 0,003 0,009 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

80 
 

Poti 0,01 0,50 0,008 0,005 0,021 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

81 
 

Piauí 0,01 0,50 0,010 0,007 0,006 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 

82 
 

Não 0,01 0,50 0,010 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 

83 
 

Não 0,01 0,50 0,007 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 
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84 
 

Não 0,00 0,50 0,006 0,004 0,001 0,001 0,003 0,007 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

85 
 

Poti 0,01 0,50 0,009 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,015 0,002 0,001 0,001 0,001 

86 
 

Não 0,01 0,50 0,004 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

87 
 

Poti 0,01 0,50 0,008 0,006 0,002 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 

88 
 

Poti 0,00 0,50 0,005 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

89 
 

Não 0,00 0,50 0,008 0,006 0,001 0,001 0,001 0,004 0,010 0,001 0,001 0,003 0,001 0,001 0,001 

90 
 

Piauí 0,00 0,50 0,008 0,005 0,002 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

91 
 

Não 0,00 0,50 0,009 0,006 0,002 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

92 
 

Piauí 0,00 0,50 0,008 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

93 
 

Não 0,00 0,50 0,007 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

94 
 

Piauí 0,01 0,50 0,012 0,008 0,008 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

95 
 

Não 0,01 0,50 0,010 0,006 0,010 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 

Elaboração própria adaptado dos resultados fornecidos pelo LabÁguas PUC/RJ. 
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7.5 RESULTADOS ANALÍTICOS 
 
7.5.1 Água e Legislação no Brasil 

A água é indispensável para a vida, entretanto não está distribuía de forma 

homogênea no planeta, quando está disponível o seu acesso não é igualitário, e por 

fim ainda hoje em pleno século XXI o mau uso e a falta de cuidados básicos 

persistem em prevalecer, por esses motivos e outros não citados é muito importante 

a existência de leis que normatizem os recursos hídricos. Veremos a seguir como 

esse processo evoluiu no Brasil. 

a) Brasil Colonial 

Parte do atual território brasileiro passou a ser colonizado no século XVI, 

prevalecendo a fase mais exploratória e ocupacionista, por ser uma colônia seguia 

então o ordenamento jurídico do seu colonizador português. Em Almeida (2002); 

ANA (2007); Melo, Maracajá e Neto (2012) e Pompeu (2008) encontramos que 

durante o período colonial a coroa portuguesa legislava por meio dos ordenamentos 

Afonsinos, Manuelinos e efetivamente os Filipinos que ordenavam a respeito do 

direito real sobre os grandes rios, os perenes, navegáveis e os que se faziam por 

navegáveis. Além disso a coroa também legislou sobre a proibição jogar materiais 

que pudessem matar os peixes, o que por alguns autores é a primeira Lei nº 

aplicada no Brasil que trata da poluição. E por volta de 1805 cartas régias foram 

expedidas restringindo o corte de madeira em margens de reservatórios. 

b) Brasil Imperial 

Ainda em Almeida (2002); ANA (2007); Melo, Maracajá e Neto (2012) e 

Pompeu (2008) encontramos que durante o período imperial brasileiro mesmo com a 

constituição de 1824 os ordenamentos Afonsinos continuaram valendo, agora 

adaptados ao Império. Um fato interessante é que Melo, Maracajá e Neto (2012) 

apud Almeida (2002) citam que no Código Penal de 1890 O Art. 162 daquele 

diploma legal determinava que “corromper ou conspurcar a água potável de uso 

comum ou particular, tornando-a impossível de beber ou nociva à saúde. Pena: 

prisão celular de 1 (um) a 3 (três) anos.". Fora isso no tocante ao vocábulo água ou 

sobre a expressão recurso hídrico nada foi radicalmente modificado. 

c) Brasil Republicano 
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Almeida (2002); ANA (2007); Melo, Maracajá e Neto (2012) apontam o código 

civil de 1916 como o primeiro instrumento legal do período atual (republicano) a 

tratar da questão água. 

O Código Civil, Lei nº 3.071, de 1 de janeiro de 1916, regulou 
basicamente o direito de uso das águas, nos artigos 563 à 568, mas 
não se referiu diretamente ao seu domínio. A proteção fundou-se 
basicamente no direito de vizinhança (Livro II, título II, capítulo II, 
seção V) e na utilização da água como um bem essencialmente 
privado e de valor econômico limitado. Assim, o usuário poderia 
utilizar as águas da forma que melhor o aprouvesse, desde que 
fossem respeitados os direitos de vizinhança. (ALMEIDA, 2002). 

 

Dando continuidade, a Constituição Federal de 1934 também legislou a 

respeito da água. 

A Constituição Federal de 1934 contém alguns dispositivos 
constitucionais ambientalistas. No artigo 5º, XIX, j, foi estabelecida a 
competência privativa da União para legislar sobre: "os bens do 
domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, águas, 
energia hidroelétrica, florestas, caça e pesca e sua exploração". 
Acrescente-se o artigo 20, II, que estabeleceu como sendo de 
domínio da União "os lagos e quaisquer correntes em terrenos do, 
seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites 
com outros países ou se estendam a território estrangeiro". Cumpre 
ressaltar a preocupação constitucional com a exploração econômica 
das águas, principalmente como fonte de energia elétrica, ao 
estabelecer, no artigo 119, que o aproveitamento industrial das 
águas e da energia hidráulica depende de autorização ou concessão 
federal, na forma da Lei nº – dispositivo que reconheceu o valor 
econômico das águas. (ALMEIDA, 2002). (As aspas internas são da 
autora). 

 

O Código de Águas de 1934 segundo Melo, Maracajá e Neto (2012) e 

Pompeu (2008) passou a definir os tipos de água, normatizou algumas formas de 

aproveitamento e dispôs a respeito da contaminação. Ainda de acordo com os 

autores foi o primeiro diploma legal que disciplinou o aproveitamento industrial das 

águas no Brasil. O Código de Águas de 1934 atribuía ao Ministério da Agricultura a 

competência da tutela sobre os recursos hídricos. 

A Constituição Federal de 1937 não incorporou nenhuma novidade ao tema. 

Pompeu (2008) aponta uma única observação sobre a Constituição Federal 

de 1946: 

A CF/1946 declarou incluírem-se entre os bens dos Estados os lagos 
e rios em terrenos do seu domínio e os que tivessem nascente e foz 
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no território estadual. Com isso, deixaram de existir, não águas 
municipais, mas os rios municipais, previstos no Código. À União 
competia legislar sobre águas, o que não excluía a legislação 

estadual supletiva ou complementar. POMPEU (2008). 

 

Encontramos em Almeida (2002); ANA (2007); Melo, Maracajá e Neto (2012) 

que durante os anos sessenta (60) e setenta (70) do século XX foram editadas 

algumas leis que tratavam da água. Lei nº 4.132/62 estabeleceu, dentre os casos de 

desapropriação de terras por interesse social, a hipótese de proteção do solo e 

preservação de cursos e mananciais de água, bem como de reservas florestais. O 

Código Florestal – Lei nº 4.771/65 – criou as áreas de preservação permanente e, 

indiretamente, protegeu a vazão e a qualidade das águas ao determinar, no artigo 

2º, a preservação das florestas e das matas ciliares situadas ao longo dos cursos 

d’água, nascentes, lagos, lagoas ou reservatórios. O Decreto nº 7.841/45 – 

estabeleceu o Código de Águas Minerais. O Decreto nº 79.367/77 – determinou as 

normas e o padrão de potabilidade de água. 

Pompeu (2008) mostra de forma sucinta e objetiva uma colocação importante 

sobre a Lei nº 6.662/79 que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação. 

Em 1979, houve a promulgação da Lei nº sobre a Política Nacional 
de Irrigação, com o objetivo de aproveitar racionalmente os recursos 
de água e solos, para implantação e desenvolvimento da agricultura 
irrigada. Para fins de irrigação, o aproveitamento de águas e solos 
reger-se-ia por ela e, no que coubesse, pela legislação sobre águas. 
POMPEU (2008). 

 

A Lei nº 6.938/81 instaurou a Política Nacional do Meio Ambiente e criou o 

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, o mesmo é constituído por órgãos 

federais, estaduais e municipais, todos responsáveis diretos pela proteção do meio 

ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA é órgão superior do 

SISNAMA, sendo o responsável por “estabelecer normas, critérios e padrões 

relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao 

uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos”. O CONAMA 

editou a Resolução 020/86 sobre a gestão da qualidade das águas, e a Resolução 

357/05 revogou a 020/86 e passou a classificar as águas de acordo com o binômio 

uso/qualidade. (MELO, MARACAJÁ e NETO. 2012). 
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Na Constituição Federal de 1988 a água foi caracterizada como um recurso 

econômico, passou a ser de domínio público da União ou dos Estados, incorporou a 

ideia de indissociabilidade das águas integrantes do ciclo hidrológico e o conceito de 

bacia hidrográfica, e é claro o importante direito de uso por meio de outorga. 

(ALMEIDA, 2002). 

Na Constituição Federal de 1988 encontramos que a gestão de recursos 

hídricos se dá por meio da União, Estados e Distrito Federal, contudo a 

fundamentação da legislação cabe a União, ou seja, a CF/88 deixou a cargo das 

Unidades Federativas a responsabilidade de legislar sobre gestão das águas com 

nascente e foz em seus próprios territórios. A CF/88 criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos - SINGREH. A preocupação com a geração 

de energia e compensação pelo produto da mesma também está presente na CF/88. 

(MELO, MARACAJÁ e NETO. 2012). 

O passo seguinte foi a edição da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que 

instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Segue uma breve análise da 

mesma encontrada em Pompeu (2008). 

A Lei nº 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e estabeleceu os 
fundamentos, os objetivos, as diretrizes gerais de ação e os 
instrumentos da Política. Entre os fundamentos estão: a água ser um 
bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de 
valor econômico; em situações de escassez, o seu uso prioritário é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; sua gestão, deve 
ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, 
dos usuários e da comunidade e proporcionar sempre o uso múltiplo; 
sendo a bacia hidrográfica a unidade territorial para implementação 
da Política e atuação do Sistema. 

Como objetivos estão: assegurar à atual e às futuras gerações 
a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada 
dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas 
ao desenvolvimento sustentável; e a preservação e a defesa contra 
eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais. 

Constituem diretrizes gerais de ação, para implementação da 
Política: a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação 
dos aspectos de quantidade e qualidade; a adequação dessa gestão 
às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 
culturais, das diversas regiões do País; a integração da sua gestão 
com a ambiental; a articulação do planejamento de recursos hídricos 
com o dos setores usuários e com o planejamento regional, estadual 
e nacional; a articulação da gestão com a do uso do solo; a 
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integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 

estuarinos e zonas costeiras. (POMPEU, 2008). 


