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RESUMO 

 

Os aquíferos costeiros de origem sedimentar do norte do estado do Rio de Janeiro constituem 

a porção emersa da Bacia de Campos, sendo os mais importantes mananciais de água 

subterrânea do estado. Em contrapartida a parte submersa da bacia detém relevante porção das 

reservas petrolíferas brasileiras.  Estes aquíferos recebem, em altas profundidades rejeitos de 

águas de formação, passivo ambiental oriundo da indústria petrolífera, de elevadíssima 

salinidade e potencial contaminador. Dentro deste contexto a presente pesquisa tem como 

objetivo principal traçar um panorama da evolução hidrogeoquímica das águas subterrâneas 

dos aquíferos da porção emersa da Bacia de Campos utilizando dados secundários de 

trabalhos anteriores e dados produzidos para esta pesquisa.  Em campanha ocorrida em 

outubro de 2017, foram selecionados 13 pontos de coleta de águas subterrâneas em poços que 

captam em profundidade os seguintes aquíferos: Fluvial /Quaternário Deltaico (QUA), 

aquífero Emborê membro São Tomé (EST), e aquífero Emborê Strictu Sensu (ESS). Em 

campo foram medidos os parâmetros físico-químicos (condutividade elétrica, pH, Eh, 

temperatura, sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido, e salinidade). Em laboratório 

foram efetuadas medidas de íons maiores, elementos traços e metais, δ
18

O, 
226

Ra, 
228

Ra, CO2 e 

CH4 nas amostras de água subterrânea.  As metodologias e ferramentas de avaliação 

hidrogeoquímica empregadas foram: diagramas de Piper, Stiff e Schoeller; razões iônicas de 

rBr/rCl, rNa/rCl, rCl/rHCO3; modelagem hidrogeoquímica no programa PHREEQc, 

concentrações de isótopos de rádio(
226

Ra, 
228

Ra) , avalição de gases do efeito estufa (CH4 e 

CO2) e  aplicação do Índice de Qualidade de Água Subterrânea para consumo humano 

(IQASCH). Os resultados indicam que existe evolução da facie hidroquímica das águas, onde 

os aquíferos ESS e EST têm características que predominam a facie bicabornatada comum nas 

águas doces com provável evolução da facie mista pelo incremento do cloreto que pode ser 

associado à intrusão marinha. O isótopo de oxigênio foi forte indicador de que as águas dos 

aquíferos (ESS e EST) possuem tempo de residência elevado, e com uma fonte de recarga 

distante. Os isótopos de rádio apresentam concentrações médias elevadas (
226

Ra: 1,83 Bq/l e 
228

Ra : 3.04 Bq/l) para o padrão de águas subterrâneas naturais encontrado na literatura e 

sugerem que os aquíferos estudados recebem fonte de águas diferenciais.  Altas concentrações 

de CH4 (valor máximo: 2527,31 µg/l) associadas a poços profundos indicam a possibilidade 

de exsudação de águas profundas por falhas ligadas à evolução geotectônica da bacia. Á água 

subterrânea de acordo com o IQAch aplicado foi majoritariamente classificada por este índice 

como Imprópria, principalmente por conta presença do parâmetros tóxicos acima do valor 

seguro para consumo humano. Os parâmetros que determinaram tal resultado foram o Fe, Pb 

e Fl
-
 encontrado acima do VMP para consumo humano na maioria dos poços analisados. 

Conclui-se que as águas subterrâneas da área de estudo sofreram impacto ao longo do tempo 

apresentando mudanças nas suas principais características hidrogeoquímicas além de 

apresentar sua qualidade comprometida para o consumo humano.  

 

Palavras-chave: Água subterrânea. Águas de Formação. Radioisótopos. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The coastal aquifers of sedimentary origin of the north of the Rio de Janeiro state constitute 

the emergent portion of the Campos Basin, being the most important groundwater sources of 

the state. In contrast, the submerged part of the basin holds a relevant portion of the Brazilian 

oil reserves. These aquifers receive, at high depths tailings of formation waters, environmental 

liabilities originating from the petroleum industry, of very high salinity and contaminating 

potential. In this context, this research aims to outline the hydrogeochemical evolution of the 

groundwater of aquifers of the portion emerged of the Campos Basin using secondary data 

from previous works and data produced for this research. In a campaign held in October 2017, 

13 groundwater collection points were selected in wells that capture in-depth the following 

aquifers: Fluvial / Quaternary Deltaico (QUA), aquifer Emborê member São Tomé (EST), 

and aquifer Emborê Strictu Sensu ESS). In the field were measured the physicochemical 

parameters (electrical conductivity, pH, Eh, temperature, total dissolved solids, dissolved 

oxygen, and salinity). In the laboratory, measurements of ions, trace elements, metals, δ18O, 

226Ra, 228Ra, CO2 and CH4 in the groundwater samples were carried out. The 

methodologies and tools of hydrogeochemical evaluation employed were: Piper, Stiff and 

Schoeller's diagrams; ionic ratios of rBr / rCl, rNa / rCl, rCl / rHCO3; hydrogeochemical 

modeling in the PHREEQc program, radioisotope concentrations (226Ra, 228Ra), greenhouse 

gas (CH4 and CO2) and application of the Groundwater Quality Index for human 

consumption (IQASCH). The results indicate that there is an evolution of the hydrochemical 

facies of the waters, where the ESS and EST aquifers have characteristics that predominate 

the common bicarbonate facie in the fresh waters with probable evolution of the mixed facie 

by the increment of the chloride that can be associated with the marine intrusion. The oxygen 

isotope was a strong indicator that aquifer waters (ESS and EST) have a high residence time 

and a distant recharge source. The radioisotopes present high average concentrations (226Ra: 

1.83 Bq / l and 228Ra: 3.04 Bq / l) for the natural groundwater standard found in the literature 

and suggest that the studied aquifers receive a source of differential water. High 

concentrations of CH4 (maximum value: 2527.31 μg / l) associated with deep wells indicate 

the possibility of deep water exudation due to faults associated with the geotectonic evolution 

of the basin. Groundwater according to the applied IQAch was mostly classified as 

Inadequate, mainly due to the presence of toxic parameters above the safe value for human 

consumption. The parameters that determined this result were Fe, Pb and Fl found above the 

VMP for human consumption in most of the wells analyzed. It is concluded that the 

groundwater of the study area has had an impact over time, presenting changes in its main 

hydrogeochemical characteristics and presenting its quality compromised for human 

consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os recursos hídricos possuem valor indiscutível, sobretudo na sobrevivência 

humana. Diante da escassez ou no comprometimento da qualidade das fontes 

superficiais a água subterrânea representada pelos aquíferos se torna uma opção 

essencial. Dessa forma, estudos que avaliam a proporção e a qualidade do meio 

ambiente subterrâneo possuem alta relevância e ainda carecem de maiores 

investimentos e pesquisas que auxiliem na sua preservação e gestão. 

 A pressão sob os aquíferos costeiros é enorme uma vez que essas regiões 

apesentam alta densidade demográfica e natural potencial de crescimento turístico e 

econômico. Esse fato corrobora para o aumento do uso da água subterrânea e a 

constante preocupação com sua qualidade, sobretudo para o consumo humano. 

Dentro desse contexto destacam-se os aquíferos costeiros de origem sedimentar 

do Norte do Estado do Rio de Janeiro constituído pela porção emersa da Bacia de 

Campos. Objeto de estudo, estes aquíferos são considerados uma das mais importantes 

reservas de água subterrânea do Estado do Rio de Janeiro (BARRETO et al.,2001; 

MARTINS, 2015) com vazões que superam a 250m³/h. Os mananciais hídricos 

provenientes desses aquíferos tem um papel importante nas atividades agrícolas da 

região onde destacam-se o cultivo de cana de açúcar e da fruticultura. Igualmente atende 

as demandas de abastecimento doméstico e consumo humano onde se estima que 

aproximadamente 25% da população do município de Campos dos Goytacazes é 

atendida por manancial subterrâneo proveniente de poços profundos.  

CAETANO (2000) através da caracterização litológica de subsuperfície e da 

hidrodinâmica dos poços, definiu os Sistemas Aquíferos presentes na porção emersa da 

Bacia de Campos. São eles: Aquífero Terciário Formação Barreiras, Aquífero Terciário 

Formação Emborê que compreende os membros São Tomé (EST) e Emborê Strictu 

Sensu (ESS) e por fim o Aquífero Quaternário Fluvial/ Deltaico (QUA). CAPUCCI 

(2003) salienta que a água subterrânea na Bacia de Campos está diretamente relacionada 

a sua evolução tectônica e subdivide os aquíferos em três blocos estruturais de 

diferentes potenciais hidrogeológicos. O mesmo destaca que o bloco central ou 

Aquífero Emborê apresenta fabuloso exutório de água doce com grande vocação para 

abastecimento. Abaixo dos cordões arenosos deltaicos a região apresenta arenitos 

grosseiros que hospedam excelentes volumes de água doce. Como resultado do 



16 

 

 

 

basculamento, o bloco mais profundo apresenta espessa cobertura sedimentar, sendo 

hipersalino em sua porção mais profunda. MARTINS (2015) ratifica que o modelo 

hidrogeológico conceitual da região é definido basicamente por critérios 

hidrogeoquímicos. Inicia-se aproximadamente a partir de 110 metros de profundidade a 

faixa de água doce de boa qualidade e a partir de 300 metros, apresenta salinidade que 

ultrapassa a concentração de cloretos de 250mg/l. 

O setor de óleo e gás por sua vez movimenta a economia da região onde estes 

aquíferos da porção estão assentados uma vez que a parte submersa da bacia detém 

relevante porção das reservas petrolíferas brasileiras, corroborando para um potencial de 

exposição a impactos de origem econômica, social e ambiental.   

Aquíferos com semelhantes problemáticas associados à produção petrolífera 

ocorrem no país e no mundo. Destaca-se o caso dos aquíferos da Bacia do 

Recôncavo/BA, onde em sua porção emersa, produz água com artesianismo surgente e 

de boa qualidade até profundidades de 800 m (MENTE, 2008). As formações aquíferas 

estão associadas em profundidade aos reservatórios petrolíferos elevando assim a 

vulnerabilidade desse manancial. Outro exemplo são os aquíferos do Noroeste da 

Pensylvânia nos EUA ligados à produção de petróleo e gás por faturamento hidráulico 

de folhelhos (shale gas) (WARNER et al.,2012). Ocorre neste caso, migração de fluidos 

ricos em metais e salmoura das formações profundas para os aquíferos mais rasos que 

fornecem água para consumo humano em comunidades rurais. Tais exemplos de 

aquíferos descritos ligados à exploração de hidrocarbonetos prescindem de maior 

monitoramento e estudos que identifiquem a alteração da sua qualidade original. 

A água produzida ou água de formação está presente nos reservatórios de óleo 

e gás natural e é trazida à superfície junto com o petróleo. Devido a sua origem, este 

efluente contém uma mistura complexa de compostos orgânicos e inorgânicos, além de 

resíduos de aditivos químicos utilizados no processo de produção. 

A salinidade da água de formação pode variar para concentrações 

extremamente saturadas, acima de 300.000 mg/l, muito superior à salinidade normal da 

água do mar. Nos campos de produção, devido à dissolução do sal das formações 

rochosas durante o período de represamento, contribui para o alto potencial de 

toxicidade deste efluente, tornando-o mais denso que a água do ambiente marinho 

(GOMES,2014). Radionuclídeos, entre eles isótopos de rádio e seus derivados, são 

lixiviados da rocha matriz e carreados para a superfície pela água de formação, 
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aparecendo em concentrações variáveis no material arenoso, em borras e em 

incrustações nos revestimentos dos poços produtores (GANIZEU, 2005). Os 

radionuclídeos mais comuns são os elementos radioativos naturais Rádio-226 e Rádio-

228. Estes são derivados do decaimento do Urânio-238 e Tório-232 respectivamente e 

estão associados com certas rochas e argilas do reservatório de petróleo. Quando 

comparada a atividade de 
226

Ra e 
228

Ra na água de formação,  na água do mar e na água 

subterrânea, nota-se uma atividade muito mais elevada no primeiro efluente 

mencionado (GOMES 2014). 

Sendo assim os níveis de radioatividade encontrado em amostras de água de 

formação indicam que cuidados especiais devem ser tomados, sobretudo no que se 

refere ao gerenciamento e disposição desse rejeito. Uma vez dispostos inadequadamente 

no meio ambiente podem comprometer a qualidade da água, solo e biota além de 

exposição à radiação nociva à saúde humana. 

Estudo realizado pela Petrobrás, principal empresa operadora na região, 

salienta que as águas de formação, rejeito do processo de produção de petróleo em 

poços offshore na bacia, podem ser descartadas/injetadas nos aquíferos profundos 

hipersalinos da Bacia de Campos (acima de 1000m) sem nenhum dano a qualidade da 

porção mais rasa, onde a água doce dos mesmos se destina ao consumo da população. 

 Diante da gravidade e importância do tema exposto o estudo preconiza quatro 

hipóteses: 

1- Os aquíferos da porção emersa da Bacia de Campos apresentam alteração 

de suas principais características hidroquímicas ao longo do tempo; 

2- O aquífero Emborê (ESS e EST) recebe recarga por fontes diversas; 

3- As águas profundas do aquífero Emborê (ESS e EST) podem estar em 

contato com as porções mais rasas alterando suas características originais; 

4- A qualidade da água dos aquíferos da porção emersa da Bacia de Campos 

está comprometida para consumo humano. 
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2. OBJETIVOS 

Traçar um panorama da evolução hidrogeoquímica das águas subterrâneas dos 

aquíferos da porção emersa da Bacia de Campos com destaque ao aquífero Emborê.  

 

Os objetivos específicos foram:  

  

 Avaliar os parâmetros hidrogeoquímicos da porção emersa da Bacia de Campos; 

 Investigar possíveis fontes e mistura de águas nos aquíferos da região utilizando 

isótopos de rádio (
226

Ra e 
228

Ra), δ
18

O, razões iônicas,   modelagem geoquímica 

e avaliação de gases CH4 e CO2 nas águas subterrâneas da área de estudo; 

 Determinar os Índices de Qualidade da Água Subterrânea (IQASch) a fim de 

diagnosticar sua qualidade para o consumo humano. 
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3. BASE TEÓRICA 

3.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Á água é um forte solvente capaz de dissolver a maioria dos sólidos. Dos 

diversos solutos encontrados na água subterrânea poucos estão presentes em 

concentrações maiores que 1 mg/l sob condições naturais (DEUTSCH, 1997). Na 

literatura uma primeira classificação dos constituintes inorgânicos dissolvidos na água 

subterrânea é apresentada por Davis e DeWiest (1966) (Tabela 1). Esses constituintes 

são classificados de acordo com sua quantificação, podem ser maiores, menores e traço.  

A água subterrânea pode ser considerada como uma solução eletrolítica na 

medida em que as maiorias dos seus constituintes principais e menores estão dissolvidos 

sob a forma iônica. Um indicativo geral dos constituintes iônicos dissolvidos totais pode 

ser obtido pela determinação da capacidade da água em conduzir uma corrente elétrica. 

A condutividade ou condutância da água subterrânea varia dezenas de microsiemens 

para água praticamente não salina (água da chuva) até centenas de milhares de 

microsiemens para as salmouras em bacias sedimentares profundas (FREEZE e 

CHERRY, 1979).   

De uma forma simplificada as águas subterrâneas também podem ser 

diferenciadas pelo grau de salinidade de acordo com seu conteúdo de sólidos totais 

dissolvidos (STD): água doce, água salobra, água salina (água do mar) e salmoura ( 

 

 

 

 

 

Tabela 2). 

Os íons maiores dissolvidos na água subterrânea são: cálcio (Ca2+), magnésio 

(Mg
+2

), sódio (Na
+
), potássio (K

+
), bicarbonato/carbonato (HCO3

-
, CO3

2-
), sulfato 

(SO4
2
) e cloreto (Cl

-
) (DAVIS e DeWIEST,1966; FREEZE e CHERRY, 1979; 

DEUTSCH, 1997; SANTOS 2008). Estes cátions e ânions compreendem 90% do total 

do conteúdo de sólidos dissolvidos. Caso um contaminante seja adicionado ao sistema 

por atividades antrópicas, como consequência, um constituinte menor ou traço poderá 
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atingir concentrações equivalentes a de íons maiores comprometendo a qualidade 

(HISCOCK, 2011). 

 

Fonte: modificado de FREEZE e CHERRY, 1979. 

 

 

 

 

Tabela 1: Composição química da água subterrânea dividida em íons 

maiores, íons menores, constituintes traços e gases dissolvidos. 

Composição da água subterrânea 

Íons maiores (> 5mg/l)            Íons menores (0,01 – 10 mg/l) 

Bicarbonato Sódio Nitrato Potássio 

Cloreto Cálcio Fluoreto Ferro 

Sulfato Magnésio Fosfato Boro 

Constituintes traços (< 0,1 mg/l) 
Gases dissolvidos 

(traço- 10 mg/l) 

Alumínio               Manganês Nitrogênio 

Arsênio Níquel Oxigênio 

Bário Rádio Dióxido de carbono 

Brometo Selênio Metano 

Cádmio Sílica Gás Sulfídrico 

Césio Prata Óxido nitroso 

Cromo Tório 
 

Cobalto Estrôncio 
 

Ouro Titânio 
 

Iodeto Urânio 
 

Chumbo Vanádio 
 

Lítio Zinco 
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Tabela 2: Classificação simplificada da água subterrânea baseada no conteúdo 

de sólidos totais dissolvidos. 

Categoria Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) 

Água doce 0-1000 

Água salobra 1000-10000 

Água salina 10000-100000 (35000) 

Salmoura >100000 

Fonte: modificado de FREEZE e CHERRY, 1979. 

 

3.1.1 Características físico- químicas das águas subterrâneas 

 

 pH 

Consiste na medida da concentração de íons H
+
 na água. O cálculo dos íons 

hidrogênio (H+) e hidroxila (OH-) determinam quão ácida ou básica a água pode ser. Os 

valores de pH’s ácidos podem ser oriundos da decomposição da matéria orgânica 

vegetal presente nos sedimentos de ambientes aluviares, que origina ácidos húmicos e 

fúlvidos, os quais, em solução, abaixam o pH. Na água, quando quimicamente pura, os 

íons H
+
 estão em equilíbrio com os íons OH

-
 e seu pH é neutro, logo, igual a 7.  

Segundo Pedrosa e Caetano (2002), o pH das águas subterrâneas tende a variar 

entre 5,5 e 8,5, indicando pHs ligeiramente básico devido à presença de bicarbonatos e 

carbonatos. 

O pH é um parâmetro que influencia o equilíbrio geoquímico e a solubilidade 

de muitas espécies químicas incluindo metais na água subterrânea, pois em pH < 5, os 

metais são mais facilmente solubilizados e tornam as águas mais tóxicas, já, em valores 

mais elevados, os metais tendem a precipitar. 
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 Condutividade elétrica 

É um parâmetro que avalia a capacidade de conduzir eletricidade por geração 

de corrente. As unidades usadas nas medidas de condutividade são o microMHO 

(μMHO/cm) e microsiemens por centímetro (μS/cm), este último do Sistema 

Internacional de Unidades.  

Os sais diluídos, dissolvidos e ionizados que estão presentes na água 

transformam-na num eletrólito capaz de conduzir corrente elétrica. Tal capacidade de 

conduzir corrente depende das concentrações iônicas e da temperatura do meio. Este 

parâmetro pode também indicar a quantidade de sais existentes. 

A condutividade aumenta em relação à temperatura e à concentração que 

compõe a amostra, porém fundamentalmente pode-se dizer que para cada aumento de 1º 

C na temperatura da solução, corresponde a uma ampliação de 2% na condutividade. 

Como há uma relação de proporcionalidade entre o teor de sais dissolvidos e a 

condutividade elétrica, pode-se aferir o teor de sais pela medida de condutividade de 

uma água em uma dada temperatura, ou seja, o seu teor salino é aproximadamente dois 

terços do valor obtido para a condutividade (PEDROSA; CAETANO, 2002).  

A condutividade também  indica as modificações na composição de uma água, 

sobretudo na sua concentração mineral, porém não oferece indicação das quantidades 

relativas dos vários componentes. Fato é que, à medida que mais sólidos dissolvidos são 

adicionados, a condutividade aumenta. Em geral, valores acima de 100 μS/cm podem 

indicar ambientes problemáticos e impactados (CETESB, 2005).  

 

 Eh 

Potencial de oxirredução (Eh) é um parâmetro que determina a característica 

do ambiente quanto à disponibilidade de oxigênio (redutor/oxidante), controlando 

vários processos químicos que ocorrem na natureza. Os elementos e moléculas estão 

presentes livremente na água e em vários estados de oxidação, que determinam 

propriedades, tais como hidrólise, tendência de formar compostos insolúveis etc.  
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O fluxo dos elétrons na solução pode ser avaliado pelo potencial de elétrons 

(pE), definido como o logaritmo negativo da concentração de elétrons. Cada reação é 

caracterizada pelo seu potencial de redox chamado de Eh, que define a habilidade de um 

ambiente natural de conduzir um processo redox. Em geral, o Eh das águas naturais é 

mais positivo em um meio oxidante e negativo no redutor.  

Qualquer mudança nas condições de Eh e pH afetam a solubilidade e 

consequentemente a mobilidade de muitos metais. Esta relação entre variações dos 

parâmetros pode ser exemplificada graficamente na forma de diagrama (Figura 1). O 

diagrama mostra os campos de estabilidade para sólidos e/ou espécies aquosas em 

função do Eh ou pE e do pH, sendo uma boa ferramenta para fazer predições sobre a 

ocorrência de espécies oxidadas ou reduzidas em um ambiente particular no aquífero 

(FEITOSA; FILHO, 2008). 

 

Figura 1: Exemplo do diagrama básico que demonstra a relação entre Eh e pH. 

 

Fonte: CPRM, 2008. 

 

As reações de oxirredução ou redox acontecem devido à transferência de 

elétrons entre reagentes que ocorrem em mais de um estado de valência de modo que se 

um elétron é ganho, existe perda de valência positiva ou redução. Por analogia, a 
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oxidação é a perda de elétrons ou de valência negativa. Juntas, as duas reações (de 

ganho e perda) são referidas como reações de oxirredução ou redox.  

 

3.1.1 Evolução hidrogeoquímica da água subterrânea 

Segundo Santos (2008) os processos e fatores que influem na evolução da 

qualidade das águas subterrâneas podem ser intrínsecos e extrínsecos ao aquífero. A 

princípio, a água subterrânea tende a aumentar concentrações de substâncias dissolvidas 

à medida que se move lentamente no substrato rochoso. Entretanto, muitos outros 

fatores interferem, tais como: clima, composição da água de recarga, tempo de contato 

água/meio físico, litologias atravessadas, interações bioquímicas e químicas, além da 

contaminação causada pelo homem.  

Para uma boa interpretação da química das águas subterrâneas e identificação 

dos processos hidrogeoquímicos de um sistema aquífero é útil adotar o conceito de 

fácies hidroquímica ou tipo hidroquímico introduzido por Cheboratev (1955) apud 

Hiscock (2011). As fácies hidroquímicas identificam zonas distintas do aquífero em que 

a água pode ser descrita pelos íons de maior concentração (ânion- cátion).  

Um exemplo de modelo que demonstra a evolução de tipos hidroquímicos ou 

fácies ao longo do fluxo subterrâneo em um aquífero subterrâneo composto por rochas 

calcárias é descrito por ( 

Figura 2). Água da chuva com influência marinha (águas cloretadas – sódicas) 

contendo CO2 dissolvido entra no sistema e atravessa o solo onde o CO2 gerado pela 

decomposição da matéria orgânica é adicionado na água que infiltra. Alguns relevantes 

constituintes químicos provenientes da agricultura tais como fertilizantes adicionam, 

K
+
. e PO4

3- 
na água. Conforme a água vai infiltrando no solo da zona insaturada o CO2 

dissolvido produz soluções ácidas de ácido carbônico (H2CO3) que se dissocia e 

promove a dissolução de cálcio e magnésio dos carbonatos dando origem a águas do 

tipo bicabornatadas cálcicas/magnesianas. Ao entrar no aquífero, a zona saturada torna-

se cada vez mais anóxica promovendo a redução do oxigênio, nitrato e sulfato associado 

a respiração bacteriana e mineralização da matéria orgânica. Sobre condições redutoras 

ferro e manganês são mobilizados e em seguida precipitam na forma de sulfetos, caso 

haja aporte para tal. A presença de argilominerais na rocha hospedeira acarreta trocas 

iônicas onde o Ca
2+

 é substituído pelo Na
+
 em solução conferindo uma nova fácies 

hidroquímica: bicabornatada- sódica. Nas zonas mais profundas do aquífero confinado 
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ocorre a mistura de águas salinas formando águas do tipo cloretadas-sódicas até 

alcançar a zona de diagênese do aquífero constituindo salmouras (HISCOCK ,2011). 

Sistemas aquíferos distintos podem engendrar processos e fácies hidroquímicas 

igualmente distintas do exemplo supracitado, para uma melhor compreensão deve-se ter 

um conhecimento prévio do modelo hidrogeológico conceitual. 

 

Figura 2 - Evolução da água subterrânea em regiões costeira e tipos hidroquímicos. 

 

Fonte: Modificado de HISCOCK, 2011. 

 

3.2 REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS 

Diversos métodos têm sido desenvolvidos para a visual inspeção de dados 

hidrogeoquímicos no intuito de identificar as fácies hidroquímicas e iniciar o 

entendimento dos processos hidrogeológicos que influenciam a química da água 

subterrânea. Nos itens a seguir serão demonstradas as principais representações gráficas.  

 

3.2.1 Diagrama de Piper 

O diagrama de Piper é utilizado para classificar os distintos grupos de águas 

quanto aos íons dominantes (cloretada, sódica, carbonatada, magnesiana, etc.). Este 

sistema de classificação é baseado na sobreposição de íons. A água recebe o nome do 
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ânion ou cátion, cuja concentração, expressa em meq/l, ultrapasse em 50% suas 

respectivas somas. Caso nenhum deles ultrapasse este valor, a água recebe a 

classificação de acordo com os dois ânions ou cátions mais abundantes. Para plotar no 

diagrama, deve-se converter separadamente o valor de cada íon expresso em meq/l em 

percentagem dos totais de ânions e de cátions (SANTOS, 2008). A Figura 3A representa 

o diagrama de Piper onde no losango central está delimitado os tipos hidroquímicos. A 

vantagem da utilização desse diagrama está em identificar em um mesmo gráfico 

diversas amostras de água subterrânea, grupos distintos ou famílias de tipos 

hidroquímicos e relacioná-los com a rocha-fonte ou processo. Os diagramas de Piper 

também podem evidenciar misturas de águas e tendências de evolução e mudanças 

hidroquímicas. 

Appelo e Postma (2005) apresentam uma relação, obtida de diversas águas 

minerais engarrafadas da Europa, onde é possível através do tipo hidroquímico indicado 

no losango principal, inferir o tipo de rocha da qual a água foi extraída. Os mesmo 

autores apresentam outra aplicação do diagrama, onde é possível identificar processos 

de salinização da água por intrusão salina em aquíferos costeiros (Figura 3B). 

 

Figura 3: (A) Diagrama de Piper indicando as principais fácies hidroquímicas; (B) Piper 

indicando os processos de mescla de água doce/salgada. 

 

Fonte: modificado de APPELO e POSTMA, 2005. 
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3.2.2 Diagrama semi-logarítmico de Schoeller 

Schoeller (1955) apud Fetter (2001) propôs o uso de papel semi-logarítmo para 

plotar as concentrações de cátions e ânions em meq/l. A vantagem da utilização desse 

tipo de diagrama é que o mesmo permite uma comparação visual das composições de 

diferentes tipos de água subterrânea. É possível incluir, caso o estudo prescindir, outros 

cátions e ânions além dos constituintes iônicos maiores (Figura 4). 

Figura 4: Diagrama de Shoeller onde cada amostra apresenta uma curva específica. 

 

Fonte: SANTOS, 2008. 

 

3.2.3 Diagrama de Stiff 

As concentrações iônicas em meq/l ou % meq/l são representadas sobre linhas 

paralelas horizontais. Ligando-se todos os pontos respectivos, obtém-se uma figura 

geométrica padrão para a água analisada (SANTOS 2008). Os diagramas de Stiff 

(Figura 5) são úteis para uma rápida comparação visual entre águas de diferentes fontes, 

quanto maior a área da forma poligonal, maior a concentração de íons (FETTER, 2001). 
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Figura 5: Exemplos de diagrama de Stiff. 1 - água da chuva com baixa concentração de todos 

os elementos; 3 - padrão típico de aquífero dolomítico, elevado Ca
2+

 e Mg
2+

; 4 - padrão que representa 

dissolução de calcita. 

 

Fonte: modificado de APPELO e POSTMA, 2005. 

 

Na Figura 6 a seguir um exemplo aplicado na região do delta do rio Nilo, os 

diagramas de Stiff indicam intrusão salina em poços próximos ao mar mediterrâneo.  

 

Figura 6 : Diagramas de Stiff indicando intrusão próxima à costa e trocas iônicas Ca
2+

/Na
+
 

próximo ao canal Ismalya. 

 

Fonte: APPELO e POSTMA, 2005. 
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3.3 ISÓTOPOS NA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Em estudos hidrogeológicos, isótopos têm sido utilizados como ferramentas 

que identificam a origem, recarga e datação do aquífero. Isótopos podem ser 

encontrados no meio ambiente em quantidades que permitem seu uso tanto como 

traçadores como marcadores cronológicos.  

Os isótopos de um elemento químico são caracterizados pelo mesmo número 

atômico e diferente número de massa. A diferença do número de massa se dá pela 

variação do número de nêutrons do elemento e condiciona comportamentos distintos do 

elemento em relação a um determinado isótopo. Essa diferença de comportamento 

modifica localmente a abundância relativa entre diversos isótopos na natureza, em um 

processo denominado de fracionamento isotópico. Quanto maior a diferença de massa 

entre eles maior o fracionamento isotópico. O fracionamento ocorre por mudança de 

fase ou estado, diferença de taxa de reação química e diferença de taxa de fusão nuclear 

(CLARK e FRITZ, 1997). Os isótopos também podem ser radioativos, (sujeitos a 

desintegração no tempo por emissão de radioatividade), utilizados como marcadores 

cronológicos ou isótopos estáveis, comumente usados como traçadores. Sendo assim os 

processos que tornam o uso de isótopos viáveis nos estudos da água subterrânea são o 

fracionamento isotópico e a radioatividade. 

 

3.3.1 Isótopos de rádio na água subterrânea 

Os radionuclídeos de origem natural, e em particular os da série do urânio, 

estão presentes na água. A sua dissolução ocorre nas várias etapas do ciclo hidrológico, 

variando as concentrações e as proporções dos radionuclídeos nas diversas fases do 

ciclo. As águas subterrâneas são as que geralmente apresentam concentrações mais 

elevadas, sobretudo de urânio, rádio, radônio e chumbo, controladas pelas condições 

físico-químicas dos aquíferos e pela geoquímica dos radionuclídeos (CARVALHO, 

2010).  

Dos radionuclídeos naturais, um dos grupos mais importantes sob o ponto de 

vista da hidrogeologia são os produtos do 
238

U, o 
222

Rn e 
226

Ra. O mais abundante 

isótopo de rádio da água subterrânea é o 
226

Ra, um dos produtos de decaimento do 
238

U, 

o segundo mais abundante isótopo de rádio é o 
228

Ra (5,75 anos), produto do 

decaimento do 
232

Th.
 
Já os isótopos de 

223
Ra e 

224
Ra apresentam meia vida de 11,3 e 3,6 
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dias respectivamente e ocorrem em menores concentrações.  O radônio é produto direto 

do decaimento do rádio e por essa razão possui suas concentrações atreladas a 

ocorrência do mesmo em uma amostra (DAVIS e DEWIEST, 1966). 

Rochas sedimentares geralmente contêm maior concentração de U e Th, 

particularmente alguns folhelhos, que contém material orgânico redutor das formas de U 

adsorvidas e Th na forma partícula-reativa. Rochas carbonáticas originadas das conchas, 

esqueletos de corais e outras biotas marinhas são ricas em urânio, já que este substitui o 

cálcio. Devido a este enriquecimento, os isótopos de rádio que ocorrem nas séries do 

urânio são também os mais frequentes nos carbonatos. Uma vez que na natureza o 
238

U 

é mais abundante em relação ao 
235

U, o 
226

Ra é considerado mais abundante do que o 

223
Ra. Sendo assim, as proporções de atividade na natureza são de 1:1: 0,05: 1 para os 

radioisótopos 
226

Ra, 
228

Ra, 
223

Ra e 
224

 Ra, respectivamente (REYES, 2009). 

A razão de atividade de um isótopo de rádio de meia-vida curta em relação a 

um de meia-vida longa é esperada ser mais alta em águas onde a ressuspensão dos 

sedimentos ocorreu recentemente do que aquelas nas quais o quarteto de isótopos foi 

introduzido por uma fonte de água que tenha tido tempo de residência suficientemente 

longo para permitir que todos os isótopos entrassem em equilíbrio, tal como a água 

subterrânea (TEXEIRA, 2004). 

O rádio é geoquimicamente similar ao bário, e pode ser facilmente sorvido por 

argilas e coloides. É igualmente conhecido por co-precipitar com o bário, cálcio e 

magnésio in natura (GANIZEU, 2005).  

De acordo com a literatura, um parâmetro importante que se correlaciona com 

a concentração de rádio na água subterrânea é a salinidade. O aumento de rádio em 

águas subterrâneas salinas tem sido interpretado como um resultado da competição 

entre Ra e cátions por adsorção, resultando em um aumento da solubilidade do Ra 

(MOORE e SHAW, 1998 apud ALMEIDA, 2003). 

Além de ser o isótopo mais comum na água subterrânea, o 
226

 Ra, é 

considerado o mais tóxico de todos os materiais inorgânicos dissolvidos na água, onde o 

órgão de saúde público americano (U.S. Public Health Service) estipula o limite de 

3x10
-9

 µc/ml para consumo humano (DAVIS e DEWIEST, 1966). Quando ingerido ou 

inalado o Ra apresenta comportamento metabólico similar ao do cálcio, sendo 70% da 

quantidade incorporada assimilada pelos ossos e dentes e os restantes 30% distribuídos 

uniformemente nos tecidos moles (BRUCKMANN, 1991). 
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3.3.2 δ
18

O e  δ
2
H na água 

Craig (1961a) apud Fritz e Clark (1997) introduziu o SMOW - Standard Mean 

Ocean Water – que é um padrão de medida de δ
 18

O e δ
 2

H. A composição isotópica da 

água é expressa em desvio per mil (padrão SMOW) em relação à composição isotópica 

da água do oceano. Em relação ao 
18

O o desvio é representado por 
18

O e equivale à: 


18

O  %o = (
18

O /
16

O) sample – (
18

O /
16

O)SMOW  x 1000 

(
18

O /
16

O) SMOW 

 

Para o deutério (
2
H) o desvio é representado por D e equivale à: 

 

D %o = (D/H) sample – (D/H) SMOW x 1000 

(D/H) SMOW 

Posteriormente, a IAEA (Agência de Energia Atômica das Unidades das 

Nações Internacionais) preparou um modelo de água do mar destilada que diferia 

isotopicamente da composição do padrão SMOW. Esta nova referência é chamada 

como VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water). O VSMOW tem sido aceito 

internacionalmente a três décadas e muitas vezes o VSMOW é substituído pelo SMOW, 

e o VSMOW passa a ser expresso em SMOW, na prática esse fato é amplamente aceito, 

mas a referência correta seria VSMOW. 

O fracionamento isotópico da água ocorre por causa da evaporação parcial, já 

que, as moléculas mais leves de água evaporam com maior facilidade, deixando a água 

em fase líquida mais enriquecida de moléculas pesadas, em contrapartida os isótopos 

mais pesados tendem a sofrer precipitação ou condensação com maior facilidade. Este 

fenômeno é mais eficiente em casos onde o vapor produzido é constantemente 

removido. Em corpos de água superficial, onde a água evapora numa grande extensão 

este enriquecimento é permanentemente revertido. 

 

3.4 RAZÕES IÔNICAS 

Razões iônicas são as relações entre os íons dissolvidos. Tais relações podem 

indicar relacionamento da água com o tipo de rocha que compõe o aquífero e 

igualmente identificar a ação de processos naturais ou antrópicos modificadores da água 
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subterrânea. É possível estabelecer vários tipos de razões de acordo com o objetivo a ser 

estudado (CUSTODIO e LLAMAS, 1983) tais quais apresentadas a seguir: 

  (rNa
+
 rK

+
)/rCl

-
 - A razão dos cátions alcalinos pelo ânion cloreto é 

importante  na análise de salinização em aquíferos de regiões costeiras. Na água do mar 

a razão varia geralmente entre 0,87e 0,89. Pode igualmente ser avaliado pela razão 

rNa/rCl, sendo aproximadamente de 0,86. O valor para água doce é uma função do 

processo químico de recarga, porém geralmente é 1,0±0,1. Em função de influência de 

água salina, a razão alcalinos/cloreto diminui comparada aos valores da água doce e 

frequentemente alcançam valores mais baixos que águas marinhas.   

 rCl
-
/Br

-
 - A razão Cl/Br pode ser considerado um traçador de 

confiabilidade, pois os íons Cl
-
 e Br

-
 são conservativos e dessa forma não reagem com a 

matriz do aquífero.  Através da razão rCl
-
/rBr

-
 é possível obter informação sobre a fonte 

de salinização. A água do mar possui aproximadamente rCl
-
/rBr

-
 = 655 ± 4 (ALCALÁ e 

CUSTODIO, 2008). 

 Razão rCl
-
/rHCO3

-
 -sendo o íon  HCO3

-
 relativamente presente nas águas 

subterrâneas, esta razão pode ser aplicada  para monitorar o processo de concentração 

de sais no fluxo subterrâneo. O aumento na razão rCl
-
/rHCO3

-
 indica avanço no 

processo de salinização por cloreto. Caso ocorram processos de redução de sulfatos ou 

aportes exteriores de CO2, pode haver aumento do conteúdo em HCO3
-
 e, desta forma, 

não convém utilizar esta razão. É usualmente empregada na investigação da intrusão da 

cunha marinha, uma vez que as águas continentais têm normalmente valores entre 0,1 e 

5 e na água do mar os valores variam entre 20 e 50. 

 

3.5 HIDROGEOQUÍMICA DE AQUÍFEROS COSTEIROS 

3.5.1 Intrusão Salina em Aquíferos Costeiros 

Evidências indiretas e diretas sobre a existência de desequilíbrio por parte do 

bombeamento excessivo de água representam alguns dos aspectos importantes a serem 

observados e abordados quanto à exploração de águas subterrâneas, uma vez que, em 

poços próximos à planície costeira, a água doce pode vir a ser contaminada por água 

salgada (SUGUIO, 1980).  

Pela diferença de densidades entre os dois tipos de água, ocorre uma 

estratificação, onde a água doce na porção superior em relação a salgada formando uma 



33 

 

 

 

cunha subjacente. Estas águas mantêm uma separação física, pelo fato de ambas estarem 

sob um meio poroso, onde a difusão dos solutos é lenta (TODD, 1980). 

Decorre-se que, quando não há invasão de água salina no aquífero de água 

doce costeiro, a interface entre água doce e salgada mantém-se em equilíbrio, afastada 

do poço, com nível de água estável e produz-se água de qualidade ao consumo. 

Entretanto, no momento em que o nível da água é rebaixado por bombeamento 

excessivo, ou rebaixamento em períodos secos, ocorre deformação na interface entre 

água doce e salgada deslocando a cunha marinha em direção ao continente e afetando o 

poço que passa a succionar água salgada, imprópria para consumo (Figura 7). 

Figura 7: Exemplos de perfis transversais exibindo em (A) uma situação de equilíbrio e em 

(B) invasão de água marinha. 

 

Fonte: Modificado de SUGUIO (1980). 

 

Sob um ponto de vista estrutural, uma intrusão representa o resultado de um 

acúmulo de deformações que alteram camadas sobrejacentes dobrando-as (FOSSEN, 

2017). Aplicando-se este conceito reológico a uma intrusão salina, ou cunha salina, 

nota-se, portanto, que a deformação sofrida pela interface água doce-água correlaciona-

se a uma deformação pelo deslocamento de uma grande massa e pode ser designada 

como intrusão.  

Deste modo, problemas pontuais na área estudada podem acabar indicando 

falhas construtivas nos poços perfurados, descontinuidades nos aquíferos entre outras 

possibilidades, fazendo com que a água contaminada não exclua a possibilidade de 
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salinização devido ao avanço da cunha salina por um bombeamento maior de água 

salgada. 

Sob o ponto de vista hidrogeoquímico percebe-se que durante um processo de 

intrusão salina, os teores de magnésio, cloreto e sódio contidos na água doce se elevam 

à medida que a contaminação do aquífero por água salgada evolui, cessando no 

momento em que o equilíbrio iônico com a água salgada é alcançado (APELLO e 

POSTMA, 2005).  

Sendo assim é possível concluir que um dos principais indicadores da 

contaminação de um aquífero por água salgada é a mudança na concentração de cloreto 

(Cl
-
), já que o mesmo é um íon conservativo e o menos afetado pelas relações químicas 

que se produzem durante os processos de mistura da água doce com a água salgada. 

 

3.5.2 Hidrogeoquímica das Águas de Formação 

A indústria do petróleo possui vários segmentos que podem impactar o meio 

ambiente. Dentre eles, a água de produção tem ganhado destaque na problemática 

ambiental em virtude do grande volume gerado e de sua composição tóxica, sendo esta 

uma das principais fontes de resíduo da indústria do petróleo (CARVALHO, 2011). 

A água produzida ou água de produção está presente nos reservatórios de óleo 

e gás natural e é trazida à superfície junto com o petróleo. Devido a sua origem, este 

efluente contém uma mistura complexa de compostos orgânicos e inorgânicos, além de 

resíduos de aditivos químicos utilizados no processo de produção (GOMES, 2014).  

Igualmente podem ser encontrados nas águas de produção, radionuclídeos, 

entre eles isótopos de rádio e seus derivados. Estes são lixiviados da rocha matriz e 

carreados para a superfície pela água de formação, aparecendo em concentrações 

variáveis no material arenoso, em borras e em incrustações nos revestimentos dos poços 

produtores. Os níveis de radioatividade encontrados em amostras de água de produção 

indicam que cuidados especiais devem ser tomados, sobretudo no que se refere ao 

gerenciamento de rejeito (GANIZEU, 2005). Os radionuclídeos mais comuns nessas 

águas são os elementos radioativos naturais 226Ra e 228Ra, derivados do decaimento 

do 238U e 232Th associados com certas rochas como os folhelhos geradores e calcários 

do reservatório. Quando comparada a atividade de 
226

Ra e 
228

Ra na água de produção e 
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na água do mar, nota-se uma atividade mais elevada no primeiro efluente mencionado 

(GOMES 2014). 

A água de formação que ocorre juntamente com o petróleo na rocha 

reservatório é praticamente livre de sulfatos e contém cloretos de metais alcalinos e 

cloretos de cálcio, estrôncio e bário. Uma das prováveis formas de rádio presente no 

reservatório é o cloreto de rádio, que está dissolvido na água que acompanha o petróleo. 

A água de injeção, utilizada para otimizar a produção de poços, é procedente de locais 

diversos, sendo que na produção em plataformas offshore, a água do mar é a escolhida. 

Quando a água de injeção se mistura com a água de formação e é extraída junto com o 

petróleo, o equilíbrio químico é rompido e ocorre a formação de sulfatos (BaSO4 e 

SrSO4) e carbonatos (principalmente CaCO3). Nesse contexto o rádio é o principal 

radionuclídeo trazido à superfície e co-precipita com o bário formando complexos de 

sulfatos, carbonatos e silicatos (GANIZEU et al, 2005). 

A passagem dessa água, chamada água produção, pelos dutos e equipamentos 

resulta na precipitação dos sulfatos e carbonatos em forma de incrustações nas paredes e 

de borra, que fica acumulada no fundo de tanques e do separador água/óleo (GANIZEU, 

2005). Na Tabela 3 é apresentada concentrações de atividade de isótopos de 

radionuclídeos naturais em águas de produção da indústria do petróleo.  

A salinidade da água de produção é elevada e pode variar para concentrações 

extremamente saturadas, muito superiores à salinidade normal da água do mar. Isso 

ocorre devido à dissolução do sal das formações rochosas durante o período de 

represamento, contribuindo para o alto potencial de toxicidade deste efluente tornando-o 

mais denso que a água do ambiente marinho. Dessa forma os teores de sais dissolvidos 

encontrados na água de produção são variáveis, porém sempre possuem uma média de 3 

a 4 vezes superiores aos normalmente existentes na água do mar (33.500 mg/l) 

(THOMAS, 2001 apud CARVALHO, 2011). 

O efeito da salinidade é com certeza um agente complicador em muitos 

sistemas de tratamento da água de produção, principalmente quando se faz necessário o 

uso de micro-organismos. Outro fator importante é o possível impacto ambiental à flora 

marinha, quando este efluente é descarregado no oceano (CARVALHO, 2011). 
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Tabela 3: Concentrações em atividade de radionuclídeos naturais na água 

produzida em indústria de petróleo. 

Fonte: GANIZEU, 2005. 

 

Observando a Tabela 3 os valores de concentração em atividade de 
226

Ra 

variam entre 0,012 e 6,0 Bq/l e valores para a concentração em atividade de 
228

Ra entre 

< 0,05 e 12,0 Bq/l, para a água de produção de cinco plataformas de petróleo na Bacia 

de Campos no Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  Esses valores se assemelham às 

concentrações obtidas de 
226

Ra (0.7 a 10,4 Bq/l) e de 
228

Ra (0,3 a 10,0 Bq/l), de mesma 

ordem de grandeza para 27 amostras de águas produção de plataformas de petróleo na 

Noruega (VEGUEIRA 2002 apud GANIZEU 2005). 

 

3.6 MODELAGEM HIDROGEOQUÍMICA 

A água é o principal agente do intemperismo químico e quando se infiltra nos 

solos e rochas formadores do aquífero, somado ao tempo de residência, favorece 

diversas reações de intemperismo, tais como dissolução, precipitação, hidrólise, 

hidratação-desidratação, oxidação-redução (DEUTSCH, 1997). 

O intemperismo químico pela água é diretamente ligado à quantidade de 

oxigênio, gás carbônico, substâncias orgânicas e temperatura no ambiente estudado. As 

alterações dos minerais primários através de reações químicas sintetizam novos 

minerais secundários, como por exemplo, os argilominerais. Por sua vez os íons 

desprendidos dessas reações químicas originam novos minerais por meio da 

precipitação que são retidos na superfície dos argilominerais ou no arcabouço do 

País Radionuclídeo Concentração (Bq/l) 

Síria 
226

Ra 50,8-60,3 

Estados Unidos Diversos 0,0037-333 

Argélia 
226

Ra 5,1-14,8 

Noruega 

226
Ra 0,7-10,4 

228
Ra 0,3-10,4 

Itália 
226

Ra 0,06-5,1 

Brasil 

226
Ra 0,012-6,0 

228
Ra <0,05-12,0 



37 

 

 

 

aquífero. À medida que a água percola altera sua composição química inicial. Quanto 

maior a intensidade do intemperismo químico nos aquíferos, maior a concentração de 

totais de sólidos dissolvidos.  De acordo com Deutsch (1997) o processo descrito pode 

ser observado na Figura 8. 

 

Figura 8: Exemplo esquemático do intemperismo da água sobre os minerais de calcita, biotita 

e matéria orgânica, com formação de minerais secundários e íons dissolvidos na água. 

 

Fonte: Modificado de DEUTSCH, 1997. 

 

Dentro deste entendimento, subordinado as características físico-químicas da 

água, determinados minerais podem dissolver ou precipitar, onde na modelagem 

geoquímica é possível determinar o índice de saturação de uma espécie mineral. O 

índice de saturação (SI) é dado por SI= log(IAP/Ksp) onde IAP é o produto da atividade 

iônica dos íons presentes num dado mineral e Ksp é o produto de solubilidade, que é 

uma constante do mineral dado. O SI indica se a água está em equilíbrio com uma fase 

mineral em particular (SI=0), se a fase mineral se encontra dissolvido em solução 

(SI<0), ou se a fase mineral esta precipitada (SI>0) (DEUTSCH, 1997). 

 

3.7 INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

O desenvolvimento dos primeiros Índices de Qualidade de Água (IQA) é 

atribuído a Horton (1965) e a Brown et al. (1970). Os IQA surgiram da demanda de 

gestores ambientais por um método que mensurasse as análises dos programas de 
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controle de poluição, mas, para isso, tinham que terminar com os volumosos número de 

dados que eram constantes nas pesquisas (BROWN et al.,1970). 

À vista da continua dificuldade de assimilar grande quantidade de informações 

obtidas nas análises físico-químicas, do considerável esforço necessário para mensurar 

conjuntamente parâmetros de unidades e relevância distintas sob o aspecto da 

potabilidade do recurso hídrico, diversos outros IQAs foram sendo desenvolvidos, como 

exemplos, o IQA de Bascarán (Bascarán, 1979, apud Rizzi, 2001), o IQA de Dinius 

(1987), o IQA adaptado pela Cetesb em 1975 (Cetesb, 2019), o IQA desenvolvido pelo 

Conselho Canadense de Ministérios do Meio Ambiente do Canadá (CCME, 2001). 

Diante da necessidade da avaliar qualitativamente a água subterrânea 

amplamente explotada de uma região no Rio de Janeiro que sofria de consideráveis 

problemas ambientais, como despejo de esgoto in natura e grande uso de agrotóxicos, 

Menezes (2009) desenvolveu o Índice de Qualidade de Água subterrânea para consumo 

humano (IQASCH). Este índice fundamentado na lógica booleana, isto é, considera de 

igual importância todos os parâmetros aplicados em seu algoritmo. Desta forma, todos 

os parâmetros são tratados de maneira rigorosa, em acordo com a restrição necessária 

para padrões de uma água a ser diretamente consumida pela população (MENEZES et 

al., 2010).
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4. ÁREA DE ESTUDO 

4.1. LOCALIZAÇÃO 

O aquífero Emborê localiza-se no litoral norte do estado do Rio de Janeiro e 

está inserido na Bacia de Campos, e compreende a área dos municípios de Campo dos 

Goytacazes, São João da Barra e Quissamã.  

A Figura 9 apresenta a localização do aquífero Emborê e os aquíferos que o 

circundam igualmente pertencentes à Bacia de Campos. 

 

Figura 9: Mapa de localização da porção emersa da bacia de Campos seguido do mapa com o 

limite dos aquíferos em subsuperfície. 

 

Fonte:modificado por COSTA, (2010) com base em mapeamentos do CPRM e DRM, destaque 

em verde para o aquífero Emborê. 

 

4.2.ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

A hidrografia da área de estudo é composta por dois corpos hídricos principais 

o Rio Paraíba do Sul ao norte do Aquífero Emborê e ao sul a Lagoa Feia, uma das 
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maiores lagoas de água doce do do Rio de Janeiro. Ocorre igualmente uma densa rede 

de canais e rios tributários, incorporando pequenas lagoas e regiões alagadas 

(MARTINS, 2015). 

Segundo a classificação de Köppen o clima na região é tropical úmico (Aw) 

com  precipitação intensa no verão. Por estar assentado em sua maior parte no 

município de Campos, o aquifero Emborê, sofre influências das características 

climáticas do município. Dessa forma dados da  estação metereológica do município de 

Campos dos Goytacazes (INMET, 2019) indicam que no ano de 2017 a precipitação 

máxima foi de 70 mm  e Temperatura máxima de 29ºC. A Figura 10 representa a 

variação da precipitação e da temperatura de uma série de 2017 evidenciando o padrão 

de verões chuvosas e períodos secos no inverno.  

 

Figura 10: Temperatura e precipitação pluviométrica do ano de 2017 da estação meteorológica 

de Campo dos Goytacazes. 

Fonte: INPE, 2019. 

 

A geomorfologia da região de ocorrência do aquífero Emborê é composta por 

extensas planícies formadas por cordões litorâneos pleistocênicos que se estendem por 

toda linha de costa da região e avançam ao interior incluindo os municípios de Campos 



41 

 

 

 

do Goytacazes e São João da Barra. Segundo Costa et al (2008) as planícies locais 

podem ser clasificadas segunda a descrição a seguir: 

Planícies Costeiras:  dentro da área de estudo compreende uma extensa área de 

relevo baixo e plano englobando a localidade de Farol de São Tomé e Barra do Açu. 

Sendo resultantes de processos de transgressão e regressão marinha. 

Planície Colúvio-Alúvio-Marinha:  expressiva área oriunda de uma seqüência 

de eventos transgressivos e regressivos onde variações do nível do mar imprimiram 

períodos cíclicos de erosão e sedimentação dos depósitos que ajudaram a constituir  

morfologia atual da região. 

Planície Flúvio-Lagunar: associada a terrenos alagados, formadas  por 

sedimentos lagunares  oriundos do ressecamento atual da Lagoa Feia. 

 

4.3.GEOLOGIA REGIONAL E LOCAL 

Do ponto de vista regional as rochas do embasamento na região estão inseridas  

no contexto geotectônico da Província Mantiqueira definida por Almeida et al (1981) a 

leste do craton São Francisco com direção estrutural NE, composto por sistema de 

orógenos formados durante o Ciclo Orogênico Brasiliano (630-490 Ma) responsáveis 

pela deformação e metamorfismo de rochas de idades arqueanas e proterozóicas.  

Dentro desse contexto está inserido a  Faixa Ribeira com os domínios 

tectonomagmáticos da Serra do Mar e Região dos Lagos que ocorrem no Estado do Rio 

de Janeiro (Figura 11) (HELBRON et al, 2016). Para além das províncias pré-

cambrianas, a área de estudo é representada, por extensa cobertura sedimentar 

cenozóica, conhecida como porção emersa da Bacia de Campos.  
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Figura 11: Domínios tectono-magmáticos do estado do Rio de Janeiro e áreas adjacentes. O 

retângulo vermelho destaca a área de estudo. 

 

Fonte: HELBRON et al 2016. 

 

A Bacia de Campos, segundo Winter et al (2007), constitui uma bacia de 

margem continental divergente associada a evolução dos movimentos distensivos que 

resultaram na separação do continente sul- afriano e americano no Cretácio.   

Em sua última fase deposicional até o  Recente, denominada drift, 

correspondem a sedimentos marinhos de plataforma rasa e continentais. Para Schaller 

(1973) os depósitos da Formação Emborê são formados por sedimentos siliciclásticos e 

carbonáticos associados a ambientes transicionais deltaicos e plataformais, com diversos 

eventos de regressão e transgressão,  desde o Oligoceno ao Recente. Podendo chegar a 

até 2000 metros de espessura, se estendem desde a área submersa até a emersa da bacia 
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gradando para o que denomina de Membro São Tomé composto de sedimentos clásticos 

continentais de cor avermelhada (SCHALLER, 1973). Sotoposto a esses depósitos 

ocorre a Formação Barreiras que segundo Winter et al (2007) é considerada como 

cronocorrelata a porção superior da Formação Emborê. A Figura 12 apresenta um 

recorte da coluna cronoestratigráfica ds Bacia de Campos. 

Na área de estudo, a Formação Barreiras ocorre de forma bastante segmentada 

e é dominantemente constituída por arenitos avermelhados, com intercalações de 

lamitos, sendo interpretada como depósitos de um sistema fluvial entrelaçado, com 

contribuição variável de depósitos de fluxos de detrito com diagênese insipiente 

(BREDA, 2012). Por fim sobre estes depósitos ocorrem sedimentos pleistocênicos, dos 

quais Caetano (2000) denomina de quarternário deltaico, oriundos da formação e 

evolução do delta do Rio Paraíba do Sul, o grande responsável por toda sedimentação 

terrestre da Bacia de Campos até o presente. Do ponto de visto hidrogeológico essas 

unidades litoestratigráficas descritas constiuem importantes aquíferos e possuem papel 

estratégico no abastecimento de água na região. Capucci (2003) ressalta que  os 

melhores resultados de sua pesquisa para abastecimento de água subterrânea para o 

estado, foram obtidos em poços construídos na Bacia de Campos, podendo atingir 

vazões de até 250 m³/h, e indica o uso como eficaz  alternativa de suprimento de água 

de boa qualidade para a região, elevando assim a sua importância e necessidade de 

preservação. CPRM (2001) salienta que a Bacia de Campos tem sido alvo de inúmeros 

estudos, motivados pela importância dos seus campos petrolíferos entretando, na sua 

porção emersa, os estudos não evoluíram da mesma forma.  
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Figura 12: Coluna crono-estratigráfica da Bacia de Campos. Destaque em vermelho para os depósitos 

referentes à Formação Emborê. 

 

Fonte: WINTER, 2007. 
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4.4.HIDROGEOLOGIA 

Na literatura, diversos autores como Caetano (2000), CPRM (2001), Capucci (2003) 

e Costa et al, (2010) caracterizam e subdividem os aquíferos da porção emersa da Bacia de 

Campos quanto aos seus limites, geometria e qualidade com base em dados hidrogeoquímicos 

e hidrodinâmicos de poços na região . 

 Caetano (2000) salienta que as diferenciações litotógicas na bacia favorecem a 

ocorrência de dois sistemas aquíferos sedimentares, que são: os Sistemas Aquíferos Terciários 

e os Sistemas Aquíferos Quaternários Deltaicos. Os depósitos Terciários foram classificados 

como pertencentes ora a Formação Barreiras ora a Formação Emborê. A Formação Barreiras 

é a designação dada para indicar sedimentos clásticos afossilíferos continentais 

indiferenciados de cores vivas (amarela marrom e avermelhada). Já a Formação Emborê 

(Gama Jr., 1977 apud Caetano 2000), constituída pelas litofácies Emborê e São Tomé se 

caracteriza pela ocorrência de areias quartzosas e arenitos em matriz argilosa, fossilíferos, de 

grãos fracamente consolidados por material carbonático. O que define como Sistema 

Quaternário Deltaico são depósitos constituídos por solo residual, areias, cascalhos, argilas e 

siltes de origem continental e marinha, ambiente tipicamente deltaico.  

Capucci (2003) descreve praticamente as mesmas unidades nomeando a Formação 

Barreiras de “terciário primitivo” e a Formação Emborê de “terciário recente”, por fim 

descreve os aluviões de Campos referentes à sedimentação delta aluvionar quaternária do Rio 

Paraíba do Sul. Para o autor a ocorrência de água subterrânea na Bacia de Campos está 

diretamente relacionada à sua evolução tectônica, onde os grandes lineamentos geológicos 

que ocorrem no Sudeste Brasileiro foram responsáveis pela existência de diversas falhas de 

basculamentos na direção NE / SW do cristalino imerso na bacia de Campos atingindo na 

costa profundidades máximas conhecidas de 1963 metros. A Figura 13 demonstra o contexto 

tectônico a qual os aquíferos se estruturam. Os blocos rebaixados constituem um exutório 

para qual a descarga aquífera se direciona coincidindo com a ocorrência da Fm. Emborê, 

obtendo assim, excelentes vazões.  
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Figura 13: Modelo hidrogeológico conceitual proposto por Capucci (2003) com bases em perfis de 

poços profundos da região. 

 

Fonte: modificado de CAPUCCI, 2003. 

 

CPRM (2001) conclui que presença de feições características de sedimentação 

marinha observadas nos poços na região de Santa Clara, Grussaí e outros, correspondentes à 

formação terciária superior descrita por (Paiva, 1996  apud CPRM, 2001), parece indicar que 

esses sedimentos não são correlacionáveis com a Formação Barreiras e sim ao membro São 

Tomé descrito por Schaller (1973). Assim optou-se por utilizar a denominação Aquífero São 

Tomé para esse sistema. O Aquífero Quaternário Deltaico definido por Caetano (2000) foi 

mantido, como também foi mantido o Aquífero Terciário Emborê. Porém o primeiro foi 

renomeado para Aquífero Flúvio Deltaico, e o segundo para Aquífero Emborê tendo seus 

limites redefinidos. Trabalhos mais recentes como Briones (2011); Silva (2012); Martins 
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(2015) consideram as unidades estratigráficas de São Tomé 1 e 2 como correlacionáveis com 

a Fm. Emborê e por esse motivo compõe o aquífero Emborê como membros. Dessa forma 

como um todo o aquífero Emborê é comporto peles membros São Tomé 1 e 2 e o aquífero 

Emborê strictu sensu. A Tabela 4 correlaciona os termos descritos por cada autor dos 

aquíferos da região e suas correlações. 

Tabela 4: Correspondência das denominações dos aquíferos sedimentares da Bacia  

(Caetano, 2000) (CPRM, 2001) (Capucci, 2003) (Martins, 2015) 

Terciário Formação Barreiras 

 Barreiras Barreiras Primitiva Barreiras 

São Tomé I 

Barreiras Recente 

Emborê  

(Membro São Tomé I) 

São Tomé II 
Emborê  

(Membro São Tomé II) 

Terciário Formação Emborê Emborê Emborê Emborê Strictu sensu 

Quaternário Deltáico Flúvio Deltaico Aluviões de Campos Flúvio Deltaico 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A seguir é apresentado uma síntese das características hidrogeológicas mais 

pertinentes dos aquíferos da porção emersa da Bacia de Campos (CPRM, 2001): 

• Flúvio-deltáico: areias e arenitos finos a médios com matriz siltosa e bandas 

argilosas. Aqüíferos livres, com espessura variando de 60 a 90m, sobrepostos ao 

embasamento cristalino e sedimentos mais antigos. Constitui um dos maiores aqüíferos do 

Estado do Rio de Janeiro. Capacidade específica de 90 m
3
/h/m. Águas de boa qualidade, 

ocasionalmente ferruginosas. 

• Aquífero Barreiras: composto por argilas lateríticas e areias com óxido de ferro 

sobrepostas ao embasamento cristalino. Aqüíferos livres, com espessura pelo menos de 40m, 

pouco produtivos. Vazões máximas na ordem de 2 m
3
/h e capacidade específica média de 

0,33 m
3
/h/m. Águas normalmente ferruginosas. 

• Aquífero Emborê: arenitos conchíferos variados, com feldspatos, argila 

impuras e argilas orgânicas. Totalmente coberto por sedimentos quaternários. Aqüíferos 

confinados e espessura até 220 m, sobre sedimentos mais argilosos. Fortemente afetado por 

falhas normais. Capacidade específica de 3,50 m
3
/h/m. Águas de boa qualidade. 
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• Aquífero Emborê (Membro São Tomé II): arenitos avermelhados, lateríticos 

com argilas cálcicas, sobre arenitos consolidados argilosos. Totalmente recoberto por 

sedimentos quaternários. Aqüíferos confinados, com espessura de pelos menos de 230 m, 

sobrepostos ao embasamento cristalino e sedimentos mais antigos. Fortemente afetados por 

falhas normais. Capacidade específica média de 1,89 m
3
/h/m. Ocorrem águas ferruginosas. 

• Aquífero Emborê (Membro São Tomé I): arenitos avermelhados, lateríticos 

com argilas cálcicas, sobre arenitos consolidados argilosos. Totalmente recoberto por 

sedimentos quaternários. Aquíferos confinados, com espessura de 160 m, sobrepostos ao 

embasamento cristalino. Fortemente afetados por falhas normais. Capacidade específica 

média de 3,00 m
3
/h/m. Podem ocorrer águas ferruginosas. 

 

4.4.1. Hidrodinâmica 

Do ponto de vista hidrodinâmico Martins (2015) indica a partir de dados 

potenciométricos que o fluxo subterrâneo no aquífero Emborê se dá do continente em direção 

ao mar. Nos membros São Tomé I na porção Sul o fluxo occore em direção à Lagoa Feia e 

mais ao norte da área de estudo os fluxos convergem em direção ao curso do Rio Parapiba do 

Sul. Através de métodos empíricos o mesmo autor define transmissividade média de 

141m²/dia para o Aquífero Emborê Strictu Sensu e média de 93.2 m²/dia para o membro São 

Tomé. 

O aquífero Emborê, de caráter confinado, é captado em poços profundos na região 

com uma média de profundidade de 100 a 250 m na região. Caetano (2000) apresenta uma 

coletânea de dados obtiddos em poços produtores de água da CEDAE no aquífero Emborê 

(Tabela 5), onde é possível observar as profundidades acima de 100m para captação do 

aquífero Emborê com transmissividades elevadas. 

Capucci (2003) indica ocorrencia de vazões até 260m³/h no aquífero Emborê nas 

Regiões de Farol de São Tomé, Santo Amaro e Baixa Grande. Na região de Saturnino Braga 

vazões de 53m³/h e em Barra do Açu o aquífero responde a vazões de 40m³/h.  

 

 

 



49 

 

 

 

Tabela 5: Dados hidrodinâmicos obtidos em poços da CEDAE no aquífero Emborê. NE: Nível estático. ND: nível dinâmico 

 

Prof. Cota NE Cota NE ND Vazão Rebaixamento Cap. Esp Transmissividade 

(m) (m) (m) (m) (m) (m³/h) (m) (m³/h/m) (m²/dia) 

137,5 12,3 3,6 8,7 20,3 52,8 16,7 3,2 396,2 

108,0 8,4 3,1 - - - - - - 

160,0 6,0 3,4 9,4 18,4 80,0 22,0 3,6 69,9 

168,0 5,5 1,2 4,5 22,0 80,0 20,8 3,8 108,1 

2619 7,0 - - - - - - - 

220,0 5,5 4,35 1,2 86,5 242 82,1 2,9 - 

155,2 - 0,34 -- 20,13 70,9 19,8 3,5 191,4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Fernandes et al (2016) ao analisar a precipitação na região e monitorar poço 

profundo localizado no aquífero Embore verificou que os eventos de precipitação não afetam 

os níveis de água, nem mesmo após chuvas intensas confirmando assim  o caráter confinado 

do aquífero Emborê com recarga principal distante. Entretando os dados do nível da maré 

local se correlacionam com as variações de nível de água do poço indicando que a maré afeta 

diretamente a carga hidráulica. 

 

4.4.2. Hidrogeoquímica 

Caetano (2000) obteve dados hidrogeoquímicos a partir de poços cedidos pela 

CEDAE. Os poços ditos, em seu trabalho, como pertencentes a Fm. Barreiras nas 

proximidades de São João da Barra foram reprojetados e de acordo com o mapeamento do 

CPRM (2001), passaram a ser considerados, na presente pesquisa, como pertencentes aos 

aquíferos Emborê membros São Tomé I e II. Os dados foram agrupados pelo seu valor médio 

representando os aquíferos: Aquífero Emborê strictu sensu, Aquífero Emborê São Tomé I e 

II, Aquífero Barreiras, e Quaternário Deltaico ou Fluvio Deltaico. O autor afirma que as águas 

do aquífero Emborê tem uma qualidade superior as demais, sobretudo no que diz respeito à 

concentração de sais, sendo predominantemente Bicabornatada Cálcica, representadas no 

diagrama de Piper (Figura 3). Já o aquífero Barreiras em função de sua variação iônica, pode 

ser classificada em sulfatadas ou cloretadas sódicas ou sulfatadas ou cloretadas cálcicas. O 

aquífero São Tomé I igualmente apresenta variação iônica e pode ser classificada em 

sulfatadas ou cloretadas sódicas. 

Costa et al (2010) realizou cadastro e coleta de água subterrânea em 16 poços 

tubulares da Companhia Águas do Paraíba, INB (em Buena), Prefeitura de São Francisco de 

Itabapoana e CEDAE presentes na bacia de Campos. A Tabela 6 correlaciona as fácies 

hidrogeoquímicas definidas por Caetano (2000) e Costa et al, (2010) para cada aquífero 

tomando como base as mesmas unidades hidrogeológicas previamente descritas para obter 

boa comparação.  
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Tabela 6: Correlação das fácies hidrogeoquímicas nos aquíferos da Bacia de Campos 

Aquífero (Caetano,2000) (Costa et al,2010) 

Barreiras Sódica Mista 
Magnesiana Cloretada/Mista 

cloretada/Sódica cloretada 

Emborê Strictu sensu Cálcica Bicarbonatada Cálcica Bicarbonatada 

Emborê São Tomé I Sódica Mista Sódica Cloretada 

Emborê São Tomé II Sódica Mista Sódica Cloretada 

Quaternário Fluvio-Deltaico Sódica cloretada/bicarbonata Sódica Cloretada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4.3. Abastecimento por manancial subterrâneo 

A região que compreende o aquífero Emborê, lança mão de seu potencial 

hidrogeológico significativo, para atender a demanda de abastecimento. O municípo de 

Campos dos Goytacases é atendido pela concessionária águas do Paraíba. Os demais 

municípios São João da Barra, Quissamã e São Francisco do Itapaboana igualmente possuem 

estações de abastecimento por manancial subterrâneo administrados pela CEDAE. No 

município de Campos a população total atendida pelo abastecimento de água é de 437 mil 

pessoas (IBGE,2010), desse total em média 68 mil pessoas são usuárias de água proveniente 

de 25 estações de tratamento que captam  poços no município, cerca de 15% da população 

(Concessionária Águas do Paraíba, 2017). 

Na área de estudo, foram quantificadas 10 estações de tratamento que utilizam água 

subterrânea do aquífero Emborê, atendendo o total de 92.736 usuários dos Municípios de 

Campos e São João da Barra.  
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Tabela 7 - Estações de tratamento de água que captam água em poços profundos do 

aquífero Emborê 

ETA Concessionária Município 
Vazão 

(l/s) 

População 

atendida 

Donana Águas do Paraíba Campos 100 18.000 

Boa Vista Águas do Paraíba Campos 100 24000 

São Sebastião Águas do Paraíba Campos 15 1600 

Santo Antônio Águas do Paraíba Campos 20 1500 

Saturnino Braga Águas do Paraíba Campos 20 3000 

Atafona CEDAE São João da Barra 20 11903 

Barcelos CEDAE São João da Barra 18 3607 

Grussaí CEDAE São João da Barra 33 13279 

São João da Barra CEDAE São João da Barra 65 10106 

Barra do Açu CEDAE São João da Barra 18 5741 

 

Fonte: CEDAE, 2019; ÁGUAS DO PARAÍBA,2019. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1.  PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS 

A tarefa inicial realizada para compor a presente pesquisa consistiu em formar um 

banco de dados de informações da área de estudo que abrangem a região de ocorrência do 

aquífero Emborê e regiões vizinhas levantados em trabalhos anteriores. O banco foi composto 

por dados de: localização de poços preexistentes, geologia, hidrogeologia, hidrodinâmica e 

hidrogeoquímica. Dessa forma os dados secundários auxiliaram no planejamento do trabalho 

de campo, na definição do background original da água, confecção de análise temporal, e 

auxílio da interpretação dos dados gerados neste trabalho.  

 

5.2. TRABALHO DE CAMPO  

A partir da informação de localização de poços que captam o aquífero Emborê em 

profundidade, no entorno da instalação do poço injetor da Petrobrás, foi possível de acordo 

com as condições de logística e coleta a amostragem de 13 pontos de água subterrânea do 

aquífero Emborê (Figura 14 e Tabela 8). 

 

 

5.2.1. Análises em campo e coleta de amostras 

Em campo, para a obtenção dos principais parâmetros físico-químicos da água in situ 

(condutividade elétrica, pH, Eh, temperatura, sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido, 

turbidez e salinidade) foi utilizado a sonda multiparamétrica da marca Hanna Instruments.  

Também foram efetuadas em campo medidas de alcalinidade total através do método 

de titulometria volumétrica ácido-base com o auxílio de um titulador digital, método 8203, da 

marca HACH, utilizando como indicador uma solução de vermelho de metila e verde de 

bromocresol e como titulante uma solução 1,6 N de ácido sulfúrico. 

Amostras de água foram bombeadas nos poços em campo e coletadas em um tonel 

de 30 litros. Em seguida, essa água foi escoada, com velocidade de 1 l/min, por coluna 

acrílica contendo uma fibra impregnada com permanganato de potássio (fibra de Mn). Tais 
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amostras foram posteriormente preparadas para a determinação dos isótopos de meia-vida 

longa do rádio. 

Para a posterior medição dos compostos gasosos dissolvidos (CH4 e CO2) na água, 

foram coletados em campo amostras de água utilizando a técnica headspace. 

Amostras de água para análise se 
18

O, íons maiores e metais foram coletadas para 

posterior análise. 

 

 

Tabela 8: Poços de amostragem da água subterrânea 

             Poço Coleta ID Localidade              Prof. (m) 

P1 QUA1 Donana  104 

P2 EST 2 Saturnino Braga  125 

P3 EST 3 São Sebastião  156 

P4 QUA 4 Santo Antônio 70 

P5 ESS 5 Algodeiro  160 

P6 ESS 6 Farol de S. T 220 

P7 EST 7 Barcelos  152 

P8 EST 8 Parque de Exposições 216 

P9 EST 9 Grussaí CEDAE  149 

P10 ESS 10 
Poço Mato Escuro 

prefeitura  
240 

P11 ESS 11 Poço B. Açu CEDAE  220 

P12 ESS 12 Poço B. Açu prefeitura  210 

P13 ESS 13 Sabonete Prefeitura  234 

Poço coleta: P1 a P13, Pontos de amostragens; ID: Identificação de cada ponto de 

acordo com o aquífero amostrado;Prof.: Profundidade expresso em metros. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 14: Mapa de Localização dos poços amostrados na campanha de Out/2017. 

Fonte: Mapa Base do Google Earth; Elaborado pelo autor. 

 

5.3. ANÁLISES EM LABORATÓRIO  

A análise dos elementos maiores e traços (Fe, Sr, Ba, Pb, Cu, Cr, Ni, Mn, Zn, Al) de 

amostras de água  foram  realizadas através de um espectrômetro de massa com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS) da Thermo Scientific, modelo XSeries 2. 

Os íons principais (Cl
-
, SO4

2-,
 Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 K

+
) assim como os íons menores (Br, 

NO3
-
, NO2

-
, NH4

+
) foram analisados utilizando o cromatógrafo de íons da marca Metrohm, 

modelo compacto 850 Professional IC. Já os íons fosfato (PO4
3-

) e sílica (H2SiO4) foram 

determinados por meio do método colorimétrico com o auxílio de um espectrofotômetro 

Instrutherm, modelo UV-2000A, baseando-se no método padrão descrito por Grasshoff et al 

(1983), no qual tais elementos foram determinados nos comprimentos de onda 880 nm e 810 

nm, respectivamente. 
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Os isótopos de meia-vida longa do rádio, 
226

Ra e 
228

Ra, foram determinados por 

espectrometria gama, com o auxílio de um detector de germânio hiper-puro (HPGe) em 

parceria com a Universidade do Sul da Flórida, e o método de preparação das amostras foi 

baseado na técnica proposta por Dulaiova e Burnett (2004). Após a coleta as fibras foram 

lavadas com água destilada a fim de se retirar as impurezas, levadas na mufla e queimadas a 

550° C por 1 h, obtendo-se um pó finamente dividido. Este foi encapsulado e analisado no 

detector gama após o período de 21 dias.  

Os dados de CH4 e CO2 foram determinados por cromatografia gasosa, utilizando o 

cromatógrafo da marca Sri310C. 

 

5.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados foram organizados em um Banco de Dados hidrogeoquímicos no Excel.  

As análises foram submetidas ao cálculo de acurácia através do Balanço Iônico. A 

acurácia das análises para os íons maiores pode ser estimada a partir da Eletroneutralidade 

(E.N.) ou erro analítico, calculada por meio da expressão 1 (APPELO e POSTMA, 2005): 

𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 (%) = (∑ 𝑐á𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + ∑ â𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠) 𝑥 
100

(∑ 𝑐á𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − ∑ â𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠)
    (1) 

Onde ∑ Cátions: somatório dos cátions em miliequivalente por litro e ∑ ânions: 

somatório dos ânions em miliequivalente por litro 

Feitosa e Filho (2000) admitem amostras com erro analítico de até 10% como 

válidas. A qualidade da amostragem então levou em consideração a acurácia de 10%, 

atestando a viabilidade das análises na área de estudo.  

A estatística foi realizada utilizando o programa Statistics
® 

versão 8.0. Diagramas 

Hidrogeoquímicos (Piper, Stiff, Shoeller, Razões iônicas) foram confeccionados no programa 

Diagrammes do Laboratório de Hidrogeologia da Universidade de Avignon/França.   

Os resultados obtidos nas análises iônicas e por ICP-MS, bem como os valores dos 

parâmetros físico-químicos, foram submetidos à modelagem geoquímica, a fim de analisar e 

quantificar as espécies dissolvidas presente na água. Para este fim, utilizou-se o software 

PhreeqC
®
 verão 2.18 que é um programa de especiação baseado na química de equilíbrio de 
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soluções aquosas que interagem com minerais, gases e soluções sólidas e pode ser usado para 

cálculos de índices de saturação e distribuição de espécies (PARKHURST; APPELO, 1999). 

A Figura 15, apresenta o fluxograma de atividades realizadas para atingir os 

objetivos da presente pesquisa. 

 

5.4.1. Análise de Potabilidade e Cálculo do Índice de Qualidade da Água Subterrânea 

 

O IQASCH pode ser aplicado opcionalmente partir de duas etapas: conspirando ou não 

considerando a presença de elementos tóxicos. Como neste trabalho não será aplicado 

parâmetros tóxicos, será aplicado a lógica que não considera estes elementos. Para aplicação 

do índice, é necessário a construção de uma tabela de contingência disjuntiva (Tabela 9), que 

é dividida em três níveis: >VMP (acima do Valor Máximo Permitido), VMP-VG (valor igual 

ou menos ao VMP e maior que o Valor Guia), e ≤VG (menor ou igual ao Valor Guia). Em 

cada parâmetro de cada amostra é aplicada a seguinte função lógica: 1 para ocorrência e 0 

para não ocorrência. Preenchida a tabela de contingência disjuntiva, é necessário somar o 

número de ocorrência em cada uma das três classes, segundo cada parâmetro, e, então, 

classificar a amostra.  

Tabela 9. Esquema de uma tabela de contingência disjuntiva. 

Amostra 

Parâmetro A Parâmetro B (...) Total 

>VMP 
VMP-

VG 
≤VG >VMP 

VMP-

VG 
≤VG ... >VMP 

VMP-

VG 
≤VG 

A 𝑛11 𝑛12 𝑛13 𝑛11 𝑛12 𝑛13 ... Σ𝑛11 Σ𝑛12 Σ𝑛13 

B 𝑛21 𝑛22 𝑛23 𝑛21 𝑛22 𝑛23 ... Σ𝑛21 Σ𝑛22 Σ𝑛23 

C 𝑛31 𝑛32 𝑛33 𝑛31 𝑛32 𝑛33 ... Σ𝑛31 Σ𝑛32 Σ𝑛33 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

A partir do IQASCH, a qualidade da água subterrânea é classificada em um número que 

varia entre 0 e 100, sendo grupado em 5 classes:  Ótima e Boa, representam amostras de água 

totalmente propícias e adequadas ao consumo humano, respectivamente; as classes Precisa de 

Tratamento Nível 1 e 2 unem as amostras que apresentam algum parâmetro em 

inconformidade com os padrões de potabilidades aceitos e, por isso, não deveriam ser 

ingeridas sem prévio tratamento; e Imprópria¸ a amostra que apresenta todos os parâmetros 
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acima do valor máximo permito e/ou que contém a concentração de ao menos um parâmetro 

tóxico acima do VMP. A tabela 10 expõe as classes do IQASCH de acordo com seu valor. 

Tabela 10. Classes do IQASCH. 

 

Valor do IQASch Classe 

100 Ótima 

82-98 Boa 

25-80 Precisa de Tratamento Nível 1 

2-22 Precisa de Tratamento Nível 2 

0 Imprópria 

  

Os valores resultantes da exceção do IQASCH foram espacializados utilizando a 

ferramenta de geoprocessamento de interpolação do tipo Inverso do Quadrado da Distância 

(Inverse distance weighting – IDW) (Watson e Philip, 1985) na plataforma do Sistema de 

Informação Geográfica ArcGIS para complementar a análise espacial da qualidade da água.  

 Os Valores Máximos Permitido (VMP) foram extraídos preferencialmente de 

Resolução Conama nº 396 (BRASIL, 2008). Porém, essa resolução trabalha apenas com os 

teores da classe VMP e não discute todos os parâmetros aplicados neste trabalho. Dessa 

forma, foram utilizados outros padrões de qualidade de água (Tabela 11) como forma de obter 

os Valores Guias (VG) e VMP de todos os parâmetros.  

 Para o presente trabalho, foram selecionados 8 parâmetros físico-químicos não tóxicos 

que apresentavam concentração acima do VMP para consumo humano. Além desses, foi 

considerado mais seis parâmetros tóxicos. Todos os parâmetros aplicados no IQASCH são 

vistos na Tabela 11. 
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Tabela. 11 – Valores e padrões de qualidade adotados. 

 

Parâmetros VG Fonte VMP Fonte 

Alumínio (mg/L) 0,03 [D] 0,2 [A] 

Cálcio (mg/L) 0,75 [D] 200 [D] 

Cloreto (mg/L) 25 [B] 250 [A] 

Ferro (mg/L) 0,05 [B] 0,2 [C] 

Fluoreto (mg/L) 1 [D] 1,5 [A] 

Manganês (mg/L) 0,1 [D] 0,3 [D] 

pH (-) 6,5-8,5 [E,F,G] 6,5-8,5 [E,F,G] 

Sódio (mg/L) 20 [B] 200 [A] 

Arsênio (mg/l) ≤0,01 [E,F,H] > 0,01 [E,F,H] 

Bário (mg/L) ≤0,7 [A] >0,7 [A] 

Chumbo (mg/L) ≤0,01 [A] >0,01 [A] 

Cobre (mg/L) 0,05 [D] 1 [F,H] 

Cromo (mg/L) ≤0,05 [F,H] >0,05 [F,H] 

Níquel (mg/L) ≤0,02 [A] >0,02 [A] 

 

[A]: Conama 396 (Brasil, 2008); [B] Padrão da União Europeia Directiva 80/778 (CCE 

1980); [C]: Padrão da União Europeia Directiva 98/83 (CCE 1998); [D]: Governo da Índia 

(BIS 2012); [E]: Gov. dos EUA (USAEPA 2009); [F]: Gov. da Austrália (NHMRC, 2011); 

[G]: Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011); [H]: Gov. do Canadá (Health Canada, 

2019). 
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Figura 15: Fluxograma de atividades 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1. PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS    

A seguir na Figura 16 e na Tabela do anexo I são apresentados os resultados dos 

parâmetros físico-químicos medidos in situ nas amostras de água subterrânea dos aquíferos 

estudados.  Os pontos  de coleta  foram organizados de acordo com o aquífero de coleta da 

amostra. No presente estudo será adotada a nomeclatura mais recente para diferenciar os 

aquíferos. O aquífero Quaternário Deltaico é designado como (QUA), o aquífero Emborê por 

sua vez é dividido em aquífero Emborê Membro São Tomé (EST), e aquífero Emborê Strictu 

Sensu (ESS). 

Com relação ao oxigênio dissolvido não possível notar alguma tendência espacial 

entre os aquíferos apresentando valor mínimo de 0,75 mg/l e máximo de 3,27 mg/l. Por sua 

vez a temperatura da água subterrânea apresenta leve tendência de aumento na unidade ESS 

em detrimento das demais. As temperaturas do aquífero Emborê se apresentam relativamente 

altas com valor médio de 28,7 ºC, com valor máximo de 32,2 ºC em poço amostrado no ESS. 

Os totais de sólidos dissolvidos (TDS) e a condutividade elétrica apresentam o mesmo padrão 

de distribuição por serem parâmetros interligados. É notável que as  medidas realizadas no 

aquífero Quaternário Deltaico apresentam maiores valores parar estes parâmetros constituindo 

assim águas mais mineralizadas que as do aquífero Emborê (ESS, EST). Potencial de oxi-

redução (Eh) apresenta tendência de ambientes menos oxidantes a redutores nos aquíferos 

ESS e EST, já o QUA apresenta meio oxidante. O potencial hidrogeoiônico (pH) apresenta 

valor médio de 6,75, variando de 6,3 a 7,3. Nota-se uma leve tendência de valores de pH mais 

altos para os aquíferos ESS e EST com relação ao QUA. Onde os primeiros apresentam valor 

médio de 6,9 enquanto que o último tem média de 6,4.  
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Figura 16: Valores dos parâmetros físico-químicos da água subterrânea medidos in situ.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.2.BALANÇO IÔNICO  

Nos resultados referentes aos constituintes iônicos maiores a soma dos cátions deve 

ser igual à dos ânions para uma mesma amostra de acordo com lei da eletroneutralidade, 

entretanto na prática existe uma diferença nesses valores, devido aos erros acumulados em 

cada uma das determinações individuais e também por não levar em conta os íons menores 

que podem possuir relevante representatividade no equilíbrio iônico, por razões naturais ou 

antrópicas. Como pode ser observado na Tabela 12. 
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Tabela 9: Poços de amostragem de água subterrânea. 

ID 
Cl

-
 SO4

2-
 HCO3

-
 Na

+
 K

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 Cátions Ânions % (B.I) 

(mg/L) (meq/L) 
 

QUA1 263,65 74,35 161,80 154,70 7,85 25,60 105,10 14,28 11,64 10 

EST 2 93,85 37,00 142,50 19,01 4,43 10,80 100,75 6,86 5,75 9 

EST 3 418,83 62,10 112,10 288,30 19,13 29,15 58,13 18,33 14,95 10 

QUA 4 249,65 0,20 84,90 144,43 9,90 11,80 12,73 8,14 8,43 -2 

ESS 5 67,68 28,00 198,90 10,03 2,95 10,28 115,05 7,10 5,75 10 

ESS 6 165,68 28,50 392,10 67,55 4,53 11,95 205,68 14,30 11,69 10 

EST 7 123,60 46,80 52,30 102,23 3,40 6,00 25,10 6,28 5,32 8 

EST 8 125,45 47,53 84,90 105,10 2,48 5,90 33,45 6,79 5,92 7 

EST 9 237,00 97,93 106,20 190,05 5,35 22,05 52,08 12,82 10,47 10 

ESS10 140,13 17,83 166,50 106,83 0,63 1,08 70,75 8,28 7,05 8 

ESS11 57,75 85,75 218,10 98,70 5,98 10,08 56,33 8,09 6,99 7 

ESS12 155,33 65,18 177,70 108,28 5,48 12,28 91,20 10,41 8,65 9 

ESS13 83,20 48,48 134,40 60,03 5,05 10,30 55,20 6,34 5,56 7 

           Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A fim de se obter melhor avaliação da associação entre os diversos componentes 

físico-químicos das amostras de água do aquífero estudado, utilizou-se a correlação de 

Spearman, medida de correlação não paramétrica (Figura 17). 

Correlações significativas (acima de 0,5 em módulo) podem ser observadas entre o 

íon cloreto (Cl
-
) e sódio (Na

+
) com os parâmetros físico-químicos CE (condutividade elétrica), 

Sal. (Salinidade) e STD (sólidos totais dissolvidos), parâmetros estes que indicam o quão 

mineralizadas as águas se encontram, indicando que o cloreto tem influência no aumento da 

salinidade, seguido do íon Na 
+ 

e Mg
2+

. 

O íon cloreto, por sua vez, igualmente possui correlação significativa com os íons 

Na
+ 

e K
+
, estando associado à espécie hidroquímica cloretada sódica presente em algumas 

amostras analisadas. Assim como o íon HCO3
-
 apresenta correlação com o Ca

2+
, devido a 

presença de águas tipicamente bicabornatadas cálcicas encontradas no aquífero Emborê.  
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O íon SO4
2- apresenta correlação significativa com o bário, evidenciando a 

possibilidade de presença de barita no arcabouço do aquífero estudado.  

O bário apresenta igualmente moderada correlação com os isótopos de rádio (
226

Ra, 

228
Ra) indicando que no aquífero estudado o comportamento geoquímico do bário pode estar 

associado ao do rádio com formação de espécies químicas correlacionáveis. 
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Figura 17 Correlação matricial entre os componentes analisados. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

pH T CE Sal. TDS Eh Cl- SO4-2
HCO3

- Na+ K+ Mg+2 Ca+2
Ba Ra-226 Ra - 228

pH 1,00

T 0,28 1,00

CE 0,05 -0,09 1,00

Sal. -0,01 -0,27 0,79 1,00

TDS -0,03 -0,08 0,96 0,74 1,00

Eh 0,06 -0,43 0,31 0,55 0,29 1,00

Cl- -0,24 -0,46 0,72 0,60 0,66 0,43 1,00

SO4-2 -0,39 0,16 0,40 0,15 0,53 -0,20 0,09 1,00

HCO3
- 0,22 0,38 -0,06 -0,12 0,02 0,01 -0,27 0,02 1,00

Na+ -0,34 -0,24 0,63 0,42 0,65 0,30 0,85 0,39 -0,39 1,00

K+ -0,71 -0,43 0,18 0,00 0,24 0,15 0,54 0,45 -0,03 0,57 1,00

Mg+2 -0,39 -0,42 0,63 0,42 0,58 0,21 0,71 0,43 0,06 0,54 0,77 1,00

Ca+2 0,30 0,08 0,28 0,28 0,27 0,26 -0,03 -0,06 0,82 -0,33 -0,10 0,27 1,00

Ba 0,14 -0,44 0,02 0,27 -0,12 0,63 0,14 -0,65 0,10 -0,26 -0,08 0,12 0,46 1,00

Ra-226 0,59 0,01 0,06 0,04 -0,05 -0,20 -0,08 -0,35 -0,23 -0,26 -0,61 -0,31 -0,07 0,50 1,00

Ra - 228 0,59 0,01 0,06 0,04 -0,05 -0,20 -0,08 -0,35 -0,23 -0,26 -0,61 -0,31 -0,07 0,50 1,00 1,00
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6.3. TIPOS HIDROQUÍMICOS E VARIAÇÃO TEMPORAL DA HIDROQUÍMICA DO 

AQUÍFERO EMBORÊ. 

6.3.1. Diagrama de Piper 

As concentrações dos íons  maiores dissolvidos obtidos nas amostras de água 

subterrânea do aquífero Emborê podem ser observados na Figura 18 e indicam que o tipo 

predominande são águas bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas sódicas/mistas e cloretadas 

sódicas nos poços que captam o Aquífero Emborê (Membro São Tomé) e do Aquífero 

Quaternário Deltaico. De acordo com Apelo e Postma (2005) os poços do Membro São Tomé 

estão expostos a processos de influência marinha, enquanto os demais do aquífero Emborê 

(strictu sensu) indicam possbilidade de misturas de águas. Os poços 5 e 6 mantêm 

características bicarbonatadas–cálcicas. 

 

Figura 18: Diagrama de Piper das águas subterrâneas do aquífero Emborê. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com dados secundários extraídos dos trabalhos de Costa et al, (2010) e 

Caetano (2000) foi possível estabelecer um padrão geoquímico original das águas do aquífero 
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Emborê e observar uma evolução geoquímica dessas águas que podem ser associadas a 

fatores naturais e antrópicos. Caetano (2000) afirma que as águas do aquífero Emborê tem 

uma qualidade superior as demais, sobretudo no que diz respeito a concentração de sais, 

sendo predominantemente bicabornatada cálcica, representadas no diagrama de Piper da 

Figura 19. O aquífero Emborê São Tomé(EST) igualmente apresenta variação iônica e pode 

ser classificada em sulfatadas ou cloretadas sódicas. Os dados de Costa et al, (2010) 

evidenciam uma tendência de mudança e evolução das águas do aquífero Emborê (Strictu 

Sensu- ESS e membro São Tomé- EST) denotando influência da intrusão marinha e águas 

doces convergindo para a região central do Piper que indicam zona de mescla de águas. Os 

dados avaliados na presente pesquisa, no Diagrama de Piper, confirmam essa tendência. 

Dessa forma é notável a mudança dessas águas com a adição do íon cloreto alterando a 

característica original. 

Figura 19: Diagramas de Piper realizados a partir de dados secundários (Caetano 2000; Costa et al, 

2010), dos dados de outubro de 2017, e apresentando das tendências de influência marinha nas águas 

subterrâneas (Appelo e Postma, 2005). 

.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.3.2. Diagrama de Schoeller 

O Diagrama de Shoeller, representado na Figura 20 a seguir, demonstra as 

assinaturas hidroquímicas das águas subterrâneas do aquífero Emborê. É possível observar 

que o cátion de maior abundância é o Na
+
, seguido do Ca

2+
 e Mg

2+
. Quanto aos ânions, o 

cloreto é preponderante seguido do HCO3
-
 e SO4

2-
. As assinaturas  das águas  aquífero 

Emborê Strictu Sensu (ESS) estão representadas pela cor azul e demonstram tendência de 

modificação de águas tipicamente bicarbonatadas cálcicas para bicarbonatadas sódicas, onde 

o íon bicarbonato e cálcio são prepoderantes, porém com incrementos de sódio e cloreto em 

suas assinaturas. As assinaturas do aquífero Emborê (membro São Tomé) apresentam-se 

cloretadas-sódicas majoritariamente, ratificando a influência marinha nas mesmas. O aquífero 

Quaternário (QUA) apresenta assinatura típica de águas cloretadas sódicas. 

 

Figura 20: Diagrama de Schoeller das águas subterrâneas do aquífero Emborê. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.3.3. Padrão Stiff 

As formas referentes ao padrão stiff de cada amostra, representado na Figura 21, 

foram dispostas no mapa de acordo com a localização do poço coletado para avaliar a 

distribuição espacial e identificação de possíveis influências.  

Os pontos EST7 (Barcelos), EST8 (Parque de Exposições) e EST9 (Grussaí) todos 

pertencentes ao Aquífero Emborê membro São Tomé (EST), localizados próximo a foz do 

Rio Paraíba do Sul, apresentam padrões típicos de água cloretadas sódicas, assim como os 

pontos EST 3 (São Sebastião), QUA4 (Santo Antônio) localizados em direção ao interior.  

O poço Donana (QUA 1) que capta o aquífero Quaternário (QUA) , próximo ao 

centro urbano, apresenta padrão típico de água cloretada sódica.  

Os pontos ESS10 (Mato Escuro), ESS11 (Barra do Açu-CEDAE), ESS12 (Barra do 

Açu-Prefeitura), ESS13 (Sabonete), ambos captam água do Aquífero Emborê (ESS) 

apresentam águas de padrão stiff semelhante como bicarbonatadas sódicas, com o incremento 

do íon cloreto. 

Já os pontos EST2 (Saturnino Braga), ESS6 (Farol de São Tomé) e ESS 5 

(Algodoeiro) apresentam características de águas bicarbonatadas cálcicas,  podendo-se inferir  

que nessa porção, o aquífero Emborê (ESS), apresenta características de águas doces 

continentais sem influência da intrusão salina. O que corrobora o entendimento do modelo 

hidrogeológio conceitual proposto por Capucci (2005) onde nesta porção o aquífero de água 

doce encontra-se suspenso, de caráter confinado e assentado na calha estrutural da Bacia de 

Campos, se isolando, conectivamente dos demais aquíferos adjacentes. 

De acordo com os padrões de Stiff é possível visualisar que o aquífero Emborê 

membro São Tomé (EST), apresenta uma influência maior das águas de composição marinha 

e de maior vulnerabilidade à salinização dessas águas. Afastado da região costeira, próximo 

ao centro urbano, o aquífero Quaternário possui águas cloretadas sódicas, podendo ser 

influência da recarga direta afetada por aerosóis marinhos. Entretanto essa amostra apresenta 

alta salinidade, condutividade elétrica e sólidos torais dissolvidos, parâmetros que denotam 

elevada mineralização das águas subterrâneas, levando em questão a hipótese dessas águas do 

interior apresentarem cloreto de processos de transgressão marinha pretéritos, sendo este o íon 

conservativo e persistente ao longo do tempo e das transformações evolutivas das águas.  
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As águas originalmente doces de cacarteristica bicarbonatada cálcica, com o advento 

da intrusão salina, recebe maior aporte de íon Na
+
 que por sua vez participa de processos de 

adsorção que corrobora para troca catiônica dando origem a águas de caráter misto. Este 

modelo proposto por Apelo e Postma (2005) se aplica a região estudada sobretudo na unidade 

EST que se apresenta relativamente propenso a esse tipo de processo. 

Figura 21: Variação espacial do padrão Stiff para as águas subterrâneas dos aquíferos ESS(azul)  e 

EST (verde) e do aquífero Quaternário Deltaico ,QUA, em laranja. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.4.RAZÕES IÔNICAS 

As razões iônicas estudadas no presente estudo foram rBr/rCl, rNa/rCl, rCl/rHCO3, e 

rMg/rCa, por serem dignósticas na identificação da origem da salinidade e na identificação de 
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influências marinhas ou continentais na hidrogeoquímica do aquífero estudado. A Tabela 10 

apresenta os valores de tais razões iônicas calculadas. 

A razão rBr/rCl de acordo com a literatura o trend de relação com a água marinha é 

de 665 (ACALÁ e CUSTÓDIO, 2008), sendo assim é possível observar que as razões das 

amostras analizadas nos aquiferos da área de estudo possui valor mínimo de 513 para o ponto 

ESS 10 (Poço Mato Escuro- prefeitura) do aquífero ESS e máximo de 1797,5 para o ponto 

QUA4 (Poço Santo Antônio) que capta o aquífero Quaternário Deltaico (QUA). A média 

aritmética da razão rBr/rCl para os demais poços é de 797, o que ratifica o padrão geral de 

aproximação com os valores relacionados a interferências marinha, indicando a origem da 

salinidade advém desta fonte. Essa tendência pode ser avaliada na Figura 22 que apresenta a 

razão rCl/rBr associada a concentração de cloreto nas amostras dos Aquíferos Emborê (ESS, 

EST) e QUA onde todas se enquadram como sendo águas de salinidade com possível 

influência da intrusão marinha. 

 

Tabela 10: Razões iônicas das amostras referentes aos aquíferos Emborê (ESS e 

EST) e do aquífero Quaternário Deltaico (QUA). 

ID Localidade rBr/rCl rNa/rCl rCl/rHCO3 rMg/rCa 

QUA1 Donana 1084,98 0,59 1,63 0,24 

EST 2 Saturnino Braga 920,10 0,20 0,66 0,11 

EST 3 São Sebastião 1023,26 0,69 3,74 0,50 

QUA 4 Santo Antônio 1797,53 0,58 2,94 0,93 

ESS 5 Algodeiro 735,60 0,15 0,34 0,09 

ESS 6 Farol de S. T. 746,28 0,41 0,42 0,06 

EST 7 Barcelos 1287,50 0,83 2,36 0,24 

EST 8 Parque de Exposições 1280,10 0,84 1,48 0,18 

EST 9 Grussaí CEDAE 1030,43 0,80 2,23 0,42 

ESS 10 Poço Mato Escuro prefeitura 513,28 0,76 0,84 0,02 

ESS 11 Poço B. Açu CEDAE 687,50 1,71 0,26 0,18 

ESS 12 Poço B. Açu Prefeitura 699,66 0,70 0,87 0,13 

ESS 13 Sabonete Prefeitura 857,73 0,72 0,62 0,19 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 22: Razão rCl/rBr associada a concentração de cloreto nas amostras dos Aquíferos Emborê 

(ESS, EST) e QUA. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A seguir serão apresentados diagramas de dispersão das demais razões estudadas. 

 

6.4.1. Diagrama de dispersão da razão rNa/rCl 

A Figura 23 apresenta o diagrama de dispersão da razão iônica rNa/rCl, onde é 

possível observar  que as  amostras do aquífero Emborê membro São Tomé (EST) 

representadas pelo símbolo em verde e do aquífero Quaternário Deltaico (simbolo laranja), 

assim como alguns pontos do Emborê Strictu Sensu (ESS) apresentam alinhamento  com 

trends Na/Cl para águas marinhas, representado pela reta central. Os pontos PES5, ESS 6, 

ESS 11 que captam o ESS em azul, apresentam uma maior dispersão, assim como o P2 que 

capta o EST, denotando a possibilidade de menor interferência marinha nessas amostras. 
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Figura 23: Diagrama de dispersão da razão iônica rNa/rCl das amostras do aquífero Emborê (ESS e 

EST) e do aquífero Quaternário Deltaico (QUA). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.4.2. Diagrama de dispersão da razão  rCl/rHCO3 

O gráfico da Figura 24 apresenta o diagrama de dispersão da razão iônica rCl/HCO3 

onde a reta apresentada constitui a razão referente às águas continentais. O que pode ser 

observado em relação a esse índice é o fato de que as águas do aquífero Emborê (ESS e EST) 

apresentam de forma geral um comportamento homogêneo para a maioria das amostras 

apresentando tendência de águas de caráter continental. Alguns pontos coletados no Emborê 

(EST) e no Quaternário Deltaico apresentam deslocamento dessa tendência em direção ao íon 

cloreto, indicando razões maiores e dessa forma se aproximando de padrões típicos de 

influência de águas marinhas. 
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Figura 24: Diagrama de dispersão da razão iônica rNa/rHCO3 das amostras do aquífero Emborê (ESS 

e EST) e do aquífero Quaternário Deltaico (QUA). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.4.3. Diagrama de dispersão da razão rMg/rCa 

De acordo com a Figura 25, o diagrama de disperção da razão rMg/rCa a linha 

apresentada é referente ao trend da razão para águas marinhas. Amostras do aquífero Emborê 

apresentam tendência  de deslocamento para maior conteúdo de cálcio em detrimento do 

magnésio que pode ser explicado devido ao arcabouço rochoso do aquífero ocorrer 

sedimentos conchíferos com materiais carbonáticos. As demais amostras referentes ao 

Emborê (Membro São Tomé) e ao Quaternário Deltaico, confirmam a tendência de razões 

associadas ao trend marinho. 
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Figura 25: Diagrama de dispersão da razão iônica rNa/rCl das amostras do aquífero Emborê (ESS e 

EST) e do aquífero Quaternário Deltaico (QUA). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.5. ANALISES ISTÓPICAS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO AQUÍFERO 

EMBORÊ 

6.5.1. δ
18

O 

Isótopos ambientais podem ser utilizados como traçadores naturais de processos 

físico-químicos ocorridos nas águas.  Medidas do isótopo de oxigênio (
18

O) foram realizadas 

para a presente pesquisa. Dados secundários da bibliografia foram utilizados para promover 

melhor interpretação dos resultados. Martins (2015) apresenta dados de isótopos de 
2
H em 

alguns poços amostrados neste estudo como observado  na Tabela 11, assim como os dados 

de δ
18

O  da campnha de Outubro/2017. 

De acordo com Nakai (1967) apud Suguio (2006) a varição do isótopo de δ
18

O em 

águas naturais varia em um range de  -5 a +5 (%0) para águas oceânicas e de -3 a -20 (%0)  em 

águas da chuva (Figura 26). 
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Figura 26: Valores de δ
18

O em águas naturais. 

 

Fonte: NAKAI(1967) apud SUGIO(2006) 

 

Tabela 11: Resultados das análises isotópicas da campanha de Out/207 e da bibliografia. 

ID  Localidade δ
18

O (Out/2017) δ
2
H (Martins, 2015) Prof (m) 

QUA1 Donana -4,6 -31,2 104 

EST 2 Saturnino Braga -3,6 -28,2 125 

EST 3 São Sebastião -4,1 -30,6 156 

QUA 4 Santo Antônio -4,7 -29,5 70 

ESS5 Algodeiro -2,2 

 

160 

ESS6 Farol de S. T. -2,5 -17 220 

EST 7 Barcelos -4,8 -34 152 

EST8 Parque de Exposições -4,3 

 

216 

EST 9 Grussaí CEDAE -4,0 -32,9 149 

ESS 10 Poço Mato Escuro- prefeitura -3,2 

 

240 

ESS11 Poço B. Açu CEDAE -3,5 -27,9 220 

ESS12 Poço B. Açu Prefeitura -2,5 

 

210 

ESS13 Sabonete Prefeitura -3,9   234 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A reta meteórica global proposta por Graig (1961) apresenta uma correlação linear 

entre os isótopos de δ
2
H (deutério-D) e 

18
O  presentes na molécula de água, como sendo δD=8 

δ(
18

O) +10. Dados  isotópicos das águas da chuva no estado do Rio de Janeiro conferem uma 

correlação de δD=8,95 δ(
18

O) +15,69 (Santos, 2015). Águas que sofrem processos de 

evaporação apresentam enriquecimento em δ
18

O e dessa forma coeficiente angular menor que 

a reta meteórica global.  

A partir dos dados secundários de Martins (2015), demostrado pela Figura 27, é 

possível inferir que os isótopos estáveis de δ
18

O e δ
2
H são fortes indicadores de que as águas 

do aquífero Emborê não são águas de trânsito rápido e com uma fonte de recarga distal com 

excessão dos pontos P1 (Donana) e P4 (Santo Antônio) que constituem poços mais rasos que 

captam o aquífero Quaternário que apresentam menores profundidades de captação. Estes 

pontos se aproximam da reta meteórica local e global indicando possibilidade de recarga mais 

recente proveniente da chuva. Os pontos pertencentes ao aquífero Emborê Strictu Sensu P6 

(Farol de São Tomé) e P11 (Barra do Açu-CEDAE) por sua vez, possuem a mesma 

profundidade de captação 220 m e ambos apresentam enriquecimento nos isotopos pesados, 

indicando que as águas do aquífero Emborê em sua porção profunda possuem fontes distintas 

da água da chuva. 

 

Figura 27 Gráfico de δ
18

O X δ
2
H das águas subterrâneas do aquífero Emborê e Quaternário Deltaico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Na área de estudo, os maiores valores de condutividade elétrica foram observados no 

aquífero Quaternário Deltaico(QUA), o qual apresenta profundidades de captação mais rasas 

que os demais poços dos aquífero Emborê (Figura 28).A origem da salinidade, evidenciado 

pela razão de rCl/rBr, justifica a alta condutividade elétrica encontrada e está foi influenciada 

pelas águas marinhas. Similarmente é observado que os poços do aquífero QUA, mais rasos, 

se apresentam depletados da razão do isótopo pesado de 
18

O, como pode ser visto na Figura 

29, com valores de acima de -4,5‰. mostrando que a despeito de serem mais suscetíveis à 

recarga da chuva, e a consequente diluição, a influência marinha suplanta esse fator pois se 

encontram mais mineralizadas que as amostras dos poços do aquífero Emborê. 

Obedecendo esse padrão, os pontos analizados do aquífero Emborê (ESS) 

apresentam condutividades elétricas menores, variando de 240 a 670 μs/cm e se relacionam 

com maior quantidade do isótopo pesado com variação de -2 a -4‰ parao δ
18

O. O aquífero 

Emborê (EST) apresenta comportamento semelhante em relação a condutividade elétrica que 

varia de 260 a 550 μs/cm associado a valores de -3 a -4,5 ‰ para o δ
18

O se apresentanto mais 

depletado para este isótopo do que o aquífero ESS. Tal fato pode explicar que o aquífero EST 

além de ser mais vulnerável à influência marinha, recebe contribuição de outras fontes de 

circulação mais rápida que a do aquífero ESS. A Figura 30 apresenta o gráfico de dispersão 

dos valores de condutividade elétrica dos aquíferos estudados ESS, EST e QUA em relação à 

razão de δ
18

O.  
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Figura 28: Gráfico de dispersão dos valores de condutividade elétrica dos aquíferos estudados ESS, 

EST e QUA em relação a profundidade de captação dos poços. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 29: Gráfico de dispersão dos valores de profundidade dos poços dos aquíferos estudados ESS, 

EST e QUA em relação a δ
18

O. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 30: Gráfico de dispersão dos valores de condutividade elétrica dos aquíferos estudados ESS, 

EST e QUA em relação a δ
18

O. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

6.5.2. 226
Ra e 

228
Ra na água subterrânea do aquífero Emborê 

Os resultados de concentração da atividade dos isotópos de rádio de meia-vida longa 

nas águas subterrâneas do aquífero Emborê podem ser visualizados na Tabela 12. 

Dados secundários de concentrações de isótopos de rádio em águas naturais e em 

águas de formação de petróleo foram obtidos na bibliografia com o objetivo de diagnosticar a 

utilização desses isótopos como ferramenta de identificação da influência da água de injeção 

no aquífero Emborê. A Tabela 13 apresenta a compilação desses valores pesquisados e as 

respectivas fonte dos dados. 
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Tabela 12: Dados de concentração de 
226

Ra e 
228

Ra nas águas subterrâneas do 

aquífero Emborê. 

      ID                   Localidade 
226

Ra (Bq/l) 
228

Ra (Bq/l) 

QUA1 Donana 1,08 1,80 

EST 2 Saturnino Braga 2,72 4,53 

EST 3 São Sebastião 1,78 2,98 

QUA 4 Santo Antônio 0,95 1,58 

ESS 5 Algodeiro 1,41 2,35 

ESS 6 Farol de S. T. 2,51 4,18 

EST 7 Barcelos 2,39 3,99 

EST 8 Parque de Exposições 2,57 4,29 

EST 9 Grussaí CEDAE 2,48 4,14 

ESS 10 Poço Mato Escuro- prefeitura 1,81 3,02 

ESS 11 Poço B. Açu CEDAE 1,08 1,79 

ESS 12 Poço B. Açu Prefeitura 1,75 2,92 

ESS 13 Sabonete Prefeitura 1,21 2,01 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 13: Dados de concentração de 
226

Ra e 
228

Ra em águas naturais e em águas de formação de petróleo. 

Localidade 
226

Ra (Bq/l) 
228

Ra (Bq/l) Fonte 

Ubatuba (Enseada) 0,01 0,04 SOUSA(2008) 

Ubatuba (Água subterrânea) 0,01 0,07 SOUSA(2008) 

Sudeste (Água subterrânea) 0,09 0,21 GODOY(2006) 

Centro Oeste (Água subterrânea) 0,02 0,02 GODOY(2006) 

Sul (Água subterrânea) 0,04 0,04 GODOY(2006) 

Norte (Água subterrânea) 0,09 0,10 GODOY(2006) 

Região dos Lagos (Água Subterrânea) 0,02 0,26 LAURIA et al.,(2004) 

Águas de Formação (Brasil) 6,00 12,00 GANIZEU(2005) 

Águas de Formação (Noruega) 10,40 10,40 GANIZEU(2005) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O gráfico da Figura 31 demonstra a composição isotópica de rádio das águas naturais 

(subterrâneas, rios e enseadas), de águas de formação e composição média dos valores 

analisados do aquífero estudado. Nota-se que as águas do aquífero Emborê apresentam 

tendência intermediária, se deslocando das concentrações típicas de águas subterrêneas em 

direção a composição isotópica de águas de formação do Brasil e da Noruega encontradas na 

literatura. Tal fato, não confirma, porém ratifica a hipótese de que as águas do aquífero 

Emborê possuem fonte diferencial e precisa ser investigado, podendo inclusive ter relação 

com as águas de formação injetadas em profundidade no aquífero Emborê Strictu Sensu. 

 

Figura 31: Composição isotópica de rádio das águas naturais (subterrâneas, rios e enseadas), de águas 

de formação e do aquífero Emborê.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.6. MODELAGEM GEOQUÍMICA  

O PHREEQC foi utilizado para o cálculo do índice de saturação de minerais para os 

poços amostrados na área de estudo.  A Tabela 14 apresenta os IS (índice de saturação) 

calculados através do PHREEQC para esse estudo. Os minerais supersaturados nas amostras 
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são considerados valores de SI > 0 evidenciando tendência de precipitação da fase mineral. 

Por sua vez, minerais insaturados nas amostras de água subterrânea apresentam SI < 0 

indicando que a fase mineral está insaturada com seus componentes na solução. 

 

6.6.1. Minerais sulfatados 

De acordo com a Figura 32 os minerais sulfatados encontram-se subsaturados (SI<0), 

com exceção do mineral barita (BaSO4) que se mostra levemente subsaturada em alguns 

poços do aquífero QUA e EST, estando supersaturada (SI>0) nos demais poços dos aquíferos 

Emborê ESS e EST. Na Figura 33 é possível observar que o índice de saturação da barita 

apresenta uma fraca tendência em relação a concentração de bário nas amostras dos aquíferos, 

entretanto verifica-se que os aquíferos mais rasos do quaternário deltaico (QUA) tendem a 

estar subsaturados em relação aos poços mais profundos dos aquíferos Emborê, podendo estar 

associada a parâmetros físico-químicos do ambiente.  

Observando a Figura 34 que correlaciona o potencial de oxirredução (Eh) com os 

índices de saturação da barita verifica-se que os aquíferos rasos do quaternário se encontram 

levemente subsaturados e estão sob condições oxidantes com Eh elevado, já os aquíferos 

Emborê que se encontram saturados em barita estão condicionados a ambientes levemente 

oxidantes a redutores. De forma geral observou-se que o aquífero Emborê encontra-se em 

condições levemente oxidantes a redutoras e apresenta a tendência de precipitação da barita. 
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Tabela 14: Índices de Saturação dos minerais sulfatados e carbonáticos na água subterrânea. 

ID poço Anidrita Barita Gipsita Aragonita Calcita  Dolomita Whiderita 

(aquífero) CaSO4 BaSO4 CaSO4.2H2O CaCO3  CaCO3 CaMg(CO3)2 BaCO3 

QUA1 -3,1 -0,7 -2,5 -2,3 -2,2 -3,8 -5,6 

EST 2 -3,8 0,0 -3,2 -2,4 -2,2 -4,5 -4,3 

EST 3 -3,7 -0,5 -3,2 -2,3 -2,1 -3,3 -4,5 

QUA 4 -2,9 -0,5 -2,4 -2,5 -1,0 -4,4 -5,6 

ESS 5 -3,5 1,5 -2,9 -1,8 -0,8 -4,7 -3,5 

ESS 6 -3,5 0,5 -2,2 -2,9 -3,2 -2,9 -3,5 

EST 7 -2,5 0,0 -3,1 -2,0 -5,3 -6,6 -3,0 

EST 8 -3,4 -0,6 -3,5 -1,5 -1,4 -1,8 -3,9 

EST 9 -4,1 0,0 -2,9 0,0 -1,7 -2,5 -3,4 

ESS 10 -4,8 0,0 -4,2 -2,8 -2,6 -3,5 -3,5 

ESS 11 -3,1 0,3 -2,6 -2,0 -1,9 -3,0 -4,2 

ESS 12 -3,2 -0,4 -2,6 -1,8 -1,6 -2,4 -4,5 

ESS 13 -3,3 0,8 -2,7 -2,5 -2,4 -4,0 -4,0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 32: Índice de Saturação dos minerais sulfatados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 33: Índice de saturação (SI) da barita versus a concentração do bário nos aquíferos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 34: Índice de saturação (SI) da barita versus Eh. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.6.2. Minerais carbonáticos 

As amostras do aquífero Emborê e quaternário se apresentam subsaturadas em 

minerais carbonáticos (Figura 35). A calcita e a aragonita apresentam comportamento 

semelhante e a whiderita apresenta maior instauração. Não foi observado um padrão 

específico dos minerais carbonáticos em relação a cada aquífero específico, apenas que o 

aquífero Emborê EST encontra-se levemente insaturado com relação aos demais, com os 

valores que mais se aproximam da saturação.  

 

6.6.3. Minerais silicáticos 

De forma geral os aquíferos estudados encontram-se insaturados em relação aos 

minerais silicáticos (Figura 36). A Albita e K-feldspato, igualmente insaturados na água são 

fontes de cátions de Na e K na solução, possuem índices com comportamento semelhante. O 

quartzo por sua vez, encontra-se menos insaturado que os demais. É possível observar que as 

amostras apresentam uma tendência de diminuição da instauração no aquífero Emborê Strictu 

Sensu (ESS). 
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6.6.4. Óxidos e hidróxidos  

Os óxidos ferro, hematita e goethita apresentam elevados índices de saturação e se 

correlacionam entre si (Figura 37). Os hidróxidos amorfos de ferro e cádmio se apresentam 

levemente saturados e o hidróxido de alumínio. As amostras não apresentam diferenças 

significativas entre os aquíferos em relação a estes minerais que variam de forma geral 

homogeneamente. Entretanto observa-se a tendência de diminuição da saturação da hematita 

nos poços profundos do aquífero Emborê. 

 

Figura 35: Índice de Saturação dos minerais carbonáticos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 36: Índice de Saturação dos minerais silicáticos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 37: Índice de Saturação dos óxidos e hidróxidos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.7. CH4 E CO2 NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO AQUÍFERO EMBORÊ 

O estágio final de uma sequência de redução é a formação de metano (CH4). Dessa 

forma é comum encontrá-lo em concentrações elevadas em águas de aquíferos profundos e 

anóxidos (APELLO e POSTAMA, 2005).  

O metano pode migrar de zonas profundas para aquíferos mais rasos por caminhos 

gerados por faturamento nas rochas ou falhas geológicas, que se prestam como condutoras. 

Por sua vez o CO2, um dos mais importantes componentes no estudo da química da água 

subterrânea, ocorre no processo onde a água penetrante entra em contato com sólidos 

inorgânicos e orgânicos. A oxidação da matéria orgânica produz gás carbônico que reage com 

água para produzir ácido carbônico, elevando assim o potencial de intemperismo químico das 

águas (DEUTSCH, 1997).   

A Tabela 15 apresenta concentrações do CH4 e CO2 nos aquíferos Emborê e a Figura 

38 demonstra a variação das concentrações de CH4 e CO2 nos poços amostrados em cada 

aquífero na área de estudo.  

É possível observar que alguns poços do aquífero Emborê apresentam concentrações 

elevadas de CH4 nos pontos P2 e P3 com concentrações de 2537, 31 µg/l e 335,69 µg/l que 

captam o aquífero EST e os pontos P5, P6 e P10 do ESS. Esses valores elevados são 

substancialmente significativos, uma vez que na literatura de acordo com Goody e Darling 

(2005) concentrações de metano em aquíferos calcários calcíticos, podem atingir 42,9 µg/l, 

arenitos holocênicos 22 µg/l, aquíferos dolomíticos fraturados 21,2 µg/l e arenitos do Permo-

Triássico 465 µg/l na região da União Britânica. Aquíferos aluviares da região de Valônia na 

Bélgica (JURADO et al, 2018) apresentam variação de 20 a 30 µg/l para CH4. Em estudos de 

plumas de contaminação, os hidrocarbonetos em aquífero aluvionar de caráter livre em Santa 

Catarina (FONSECA et al, 2016) podem conter na zona saturada até 30 µg/l.  

Altas concentrações de metano associadas a poços profundos do aquífero Emborê 

podem estar associadas a condições redutoras típicas de aquíferos confinados profundos ou 

até mesmo ratifica a hipótese de que falhas associadas a evolução geotectônica do aquífero 

estaria propiciando o fluxo de águas profundas para a porção mais rasa do aquífero Emborê. 
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Tabela 15: Concentrações de metano (CH4) e CO2. 

ID-Poço Localidade Aquífero Prof.(m) CO2 (µg/l) CH4(µg/l) 

EST 2 Santo Antônio QUA 70 28656,74 20,50 

EST 3 Saturnino Braga EST 125 16061,57 2527,31 

QUA 4 São Sebastião EST 156 22322,55 335,69 

ESS 5 Barcelos EST 152 7578,69 1,87 

ESS 6 Parque de Exposições EST 216 9738,13 0,27 

EST 7 Grussaí CEDAE EST 149 20531,79 0,98 

EST 8 Algodeiro ESS 160 20309,00 187,20 

EST 9 Farol de S. T. ESS 220 22808,25 1072,32 

ESS 10 
Poço Mato Escuro 

prefeitura 
ESS 240 

26959,57 176,50 

ESS 11 Poço B. Açu CEDAE ESS 220 33566,80 2,33 

ESS 12 Poço B. Açu Prefeitura ESS 210 9578,07 1,00 

ESS 13 Sabonete Prefeitura ESS 234 24928,58 14,28 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 38: Valores das concentrações de CH4 e CO2 nos poços amostrados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.8. INDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA DO AQUÍFERO 

EMBORÊ 

 

O sumários estatístico do teor dos parâmetros aplicados nas três classes (>VMP, 

VMP-VG, ≤VG) e das suas respectivas qualidade de água subterrânea de Campos é vista na 

Tabela 16.  
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Tabela 16 Concentração dos parâmetros e valores da qualidade da água conforme IQASCH. 

ID 

Parâmetros não tóxicos 
IQASCH 

s/ tóxicos 

Nº Parâmetros 

Tóxicos acima 

do VMP 

IQASCH 

Final 
Classificação 

>VMP VMP-VG ≤VG 

QUA1 3 4 1 38 1 0 Imprópria 

EST 2 1 4 3 71 2 0 Imprópria 

EST 3 5 2 1 18 1 0 Imprópria 

QUA 4 1 4 3 71 1 0 Imprópria 

ESS 5 1 3 4 73 2 0 Imprópria 

ESS 6 2 3 3 56 0 56 
Precisa de 

Tratamento Nível 1 

EST 7 3 3 2 40 1 0 Imprópria 

EST 8 3 3 2 40 1 0 Imprópria 

EST 9 3 3 2 40 0 40 
Precisa de 

Tratamento Nível 1 

ESS 10 3 3 2 40 1 0 Imprópria 

ESS 11 1 5 2 69 1 0 Imprópria 

ESS 12 1 4 3 71 1 0 Imprópria 

ESS 13 3 5 0 36 1 0 Imprópria 

 

 O IQASCH classificou a região majoritariamente como Imprópria para consumo 

humano. Apenas dois poços (ESS 6 e EST 9) não apresentaram contaminação por parâmetros 

tóxicos, o que justifica a melhor classificação. Contudo, esses dois poços foram enquadrados 

na classe Precisa de Tratamento Nível 1. 

Os parâmetros fluoreto e chumbo são elementos que mais ultrapassaram a 

concentração máxima para consumo humano (Tabela 17). O fluoreto apresenta concentração 

acima do VMP em 12 dos 13 poços analisados. O único poço não contaminado por este 

elemento é o QUA 4. A alta concentração de fluoreto nas águas subterrâneas de Campos de 

Goytacazes pode estar relaciona com a lixiviação de arenitos e, como fonte artificial, pode 

estar relacionada à drenagem e áreas agrícolas que usem químico.  
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Tabela 17 Classificação de cada parâmetro de acordo com as classes de concentração. 

Parâmetro >VMP VMP-VG ≤VG 

Fluoreto 12 0 1 

Ferro 7 3 3 

Manganês 4 7 2 

Cloreto 2 11 0 

Sódio 2 9 2 

Alumínio 2 1 10 

Cálcio 1 12 0 

Chumbo 11 - - 

Bário 2 - - 

Arsênio 0 - - 

Cromo 0 - - 

Níquel 0 - - 

 

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011) classifica o fluoreto da mesma forma 

que o urânio, nitrato, arsênio e chumbo: como um dos poucos, mas principais responsáveis 

por causar efeitos generalizados à saúde através do consumo de água quando apresentam alta 

concentração. 

 A alta concentração de chumbo pode estar associada a diversos fatores, como corrosão 

da tubulação de chumbo do sistema de abastecimento (Hem, 1985; WHO, 2011). Mas a 

dissolução de chumbo dos tubos depende de uma variada gama de fatores, como pH, dureza e 

tempo de permanência (WHO, 2011). A exposição à chumbo pode causar diversos impactos à 

saúde humana, tais como: efeitos no desenvolvimento neural, hipertensão, redução da 

capacidade renal e fertilidade (WHO, 2011). 

 Em nenhum poço o teor de cloreto encontra-se igual ou abaixo do Valor Guia (VG ≤ 

25 mg/L), a maioria da concentração enquadra-se na classe VMP-VG. De forma similar, os 

teores de sódio e cálcio encontram-se na classe VMP-VG, onde apenas dois poços, EST 3 e 

QUA 4, apresentam a concentração de sódio na classe dentro do VG (VG ≤ 20 mg/L). 

 A espacialização da qualidade de água subterrânea obtida pelo IQASCH (Figura 39) 

expõe toda a região está contaminada, em especial a parte central da área de estudo, que é a 
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mais contaminada. Os poços QUA 1 e QUA 4 estão inseridos na parte mais urbana da cidade 

de Campos de Goytacazes, o que indica que um grande número de pessoas pode estar tendo 

acesso à uma imprópria para consumo humano. 

Figura 39 Espacialização da qualidade da água subterrânea de Campos de Goytacazes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7. CONCLUSÕES 

 

O aquífero Emborê tem características que predominam facie bicarbonatada, comum nas 

águas doces, contudo nos últimos 15 anos  apresenta provável evolução para facie mista pelo 

incremento do íon cloreto que pode ser por intrusão salina ou outra fonte; 

O isótopo estável de oxigênio é indicador de que as águas do aquífero Emborê não são 

águas de trânsito rápido e com uma fonte de recarga distante da área de captação; 

Os isótopos de rádio de meia-vida longa são um indicativo de uma mistura de águas de 

outra origem; 

A ocorrência de CH4 em altas concentrações em poços do aquífero Emborê podem ser 

indicativo de conexão hidráulica com águas profundas ; 

As ocorrências de Barita, Rádio e Cloreto nas águas subterrâneas do aquífero Emborê são 

indicativos de misturas com águas mais salinizadas com possibilidade de influência da água 

de produção injetadas em profundidade neste aquífero; 

De acordo com a matriz de correlação foi possível verificar correlação moderada entre o 

íon sulfato e bário, indicando a possibilidade de precipitação de barita (BaSO4) no ambiente 

aquífero, hipótese está confirmada na modelagem hidrogeoquímica, onde o índice de 

saturação indica a tendência de precipitação deste mineral. Correlações moderadas entre o 

bário e rádio podem ser um indicativo de que no meio aquífero estudado o comportamento 

geoquímico do bário pode estar associado ao do rádio com formação de espécies químicas 

correlacionáveis. 

No que concerne aos parâmetros físico-químicos, a temperatura se destaca como 

elevada, variando de 28,7 a 32,2ºC. Assim como a tendência dos aquíferos ESS e EST em 

apresentar meios menos oxidantes e alguns poços de ambientes redutores com base nos dados 

de Eh (potencial oxi-redutor), o que pode estar associado às profundidades elevadas dos poços 

e ao grau de confinamento do aquífero. 

De acordo com o Diagrama de Piper o aquífero ESS e EST possuem características 

de predominância da face bicarbonatada cálcica comum nas águas doces com provável 

evolução da facie mista pelo incremento do cloreto que pode ser intrusão salina ou outra 

fonte, uma contaminação de águas de uso doméstico ou industrial. Contudo a razão iônica 
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rCl/rBr demonstrou que a origem de salinidade está relacionada a influência de águas 

marinhas no aquífero. 

As assinaturas hidrogeoquímicas puderam ser verificadas no diagrama de Schoeller 

onde é possível observar que cátion de maior abundância é o Na
+
, seguido do Ca

2+
 e Mg

2+
. 

Quanto aos ânions, o cloreto é preponderante seguido do HCO3
-
 e SO4

2-
. As assinaturas 

confirmam a tendência de modificação de águas tipicamente bicarbonatadas cálcicas para 

bicarbonatadas sódicas, onde o íon bicarbonato e cálcio são prepoderantes, porém com 

incrementos de sódio e cloreto em suas assinaturas.  

O  diagrama de Stiff ou padrão Stiff foi últil para a verificação da mudança dos tipos 

hidroquímicos espacialmente, podendo-se verificar a influência marinha com a gradativa 

mudança das águas bicarbonatadas cálcicas para bicarbonatadas sódicas sobretudo no 

aquífero EST que se apresenta mais suscetível a intrusão salina. O maior aporte de íon Na
+
, 

causado pelo processo de intrusão,  pode por sua vez participa de processos de adsorção que 

corrobora para troca catiônica dando origem a águas de caráter misto encontradas. A 

persistência do aquífero ESS nas fácies bicarbonatadas cálcicas confirmam dados da literatura 

que nesta porção o aquífero de água doce encontra-se suspenso, de caráter confinado e 

assentado na calha estrutural da Bacia de Campos, se isolando,conectivamente com os demais 

aquíferos adjacentes e por sua vez manteve sua característica original nesta amostragem. 

As razões iônicas estudadas no presente estudo (rBr/rCl, rNa/rCl, rCl/rHCO3, e 

rMg/rCa) foram úteis na identificação da origem da salinidade e na identificação de 

influências marinhas ou continentais na hidrogeoquímica do aquífero estudado. Os gráficos de 

dispersão dessas razões auxiliaram da identificação de mudanças e tendências. A rBr/rCl 

evidência que a água marinha é a principal fonte de salinidade, ratificado pela razão  rNa/rCl.  

A rCl/rHCO3 demonstra a tendência de águas doces continentais para o aquífero ESS  e 

alguns pontos coletados no Emborê (EST) e no Quaternário Deltaico apresentam 

deslocamento dessa tendência em direção ao íon cloreto, se aproximando de padrões típicos 

de influência de águas marinhas. Em relação a rMg/Ca amostras do aquífero Emborê (ESS) 

apresentam tendência  de delocamento para maior conteúdo de cálcio em detrimento do 

magnésio que pode ser explicado devido ao arcabouço rochoso do aquífero ocorrer 

sedimentos conchíferos com materiais carbonáticos. 

Em relação ao isótopo de oxigênio razão de 
18

O e ao 
2
H das águas do aquífero 

Emborê, estes se encontram mais enriquecidas nos isótopos pesados do que a curva meteórica 
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global e local, forte indicador de que as tempo de residência elevado, e com uma fonte de 

recarga distante não sendo assim águas de trânsito rápido. Com exceção dos poços mais rasos 

que captam o aquífero QUA que apresentam menores profundidades de captação e se 

aproximam da reta meteórica local e global indicando possibilidade de recarga mais recente 

proveniente da chuva.  

A relação entre o δ
18

O, condutividade elétrica e  profundidade de captação do 

aquífero mostrou que os poços mais profundos do EST e ESS se encontam enriquecidos no 

isótopo pesado e com condutividades elétricas menores. Já os poços mais rasos do QUA 

apresentam condutividades maiores e depletados em δ
18

O.  

É notável que as águas do aquífero Emborê apresentam tendência intermediária em 

relação a concentração dos isótopos de rádio se deslocando das concentrações típicas de águas 

subterrâneas em direção a composição isotópica de águas de formação do Brasil e da Noruega 

encontradas na literatura. Sendo assim é possível afirmar que os isótopos de rádio de meia 

vida longa foram úteis nesta pesquisa, pois mostraram que estas relativas altas concentrações 

sugerem uma fonte diferencial no aquífero a qual merece uma investigação futura.  

O PHREEQC foi útil para o cálculo do índice de saturação de minerais para os poços 

amostrados na área de estudo. Em  relação aos minerais sulfatados nota-se que a barita 

(BaSO4 ) tende a precipitar no ambiente aquífero estudado em detrimento aos demais que se 

encontram insaturados. Em relação aos minerais carbonáticos as amostras do aquífero Emborê 

e quaternário se apresentam subsaturadas. De forma geral os aquíferos estudados encontram-

se insaturados em relação aos minerais silicáticos, contudo o quartzo encontra-se menos 

insaturado que os demais. Os óxidos de ferro, hematita e goethita apresentam elevados índices 

de saturação e se correlacionam entre si. Os hidróxidos amorfos de ferro e cádmio se 

apresentam levemente saturados assim como o hidróxido de alumínio. 

Foi observado que poços do aquífero Emborê apresentam concentrações elevadas de 

CH4, sobretudo nos pontos EST 2 e EST 3 com concentrações de 2537, 31 µg/L e 335,69 µg/l 

que captam o aquífero EST e os pontos ESS5, ESS 6 e ESS 10. Esses valores elevados são 

substancialmente significativos de acordo com o que a literatura define para águas naturais e 

subterrâneas. 

O Índice de Qualidade de Água Subterrânea para consumo humano (IQASCH) 

mostrou-se um mecanismo prático de avaliação qualitativa. Á água subterrânea de Campos de 

Goytacazes foi majoritariamente classificada por este índice como Imprópria, principalmente 



99 

 

 

 

por conta presença do parâmetros tóxicos acima do valor seguro para consumo humano. Para 

evitar que a população sofra de problemas de saúde, a água subterrânea necessita de intensas 

intervenções sanitárias antes do consumo humano. 

Em linhas gerais conclui-se que as ferramentas de investigação e caracterização 

hidrogeoquímica se mostraram efetivas para a determinação da qualidade do aquífero 

Emborê, sua mudança ao longo dos anos frente às atividades desenvolvidas e a necessidade de 

se buscar diferentes metodologias que propiciem a identificação de fontes que modificam sua 

qualidade original. 

É perceptível a influência marinha e o avanço da salinização no aquífero Emborê no 

membro São Tomé tendendo a uma maior conectividade com a interface água doce e mar. 

Contudo o aquífero Emborê Strictu Sensu mantém suas características de águas doces 

continentais, mesmo sendo mais próximo ao litoral, evidenciando a existência de barreiras 

hidráulicas que o isola das demais unidades aquíferas. Este também apresenta em alguns 

pontos, altas concentrações de CH4 e concentrações relativamente elevadas dos isótopos de 

rádio de meia–vida longa quando comparado na literatura com outros valores de águas 

naturais. Tais constatações podem indicar a possibilidade do aquífero Emborê estar recebendo 

influência de outras fontes, as quais não foram distinguidas neste estudo e as quais necessitam 

serem investigadas futuramente, confirmando a hipótese sugerida neste estudo. 
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9. ANEXO  

BANCO DE DADOS HIDROGEOQUÍMICOS 

 

PONTO LOCALIDADE X Y pH T   CE    Sal    TDS     OD      OD     ORP       Eh      pE 

    UTM   °C    μs/cm    ppt     ppm     mg/L         %       mV        mV   

QUA1 Donana 262388 7585531 6,34 26,30 777,00 0,39 397,00 1,09 16,00 -287,80 52,20 882,18 

EST 2 Saturnino Braga 271880 7577895 6,69 28,00 418,00 0,16 172,00 1,51 23,60 -330,50 9,50 160,55 

EST 3 São Sebastião 271491 7581709 6,25 27,80 1538,00 0,80 728,00 2,14 32,50 -286,90 53,10 897,39 

QUA 4 Santo Antônio 262241 7588953 6,51 25,80 263,00 0,12 129,00 1,32 19,40 -313,20 26,80 452,92 

ESS5 Algodeiro 283109 7562183 7,32 28,10 342,00 0,20 161,00 1,87 28,90 -308,00 32,00 540,80 

ESS6 Farol de S. T. 283398 7563301 6,98 28,10 621,00 0,28 294,00 1,08 16,60 -333,70 6,30 106,47 

EST 7 Barcelos 273758 7594509 6,60 26,90 390,00 0,18 188,00 1,87 28,50 -347,00 -7,00 -118,30 

EST8 Parque de Exposições 287251 7601630 7,30 29,34 545,00 0,26 273,00 2,89 45,80 -308,00 32,00 540,80 

EST 9 Grussaí CEDAE 289399 7600381 6,63 29,02 791,00 0,36 367,00 1,85 28,90 -343,00 -3,00 -50,70 

ESS 10 
Poço Mato Escuro 

prefeitura 
287533 7577380 7,06 32,16 459,00 0,20 217,00 1,85 30,20 -321,00 19,00 321,10 

ESS11 Poço B. Açu CEDAE 293819 7577636   6.73 29,90 243,00 0,10 165,24 2,11 34,10 -342,00 -2,00 -33,80 

ESS12 Poço B. Açu prefeitura 294255 7576804 7,10 30,00 668,00 0,12 306,00 3,20 51,70 -345,00 -5,00 -84,50 

ESS13 Sabonete Prefeitura 280875 7578552 6,27 30,60 310,00 0,13 141,00 0,75 11,70 -372,00 -32,00 -540,80 

 

 

 

 



 

 

 

 

PONTO LOCALIDADE PO4 SiO2 Sódio Potássio Magnésio Cálcio Fluoreto Cloreto Brometo Sulfato HCO3-  CO32-  CO2 

    mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

QUA1 Donana 0,07 12,61 154,70 7,85 25,60 105,10 2,23 263,65 0,24 74,35 161,80 0,02 * 

EST 2 Saturnino Braga 0,61 14,14 19,01 4,43 10,80 100,75 2,05 93,85 0,10 37,00 142,50 0,04 16,06 

EST 3 São Sebastião 0,58 13,08 288,30 19,13 29,15 58,13 2,03 418,83 0,23 62,10 112,10 0,01 22,32 

QUA 4 Santo Antônio 2,30 8,15 144,43 9,90 11,80 12,73 0,00 249,65 0,24 0,02 84,90 0,02 28,66 

ESS5 Algodeiro 0,54 12,96 10,03 2,95 10,28 115,05 2,18 67,68 0,09 28,00 198,90 0,25 20,31 

ESS6 Farol de S. T. 0,19 15,58 67,55 4,53 11,95 205,68 2,10 165,68 0,22 28,50 392,10 0,11 22,81 

EST 7 Barcelos 0,13 22,49 102,23 3,40 6,00 25,10 2,18 123,60 0,10 46,80 52,30 0,01 7,58 

EST8 Parque de Exposições 0,18 26,12 105,10 2,48 5,90 33,45 2,20 125,45 0,10 47,53 84,90 0,10 9,74 

EST 9 Grussaí CEDAE 0,11 25,11 190,05 5,35 22,05 52,08 2,08 237,00 0,23 97,93 106,20 0,03 20,53 

ESS 10 
Poço Mato Escuro 

prefeitura 
1,26 24,54 106,83 0,63 1,08 70,75 2,10 140,13 0,27 17,83 166,50 0,11 26,96 

ESS11 Poço B. Açu CEDAE 0,28 22,98 98,70 5,98 10,08 56,33 2,25 57,75 0,08 85,75 218,10 0,07 33,57 

ESS12 Poço B. Açu prefeitura 0,58 21,25 108,28 5,48 12,28 91,20 2,38 155,33 0,22 65,18 177,70 0,13 9,58 

ESS13 Sabonete Prefeitura 1,15 22,72 60,03 5,05 10,30 55,20 2,13 83,20 0,10 48,48 134,40 0,00 24,93 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PONTO LOCALIDADE CH4 COT Ra-226 Ra - 228 18O 27Al 56Fe 59Co 66Zn 75As 118Sn 

    mg/L mg/L Bq/L Bq/L   (ug/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L) 

QUA1 Donana * 1,81 1,08 1,80 -4.59 6,19 570,00 1,35 1,81 3,70 0,69 

EST 2 Saturnino Braga 0,02 3,59 2,72 4,53 -4.65 39,86 9,72 0,32 5,08 1,27 0,71 

EST 3 São Sebastião 0,34 2,70 0,95 1,58 -4,12 8,93 12010,00 0,25 4,50 4,63 0,72 

QUA 4 Santo Antônio 2,53 * 1,79 2,98 -3,60 29,15 11630,00 0,35 5,67 2,90 0,85 

ESS5 Algodeiro 0,19 * 1,41 2,35 -2.22 6,02 70,78 0,14 3,32 1,35 0,79 

ESS6 Farol de S. T. 1,07 4,83 2,51 4,18 -2.52 5,53 6,52 0,31 2,25 1,62 0,69 

EST 7 Barcelos 0,00 1,05 2,39 3,99 -4.77 416,14 839,60 2,42 96,71 2,15 1,60 

EST8 Parque de Exposições 0,00 0,98 2,57 4,29 -4.36 5,65 657,50 0,48 1,90 2,40 0,69 

EST 9 Grussaí CEDAE 0,00 2,08 2,48 4,14 -4.03 6,43 84,71 0,58 6,21 2,91 0,70 

ESS 10 
Poço Mato Escuro 

prefeitura 
0,18 * 1,81 3,02 -3.17 

24,78 851,40 0,89 4,21 1,92 1,06 

ESS11 Poço B. Açu CEDAE 0,00 * 1,08 1,79 -3.54 15,56 123,40 0,29 4,37 2,56 1,06 

ESS12 Poço B. Açu prefeitura 0,00 3,16 1,75 2,92 -2.49 8,41 22,46 0,22 14,78 3,06 0,70 

ESS13 Sabonete Prefeitura 0,01 * 1,21 2,01 -3.93 252,76 3005,00 1,42 16,78 1,47 2,33 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PONTO LOCALIDADE Ba 138 Cu 63 Mn 55 Ni 60 Sr 88 
 

208Pb 

    (ug/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L) (ug/L) 

QUA1 Donana 224,04 6,08 212,44 0,34 793,19 0,02 

EST 2 Saturnino Braga 3258,77 9,06 231,07 1,83 2025,95 0,07 

EST 3 São Sebastião 657,35 10,54 349,57 0,07 1014,74 0,02 

QUA 4 Santo Antônio 605,44 1,01 175,17 * 102,70 0,15 

ESS5 Algodeiro 1712,89 0,75 50,90 0,08 466,99 0,04 

ESS6 Farol de S. T. 604,36 1,28 104,46 0,96 1139,82 0,00 

EST 7 Barcelos 100,45 4,19 28,03 * 95,28 1,78 

EST8 Parque de Exposições 189,42 5,33 376,81 * 249,83 0,18 

EST 9 Grussaí CEDAE 60,49 7,60 318,63 0,18 284,09 0,00 

ESS 10 
Poço Mato Escuro 

prefeitura 219,70 4,55 358,76 0,22 323,44 0,18 

ESS11 Poço B. Açu CEDAE 59,74 5,09 158,27 * 115,45 0,07 

ESS12 Poço B. Açu prefeitura 76,83 5,20 158,28 0,25 295,40 0,02 

ESS13 Sabonete Prefeitura 134,17 2,85 210,79 * 114,52 0,42 

 

 


