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RESUMO 

A Bacia Sedimentar do Macacu, com uma área de 375 km2, localiza-se no leste metropolitano 

do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, com o franco desenvolvimento das atividades 

industriais no município de Itaboraí, impulsionado pela instalação do Complexo Petroquímico 

do Rio de Janeiro – COMPERJ, torna-se imprescindível o monitoramento ambiental na 

região.  A deficiência no abastecimento público na região leva a população à utilização de 

fontes alternativas de abastecimento, como poços e nascentes, expondo os moradores ao 

consumo de águas sem o devido tratamento. Este trabalho consiste no estudo 

hidrogeoquímico dos aquíferos explorados nos distritos de Sambaetiba, Porto das Caixas e 

Itambi, no município de Itaboraí. Para representar os sistemas aquíferos explorados foram 

definidos 18 pontos de amostragem, incluindo cavas submersas utilizadas na extração de 

areia. Os pontos de amostragem foram distribuídos conforme as seguintes unidades 

hidroestratigráficas da bacia: Aluvionar-lacustrino, Macacu e Cristalino. Desta forma, entre 

Junho/2013 e Abril/2015 foram realizadas campanhas de amostragens com medidas físico-

químicas e análises químicas para água subterrânea ao longo da Bacia do Macacu. Foram 

determinadas as concentrações dissolvidas dos íons maiores Na+, K+, Mg+2, Ca+2, Cl-, SO4
-2, 

HCO3
- e dos constituintes secundários B, Cd, Mo, As, Pb, Mn, Fe, Ba, F, Cr, Cu, Ni, Zn, V, 

Al e Se, bem como os nutrientes N-NH4, N-NO2, N-NO3 e P-PO4. As águas subterrâneas 

apresentaram as classes hidroquímicas bicarbonatadas mistas e sódicas (aq. Macacu), 

bicarbonatadas-cálcicas a sódicas (aq. Cristalino), e bicarbonatadas cálcicas, mistas, 

cloretadas-cálcicas a sódicas (aq. Aluvial-lacustrino). Constatou-se que as espécies iônicas 

Na+ Mg+2 e Ca+2 na cabeceira da bacia (Sambaetiba) teriam origem do intemperismo de 

minerais presentes nas rochas do embasamento. Na parte mediana da bacia (Porto das 

Caixas), através de análises no aquífero Macacu verificou-se predominância de diluição das 

águas subterrâneas com uma diminuição generalizada dos íons principais dissolvidos. Em 

Itambi, área de descarga da bacia, verificou-se um processo de salinização acumulativa das 

águas subterrâneas. Nesta região, representada pelo sistema Aluvial-lacustrino, o estudo das 

razões iônicas indicaram valores de salinidade vinculados à contaminação por efluentes 

domésticos e uma possível contribuição da cunha salina em função de super-explotação do 

aquífero. Foram verificados alguns constituintes nas águas subterrâneas da região em 

concentrações excedentes aos limites da Resolução CONAMA 420/2009 e MS/2.914, tais 

como o NO3 e Coliformes, além do Pb, Fe, Mn, Ni, Se, sendo as concentrações de Bário (aq. 

Aluvial-lacustrino) e Flúor (aq. Cristalino) as mais relevantes. Foi apontada a existência 

natural desses constituintes no material geológico e acréscimo antropogênico envolvendo 

emissões atmosféricas de cerâmicas, poeiras e contaminações em subsuperfície por efluentes 

domésticos. 

 

Palavras-chave: Potabilidade. Poços de abastecimento. Bacia Sedimentar do Macacu. 



ABSTRACT 

 

The Macacu Sedimentary Basin, with an area of 375 km2, is located in the metropolitan 

eastern state of Rio de Janeiro. Nowadays, the fast development of industrial activities in the 

city of Itaboraí, motivated by the installation of the Petrochemical Complex of Rio de Janeiro 

- COMPERJ, makes it  essential environmental monitoring in the region. The structural 

problems  in the region´s public supply leads the population to the use of alternative water 

sources such as wells and springs, a fact that exposes residents to drinking water without 

proper treatment. This work consists of the hydrogeochemical study of aquifers exploited in 

the districts of Sambaetiba, Porto das Caixas and Itambi, in Itaboraí. To represent the 

exploited aquifer systems were set 18 sampling points, including submerged sand diggings 

resulting from mining. Sampling points were distributed according to the following 

hydrostratigraphic units of the basin: aquifer system Alluvial-Lacustrine, Macacu and 

Crystalline. In this way, between June/2013 and April/2015 sampling campaigns were 

performed with physical-chemical measurements and chemical analysis for groundwater 

along the Macacu Basin. Several techniques were used to determine the dissolved 

concentration of major ions Na+, K+, Mg+2, Ca+2, Cl-, SO4
-2, HCO3

-,  secondary constituents 

B, Cd, Mo, As, Pb, Mn, Fe, Ba, F, Cr, Cu, Ni, Zn, V, Al and Se, as well as the nutrients N-

NH4, N-NO2, N-NO3 and P-PO4. Region`s groundwater showed hydrochemical types as 

bicarbonate mixed and sodic (aq. Macacu), bicarbonate-calcic to sodic (aq. Crystalline), and 

bicarbonate calcic, mixed, chlorinated calcic to sodic (aq. Alluvial-lacustrine). The 

weathering of minerals in basement rocks would originate  the ionic species Na+ Mg+2 and 

Ca+2 in the headboard of the basin (Sambaetiba).  In the middle part of the basin (Porto das 

Caixas), analyses of the aquifer Macacu showed a predominance of diluted groundwater, with 

a widespread reduction in dissolved major ions. In the region of Itambi district, discharge area 

of the basin, there was a cumulative process of salinization of the groundwater. In this region, 

represented by Alluvial-lacustrine system, the study of ionic ratios indicated salinity linked to 

contamination by domestic sewage disposal and a possible contribution of salt-wedge 

intrusion due to of super-exploitation of the aquifer. Were verified some constituents in the 

area`s groundwater  with concentration  exceeding the limits established by CONAMA 

420/2009 and MS/2914, such as NO3 and Coliforms, besides the Pb, Fe, Mn, Ni, Se, 

highlighting the presence of Barium (aq. Alluvial-lacustrine)  and Fluorine (aq. Crystalline). 

This study estimates a natural source of these constituents present in geological material and 

an increase involving anthropogenic factors, such as ceramic atmospheric emissions, dust and 

contamination by domestic wastewater in subsurface. 

 

Keywords: Potability. Supply wells. Macacu Sedimentary Basin. 
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1 INTRODUÇÃO  

O ciclo hidrológico consiste no sistema de circulação natural e contínua da água nos 

continentes, atmosfera e oceano, governado pela ação da gravidade, tipo e densidade de 

cobertura vegetal, fatores climáticos e insolação. A água circula em nosso planeta através das 

rochas (poros e fraturas), sedimentos, rios, oceanos e atmosfera, utilizando-se principalmente 

dos processos como evaporação, transpiração (vegetação), precipitação, escoamento e 

infiltração (DREVER, 1982; FEITOSA, 2008). A grande maioria da água constituinte do 

ciclo hidrológico não está disponível para consumo, já que 97,2% estão nos oceanos, 2,14% 

nas geleiras e menos de 1% divididos entre água na atmosfera, umidade do solo, água 

superficial e subterrânea (FETTER, 2001). 

As águas subterrâneas, que são extensamente utilizadas para consumo humano, 

equivalem ao recurso hídrico que é acumulado e pode ser extraído da subsuperfície terrestre, 

mais precisamente em aquíferos, que consistem em materiais geológicos que podem reservar 

água nas fraturas das rochas cristalinas, decorrentes, por exemplo, de movimentos tectônicos e 

de processos intempéricos (aquíferos fissurais); em poros de rochas sedimentares e de 

sedimentos inconsolidados (aquíferos porosos) e também em espaços oriundos da dissolução 

de rochas carbonáticas comumente denominados de aquíferos cársticos (FETTER, 2001; 

PRESS et al., 2006; FEITOSA, 2008). 

As rochas e sedimentos inconsolidados têm capacidade de acumular e transportar a 

água, estando esta capacidade condicionada à existência de porosidade e permeabilidade no 

aquífero (CEDERSTROM, 1964; CASTANY, 1971). Inicialmente, a água da chuva infiltra 

na superfície do terreno, passando pela zona não saturada, que se situa entre a superfície do 

terreno e a superfície freática, onde a água se encontra submetida à pressão atmosférica. 

Nessa região, além de água, os poros das rochas e sedimentos estão também preenchidos por 

gases. Na zona subsequente, denominada zona saturada, todos os poros ou fraturas se 

encontram preenchidos por água subterrânea (DREVER, 1882; FEITOSA, 2008).  

Em se tratando de aquíferos, vários fatores contribuem na determinação das 

características físicas e químicas das águas subterrâneas, sobretudo aqueles ligados ao clima, 

geologia e ação do homem (CUSTODIO; LLAMAS, 1983). Influenciado pela intensidade das 

precipitações, variações de temperatura, troca de gases com a atmosfera, entre outros, o 

intemperismo químico é o principal responsável pela mineralização natural das águas 

subterrâneas através de mecanismos como dissolução, oxidação, redução, hidrólise e 

carbonatação, por vezes, afetando sua qualidade (FENZL, 1986; SUGUIO, 2003). Também os 
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impactos antropogênicos podem contribuir para a alteração da qualidade das águas 

subterrâneas, como contaminação por efluentes descartados em fossas-sumidouros, em corpos 

hídricos superficiais ou a partir do uso indevido do solo. Essas atividades podem acabar por 

contaminar os recursos hídricos subterrâneos locais, o que, em muitos casos, pode significar a 

única fonte de abastecimento de água para consumo. 

Comumente, a deficiência no abastecimento público de água superficial tratada em 

regiões periféricas de alguns municípios leva a população à utilização de fontes alternativas1, 

como poços e nascentes, tornando para esses casos, a caracterização hidrogeoquímica em 

aquíferos uma importante ferramenta para a avaliação da qualidade da água subterrânea 

consumida. 

Cerca de 20% dos aquíferos do estado do Rio de Janeiro são formados por sedimentos 

e possuem relevante importância no abastecimento de núcleos populacionais do estado. Como 

exemplo, temos os aquíferos formados por sedimentos aluviais e flúvio-marinhos da Bacia 

Sedimentar do Macacu, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), que 

engloba os municípios de Itaboraí, Magé e São Gonçalo (SCHLUMBERGER, 2007; 

GOMES, 2012), os aquíferos formados por sedimentos aluviais das Bacias Sedimentares de 

Resende e Volta Redonda, localizados no sul do estado (MARTINS et al., 2006), e os 

sedimentos de origem flúvio-deltaicos e aluvionares que compõe os aquíferos encontrados da 

Bacia de Campos, no norte do estado (CAETANO, 2000; MARTINS op. cit.). 

Gomes (2012) realizou uma avaliação da água subterrânea da Bacia Sedimentar do 

Macacu através de análises das concentrações de alguns contaminantes dissolvidos em poços 

de monitoramento da região, verificando, principalmente concentrações elevadas de Ba e F, 

entre outros constituintes. O referido estudo se baseou em poços de água subterrânea 

distribuídos na Bacia Sedimentar do Macacu que não eram utilizados para consumo humano, 

bem como localizados distantes das áreas urbanas, fato que permitiu estabelecer 

concentrações de referências para os sistemas aquíferos porosos da referida bacia sedimentar. 

De acordo com o Plano Municipal de Água e Esgoto de Itaboraí (PMAE, 2014), o 

serviço público de abastecimento de água potável é realizado pela Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos (CEDAE) e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O índice de 

abastecimento da CEDAE atende a 69.186 habitantes, correspondente a 29% da população 

total do município e é proveniente do sistema de captação e tratamento de água Imunana-

                                                           
1 Modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, com captação subterrânea ou 

superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição (BRASIL, 2011). 
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Laranjal. Quanto ao fornecimento de água pelo SAAE, os sistemas consistem em poços 

tubulares e uma captação de água tida como superficial, ambos sem controle adequado da 

qualidade e quantidade de água fornecida. A captação superficial operada pelo SAAE é o lago 

artificial preenchido por águas pluviais e pelo lençol freático formado a partir de cava antiga 

de extração de calcário no município, onde hoje se encontra o Parque Paleontológico de São 

José. De acordo ainda com o PMAE (2014), estima-se que o SAAE atenda 6.680 habitantes, 

aproximadamente 2,8% da população. 

O restante do abastecimento para a população de Itaboraí ficaria restrito a captações de 

águas em nascentes, poços escavados, tubulares profundos e carros-pipa, operados 

diretamente pelos usuários como alternativas de abastecimento de água principalmente nas 

regiões periféricas da área estudada (GOMES, 2012).  

Considerando o uso predominante e desordenado dos aquíferos da região, e o fato de 

tratar-se de uma área de atual expansão e crescimento urbano, neste trabalho foi realizada a 

avaliação da qualidade e determinação dos principais aspectos hidroquímicos das águas 

subterrâneas utilizadas por usuários de Itaboraí (Figura 01), município localizado no leste da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, mais especificamente nos distritos de Itambi, Porto 

das Caixas e Sambaetiba, que são áreas urbanas limítrofes ao local onde se encontra em 

construção o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ).  

 



 
 

 

Figura 01 - Localização da Área de Estudo e Contexto Geológico.  

                                                                                       Fonte: FERRARI, 2001; GOMES, 2012. 

16 



17 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL  

Consiste como principal objetivo deste estudo avaliar a qualidade e caracterizar os 

aspectos hidroquímicos das águas subterrâneas exploradas para consumo na região de 

Itaboraí, considerando a expansão urbana e econômica no município. 

 

2.1.1 Objetivos Específicos: 

 Realizar um levantamento de dados hidrogeoquímicos e avaliar as características 

físico-químicas observadas nas águas consumidas pela população do município de 

Itaboraí, exploradas através de poços instalados na Bacia Sedimentar do Macacu; 

 Comparar concentrações de íons menores, elementos-traços, nutrientes dissolvidos e 

parâmetros bacteriológicos nas águas subterrâneas exploradas, com padrões de 

referências; 

 Comparar concentrações de íons menores, elementos-traços e nutrientes dissolvidos 

nas águas dos poços explorados para abastecimento, com dados de concentrações de 

poços de monitoramento, estimando, assim, os principais impactos antropogênicos nas 

águas subterrâneas da região; 

 Identificar a origem da salinidade nas águas subterrâneas através das razões iônicas. 
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3 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESES DE TRABALHO  

3.1 JUSTIFICATIVA  

Os aquíferos que formam a Bacia Sedimentar do Macacu compreendem, além do 

embasamento cristalino, depósitos sedimentares terciários e quaternários que se concentram 

na região de Itaboraí. O referido município apresentou, ao longo dos anos, economia voltada 

para a fruticultura, apicultura, pecuária extensiva que estão em franco-declínio, sendo 

atualmente o comércio e serviços, bem como o abrangente mercado de indústria de cerâmicas 

que asseguram a economia local. 

Além dessas atividades, importantes empreendimentos estão tomando vulto na 

economia da região, como a implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ) e a recente instalação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, responsáveis 

pela modificação do cenário de uso do solo para os próximos anos, tendo como prognósticos 

o desenvolvimento de atividades industriais e urbanas que exigirão cada vez mais o uso de 

recursos naturais entre eles, água para abastecimento e para lançamento de efluentes tanto 

domésticos quanto industriais. Esses fatos reforçam a necessidade de um meticuloso 

planejamento territorial em Itaboraí, incluindo o monitoramento das condições ambientais da 

área e adjacências. 

Em muitas localidades, como no município de Itaboraí, o volume de água superficial 

tratada e disponível para o abastecimento da população é insuficiente, juntando-se ao fato de 

que a rede adutora não abrange todos os bairros e distritos o que leva a população a utilizar 

fontes alternativas para abastecimento, como poços de água subterrânea. É de grande 

importância o controle da qualidade destas águas consumidas pela população, no entanto, este 

controle não é realizado pela administração pública de forma eficaz.  

Apesar de apontada como a fonte de abastecimento público predominante no 

município de Itaboraí, geralmente as águas subterrâneas exploradas na região não possuem 

tratamento prévio para adequação da potabilidade. Também de forma deficitária, é observada 

no município a carência de sistemas de tratamentos de esgotos, sendo comum a utilização de 

sistemas alternativos para disposição dos efluentes domésticos como fossas do tipo sumidouro 

e como lançamento de efluentes em valas que se destinam a corpos hídricos superficiais, 

comprometendo a qualidade das águas naturais da região. 

O aumento das atividades urbanas e industriais, além de difundirem potenciais fontes 

poluidoras do solo e da água, vem acarretando a perfuração de mais poços de água 
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subterrânea, não havendo uma estimativa do quanto se pode extrair da bacia sem 

comprometer os recursos hídricos, inclusive o fluxo de base dos rios, que é dependente da 

água subterrânea. 

As características hidroquímicas das águas subterrâneas ao longo da bacia ainda são 

pouco estudadas, havendo verificações pontuais de concentrações dissolvidas acima dos 

limites de referências para cádmio, molibdênio, arsênio, boro, ferro, manganês, nitrito, 

chumbo e de forma mais abrangente para o flúor e bário em poços de monitoramentos 

ambientais (GOMES, 2012). Não há registros que apontem essas ocorrências acima dos 

limites de referência de potabilidade em poços utilizados para o abastecimento humano e 

industrial. 

Dados anteriores verificados nas águas subterrâneas de poços de monitoramento da 

região apresentaram valores altos de condutividade elétrica para o distrito de Itambi, que 

estariam associados à dissolução de sais em sedimentos terciários, havendo possibilidade de 

comprometimento da água subterrânea consumida no distrito (GOMES, 2012). 

Ainda no estudo de Gomes (2012) foi identificado o aumento da concentração de 

fluoreto em maiores profundidades dos aquíferos sedimentares da bacia e no sentido do fluxo 

das águas subterrâneas, além de anomalias de bário nos aquíferos rasos. Uma possibilidade da 

origem desse bário dissolvido consistiria em produto da lixiviação de feldspatos potássicos 

das rochas alcalinas existentes nos arredores da bacia (CHAVES et al., 1993). Entretanto, 

como Gomes (2012) só encontrou concentrações elevadas de bário dissolvido em aquíferos 

rasos, foi cogitada a hipótese de que esse bário poderia estar associado à deposição de 

particulados no solo, provenientes de emissões das cerâmicas da região (origem 

antropogênica). 

Além da utilidade para abastecimento humano e industrial, a água subterrânea que flui 

na bacia também é responsável, juntamente com os rios Guapi, Caceribu e Guaxindiba, por 

manter o equilíbrio da salinidade de uma área de 61,80 km2 de manguezal que integra a Área 

de Proteção Ambiental de Guapimirim (APA Guapimirim). Essa área abrange os municípios 

de Magé, Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo. 

Na região da APA Guapimirim foram verificados altos valores de salinidade 

(GOMES, 2012) que permitiram identificar uma região de mistura entre água marinha e água 

subterrânea. O aumento da demanda de água subterrânea ao longo da bacia pode vir a 

diminuir a quantidade de água subterrânea que chega a APA Guapimirim, podendo impactar o 

ecossistema de manguezal. 
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A APA Guapimirim compreende a área de manguezal mais conservada de toda Baía 

de Guanabara, apresentando características ecológicas e biológicas próximas ao período de 

pré-colonização europeia no País e abrigando espécies ameaçadas de extinção no estado do 

Rio de Janeiro tais como a biguatinga, a marreca-caneleira e o jacaré-do-papo-amarelo 

(ICMBIO, 2012). 

Por todas as justificativas expostas acima, torna-se necessário o desenvolvimento e 

aprofundamento dos estudos de cunho hidrogeológico na Bacia Sedimentar do Macacu, a fim 

de se fornecer subsídios para a gestão da referida bacia, considerando o seu desenvolvimento 

socioeconômico e a fragilidade ecológica do sistema. 

3.2 HIPÓTESES  

Ainda no período de elaboração do projeto, alguns questionamentos foram levantados 

para serem discutidos no transcorrer da pesquisa. Baseando-se nas justificativas e em estudos 

anteriores, as hipóteses apontadas no início deste estudo foram: 

 Que haveria um processo de salinização nas águas subterrâneas exploradas 

principalmente no bairro Itambi, em função dos sedimentos paludiais (provenientes de 

regiões pantanosas) considerando, inclusive, que esse processo estaria sendo acelerado 

pela super-explotação do aquífero na região; 

 Outra hipótese seria que a qualidade da água extraída de poços e consumida por 

usuários do município de Itaboraí se encontraria fora do padrão de potabilidade 

estipulado pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde em função de 

contaminações naturais; 

 Que os descartes desordenados de efluentes domésticos no município estariam 

efetivamente impactando e comprometendo os aquíferos porosos da Bacia Sedimentar 

do Macacu;  

 Em função do impacto antropogênico, que a composição dos elementos dissolvidos 

nos poços explorados para consumo humano dentro dessas zonas urbanizadas seria 

distinto das concentrações verificadas em poços de monitoramentos isolados de áreas 

urbanas e que foram estudados por Gomes (2012). 
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4 BASE TEÓRICA 

4.1 ESTUDO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

4.1.1 Características naturais das águas subterrâneas 

A água é o agente químico natural mais importante e abundante, capaz de incorporar 

grandes quantidades de substâncias, responsável pela distribuição de elementos na superfície 

terrestre e na hidrosfera (CUSTÓDIO; LLAMAS, 1983; FENZL, 1986). A água da chuva 

carrega dióxido de carbono na forma de ácido carbônico (H2CO3), bem como apresenta 

interação com os gases presentes nos solos (FENZL, 1986). A ocorrência de precipitação 

(chuvas), aliada à permeabilidade do solo e à ação da gravidade, permite a infiltração da água 

da chuva que circulará verticalmente até a interface com a zona saturada, ou seja, onde todos 

os poros estão preenchidos por água, daí então se transforma em água subterrânea 

(CASTANY, 1971; DREVER, 1882).  

A composição química destas águas subterrâneas está relacionada à sua capacidade de 

incorporar substâncias orgânicas e inorgânicas ao reagir com os minerais constituintes das 

rochas e sedimentos formadores dos aquíferos pelos quais percola, sendo o conhecimento da 

direção e movimento das águas subterrâneas uma importante indicação da distribuição 

espacial dessas espécies químicas (KUMAR et al., 2006).  Essa capacidade é influenciada 

principalmente pelos parâmetros físico-químicos pH, potencial de oxidação-redução (Eh), 

temperatura e pelas diferentes forças de ligação dos elementos à estrutura dos minerais.  

4.1.2 Aquíferos porosos 

Os aquíferos sedimentares ou porosos (Figura 02) são caracterizados por formações 

geológicas constituídas por sedimentos clásticos que contém água e que permitem sua 

movimentação de maneira natural no sistema (FEITOSA, 2008). A geologia dessas formações 

intervém quali-quantitativamente nas águas de subsuperfície, mediante fatores como a 

litologia das rochas, estrutura, porosidade, permeabilidade e estratigrafia da matriz aquífera 

(CASTANY, 1971; CUSTÓDIO; LLAMAS, 1983). Algumas formações, por exemplo, 

possuem grande volume d'agua, porém circulação muito lenta. Esse tipo de aquífero possui 

alta porosidade, mas permeabilidade restrita, podendo apresentar pouco interesse produtivo 

(CEDERSTROM, 1964). 
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Figura 02 - Aquífero sedimentar ou poroso preenchendo em vale tectônico.  

                              Fonte: FETTER, 1994. 

 

Outra denominação utilizada na classificação destas formações geológicas é a 

definição de tipo de aquífero, o que leva em consideração a pressão exercida na água 

localizada em suas respectivas extremidades, ou seja, nas camadas limítrofes dos aquíferos 

(aquíferos do tipo livre ou confinado), bem como em função da capacidade da transmissão 

entre estas camadas, se drenantes ou não drenantes, em função da percolação de água a partir 

de camadas limítrofes (Figura 03). 

 

Figura 03 - Perfil esquemático de aquífero poroso do tipo livre, semi-confinado e confinado.  

                Fonte: http://snirh.apambiente.pt 
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Os aquíferos livres, também chamados de freáticos são aqueles cujo limite superior é a 

superfície na qual todos os pontos se encontram submetidos à pressão atmosférica (FEITOSA, 

2008). Os aquíferos livres e porosos, como serão discutidos posteriormente, constituem o 

principal tipo de aquífero presente na área de estudo, particularmente aqueles formados por 

sedimentos não consolidados. Os depósitos não consolidados comumente são constituídos por 

sedimentos silicosos e pouco solúveis, apresentando águas pouco mineralizadas, todavia, a 

presença de zonas com maior quantidade de argilas possibilita os fenômenos de adsorção e 

troca catiônica (CUSTODIO; LLAMAS, 1983). A perfuração de poços neste tipo de aquífero 

(poços escavados) é possível, na maioria dos casos, através de meios bastante rudimentares 

(CUSTODIO; LLAMAS, 1983), destacando-se os poços domésticos, muitas vezes artesanais 

do tipo cacimba, geralmente rasos, muito utilizados em regiões urbanas e rurais. 

Em relação aos sedimentos clásticos, que formam os aquíferos porosos, estes são 

ordinariamente constituídos de materiais insolúveis ou pouco solúveis, remanescentes de 

processos intempéricos, porém, em sua maioria, cimentados por material mais solúvel, de 

onde normalmente provem a salinidade natural observada nas águas subterrâneas que entram 

em contato com estes sedimentos (CEDERSTROM, 1964; FENZL, 1986; FEITOSA, 2008).  

4.1.2.1 Principais Aquíferos Porosos no Brasil 

No Brasil, podem-se destacar dois domínios de aquíferos porosos principais: os de 

sedimentos aluviais e dunas (não consolidados, freáticos ou rasos) e as rochas sedimentares. 

São nas bacias sedimentares onde se encontram os maiores potenciais de água subterrânea no 

país, formando geralmente depósitos sedimentares de sequência alternada entre camadas 

arenosas e argilosas/siltosas, resultando em sistemas aquíferos, em sua maioria, do tipo 

confinado (FEITOSA, 2008). 

Na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste merece destaque as formações constituintes da 

Bacia Sedimentar do Paraná, ou Província Paraná, que, através da combinação de fatores 

geológicos (litologia e estruturas) e climáticos (ambiente de deposição) possibilitou a 

formação de estruturas muito favoráveis ao armazenamento de água subterrânea, 

constituindo-se como um dos maiores reservatórios porosos de água do mundo (BRASIL, 

2009a). O principal aquífero, denominado Botucatu, é representado por espessa sequência 

sedimentar de idade Mesozoica (FEITOSA, 2008).  
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Já a Província Costeira, que desenvolve-se ao longo do litoral, é constituída por uma 

estreita faixa de sedimentos fluviais, marinhos e lacustres que, localmente, transacionam com 

as restingas. Contudo, ao longo do litoral Sudeste, são mais importantes as ocorrências do 

grupo Barreiras, do Terciário, presentes no norte dos estados do Rio de Janeiro e Espírito 

Santo. (BRASIL, 2009a). 

Na Província Centro-Oeste, localizada na região Centro-Oeste, apesar da escassez de 

informações técnicas, encontram-se áreas promissoras de aquíferos representados pelos 

sedimentos cenozoicos da região do Alto Paraguai, constituídos por aluviões e coberturas 

detrito-laterítica (PESSOA et al., 1980). Apesar de sua grande área de ocorrência (estados do 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás), o potencial hidrogeológico verificado até o 

momento foi considerado pequeno, devido à baixa permeabilidade do aquífero (BRASIL, 

2009a).  

Localizada nos limites entre Goiás e a Bahia, a Província São Francisco está 

representada pelo sistema aquífero Urucuia, composto por sedimentos cretáceos de origem 

eólicos e lacustres. De acordo com Pessoa et al., (1980) e Brasil (2009a), o sistema Urucuia 

não constitui papel relevante como aquífero devido sua pequena espessura, entretanto, é muito 

importante como meio de transmissão de água das chuvas aos aquíferos fissurados 

subjacentes. 

A região Norte do Brasil é caracterizada por uma favorabilidade hidrogeológica 

bastante alta, relacionada aos depósitos sedimentares de litologia variável, com ocorrência de 

horizontes de elevada permeabilidade. Ocorre também o domínio dos sistemas aquíferos 

fissurais de baixa produtividade, ocupando a faixa norte da região (Amapá, Roraima e áreas 

dos estados do Amazonas e Pará), mas que, quando associados aos espessos pacotes de 

sedimentos inconsolidados, apresenta expressivas melhoras de produtividade caracterizada 

como Província Escudo Setentrional (BRASIL, 2009a). 

A Bacia Sedimentar do Amazonas na Província Amazonas é compartimentada por 

estruturas regionais em bacias menores (Acre, Solimões e Amazonas). Há poucas informações 

sobre os sistemas aquíferos porosos da Província Amazonas, sendo os mais importantes 

conhecidos como Solimões e Alter do Chão, provenientes de depósitos arenosos Cretáceo-

Terciários (PESSOA et al., 1980; BRASIL, 2009a; SOUZA et al., 2013). Ressalta-se a 

elevada pluviometria regional e grande volume de água superficial, propiciando condições 

para que o nível d’água nos aquíferos seja raso.  
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Na região Nordeste, abrangendo os estados do Piauí e Maranhão, e representando a 

principal província hidrogeológica da região, localiza-se a Bacia Sedimentar do Parnaíba 

(Província Parnaíba), preenchida principalmente por sedimentos paleozoicos recobertos por 

depósitos mesozoicos (parte central da Bacia). Com composição litológica variando entre 

arenitos, siltitos, argilitos e folhelhos, seus principais aquíferos correspondem às formações 

paleozoicas Serra Grande, Cabeças, e Poti-Piauí (PESSOA et al., 1980; BRASIL, 2009a). 

Ainda na região Nordeste, localiza-se a Subprovíncia Nordeste do Escudo Oriental, 

constituída essencialmente de rochas do embasamento cristalino, apresentando, em geral, 

potencial hidrogeológico muito fraco, e compreendendo a maior área da região semi-árida 

nordestina (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). A 

Província Escudo Oriental também é subdividida em Subprovíncia Sudeste do Escudo 

Oriental, com as mesmas características litológicas de sua correspondente nordestina. É 

importante ressaltar que subdivisão da Província Escudo Oriental nas subprovíncias 

“Nordeste” e “Sudeste” foi baseada não no tipo litológico, mas nas condições hidrogeológicas 

distintas, devido à ausência de manto de intemperismo - ou eluvião, na subprovíncia 

Nordeste.  

Na subprovíncia Sudeste a existência desse manto de alteração capeando as rochas do 

embasamento cristalino é decorrente do clima mais chuvoso e úmido, que favorece o 

intemperismo químico da rocha, acarretando a sua decomposição. Este pacote de alteração 

eluvial, por ser de constituição areno-argilosa (espessuras de até 50 ou 80m), possui regular 

porosidade e permeabilidade, propiciando melhores condições hídricas subterrâneas, tanto no 

aspecto quantitativo, como qualitativo (PESSOA et al., 1980; FEITOSA, 2008; BRASIL, 

2009a). 

4.1.2.1.1  Aquíferos porosos no Rio de Janeiro 

O Estado do Rio de Janeiro é constituído, em sua maioria, por rochas cristalinas 

(80%), contribuindo para que as águas subterrâneas estejam predominantemente distribuídas 

em aquíferos fissurais. Já os aquíferos porosos, presentes nas planícies litorâneas e bacias 

sedimentares, representam somente cerca de 20% do Estado (MARTINS et al., 2006; 

NASCIMENTO, 2012), apresentando, no entanto, importância significativa no abastecimento 

de diversos núcleos populacionais.  

Tais bacias sedimentares, denominadas por Almeida (1976) como tafrogênicas 

cenozoicas, nas quais se localizam alguns dos principais aquíferos porosos do Rio de Janeiro, 

têm sua origem relacionada ao preenchimento sedimentar de depressões tectônicas 
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decorrentes ao denominado Rift Continental do Sudeste do Brasil - RCSB (ALMEIDA; 

CARNEIRO, 1998; RICCOMINI, 1989; FERRARI, 2001), ou seja, associadas ao evento de 

ativação tectônica da Plataforma Sul Americana e à formação do oceano Atlântico Sul 

(Figura 04). Dentre os aquíferos, podem-se destacar os sedimentos aluviais e flúvio-marinhos 

associados ao Graben da Guanabara (aquífero Macacu e Itaboraí - Bacias Sedimentares do 

Macacu e de Itaboraí, respectivamente) e ao Graben do Paraíba do Sul (aquíferos Resende e 

Volta Redonda - Bacias Sedimentares de Resende e Volta Redonda, respectivamente). 

Além destes, segundo Nascimento (2012), também merecem destaques os aquíferos 

flúvio-marinhos à oeste do rio Guandu (aquífero Piranema), e os aquíferos em cordões, 

restingas e terraços litorâneos (Piratininga, Itaipuaçu, Itacoatiara e Camboinhas). Por último, 

pode-se citar como o mais produtivo aquífero do Estado do Rio de Janeiro aquele originado 

na Bacia Sedimentar de Campos, no nordeste fluminense, na qual foram identificados 

sedimentos flúvio-deltaicos do aquífero aluvionar de Campos, aquífero Emboré e Barreiras 

(CAETANO, 2000; MARTINS et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 04 - Aquíferos do estado Rio de Janeiro.  

                                                                                                      Fonte: NASCIMENTO, 2012. 27 
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4.1.3 Hidroquímica dos Aquíferos 

Nas águas subterrâneas naturais encontram-se substâncias dissolvidas em sua maioria 

em estado iônico, resultantes de processos físicos e químicos de intemperismo das rochas, 

sendo os constituintes mais frequentemente dissolvidos nas águas, aqueles denominados 

principais ou maiores (Cl-, SO4
-2, HCO3

-, CO3
-2, Na+, Ca+2, Mg+2, K+) e normalmente estão 

presentes em concentrações superiores a 5 mg/L (CUSTODIO; LLAMAS, 1983). Aqueles 

presentes em concentrações que variam de 5 mg/L e 0,01 mg/L geralmente são denominados 

menores e compreendem o B (III), NO3
-, Sr+2, F-, Fe+2 e Fe+3. Quanto aos traços, esses 

normalmente apresentam-se dissolvidos em concentrações inferiores a 0,01 mg/L, 

compreendendo normalmente o Br-, PO4
-³, Mn+2, Mn+3, Zn+2, Cu+2 (CUSTODIO; LLAMAS, 

op. cit.). Alguns traços são considerados como importantes indicadores de contaminação das 

águas subterrâneas tais como AsO4
-2, Ba+², Cd+², Pb, F-, Se-2 (HEM, 1985; FEITOSA, 2008).  

Os sais de uma solução correspondem à maioria dos íons dissolvidos no meio aquoso e 

estão associadas com propriedade físico-química da água denominada salinidade. A 

CONAMA 357/2005 estabelece valores para definir a salinidade das águas naturais que 

são expressas em partes por mil (%o) consistindo: 

 Águas Doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,50 %o.  

 Águas Salobras: águas com salinidade entre 0,5 %o e 30 %o.  

 Águas Salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 %o. 

Propriedades físico-químicas das águas subterrâneas também são relevantes na 

solubilidade de íons, bem como em reações de precipitação, dissolução, oxi-redução, troca 

iônica, etc. De acordo com Fenzl (1986), o pH pode determinar a solubilidade de muitos íons, 

com exceção do cloreto, potássio e nitrato que modificam minimamente suas solubilidades em 

toda a faixa de pH. Normalmente, as águas subterrâneas possuem relevantes concentrações de 

CO2 e HCO3 que possibilitam a função tampão, razão pela qual a faixa de pH varia pouco 

nesse meio, geralmente no intervalo de 5,0 – 8,0 (FENZL, op. cit.). O potencial redox (Eh) 

indica graus de oxidação ou redução do ambiente, sendo a solubilidade de alguns íons, tais 

como Fe, Mn, Cu, dependentes do Eh e do pH do meio aquoso. 

Quanto à classificação da tipologia das águas subterrâneas, geralmente é realizada 

através da elaboração de diagramas que, sobretudo, utilizam concentrações dos íons maiores, 

sendo os mais comuns (FEITOSA, 2008): 
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 Diagramas colunares, onde a altura das colunas representa a concentração ou a % dos 

íons em meq/L ou mg/L; 

 Diagramas triangulares, como o diagrama de Piper que é utilizado para classificar 

grupos de águas em relação à predominância iônica; 

 Diagrama de Stiff, onde as concentrações iônicas devem ser transformadas em meq/L 

ou % meq/L e serem representadas em linhas horizontais paralelas. 

4.1.4 Indicadores Hidrogeoquímicos de Água Subterrânea 

À medida que se movimenta lentamente através dos diferentes aquíferos, a água 

subterrânea tende a aumentar sua concentração de substâncias dissolvidas, na qual contribuem 

diversos fatores como o clima, litologias, além de contaminações causadas pelo homem. A 

utilização de indicadores geoquímicos na forma de razões iônicas, que permitam distinguir as 

causas das mineralizações e/ou contaminações das águas subterrâneas em determinadas 

regiões, é recomendada como uma ferramenta relevante na evolução do conhecimento 

hidroquímico das águas subterrâneas. Custodio e Llamas (1983) citam que as razões iônicas 

mais utilizadas para águas subterrâneas são rMg/Ca, rK/Na, rNa/Ca, rCl/HCO3 e rCl/Br. 

4.1.4.1 Razões iônicas  

As revisões das razões iônicas dos elementos principais basearam-se na literatura 

aplicada principalmente de Custodio e Llamas (1983) e de Schoeller (1962). 

No cálculo das razões iônicas (ex: rCl/Br), r = concentração molar em equivalentes 

(meq/L). 

4.1.4.1.1  rMg/Ca 

Nas águas continentais, a rMg/Ca varia entre 0,3 e 1,5, sendo que em aquíferos 

sedimentares, os valores próximos a 1 podem ser indicativos de influência de rochas 

dolomíticas e valores superiores a 1 geralmente estão correlacionados com intemperismo de 

rochas como gabro e basaltos. Entretanto, a que se atentar e se precaver para casos em que 

ocorre precipitação de carbonato de cálcio, já que a água torna-se empobrecida em Ca, 

aumentando assim a rMg/Ca, sem influência da percolação em terrenos enriquecidos em Mg. 

A água do mar possui rMg/Ca em torno de 5, sendo que em regiões onde há mistura de 

água subterrânea com água marinha são comuns razões elevadas. Uma elevação do conteúdo 

do íon cloreto associado a rMg/Ca geralmente são indícios de contaminação marinha. Em 
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processos de troca iônica com a matriz do aquífero, o cálcio tende a ser mais fixado que o Mg, 

aumentando desta forma a razão. Geralmente, em processos de sulfato-redução há produção 

de ácidos fracos, tais como H2S ou HS- (Equação 1), havendo diminuição do íon hidrogênio 

(H+) na solução e consequente elevação do pH, o que contribui para a precipitação de CaCO3. 

Neste ambiente haverá uma tendência de aumento da rMg/Ca visto o decréscimo de Ca, 

ocorrendo, portanto, um enriquecimento do Mg na solução.  . 

 

SO4
-2 + 10H+ + 8e-  >> H2S + 4H2O           (1) 

4.1.4.1.2 rK/Na 

Nas águas doces a rK/Na pode variar de 0,001 até 1, sendo mais frequente que varie de 

0,004 até 0,3 enquanto que para ambientes marinhos varia de 0,02 até 0,025. Devido a fixação 

preferencial do K no solo, esta relação é menor na água do que em relação a rochas de 

origem. Normalmente, quanto menor a concentração de sais, maior é a concentração de 

potássio na água. 

De acordo com Schoeller (1962), quando o conteúdo de íons alcalinos (Na e K) é 

menor que 3 ppm, o rK/Na varia de 0,5 até 1, para 50 ppm varia em torno de 0,1 e para 100 

ppm, em torno de 0,01. Num mesmo ambiente litológico e pedológico, a tendência é que o K 

diminua no sentido do fluxo de água subterrânea. 

 

4.1.4.1.3  rSO4/Cl 

Nas águas salinas, o conteúdo de SO4 tende a ser constante, havendo, portanto, um 

interesse similar ao da relação rCl/HCO3, devendo ser desconsideradas ambas as razões 

quanto ocorrer o processo de redução do sulfato. Em águas subterrâneas moderadamente 

salinas, a relação rSO4/Cl pode ser similar a da composição do aquífero, e seu valor se 

mantém aproximadamente constante. Havendo saturação de SO4, a relação deixa de ser útil e 

isso acontece quando a salinidade se torna extremamente elevada. 

4.1.4.1.4  rCl/HCO3 

Dado que o conteúdo de HCO3 consiste num valor relativamente constante para as 

águas subterrâneas, trata-se de uma relação interessante para compreender o sentido do fluxo 

da água subterrânea relacionada ao aporte da água da chuva, ainda que a concentração de 

HCO3 cresça ligeiramente. Vale enfatizar que, havendo processo de redução do SO4, os 
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aportes de CO2 podem aumentar o conteúdo de HCO3 e neste caso, não é recomendado 

utilizar essa relação como traçador de fluxo de água subterrânea. 

A relação de rCl/HCO3 é especialmente útil na caracterização de intrusão marinha 

visto que águas continentais possuem valores em torno de 0,1 a 5 e a água do mar uma 

variação de 20 a 50. Havendo incorporação de Cl, devido ao acréscimo de sais em função da 

atividade de irrigação, essa relação é menos relevante que por intrusão marinha. 

4.1.4.1.5  rCl/Br  

4.1.4.1.5.1  Cloreto e Brometo em Águas Subterrâneas 

Estudos indicam que a utilização da razão entre os íons Cl- e Br- é a razão iônica mais 

adequada para reconstruir a origem da salinidade, poluição e movimentação das águas 

subterrâneas, em função do comportamento conservativo desses íons na água, dado o caráter 

hidrofílico que ambos possuem, apresentando um comportamento próximo ao de traçador 

ideal. Os íons cloreto e brometo pertencem ao grupo dos halogênios e normalmente são 

encontrados nas águas consumidas na forma de ânions monovalentes (HEM, 1985). Além da 

água da chuva, os íons Cl- e Br- podem estar associados a dissolução de evaporitos, expulsão 

de água decorrente da recristalização de minerais, intrusão da água do mar em aquíferos 

costeiros, etc (DAVIS, 1998). No material geológico, onde atuam processos como diluição, 

evaporação, transpiração e mistura, ainda que provoquem mudanças nas concentrações de Cl 

e Br no meio aquoso, os referidos processos não modificam significativamente a rCl/Br em 

águas de baixa a moderada salinidade (ALCALÁ; CUSTÓDIO, 2008). 

Segundo Alcalá e Custodio (2008), uma vez estabelecida a rCl/Br da deposição 

atmosférica é possível estabelecer as contribuições iônicas de Cl e Br provenientes de fontes 

litológicas e antrópicas na água subterrânea.  Os autores atribuíram valores das razões rCl/Br 

para justificar a origem da salinidade conforme o gráfico da Figura 05 para aquíferos de 

Portugal e Espanha. 

O princípio da determinação da origem e evolução da salinidade baixa a moderada das 

águas naturais (águas subterrâneas, rios, lagos, salmouras) considera a função de que, 

normalmente, os íons Cl- e Br- têm sua origem associada principalmente a deposição da massa 

atmosférica, logo, as águas subterrâneas de áreas de recarga de aquíferos teriam esses íons 

provenientes da precipitação (rCl/Br entre 290 - 1300). Partindo dessa premissa, o aumento da 

salinidade nos aquíferos estaria associado a interação água-material geológico ou a fontes de 

poluição de causas antropogênicas, elevando sobretudo a concentração dos íons Cl- e 
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consequentemente o valor da razão iônica rCl/Br. Desta forma, a maioria do cloreto dos 

aquíferos rasos, em ambientes naturais, estaria intimamente correlacionada a deposição 

atmosférica (ALCALÁ; CUSTÓDIO op. cit.). Os autores ainda pontuam a rCl/Br da água do 

mar em torno de 655. 

Normalmente os precipitados de halita são muito escassos em Br, especialmente nas 

fases iniciais, onde o Br não possui facilidade de ser inserido na rede cristalina dos minerais 

neoformados, nesses casos, a rCl/rBr pode chegar a até 40.000 (HERRMANN, 1972). Quanto 

ao gipso que precipita precocemente, este pode conter halita. Nesses ambientes, em que a 

salmoura residual fica trapeada, a tendência é que o Cl se precipite primeiro e o Br persista na 

solução salina decrescendo a rCl/rBr de 655 a aproximadamente 70 para a salmoura 

(MCCAFFREY et al., 1987; FONTES; MATRAY, 1993; VENGOSH; PANKRATOV, 1998; 

CUSTODIO; HERRERA, 2000; TABERNER et al., 2000; CARTWRIGH et al., 2004). 

Durante as últimas fases da cristalização dos halogenetos existentes na salmoura, para os 

minerais precipitados em fases tardias, o sódio é substituído pelo potássio e o Br entra no 

lugar do Cl, reduzindo a fração molar para 800 nesses minerais e podendo ser ainda mais 

baixa na precipitação da Silvita (KCl) e Carnalita (KMgCl3.6H2O), em torno de 100 

(ALCALÁ; CUSTÓDIO, 2008).  

 

Figura 05 - Gráfico de rCl/Br x Cl demonstrando a origem da salinidade para aquíferos de Portugal e Espanha.  

  Fonte: ALCALÁ; CUSTÓDIO, 2008. 
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4.1.4.1.5.2  Cloreto e Brometo em Águas Subterrâneas Contaminadas 

Quanto ao uso da razão para determinação de contaminação das águas subterrâneas, há 

que se considerar o uso do cloreto de sódio como sal de cozinha, na preparação de alimentos e 

na dieta bovina. Desta forma, o Cl é agregado nas águas residuais urbanas, elevando os 

índices de rCl/Br acima de 1500 (ALCALÁ; CUSTODIO, 2008; VENGOSH; 

PANKRATOV, 1998) indicativo de águas subterrâneas sob a influência de resíduos com 

excedentes de cloreto de sódio tais como, efluentes domésticos ou lixiviados de resíduos 

sólidos, além das razões em torno de 300, que estariam associadas a áreas com intenso uso de 

solo agrícola, podendo estar relacionados a uso de pesticidas com brometo em sua 

composição, contribuindo para o decréscimo do valor da razão.. 

Vengosh e Pankratov (1998) determinou intervalos de rCl/Br em torno de 550 – 900 

na caracterização de águas subterrâneas contaminadas por esgotos bem como outras fontes 

antrópicas tais como redes de aportes pluviais, atividades agrícolas além da influência de 

intrusão marinha. 

Katz et. al. (2011) utilizaram a rCl/Br como indicador de águas subterrâneas 

impactadas por fossas sépticas. Nessa pesquisa foram analisados cerca de 1850 poços 

pertencentes a 19 sistemas aquíferos nos Estados Unidos. As análises foram realizadas em 

poços-alvos (< 20m) e próximos a fossas sépticas, obtendo-se para esses pontos de 

amostragens rCl/Br com variação em torno de 400 – 1100 e concentrações de Cl entre 20 e 

100 mg/L, que seriam indicativos de impacto em aquíferos por efluentes domésticos. Não só 

os dados de Cl e Br foram associados pelos autores na constatação do impacto antropogênico, 

mas também outros indicadores tais como valores de oxigênio dissolvido, nitrato, sulfato, 

carbono orgânico e boro.   

4.1.5 Uso dos Recursos Hídricos para Abastecimento 

As águas subterrâneas, por consequência de seu processo de formação, contêm 

variadas substâncias e elementos que podem impossibilitar seu uso para determinados fins 

(FENZL, 1986). Feitosa (2008) ressalta que o conceito de qualidade da água subterrânea é 

determinado em relação à sua finalidade, a partir do conhecimento de sua composição e 

efeitos que podem causar seus constituintes, naturais ou não. Considerando-se então que a 

água subterrânea pode ter seu consumo limitado, dependendo de sua constituição, verifica-se 

que naqueles locais onde o saneamento básico não se faz presente, a população fica exposta à 

qualidade duvidosa das fontes alternativas de águas.  



 34 
 

 

De acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2000 apud 

GLEICK, 2002), cerca de 2,2 milhões de mortes são contabilizadas anualmente, somente para 

os casos ligados à diarreia causada por consumo de água com qualidade inadequada, em sua 

maioria criança.  

As estatísticas mundiais em relação à utilização das águas subterrâneas para consumo 

são escassas, no entanto, Falkenmark (2005) estima que um terço da população mundial 

dependa de águas subterrâneas para abastecimento próprio. Schmoll et al. (2006) destaca a 

importância deste recurso através de números publicados na Europa e EUA (Tabelas 01 e 

02), demonstrando a proporção de água subterrânea em abastecimento de água potável: 

 

Tabela 01 - Proporção de utilização das águas subterrâneas no abastecimento de água 

potável em alguns países da Europa 

País Proporção País Proporção 

Áustria 99% Bulgária 60% 

Dinamarca 98% Finlândia 57% 

Hungria 95% França 56% 

Suíça 83% Grécia 50% 

Portugal 80% Suécia 49% 

República Eslovaca 80% República Tcheca 43% 

Itália 80% Reino Unido 28% 

Alemanha 72% Espanha 21% 

Holanda 68% Noruega 13% 

Fonte: EEA, 1999; UNECE, 1999 apud SCHMOLL et al., 2006. 

 

 

Tabela 02 - Proporção entre águas subterrâneas e superficiais utilizadas no 

abastecimento de água potável nos EUA, de acordo com a população atendida 

Fonte: US EPA, 2004 apud SCHMOLL et al., 2006. 

 

 

População 

Atendida 

Proporção 

Água Subterrânea 

Proporção 

Água Superficial 

<500 89% 11% 

500-1000 78% 22% 

1001-3300 70% 30% 

3301-10000 57% 43% 

10000-50000 43% 57% 

>50000 26% 74% 
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A utilização da água subterrânea é, em sua maioria, mais vantajosa comparada à 

utilização das águas superficiais, do ponto de vista da gestão e execução, considerando ser 

uma captação pontual dispensando obras de barramento e grandes redes de adução 

(FEITOSA, 2008), entretanto, a água subterrânea que percola nos aquíferos pode apresentar 

elementos-traço, provenientes dos minerais formadores das rochas e sedimentos, os quais 

podem ser prejudiciais à saúde humana se consumidos em concentrações acima daquelas 

permitidas para fontes alternativas de abastecimento, conforme definido na Portaria Federal nº 

2914/2011 do Ministério da Saúde. Em caso de substâncias que não constem na Portaria nº 

2914/2011, comumente se utiliza os valores orientadores para água subterrânea da CONAMA 

420/2009. 

No estado do Rio de Janeiro o abastecimento público é realizado, quase que em sua 

totalidade, por águas superficiais (rios, barragens) após tratamento, e o Decreto Estadual 

40.156/2006 que determinou que nos locais onde existam redes públicas de abastecimento de 

água tratada, as fontes alternativas (poços, nascentes, etc) não poderão ser utilizadas para as 

finalidades de consumo e higiene humana, devendo o usuário dispor de 2 sistemas de 

armazenamento e distribuição de água distintos, garantindo que ambos os tipos de água não se 

misturem. Já em locais onde o abastecimento público é ineficaz ou inexistente, a população 

fica exposta ao consumo das águas de fontes alternativas, sem a garantia de um consumo de 

água de qualidade. Trata-se do caso do município de Itaboraí, região desta pesquisa, onde 

68% da população consome água proveniente de fontes alternativas de abastecimento. 
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5 ÁREA DE ESTUDO 

5.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS 

O município de Itaboraí ocupa a parte centro-oeste da região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ), inserido nas coordenadas 22º44’51” de latitude sul e 42º51’21” de longitude 

oeste (Datum SIRGAS-2000), possui uma altitude média de 46 metros (Figura 06). Em 

Itaboraí ainda encontram-se a Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim e a Estação 

Ecológica da Guanabara (Eseg), que compreendem 10% do território do município (PMAE, 

2014).  

 

Figura 06 – Mapa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), destacando-se os Sistemas Integrados de 

abastecimento público e as áreas predominantemente urbanizadas. O município de Itaboraí localiza-se na região 

leste da RMRJ. Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2010. 



 37 
 

 

Baseando-se no censo realizado em 2010 (IBGE, 2010), o município de Itaboraí 

abrange uma população em torno de 218.008 habitantes, equivalentes a 1,7% do contingente 

da RMRJ. Cerca de 98,8% da população reside na área urbana e apenas 1,2% na área rural 

município. 

De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (2010), 

as principais atividades do setor da indústria no município de Itaboraí englobam construção de 

edifícios, fabricação de produtos cerâmicos não-refratários (olarias para construção civil), 

confecção de peças de vestuário e serviços de comida preparada. As atividades agropecuárias 

envolvem criação de bovinos, cultivo de laranja, cultivo de cereais, atividades de apoio à 

pecuária e lavoura. Como importantes fatores de desenvolvimento econômico e social, 

atualmente no município destacam-se o segundo maior pólo ceramista para a construção civil 

do estado do Rio de Janeiro, com 36 cerâmicas que abastecem a RMRJ (BARBOSA, 2007), a 

construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) que será um complexo 

industrial onde serão produzidos derivados de petróleo e produtos petroquímicos e a recente 

instalação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 

Quanto aos impactos por atividades industriais, vale destacar que as indústrias de 

cerâmica são responsáveis por grandes taxas de emissões de material particulado, estando 

abaixo apenas da indústria petroquímica e da indústria de geração de energia, de acordo com 

o ranking de atividades industriais no estado do Rio de Janeiro (INEA, 2009). 

Quanto a disponibilidade de água para abastecimento, o serviço público de 

abastecimento de água potável é realizado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(CEDAE) e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), sendo que 29% da população 

utiliza água do sistema de captação e tratamento de água Imunana-Laranjal e 2,8% faz uso da 

água do lago artificial do Parque Paleontológico de São José e de poços tubulares operados 

pela SAAE (PMAE, 2014). Cerca de 68% da população utiliza abastecimento alternativo que 

engloba captações de águas em nascentes, poços escavados, tubulares profundos e carros-

pipa, extrações que são operadas diretamente pelos usuários, não sendo garantida a qualidade 

da água consumida.  

5.2 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

5.2.1 Pluviometria 

De acordo com a classificação de Köppen (1948), a área de estudo é definida por um 

clima tropical do tipo AW, relativamente uniforme durante todo o ano, sendo que no verão há 
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elevada umidade relativa, demarcado por período chuvoso e o inverno consiste em época 

seca. As chuvas ocorrem entre novembro e março com diminuição gradativa da pluviosidade, 

chegando a valores mínimos entre junho e setembro. O mês de janeiro é o mais chuvoso e o 

de agosto é o mês mais seco. A pluviosidade anual fica entre 1.000 e 1.500 mm. A amplitude 

anual absoluta da temperatura verificada no período de agosto/2006 e julho/2007 (EIA-

COMPERJ, 2007) foi em torno de 28,8oC, sendo a diferença entre a temperatura máxima 

absoluta em dezembro/2006 (39,6oC) e a temperatura mínima absoluta verificada em 

julho/2007 (10,8oC). 

A estação de monitoramento de chuvas de Imunana, operada pela CPRM (Serviço 

Geológico do Brasil) é a mais próxima e a que está de acordo com o relevo da área de 

estudos. Trata-se de uma estação de dados completa para o período de agosto de 1967 até 

dezembro de 2014. As médias mensais das precipitações do período de 1967-2015 da Estação 

Imunana foram sintetizadas no gráfico da Figura 07. 

 

Figura 07 - Série histórica da precipitação em Imunana (1967 – 2015).  

                                  Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2015. 

5.2.2 Ventos 

A direção dos ventos encontra-se relacionada com a circulação geral da atmosfera e a 

atuação de sistemas frontais. Especificamente em Itaboraí, ao longo de anos típicos, a direção 

predominante dos ventos entre o outono e a primavera é de leste/sudeste (ESE), sendo que nos 

demais meses, e em períodos que as temperaturas são mais elevadas, os ventos tendem a 

soprar com predominância do quadrante norte (N). Nas demais ocorrências, a direção 

predominante é nordeste (NE) (EIA-COMPERJ, 2007).  

Com relação à intensidade, as rajadas mais fortes de vento costumam ocorrer durante a 
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primavera, principalmente setembro, e as menores intensidades foram registradas na estação 

outono. A média dos valores mais intensos de vento entre maio/2006 e junho/2007 variam 

entre 5 e 7 m/s (18 a 25 km/h) (EIA-COMPERJ, 2007). 

Quanto à circulação dos ventos no período do dia (Figura 08), quando empresas da 

região estão em pleno funcionamento, como as indústrias cerâmicas, os dados operados pela 

CETREL-LUMINA (2007) identificaram distintos comportamentos, predominando ventos 

ESE e ENE.  

No período da tarde, quando os ventos são mais intensos, a componente sudoeste 

torna-se mais presente (EIA-COMPERJ, 2007). Analisando a Figura 08 em relação à 

localização das cerâmicas no município de Itaboraí, principalmente no período da tarde, 

quando os ventos estão mais intensos, é possível perceber que o particulado tende a ser 

depositado na própria bacia.  

A direção dos ventos predominantes da região, a altura das chaminés das olarias e o 

clima são fatores que influenciam o aporte de poluentes na região tanto pela vegetação 

(MAGALHÃES, 1982) quanto pelo solo.  
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Figura 08 - Aspectos predominantes da circulação atmosférica na Bacia Sedimentar do 

Macacu no período da manhã (a) e tarde (b) e localização do polo cerâmico de Itaboraí. 

A presença de moradias e outras construções concentram-se na região dos distritos e nas 

proximidades do COMPERJ. 

Fonte: EIA-COMPERJ, 2007. 

5.3 GEOLOGIA DA BACIA SEDIMENTAR DO MACACU 

A Bacia Sedimentar do Macacu, com uma área de 375 km², localiza-se no Graben da 

Guanabara, resultante do rebaixamento de blocos adjacentes oriundos de movimentos 

tectônicos ocorridos no Cretáceo que soergueram a Serra do Mar. Desta forma, o Gráben da 

Guanabara constitui um vale gerado a partir de afundamento tectônico que têm em seus 

arredores áreas altas correspondentes aos Maciços Litorâneos do Rio de Janeiro e a Serra do 

Mar (FERRARI, 2001). Na área do Graben, as altitudes atingem até pouco mais de 100 



 41 
 

 

metros, excetuando-se as áreas compostas pelos maciços alcalinos que podem chegar a 1000 

metros de altitude (FERRARI, 1990). 

5.3.1 Bacia Sedimentar do Macacu 

A Bacia Sedimentar do Macacu é uma das 7 bacias tafrogênicas na região sul e 

sudeste do país estudadas por Almeida (1976) e Riccomini (1989). Consiste em bacia 

tafrogênica, uma bacia preenchida por sedimentos que foi originada por movimentos crustais 

e delimitada por falhas normais de alto ângulo. As bacias tafrogências da região sudeste são: 

Itaboraí, Macacu, Volta Redonda, Resende, Taubaté e São Paulo. 

A Bacia Sedimentar do Macacu é preenchida por sedimentos da formação homônima 

de idade terciária e por depósitos sedimentares quaternários. Estende-se na direção ENE por 

cerca de 25 km de comprimento e 20 km de largura, englobando os municípios de Itaboraí, 

Magé e São Gonçalo (FERRARI, 2001). Os sedimentos terciários são compostos por 

depósitos lacustres na base, seguidos de depósitos de leques aluviais e por depósitos 

quaternários que constituem sedimentos de origem colúvio-aluviais e marinhos (FERRARI et 

al., 1997). Interpretações gravimétricas realizadas por Ferrari e Ferraz (1988) estimaram uma 

cobertura sedimentar para a bacia de 200 metros de profundidade. Os depósitos quaternários 

que ocorrem na área possuem espessura máxima de 40 m (Figura 09).  

Geomorfologicamente o embasamento é identificado por “mares de morros” no 

formato de meias laranjas, cujos topos raramente ultrapassam 60 metros, constituídos por 

gnaisses, migmatitos e rochas metamórficas de baixo a médio grau de idade arqueana a 

neoproterozóica que são associados ao Cinturão de Dobramentos Ribeira (HASUI et al., 

1975; SANT'ANNA; RICCOMINI, 2001). 

Quanto aos limites da bacia (Figura 10), as regiões sudeste e noroeste, parecem ter um 

controle tectônico mascarado por processos erosivos neogênicos que dificultam a 

identificação das falhas de borda. Na borda sudeste, o limite é demarcado por uma passagem 

brusca do domínio geomorfológico da bacia e o embasamento que coincide com a Zona de 

Falha de Rio Bonito de direção ENE (ALMEIDA, 1976; FERRARI, 1990). Nessa região 

apresentam-se stocks, plugs além de diques de rochas alcalinas que aproveitaram a Zona de 

Falha de Rio Bonito e as estruturas NNE para intrudirem e vão do Cretáceo Superior ao 

Paleoceno (SONOKI; GARDA 1988, DEHIRA et al., 1988). A noroeste, próximo a Magé, o 

limite é demarcado pelo contato do embasamento com os sedimentos da bacia segundo 

direção ENE (FERRARI, 2001). Na borda oeste pode-se inferir um limite aproximado na 

direção N-S obliterado pela sedimentação e finalmente, na borda nordeste, o limite não é 
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evidente em função da ausência de afloramentos (FERRARI, op. cit.). 

 

 

Figura 09 - Coluna geológica esquemática dos depósitos sedimentares da Formação Macacu e membros 

superiores que compõem a Bacia Sedimentar do Macacu.  

Fonte: Adaptado de FERRARI, 2001; SCHLUMBERGER, 2007. 

Na mesma região, a poucos quilômetros da localização do COMPERJ, a nordeste do 

município de Itaboraí afloram maciços alcalinos (Figura 10 e 11) representando picos mais 

elevados, tais como os maciços de Tanguá, Rio Bonito e Soarinho. São rochas alcalinas 

originadas no magmatismo Neocretácico, presente na última fase da reativação tectônica 

Wealdeniana há cerca de 66,8 Ma (MIZUSAKI; THOMAZ-FILHO, 2004; MOTOKI et al., 

2010). 



 

 

 

 

 

Figura 10 - Bloco Diagrama da Bacia Sedimentar do Macacu.  

                                                                                    Fonte: GOMES, 2012 modificado de FERRARI, 2001. 
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Figura 11 - Perfil geológico da região de Itaboraí, onde pode ser observada a Bacia Sedimentar do Macacu e os 

corpos alcalinos subjacentes.  

Fonte: FERRARI, 2001. 

 

Dentre as rochas alcalinas destaca-se o Complexo Alcalino Tanguá (CAT), na porção 

leste, localizado a montante da bacia, onde ocorre um depósito filoneano de fluorita. O CAT é 

um stock alcalino, de contorno circular, que intrude o embasamento metamórfico juntamente 

com um enxame de diques máficos (MOTOKI et al., 2010 apud SALGUEIRO, 2015). 

Heilbron e Machado (2003) definem tectonicamente o embasamento do Cinturão de 

Dobramentos Ribeira como o Domínio Costeiro do Terreno Oriental da Faixa Ribeira 

integrante da Província Mantiqueira. As rochas deste domínio abrangem duas associações 

metassedimentares intrudidas pelos complexos de arco Rio Negro, de idades 730 Ma e 637-

620 Ma, formadas sob condições metamórficas da fácies granulito, e várias gerações de 

granitóides com idades entre 510 e 490 Ma (SALGUEIRO, 2015). Uma associação 

metassedimentar é formada por gnaisses bandados com lentes métricas de quartzito e 

centimétricas de rochas calcissilicáticas, e outra associação é representada por gnaisses 

kinzigíticos com lentes métricas de quartzito e de rochas calcissilicáticas (HEILBRON; 

MACHADO, 2003 apud SALGUEIRO, 2015). 

5.3.2 Aspectos Geoquímicos do Bário e Flúor na Área de Estudos 

No estudo de Gomes (2012), as análises químicas das amostras de água subterrânea 

apontaram, de uma forma disseminada nos aquíferos porosos, concentrações de bário e flúor 

dissolvidos superiores aos limites de referência (0,7 e 1,5 mg/L, respectivamente), cogitando a 



45 

 

 

possibilidade de fonte primária definida pelo magmatismo alcalino regional ocorrido no 

Mesozóico-Cenozóico na região de Itaboraí. Desta forma, uma revisão sobre a concentração 

desses elementos no material geológico da região foi levantado e é apresentado neste tópico. 

Genericamente, o bário, um metal alcalino-terroso, compõe 0,05% da crosta terrestre, 

estando principalmente na forma mineral como barita (sulfato de bário) e whiterita (carbonato 

de bário). De acordo com Krauskopf (1967), a abundância desse metal na crosta é em média 

de 425 ppm e, de acordo com Lindsay (1979), a média selecionada para solos é de 430 ppm. 

Baseando-se em Fortescue (1980) a abundância na hidrosfera é em média de 0,054 ppm, não 

sendo comum verificar concentrações de bário na atmosfera. O bário é disponibilizado no 

ambiente, sobretudo, através do intemperismo das rochas e também através de atividades 

antrópicas, sendo a emissão industrial a sua principal fonte para a atmosfera (ATSDR, 1992). 

De acordo com a WHO (2001), as formas solúveis de bário comumente verificadas na água 

são: carbonato, cromato, fluoreto, oxalato, fosfato e sulfato de bário. 

Já o flúor, um elemento litófilo compõe 0,065% da crosta terrestre. O flúor é o 13o 

elemento mais abundante da crosta continental, com concentrações nas rochas ígneas que 

variam de 180 - 1080 mg/L; 0,01 - 0,3 mg/L para rios e lagos; 1 - 35 mg/L para água 

subterrânea e 1 - 1,3 mg/L para água do mar (ANDREAZZINI et al., 2005; SILVÉRIO DA 

SILVA et al., 2004). Nos solos a média é de 200 ppm (HAWKES; WEBB, 1962). A fluorita é 

um mineral muito comum, sendo o flúor um constituinte essencial, também encontrado em 

outros minerais como a apatita, ilita e no grupo dos minerais anfibolíticos, onde o F- substitui 

a hidroxila na estrutura dos minerais em função da similaridade do seu raio iônico 

(KORITNIG, 1978; GOMES, 2012). A interação água-rocha é um fator primordial que afeta a 

concentração de flúor nos sistemas aquíferos (GOMES, 2012), sendo ele o elemento mais 

eletronegativo conhecido, e altamente reativo, não é encontrado no estado natural na forma 

sólida, apenas na forma de sais, e na forma de íon fluoreto livre dissolvido (F-), é possível 

encontrar apenas em solução (SREEDEVI et al., 2006). 

5.3.2.1 Bário e Flúor nas Rochas 

Os eventos hidrotermais formados durante o magmatismo alcalino neocretáceo são 

encontrados em algumas regiões do estado do Rio de Janeiro, inclusive em Itaboraí e no 

município vizinho Tanguá, próximos a área de estudos. Coelho (1987) apontou como de 

origem meteórica as soluções hidrotermais encaixadas tanto em estruturas de direção NE-

ENE tais como plugs e stocks quanto nos gnaisses pré-cambrianos que integra o Complexo 

Alcalino de Tanguá. 



46 

 

 

As soluções hidrotermais foram responsáveis por mineralizações filoneanas de fluorita 

encaixadas em estruturas de direção NE-ENE nos gnaisses pré-cambrianos e nos sienitos 

cretáceos do Complexo Alcalino de Tanguá, identificado a cerca de 7 km da área de estudos 

(Figura 11), datados de 68 Ma (SONOKI; GARDA 1988; SANT'ANNA; RICCOMINI, 

2001). A gênese dessas mineralizações estaria ligada à alteração de rochas como do 

embasamento cristalino que por soluções superficiais meteóricas infiltradas através de 

falhas/fraturas e aquecidas pelo calor dos corpos alcalinos provocaram a lixiviação da sílica, 

do flúor e do cálcio, precipitando principalmente fluorita e calcedônia associada à pirita e não 

sendo verificado por Coelho (1987) a presença de veios de barita. 

O conteúdo de bário da região identificado por Coelho (1987) para os fonolitos foi de 

900 ppm e quanto aos traquitos, o valor foi de 1360 ppm (MARTINS et al., 1982). Para as 

brechas magmáticas a concentração variou entre 300 – 1500 ppm e na rocha do embasamento 

formado por gnaisse, foi encontrado um conteúdo de bário que variou de 70 – 300 ppm 

(COELHO, 1987). O conteúdo médio total de bário das amostras analisadas por Coelho 

(1987) para a região encontrou-se em torno de 380 ppm. 

Já Motoki et al. (2010), que também analisaram o elemento bário nas rochas alcalinas 

formadas principalmente por nefelina-sienitos e alcali-sienitos nos corpos intrusivos de 

Tanguá, Rio Bonito, Soarinho e Itaúna, verificaram as concentrações de 118, 255, 998 e 436 

ppm respectivamente. 

Para o conteúdo do flúor, Coelho (1987) verificou uma média na concentração de 

1115 ppm no nefelina sienito do CAT, 1600 ppm para os fonolitos e 500 ppm para os 

traquitos. Já as análises de flúor para o embasamento gnáissico da região apontaram valores 

médios em torno de 1300 ppm. 

Os estudos acima referendados apontam um conteúdo médio de 1100 ppm para o 

flúor. Excetuando os fonolitos e as brechas magmáticas pouco representativas para a área, os 

valores de bário apresentaram teor médio em torno de 380 ppm, valor menor que a 

abundância para a crosta caracterizado por Krauskopf (1967) que é de 425 ppm, reforçando o 

baixo conteúdo de bário nas rochas de um modo geral. Fato que desperta ainda mais a busca 

pela compreensão da origem das anomalias de bário na água subterrânea verificados por 

Gomes (2012). 

5.3.2.2 Bário e Flúor nos Solos e Sedimentos 

No ano de 2007 foram realizadas 25 sondagens na área de estudos, sendo que para 

cada ponto perfurado foram realizadas duas coletas de solo para análise química das 
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concentrações de metais a 0,20 m de profundidade e outra no limite da franja capilar, que 

oscilou entre 0,80 e 14 metros de profundidade. O bário foi detectado no solo em todas as 

amostras analisadas com concentrações que variaram de 2,1 mg/kg a 339 mg/kg, sendo os 

maiores valores verificados nas amostras coletadas a 0,20 m de profundidade. Para as análises 

realizadas na franja capilar, a maior concentração igual a 174 mg/kg e a menor concentração 

com o valor de 2,7 mg/kg e uma média de valores em torno de 37,8 mg/kg (GOMES, 2012). 

Mesmo as análises de solo apresentaram baixo conteúdo de bário em relação a média mundial 

apontada por Lindsay (1979) que é de 430 ppm. 

Quanto ao flúor, Magalhães (1982) encontrou um valor médio de 196 ppm para os 

solos superficiais e para a massa de argila misturada para a produção de tijolos de uma olaria 

da região, a média encontrada foi de 939 ppm. 

5.4 ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS DA BACIA SEDIMENTAR DO MACACU 

A água subterrânea flui nessas unidades aquíferas para oeste, em direção à Baía de 

Guanabara (Figura 10). Quanto as unidades hidroestratigráficas, a área de estudos é formada 

pelo sistema aquífero Aluvionar-lacustrino, aquífero Flúvio-marinho, aquífero Macacu, e pelo 

sistema aquífero Cristalino, localizado no embasamento rochoso, com as seguintes 

características hidrodinâmicas: 

 

 De acordo com Schlumberger (2007), o sistema Aluvionar-lacustrino, de idade 

Quaternária, é livre e formado por areias e argilas, com matéria orgânica, intensa 

variação composicional, espessura média em torno de 20 m e vazões em torno de 

10 m3/h e 20 m3/h. A carga hidráulica (h), obtida pela diferença entre a cota 

topográfica do ponto e a profundidade do nível estático (NE) medido em campo, e 

expressando a energia mecânica desse sistema aquífero, está em torno de 0,5m.  

 O sistema Flúvio-marinho é representado pelos terrenos alagados dos manguezais da 

APA de Guapimirim, consistindo em sedimentos argilosos, ricos em matéria 

orgânica, típicos de manguezais e de lagunas localizados na região costeira e nos 

trechos finais dos canais fluviais. Estudos anteriores sugerem vazões médias 

esperadas para poços instalados nesta unidade entre 5 m3/h e 10 m3/h (RIO DE 

JANEIRO, 2005). Com carga hidráulica em torno de 0,5m, a espessura verificada 

está em tono de 15 m por Gomes (2012). 
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 O sistema aquífero Macacu, de idade Terciária, é representado pelas fácies arenosas 

e conglomeráticas da Formação Macacu intercaladas às fácies de sedimentos mais 

finos oriundos de fase lacustre, constituindo-se por vezes num aquífero semi-

confinado com multicamadas. As vazões dos poços cadastrados, instalados nesta 

unidade variam de 5 m3/h a 42 m3/h. A carga hidráulica varia entre 1 a 4,5 m e a 

espessura desse sistema pode chegar a 200 m. 

  O sistema aquífero Cristalino (embasamento) é representado por rochas 

metamórficas e ígneas, onde a circulação da água se faz nas fraturas, fendas e 

falhas originadas através dos movimentos tectônicos, e que, comumente, tendem a 

seguir orientações preferenciais (SW/NE). A capacidade de armazenamento da 

água está relacionada à quantidade de fraturas e intercomunicação entre elas, 

permitindo a infiltração e fluxo da água. Não foram encontrados registros 

anteriores de poços instalados no sistema aquífero Cristalino na área de estudo, 

contudo o Mapa de Favorabilidade Hídrogeológica do Estado do Rio de Janeiro 

(CPRM, 2000) aponta que a região leste e nordeste do município de Itaboraí, onde 

afloram rochas do embasamento rochoso, possui aquíferos com favorabilidade 

mediana a baixa, com vazões estimadas variando de 1 a 5m3/h (Figura 12). 

5.5 HIDROGEOQUÍMICA DOS AQUÍFEROS DA BACIA SEDIMENTAR DO 

MACACU 

O trabalho de Gomes (2012) caracterizou a hidroquímica dos aquíferos da Bacia 

Sedimentar do Macacu em poços de monitoramento localizados em terrenos que não se 

apresentavam diretamente impactados por atividades industriais ou urbanas. Desta forma, 

foram utilizados dados do referido estudo como níveis de referência (background) quanto a 

concentração de elementos dissolvidos maiores, menores e traços nos aquíferos porosos da 

área de estudos.  

Esses valores de background serão comparados com valores encontrados em poços de 

usuários de água subterrânea levantados para esta dissertação, com intuito de apontar os 

impactos que os sistemas aquíferos da Bacia Sedimentar do Macacu estão sujeitos às 

atividades urbanas e industriais. Para tanto, as características hidrogeoquímicas dos aquíferos 

porosos identificados por Gomes (2012) estão relacionadas a seguir de acordo com cada 

unidade aquífera e a sua localização nas áreas de recarga e descarga. 
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Figura 12 - Mapa de Favorabilidade .Hidrogeológica do Estado do Rio de Janeiro, destacando-se a região leste e 

nordeste do município de Itaboraí, onde afloram rochas do embasamento rochoso. 

Fonte: CPRM, 2000. 
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5.5.1 Características hidrogeoquímicas do Sistema Aquífero Aluvial-Lacustrino 

O Sistema Aquífero Aluvial-lacustrino representa os sedimentos mais rasos e de 

rápida recarga, apresentando maiores variações nas classes d’água, desde bicarbonatadas-

sódicas, cloretadas-sódicas (região do Distrito Itambi), bem como cloretadas-cálcicas. Foi 

identificado por Gomes (2012) concentrações dissolvidas acima dos valores de referência 

(BRASIL, 2009b) constituintes como As, NO3, Ba, F, Mo e Sulfeto. 

De forma recorrente, as maiores concentrações de bário foram encontradas no aquífero 

do tipo Aluvial-lacustrino (superficial), bem como acima dos limites estabelecidos pela 

legislação ambiental, levando-se a considerar que estas elevadas concentrações podem estar 

relacionadas a contaminação de origem antropogênica. 

5.5.2 Características hidrogeoquímicas do Sistema Aquífero Fluvial-Marinho 

O Sistema Aquífero Fluvial-Marinho representa os sedimentos de zonas rasas, 

próximas à região costeira (oeste, na área de descarga do fluxo subterrâneo na Baía de 

Guanabara. Neste sistema predominam águas do tipo cloretadas-sódicas, característica esta 

que não varia significativamente em relação à pluviosidade. Os constituintes NO2
-, B, As e 

Sulfeto foram identificados por Gomes (2012) em concentrações acima dos valores de 

referência (BRASIL, 2009b).  

5.5.3 Características hidrogeoquímicas do Sistema Aquífero Macacu 

Representado pela Formação Macacu, o Sistema Aquífero Macacu possui as zonas 

mais profundas (100 - 150m), próximo à cabeceira da Bacia, predominando as águas 

bicarbonatadas-cálcicas no período seco, já para profundidades medianas (60 – 95m) a classe 

hidroquímica dominante das águas subterrâneas é a bicarbonatada-sódica. No período 

chuvoso, ambas as águas são classificadas como bicarbonatadas-sódicas. Gomes (2012) 

identificou concentrações dissolvidas acima dos valores de referência (BRASIL, 2009b) de 

alguns elementos como Cd, F, Mo, Pb e Sulfeto. 

5.5.4 Características hidrogeoquímicas do Sistema Aquífero Cristalino 

Não foram verificados estudos anteriores, na área de estudo, em que tenha havido 

monitoramento da qualidade e características hidrogeoquímicas do aquífero Cristalino, 

instalado sob as rochas do embasamento rochoso, sendo este um produto do presente trabalho.  
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6 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste estudo primeiramente foi realizado um levantamento de 

dados secundários que contou com informações sobre a caracterização física da área de 

estudos, considerando dados geológicos, climatológicos e também revisões dos aspectos 

geoquímicos das rochas, dos sedimentos que constituem os aquíferos porosos da região, das 

rochas alcalinas nos arredores, além de dados sobre o embasamento gnáissico da Bacia 

Sedimentar do Macacu. Após esse levantamento, em junho de 2013, foi realizada uma visita 

técnica ao município de Itaboraí para seleção das áreas a serem monitoradas, baseando-se 

inclusive em características geoquímicas das águas subterrâneas apontadas também em 

revisões bibliográficas prévias. 

6.1 PLANO AMOSTRAL 

Foram definidos três distritos no município de Itaboraí para amostragem (Figura 13), 

Itambi, Porto das Caixas e Sambaetiba, baseando-se na insipiência desses locais em rede 

pública de abastecimento, na proximidade com a área já estudada por Gomes (2012), em 

dados de poços do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) e no fato 

de serem áreas circunvizinhas às instalações do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 

Janeiro (COMPERJ), visto o relevante potencial para expansão urbana nas proximidades.  

Posteriormente, foram definidos 18 pontos de amostragens de água subterrânea, sendo 

realizadas ao todo 5 campanhas de amostragem, nas quais houve a possibilidade de se obter 

ao menos duas amostragens para cada ponto, à exceção do P18 (Tabela 03 e Tabela 04).  

 

Tabela 03 - Resumo das campanhas de amostragem realizadas entre 2013 e 2015 

Campanha/ 

Pontos 

P 

1 

P 

2 

P 

3 

P 

4 

P 

5 

P 

6 

P 

7 

P 

8 

P 

9 

P 

10 

P 

11 

P 

12 

P 

13 

P 

14 

P 

15 

P 

16 

P 

17 

P 

18 

FIS- 

QUI 

A

Q

L 

Jun/2013 X X X X               X X 

Out/2013     X X X X X X X X X X X X X  X X 

Fev/2014 X X X X               X X 

Jun/2014 X X  X X X X X X   X X X X X X X X X 

Abr/2015 X X X X  X X X X X X X X X X X X  X  

FIS-QUI – Medidas físico-químicas em campo 
AQL – Análises Químicas em Laboratório (Íons maiores e menores)



 

 

 

 

Figura 13 - Malha dos pontos de amostragem no município de Itaboraí - RJ. 

                                                                               Fonte: Google Earth ®.
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Tabela 04 - Informações dos pontos de amostragem 

 

 

As Unidades Hidroestratigráficas de cada ponto amostral foram definidas com o 

auxílio dos perfis e definições de Ferrari (2001) e Schlumberger (2007), 

correlacionadas aos perfis construtivo-litológicos dos poços tubulares amostrados neste 

estudo (Anexo), informações estas fornecidos pelas empresas detentoras dos poços e 

disponíveis para consulta através dos processos de regularização de uso de recursos 

hídricos no INEA – Instituto Estadual do Ambiente. De acordo com os procedimentos 

administrativos do INEA, aqueles usuários que utilizam um volume reduzido de água 

proveniente da fonte alternativa (< 5m3/dia) não têm necessidade de apresentar os 

dados técnicos de construção e litologia destes poços tubulares, como localização de 

 

ID Ponto de Amostragem 
Coordenadas UTM  

E/N (23K) WGS-84 

 

Distrito Unidade  

Hidroestratigráfica 
Prof. (m) 

1 Ardim Cordeiro da Silva 710724 / 7485249 Itambi Aluv.Lacustrino 8 

2 Ceramica Vila Nova 710545 / 7484750 Itambi Aluv.Lacustrino 40 

3 Posto Campeão 710333 / 7484844 Itambi Aluv.Lacustrino 40 

4 CIEP - Eliza Antônia Rainho 

Dias 

711005 / 7485116 Itambi Aluv.Lacustrino 46 

5 CERCI 

 

728680 / 7491091 Sambaetiba Aluv.Lacustrino 40 

6 Action Shop Serv. Ambientais 724618 / 7490085 Sambaetiba Aluv.Lacustrino 7 

7 Ramirez Silva Transportes 

 

719766 / 7485985 Porto das Caixas Macacu 84 

8 Extração de Areia - Telúrio 01 718797 / 7488772 Porto das Caixas Macacu Cava a 

céu aberto 

9 Extração de Areia - Telúrio 02 719205 / 7488649 Porto das Caixas Macacu Cava a 

céu aberto 

10 S. Rosa Água Mineral (raso) 719077 / 7484808 Porto das Caixas Aluv.Lacustrino 15 

11 S. Rosa Água Mineral (médio) 719096 / 7484816 Porto das Caixas Macacu 78 

12 Condomínio Florestal 716480 / 7484431 Porto das Caixas Macacu 80 

13 COMPERJ 721955 / 7492027 Sambaetiba Cristalino 312 

14 Sítio 725574 / 7487407 Sambaetiba Cristalino 70 

15 Biofibra 725000 / 7484191 Sambaetiba Cristalino 70 

16 Cerâmica Serfil (raso) 719748 / 7487825 Porto das Caixas Aluv.Lacustrino 25 

17 Cerâmica Serfil (médio) 719276 / 7487644 Porto das Caixas Macacu 82 

18 Extração de Areia - Telúrio 03 719091 / 7488550 Porto das Caixas Macacu Surgência 
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entradas d’água, sendo informada apenas a profundidade total dos mesmos. Os pontos 

de amostragem P01, P02, P03, P04, P05, P06, P10 e P16 estão enquadrados nesta 

categoria, sendo também os poços instalados nos aquíferos de profundidades mais rasas 

(aq. Aluv-lacustrino). 

Algumas fotografias dos pontos amostrados encontram-se na Figura 14. Em 

virtude das frequências atípicas de períodos de seca e chuva entre os anos de 2013 e 

2014, as coletas para análises de íons maiores, menores e traços foram realizadas em 

períodos de seca, equivalendo as campanhas de junho/2013, outubro/2013, fevereiro/2014 

e junho/2014 (Figura 15). No período de chuva, em abril/2015, foram realizadas apenas 

análises físico-químicas e de coliformes. Apesar de terem sido realizadas 5 campanhas de 

amostragens entre 2013 e 2015, por questões de logística não puderam ser amostrados 

todos os pontos em cada campanha. Além de captações de água subterrânea em poços de 

exploração rasos (até 30 m de profundidade), médios (até 80 m de profundidade) e um 

poço profundo com 312 metros de profundidade, ainda foram amostradas águas em cavas a 

céu aberto para exploração de areia para construção civil. 
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Figura 14 - Fotografias de alguns pontos de amostragem. a) P-13, localizado no COMPERJ; b) P-15, 

localizado na empresa BIOFIBRA; c) e d) cavas submersas utilizadas na atividade de extração de areia. 

 

Quanto aos índices pluviométricos, durante o período de amostragem desta 

pesquisa (Junho/2013 - Abril/2015), o regime de chuvas foi consideravelmente atípico. 

Excepcionalmente nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 2014 ocorreram 

pouquíssimas chuvas, sendo o mês de julho de 2014 o período em que mais choveu 

(Figura 08). Genericamente, o ano de 2014 foi um período seco em que o total de chuvas 

foi 1039 mm, inferior a média da série histórica regional que é 1577 mm. Para 2014, o 

período chuvoso foi de março a julho, sendo verificada uma redução considerável das 

chuvas nos outros meses. A evaporação média anual, na maior parte da região, está 

concentrada entre 800 mm e 900 mm (SEMADS, 1999). 
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Figura 15 - Dados de precipitação no período de amostragem.  

                                      Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2015. 

6.2 PROCEDIMENTOS PARA AMOSTRAGEM 

Durante as campanhas de amostragem foram medidos os parâmetros físico-

químicos “in situ” potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, condutividade elétrica 

(CE), potencial de oxidação/redução (Eh), salinidade, oxigênio dissolvido (OD) através de 

sonda multiparamétrica Hanna Instruments HI 9828 e turbidez, através de turbidímetro 

portátil PoliControl AP 2000. As determinações em campo foram realizadas com 

equipamentos devidamente calibrados. Não foi verificada coloração e odor em nenhuma 

das amostras e os parâmetros totais dissolvidos de sólidos (TDS) e Resíduo Seco (RS) 

puderam ser estimados através das Equações 02 e 03, a seguir. 

 

K [CE (dS/m)] = TDS (mg/L)                    (2) 

 

Sendo:  

K = 640 para a maioria dos casos  

K = 735 para águas mistas  

K = 800 para EC > 5 dS/m 

TDS (mg/L) - (1/2 * HCO3 (mg/L)) = RS (mg/L)                  (3) 
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No decorrer da amostragem, os frascos foram rinsados com a água do ponto 

amostral por três vezes e após isso totalmente preenchidos com água, sem deixar espaços 

vazios e vedados adequadamente. As amostras foram acondicionadas em tubos fabricados 

em polipropileno do tipo Falcon 50ml e em frascos de 100ml exclusivos para análise de 

Coliformes, todos devidamente descontaminados. Para as análises de alcalinidade, íons 

maiores e menores, traços e coliformes foram coletadas e preservadas as amostras de água 

subterrânea no gelo a temperaturas de 2°C a 4°C, durante toda a atividade de campo e até a 

chegada das amostras em laboratório. 

6.3 MÉTODOS ANALÍTICOS 

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Hidrogeoquímica, no 

Departamento de Geoquímica da UFF baseando-se nos métodos explicitados a seguir. 

6.3.1 Alcalinidade 

Tão logo as amostras chegavam ao laboratório, eram mensurados os valores para 

alcalinidade total. Desta forma, a estimativa da concentração do bicarbonato (HCO3
-) foi 

realizada através da alcalinidade pelo método volumétrico com detecção potenciométrica 

(titulação com ácido clorídrico 0,01M). 

6.3.2 Método Colorimétrico 

As detecções de fosfato (PO4
-3) foram realizadas pelo método colorimétrico através 

do espectrofotômetro Instrutherm (Modelo UV-2000A) seguindo a metodologia de 

Carmouze (1994). 

6.3.3 Cromatografia líquida de íons 

Foram determinadas as concentrações dissolvidas dos íons fluoreto (F-), cloreto     

(Cl-), brometo (Br-), nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-), sulfato (SO4
2-), sódio (Na+), potássio 

(K+), magnésio (Mg2+), cálcio (Ca2+), amônio (NH4
+), estrôncio (Sr2+) e bário (Ba2+) 

através da cromatografia iônica, utilizando o equipamento da marca Metrohm, modelo 

compacto 850 Professional IC utilizando colunas de troca iônica e detector de 

condutividade. O método utilizado está de acordo com o Method 9056a - Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
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6.3.4 Determinação de elementos-traços  

As amostras para análise dos elementos-traços foram previamente filtradas com 

membranas de porosidade 0,45 µm e 47 mm de diâmetro, tendo seu pH ajustado para 

menor do que 2,0 com ácido nítrico (HNO3
-) suprapuro Merck e em seguida as 

concentrações dissolvidas de Al, As, B, Cd, Pb, Cu, Cr, Se, Zn, Fe, Mn, Mo, Ni e V foram 

determinadas por um espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS) da marca Thermo Scientific, modelo XSeries 2. O método utilizado está de acordo 

com o Method 6020a – US EPA. 

6.3.5 Coliformes (totais + E. coli) 

O método utilizado para análise de Coliformes (totais + E. coli) foi o Colilert®. As 

amostras foram acondicionadas em cartelas Quanti-Tray/2000 e levadas à estufa à 35 °C 

durante 14 horas, sendo feita a contagem de coliformes totais em seguida, com o auxílio da 

tabela NMP (Número Mais Provável), observando-se a mudança de coloração para 

amarelo dos cubos da cartela. Com auxílio da câmara ultravioleta, observa-se a mudança 

de coloração para azul dos cubos infestados com E. coli para se realizar a contagem com 

auxílio da tabela NMP. 

6.4 CÁLCULO DO BALANÇO IÔNICO  

Para as análises químicas das águas naturais, há que se considerar que as águas 

apresentam-se em equilíbrio iônico, ou seja, as cargas totais dos íons, de cátions e ânions, 

devem ser similares. Sendo o desvio normalmente calculado da seguinte forma (Equação 

4): 

 

Erro analítico (%) = (∑ cátions - ∑ ânions) X 100  (4) 

 (∑ cátions + ∑ ânions) 

 

Os somatórios das concentrações de cátions e de ânions para cálculo do erro 

analítico devem ser realizados em miliequivalente por litro (meq/L) que é a milésima parte 

do equivalente. O equivalente considera a valência dos íons sendo que o cálculo para 
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elementos monovalentes equivale ao seu peso atômico, para cálculo do equivalente de íons 

bivalentes consiste no peso atômico do elemento dividido por 2 e assim sequencialmente. 

Fenzl (1988) admite um erro de até 7%, Schoeller (1962) considera um erro de 

balanço iônico menor que 5%. Para a equação 4, Logan (1965) define como erro prático os 

valores apresentados na Tabela 05. 

 

 Tabela 05 - Erro prático admitido 

Fonte: LOGAN, 1965. 

Após a realização do balanço iônico, os dados analíticos das águas subterrâneas 

devem ser avaliados de forma quali-quantitativa. O cálculo do balanço iônico considerou 

as espécies Cl-, SO4
-2, HCO3

-, Na+, K+, Mg+2 e Ca+2.  

6.5 TRATAMENTOS DOS DADOS HIDROGEOQUÍMICOS 

Para plotagem de diagramas como o de Piper, Scatter, Schoeller e Stiff foi utilizado 

o software AquaChem 3.7. Os mapas de isovalores para íons menores foram elaborados 

através do programa Surfer 8® através de análise geoestatística por interpolação de 

krigagem. As análises das correlações lineares foram realizadas a partir do Excel versão 

2007. 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.1 BALANÇO IÔNICO 

As águas subterrâneas apresentam-se normalmente em equilíbrio iônico, contudo é 

comum observar uma margem de diferença entre os somatórios de cátions e ânions, 

revelando geralmente possíveis erros e interferências nas etapas de amostragem e análises 

laboratoriais. Vislumbrando essas possibilidades, são aceitáveis algumas margens de erros 

nesses somatórios. 

∑ cátions ou ∑ ânions (Meq/l)  <1 1 2 6 10 30 >30 

 Erro permitido (%)  15 10 6 4 3 2 1 
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Com o intuito de apurar a precisão dos resultados obtidos nas análises das águas 

subterrâneas, foi calculado o erro analítico ou erro prático existente para cada amostra. O 

cálculo foi realizado a partir dos somatórios das concentrações de cátions e de ânions 

(meq/L), conforme Equação 4, discutida anteriormente no capítulo Base Teórica, sendo, 

neste estudo, os valores de erro analítico (%) admitidos segundo Logan (1965), que, 

dependendo da concentração iônica, permite uma variação de até 15% entre os somatórios 

de cátions e ânions (Tabela 05). 

Verificou-se que as águas subterrâneas analisadas encontram-se em equilíbrio 

iônico, apresentando erros analíticos admissíveis que variaram entre -4,7 e 4,4. Na Figura 

16 é possível visualizar a correlação entre o somatório de cátions e ânions. 

 

 

Figura 16 - Correlação entre o somatório de cátions e ânions para as águas subterrâneas analisadas 

7.2 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Foram determinados em campo os parâmetros físico-químicos condutividade 

elétrica (CE), turbidez, pH, potencial oxi-redox (Eh) e temperatura, bem como estimados 

através das Equações 02 e 03 os valores de totais de sólidos dissolvido (TDS) resíduo seco 

(RS) (Tabela 06). 
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7.2.1 Condutividade Elétrica (CE) 

A condutividade elétrica (CE) é a capacidade de uma solução conduzir uma 

corrente elétrica (µS/cm), considerando a presença de sais dissolvidos e ionizados. Espera-

se encontrar baixos valores de condutividade elétrica para águas subterrâneas naturais, 

sendo o aumento desta capacidade uma função do aumento da concentração iônica 

presente na água, o que pode ser influenciado por diversos fatores como pluviosidade, 

temperatura, pH e litologia. 

As médias para a condutividade elétrica em relação aos sistemas aquíferos 

estudados na Bacia Sedimentar do Macacu foi de 497 µS/cm para o aquífero Aluvial-

lacustrino, 99 µS/cm para o aquífero Macacu e 650 µS/cm para o aquífero Cristalino. 

Durante as campanhas de amostragens, os valores de CE encontrados variaram entre 14 a 

3.138 µS/cm, apresentando o menor valor para P17, que consiste em um poço instalado no 

aquífero Macacu, na região de Porto das Caixas, e o maior valor de CE (3.138 µS/cm) 

verificado para o ponto P04, um poço instalado no aquífero Aluvial-lacustrino, fornecendo 

água a um colégio de ensino médio na região de Itambi, valores estes que podem estar 

relacionados à altas concentrações de cloreto da água.  

Os valores de CE acima de 1.000 µS/cm foram identificados apenas no P04 e P13, 

pertencentes aos aquíferos Aluvial-lacustrino e Cristalino, respectivamente. Para as 

amostras extraídas de cavas no Areal Telúrio (P08, P09 e P18 – aquífero Macacu) foram 

verificados mínimos valores de CE, com um intervalo entre 21 - 87 µS/cm, se tratando de 

águas com alto índice de diluição, visto pertencerem às cavas a céu aberto e, portanto, 

sujeitas à recarga imediata da chuva. 



 

 

 
 

Tabela 06 - Dados físico-químicos e sílica, monitorados na água subterrânea 

    
Sistema pH Eh CE Temp. Turbidez TDS Resíduo Prof Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquífero - (mV) (uS/cm) (oC) NTU (mg/L) Seco (mg/L) aquífero (m) da costa (km) 

 
Itambi P-01  (06/13) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac 5,5 40 363 23,06 NA 182 167 8 8,4 

jun/13 Itambi P-02  (06/13) Cerâmica Vila Nova Al-Lac 6,5 6 418 24,78 NA 211 66 40 8,2 

 
Itambi P-03  (06/13) Posto Campeão Al-Lac 7,2 38 728 25,08 NA 365 274 40 8,0 

 
Itambi P-04  (06/13) CIEP - Itambi Al-Lac 5,9 14 3138 25,89 NA 1572 1437 46 8,7 

 
Sambaetiba P-05  (10/13) CERCI Al-Lac 5,2 175 47 24,52 NA 24 -5 40 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (10/13) Action Shop. Al-Lac 4,2 576 313 24,48 0,02 154 137 7 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (10/13) Ramirez Transportes Macacu 6,5 211 289 25,8 0,53 145 13 84 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (10/13) Areal Telúrio 1 Macacu 4,4 310 48 26,22 60,00 24 1 0 17,1 

 
Porto das Caixas P-09  (10/13) Areal Telúrio 2 Macacu 6,1 163 62 24,26 67,00 31 -9 0 17,6 

 
Porto das Caixas P-10  (10/13) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac 6,4 135 80 25,37 0,60 40 -10 15 16,0 

out/13 Porto das Caixas P-11  (10/13) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu 6,9 13 318 24,83 3,86 159 9 78 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (10/13) Condomínio Flor. Macacu 5,8 35 155 27,33 2,78 78 21 80 14,4 

 
Sambaetiba P-13  (10/13) COMPERJ Cristalino 8,4 60 1367 26,74 0,02 684 313 312 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (10/13) Sítio Cristalino 7,5 12 586 24,93 0,87 293 169 70 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (10/13) Biofibra Cristalino 7,2 102 446 25,54 26,70 223 79 70 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (10/13) Cerâmica Serfil-raso Al-Lac 4,6 283 125 24,63 0,02 63 -10 25 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (10/13) Cerâmica Serfil-médio Macacu 5,0 227 67 25,06 0,02 34 -29 82 18,0 

 
Itambi P-01  (02/14) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac 5,3 -69 793 29,51 3,26 506 454 8 8,4 

fev/14 Itambi P-02   (02/14) Cerâmica Vila Nova Al-Lac 7,1 -68 410 25,77 2,91 262 118 40 8,2 

 
Itambi P-03  (02/14) Posto Campeão Al-Lac 7,7 -62 214 25,80 33,80 137 77 40 8,0 

 
Itambi P-04  (02/14) CIEP - Itambi Al-Lac 7,4 -78 1058 26,59 12,00 677 518 46 8,7 

 
Itambi P-01  (06/14) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac 4,6 -40 766 24,68 32,30 386 371 8 8,4 

jun/14 Itambi P-02  (06/14) Cerâmica Vila Nova Al-Lac 6,7 -45 567 25,54 0,33 264 180 40 8,2 

 
Itambi P-03  (06/14) Posto Campeão Al-Lac NA NA NA NA NA NA NA NA 8,0 
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Tabela 06 - Dados físico-químicos e sílica, monitorados na água subterrânea (continuação) 

    Sistema pH Eh CE Temp. Turbidez TDS Resíduo Prof Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquífero - (mV) (uS/cm) (oC) NTU (mg/L) Seco (mg/L) aquífero (m) da costa (km) 

 Itambi P-04  (06/14) CIEP - Itambi Al-Lac 6,7 -43 1443 25,58 458,00 715 680 46 8,7 

 
Sambaetiba P-05  (06/14) CERCI Al-Lac 4,9 -65 78 24,68 23,30 50 24 40 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (06/14) 

Action Shop Serviços 

Amb. 
Al-Lac 4,3 -44 212 23,09 0,43 136 101 7 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (06/14) Ramirez Transportes Macacu 6,0 -43 135 24,13 0,47 86 6 84 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (06/14) Areal Telúrio 1 Macacu 5,5 -53 29 24,47 13,70 19 -1 0 17,1 

 
Porto das Caixas P-09  (06/14) Areal Telúrio 2 Macacu 4,3 -49 87 24,13 32,40 56 42 0 17,6 

jun/14 Porto das Caixas P-10  (06/14) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac NA NA NA NA NA NA NA NA 16,0 

 
Porto das Caixas P-11  (06/14) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu NA NA NA NA NA NA NA NA 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (06/14) Condomínio Flor. Macacu 5,9 -65 30 23,53 1,98 19 -37 80 14,4 

 
Sambaetiba P-13  (06/14) COMPERJ Cristalino 8,3 56 749 26,52 24,80 479 154 312 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (06/14) Sítio Cristalino 6,7 -46 479 25,22 2,77 307 95 70 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (06/14) Biofibra Cristalino 6,5 -42 418 26,56 36,70 268 46 70 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (06/14) Cerâmica Serfil-raso Al-Lac 4,7 -43 34 24,02 1,12 22 -14 25 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (06/14) Cerâmica Serfil-médio Macacu 4,8 -43 14 24,46 4,35 9 -30 82 18,0 

 
Porto das Caixas P-18  (06/14) Areal Telúrio 3 Macacu 4,6 -48 22 24,70 2,20 14 -2 0 16,8 

 
Itambi P-01  (04/15) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac 5,5 -1 641 26,82 4,08 312 291 8 8,4 

 
Itambi P-02  (04/15) Cerâmica Vila Nova Al-Lac 6,8 -12 600 25,70 0,05 300 196 40 8,2 

 
Itambi P-03  (04/15) Posto Campeão Al-Lac 7,44 -10 275 25,5 0,42 140 30 40 8,0 

 
Itambi P-04  (04/15) CIEP - Itambi Al-Lac 6,2 -6 2444 24,79 23,30 1235 1143 46 8,7 

abr/15 Sambaetiba P-05  (04/15) CERCI Al-Lac NA NA NA NA NA NA NA NA 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (04/15) 

Action Shop Serviços 

Amb. 
Al-Lac 5,2 1 120 27,39 1,44 63 54 7 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (04/15) Ramirez Transportes Macacu 6,6 0 190 25,53 0,25 99 -30 84 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (04/15) Areal Telúrio 1 Macacu 4,1 3 83 29,70 3,40 42 36 0 17,1 

 
Porto das Caixas P-09  (04/15) Areal Telúrio 2 Macacu 4,6 4 0 27,99 14,00 0 -11 0 17,6 
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Tabela 06 - Dados físico-químicos e sílica, monitorados na água subterrânea (continuação) 
 

    Sistema pH Eh CE Temp. Turbidez TDS Resíduo Prof Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquífero - (mV) (uS/cm) (oC) NTU (mg/L) Seco (mg/L) aquífero (m) da costa (km) 

 
Porto das Caixas P-10  (04/15) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac 5,6 7 21 25,63 0,93 11 -13 15 16,0 

 
Porto das Caixas P-11  (04/15) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu 6,4 -13 115 25,13 2,64 111 -29 78 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (04/15) Condomínio Flor. Macacu 5,8 0 33 28,40 1,75 17 -16 80 14,4 

abr/15 Sambaetiba P-13  (04/15) COMPERJ Cristalino 8,4 -11 1159 27,72 0,52 549 254 312 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (04/15) Sítio Cristalino 6,9 2 355 26,27 3,14 175 37 70 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (04/15) Biofibra Cristalino 6,8 0 291 25,79 46,70 146 -6 70 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (04/15) Cerâmica Serfil-raso Al-Lac 4,5 4 79 25,13 4,29 39 33 25 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (04/15) Cerâmica Serfil-médio Macacu 5,0 76 39 26,13 1,61 20 -2 82 18,0 

 
MS 

   
6-9,5 * * * 5 1000 * 

  

 
2914 

   
- (mV) (uS/cm) (oC) NTU mg/L mg/L 

  

* Não há valores de referência na MS/2914 
         

nd Valor não detectado pelo equipamento 
         

LD Limite de detecção = 0,002 ppm 
         

NA Não analisado 
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7.2.2 Totais de Sólidos Dissolvidos (TDS) 

Os valores Totais de Sólidos Dissolvidos (TDS) variaram entre 9 e 1.572 mg/l, 

limites estes encontrados no P17 (aquífero Macacu) e P09 (aquífero Aluvial-lacustrino), 

respectivamente. A média de TDS por sistema aquífero consistiu em 269, 54 e 326 mg/L 

para os sistemas Aluvial-lacustrino, Macacu e Cristalino, respectivamente. 

7.2.3 Resíduo Seco (RS) 

Quanto a mineralização, 73% das amostras das águas subterrâneas foram 

classificadas como fracamente mineralizadas (resíduo seco < 100 mg/L), sendo que para 

todas as amostras extraídas do aquífero Macacu foi verificada baixa mineralização. Cerca 

de 25% das amostras analisadas e pertencentes aos aquíferos Aluvial-lacustrino e 

Cristalino foram classificadas como moderadamente mineralizadas (resíduo seco >100 

mg/L até 600 mg/L), com valores que alcançaram 549 mg/L (aquífero Cristalino). Apenas 

uma amostra do aquífero Aluvial-lacustrino (P04) apresentou mineralização alta, com 

valor de RS de 1.437 mg/L. 

7.2.4 Turbidez 

Os sólidos em suspensão presentes na água subterrânea (silte, argila, matéria 

orgânica) expressam um aumento nos valores de turbidez, propriedade esta que retrata a 

dificuldade da água em transmitir a luz. Os valores de turbidez identificados na área de 

estudo variaram entre 0,02 e 458 NTU. Em relação à média para os sistemas aquíferos, o 

aquífero Aluvial-lacustrino apresentou turbidez em torno de 28 NTU, o aquífero Macacu 

em torno de 12 NTU e o aquífero Cristalino em torno de 16 NTU. 

Cerca de 14 amostras, equivalentes a 32% das amostras analisadas para turbidez, 

ultrapassaram o limite de potabilidade da MS 2914 (< 5 NTU), sendo as amostras do 

aquífero Aluvial-lacustrino as que mais excederam este limite de turbidez (Figura 17). Os 

altos valores de turbidez podem estar relacionados à presença de material argiloso na 

composição do aquífero e ao bombeamento contínuo do poço. 
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Figura 17 - Valores de turbidez das amostras associados ao limite de potabilidade (MS 2914). 

7.2.5 Temperatura 

Quanto a temperatura das águas subterrâneas, a média apurada para o aquífero 

Aluvial-lacustrino foi de 25,03oC, para o aquífero Macacu de 24,92oC e para o aquífero 

Cristalino, a média foi de 25,92oC. Sabe-se que a temperatura da água exerce influência 

nas reações químicas ou bioquímicas e nas atividades microbianas, constituindo-se as duas 

principais fontes de calor o sol e o gradiente geotérmico no subsolo. 

7.2.6 pH    

A média do pH das águas subterrâneas nos aquíferos Aluvial-lacustrino e Macacu 

foi de 5,77 e 5,57, respectivamente. Para esses aquíferos o pH apresentou valores 

semelhantes, ambos ácidos, podendo-se interpretar com maior eficiência em relação a 

recarga direta da água chuva do que o aquífero Cristalino, que apresentou valores acima de 

7. Baixos valores de pH são característicos de aquíferos mais expostos à precipitação, bem 

como relacionadas à ambientes lixiviados, onde predominam os elementos de menor 

mobilidade geoquímica, tais como ferro, alumínio e manganês. Cerca de 50% das amostras 

apresentaram pH abaixo do padrão de potabilidade (entre 6,0 – 9,5). O aquífero Macacu foi 

o sistema que apresentou maior quantitativo de valores de pH abaixo do padrão da MS 

2914. Todas as amostras do aquífero Cristalino apresentaram os valores de pH dentro do 

padrão para potabilidade (Figura 18). 
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Figura 18 - Gráfico dos valores de pH das amostras associados ao limite de potabilidade (MS 2914). 

7.2.7 Potencial Redox (Eh) 

O Eh (potencial redox) apresenta relação direta com o ambiente dominante no 

aquífero e a forma com que as espécies químicas estão presentes na água subterrânea, 

indicando ambiente oxidante, quando apresenta um potencial redox positivo, e redução, 

quando potencial é negativo. Foram obtidos potenciais mais positivos, variando de 5,9 a 

576 mV, nas campanhas de amostragem realizadas no ano de 2013 (Jun/2013 e Out/2013), 

enquanto que nas demais campanhas (Fev/2014, Jun/2014 e Abr/2015), os potenciais redox 

apresentaram-se mais reduzidos, variando de -78 a 76 mV. 

Na Figura 19, que representa o diagrama Eh - pH de acordo Krauskopf (1972), 

estão representadas as amostras de águas subterrâneas da Bacia Sedimentar do Macacu 

incluindo as amostras do trabalho de Gomes (2012) e os valores verificados nesta pesquisa.  

É possível notar através do diagrama da Figura 19 que algumas amostras do aquífero 

Macacu e do sistema Aluvial-lacustrino encontram-se mais ácidas que as amostras dos 

poços de monitoramento verificadas por Gomes (2012), o que poderia estar relacionado à 

influência antrópica na área de estudo.  

Quanto à ambiência, o comportamento das águas dos sistemas aquíferos da Bacia 

do Macacu para este trabalho foi semelhante ao analisado por Gomes (2012), corroborando 

a premissa que a maioria das amostras do aquífero Macacu encontra-se em ambiente 

reduzido ácido, com predominante isolamento da atmosfera. As amostras do aquífero 
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Cristalino encontram-se predominantemente em ambiente transicional. Genericamente, as 

amostras do aquífero Aluvial-lacustrino oscilam entre ambiente isolado da atmosfera e 

ambiente transicional. 

 

 

Figura 19 - Diagramas Eh-pH segundo Krauskopf (1972), para águas subterrâneas da Bacia Sedimentar do 

Macacu avaliadas neste estudo, comparadas ao estudo de Gomes (2012).  

Fonte: Adaptado de GOMES, 2012. 

 

A Figura 20 apresenta o comportamento dos principais parâmetros físico-químicos 

(CE, Eh e pH). Ao observarmos o diagrama da Figura 20A é possível verificar que o 

aquífero Cristalino representa o grupo com maiores valores de pH, enquanto que o aquífero 

Macacu, o sistema com os menores valores de pH. Nota-se, ainda, uma relação entre pH e 

a CE, principalmente para os aquíferos Macacu e Cristalino, evidenciando que na área de 

estudos ocorre um aumento do pH conforme maior enriquecimento de sais dissolvidos. 

Considerando os diagramas da Figura 20B e C, não existe uma correlação significativa 

entre CE e Eh e entre pH e Eh. 

As amostras do aquífero Macacu apresentaram valores inferiores para os 

parâmetros físico-químicos tais como CE e pH, em função da influência direta de águas 

pluviais. Tal fato vem corroborar a hipótese de Gomes (2012), que verificou nos 

sedimentos da formação Macacu a importância dos minerais sulfetados (pirita, 

mackinawita) e de hidróxidos de ferro do tipo “green rust”, que agregam sulfetos, para a 

geoquímica das águas subterrâneas desse sistema, já que esses sulfetos, ao entrarem em 
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contato com a água da chuva liberam H+ contribuindo para a diminuição do pH da solução 

(Equação 5). 

 

2FeS2(s)
+2H2O+7O2          2Fe2++4SO4

-2+4H+                 (5) 

 

 

 

Figura 20 - Diagramas de Scatter para parâmetros físico-químicos (pH, Eh e CE). 
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7.3 CLASSIFICAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA 

Com o objetivo de classificar quimicamente as águas subterrâneas da área de 

estudo, a seguir são apresentados os principais constituintes iônicos (Tabela 07). 

Empregou-se a utilização dos diagramas de Piper, Stiff, bem como a discussão dos valores 

de algumas razões iônicas representativas.   

Piper (1944) utilizou o diagrama constituído por dois triângulos equilaterais, os 

quais representam os ânions (SO4
-2, Cl- CO3

-2 e HCO3
-) e os cátions (Ca+2, Mg+2 e Na+), 

ambos interligados a um paralelogramo, cujos lados estão subdivididos em 100 partes 

iguais. A classificação dos tipos de água baseia-se na localização do ponto plotado no 

triângulo dos íons, determinando assim as fácies químicas da água, permitindo visualizar 

as semelhanças entre elas, bem como possíveis relações entre os íons de uma mesma 

amostra.  

Para a representação no diagrama de Piper foram separadas as concentrações dos 

constituintes primários das campanhas de amostragem de Jun/2013, Out/2013, Fev/2014 e 

Jun/2014, todas as campanhas em períodos de estiagem. É relevante ressaltar que o 

planejamento amostral previa campanha em período chuvoso, entretanto as épocas 

amostradas (2013 – 2015) consistiram em períodos atípicos de estiagem frequente.  

Conforme a interpretação do diagrama apresentado na Figura 21, foram 

classificados 5 tipos de águas bicarbonatadas-cálcica, mista, sódica, além de cloretada-

sulfatada e cloretada-sódica. As águas pertencentes ao aquífero Macacu (~80m) neste 

estudo foram classificadas predominantemente como bicarbonatadas mistas e sódicas, 

sendo a maioria do tipo bicarbonatada-mista. Para captações na profundidade rasa e 

mediana desse sistema, Gomes (2012) encontrou águas bicarbonatadas cálcicas, mistas e 

sódicas com predominância das águas bicarbonatadas sódicas. 

 



 

 

 
 

Tabela 07- Concentrações de íons maiores verificadas nos sistemas aquíferos da Bacia Sedimentar do Macacu 

    
Sistema Cl- SO4

-2 HCO3
- Na+ K+ Mg+2 Ca+2 Prof Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquífero (mg/L) aquífero (m) da costa (km) 

 
Itambi P-01  (06/13) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac 66,8 73,1 30 52,3 7,0 4,26 18,5 8 8,4 

jun/13 Itambi P-02  (06/13) Ceramica Vila Nova Al-Lac 73,8 18,2 291 65,1 5,3 5,41 71,0 40 8,2 

 
Itambi P-03  (06/13) Posto Campeão Al-Lac 174 52,1 183 141 4,3 5,14 49 40 8,0 

 
Itambi P-04  (06/13) CIEP - Itambi Al-Lac 950,0 55,6 269 193,5 16,2 85,95 337,9 46 8,7 

 
Sambaetiba P-05  (10/13) CERCI Al-Lac 9,6 4,3 58 13,4 2,5 2,34 9,1 40 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (10/13) Action Shop Al-Lac 63,0 2,7 34 20,5 8,2 7,55 13,3 7 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (10/13) Ramirez Transportes Macacu 17,9 2,9 263 62,3 3,2 6,74 29,8 84 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (10/13) Areal Telúrio 1 Macacu 9,2 13,0 47 13,3 2,5 2,81 8,6 0 17,1 

 
Porto das Caixas P-09  (10/13) Areal Telúrio 2 Macacu 9 12,1 80 15,3 2,8 3,73 14,5 0 17,6 

 
Porto das Caixas P-10  (10/13) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac 4 2 100 18 2 4 14 15 16,0 

out/13 Porto das Caixas P-11  (10/13) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu 16 3,6 300 58 4,6 7,42 36,3 78 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (10/13) Condomínio Flor. Macacu 18 4,8 114 21,3 4,0 9,18 17,6 80 14,4 

 
Sambaetiba P-13  (10/13) COMPERJ Cristalino 37 3,6 743 239,2 3,3 13,54 20 312 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (10/13) Sítio Cristalino 60,4 17,2 247 50,8 5,4 14,24 54,1 70 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (10/13) Biofibra Cristalino 33,2 6,9 288 29,6 3,1 27,40 42,8 70 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (10/13) Cerâmica Serfil-raso Al-Lac 29,7 4,9 145 24,1 7,5 16,74 14,1 25 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (10/13) Cerâmica Serfil-médio Macacu 16,6 3,5 126 16,5 4,5 12,12 20,3 82 18,0 

 
Itambi P-01  (02/14) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac 197,8 8,5 103 95,0 14,0 13,36 31,3 8 8,4 

fev/14 Itambi P-02   (02/14) Ceramica Vila Nova Al-Lac 31,9 8,9 289 53,8 4,8 8,45 51,9 40 8,2 

 
Itambi P-03  (02/14) Posto Campeão Al-Lac 13 5,3 120 42 1,5 0,90 10 40 8,0 

 
Itambi P-04  (02/14) CIEP - Itambi Al-Lac 345,5 20,8 318 94,8 8,8 33,61 148,3 46 8,7 

 
Itambi P-01  (06/14) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac 117,7 112,5 30 66,0 9,1 10,36 34,2 8 8,4 

jun/14 Itambi P-02  (06/14) Ceramica Vila Nova Al-Lac 81,3 19,3 169 48,7 5,1 12,04 50,3 40 8,2 

 
Itambi P-03  (06/14) Posto Campeão Al-Lac NA NA NA NA NA NA NA NA 8,0 
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Tabela 07 - Concentrações de íons maiores verificadas nos sistemas aquíferos da Bacia Sedimentar do Macacu (continuação) 

    Sistema Cl- SO4
-2 HCO3

- Na+ K+ Mg+2 Ca+2 Prof Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquífero (mg/L)       aquífero (m) da costa (km) 

 
Itambi P-04  (06/14) CIEP - Itambi Al-Lac 800,0 68,6 70 191,1 16,0 93,94 175,9 46 8,7 

 Sambaetiba P-05  (06/14) CERCI Al-Lac 13,7 5,7 51 12,9 3,7 6,68 2,3 40 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (06/14) Action Shop Al-Lac 48,4 2,5 69 19,0 9,5 14,78 8,4 7 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (06/14) Ramirez Transportes Macacu 19,1 3,3 160 51,4 3,0 2,61 14,2 84 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (06/14) Areal Telúrio 1 Macacu 6,0 9,9 40 5,8 3,1 8,06 0,7 0 17,1 

 
Porto das Caixas P-09  (06/14) Areal Telúrio 2 Macacu 8 21,9 28 8,7 4,8 5,26 1,9 0 17,6 

 
Porto das Caixas P-10  (06/14) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac NA NA NA NA NA NA NA NA 16,0 

jun/14 Porto das Caixas P-11  (06/14) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu NA NA NA NA NA NA NA NA 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (06/14) Condomínio Flor. Macacu 17 4,2 112 24,1 4,6 8,76 8,8 80 14,4 

 
Sambaetiba P-13  (06/14) COMPERJ Cristalino 32 5,2 650 222,1 3,6 13,36 12 312 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (06/14) Sítio Cristalino 63,8 18,4 423 46,1 4,4 22,72 113,9 70 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (06/14) Biofibra Cristalino 39,1 7,2 443 19,3 3,4 19,46 119,8 70 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (06/14) Cerâmica Serfil-raso Al-Lac 22,0 3,3 72 13,5 6,9 11,58 2,9 25 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (06/14) Cerâmica Serfil-médio Macacu 14,0 1,9 78 13,2 6,1 8,92 5,3 82 18,0 

 
Porto das Caixas P-18  (06/14) Areal Telúrio 3 Macacu 4,1 2,4 32 4,0 2,1 5,58 0,3 0 16,8 

 
Itambi P-01  (04/15) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac NA NA 41 NA NA NA NA 8 8,4 

 
Itambi P-02  (04/15) Ceramica Vila Nova Al-Lac NA NA 209 NA NA NA NA 40 8,2 

 
Itambi P-03  (04/15) Posto Campeão Al-Lac NA NA 219 NA NA NA NA 40 8,0 

 
Itambi P-04  (04/15) CIEP - Itambi Al-Lac NA NA 184 NA NA NA NA 46 8,7 

abr/15 Sambaetiba P-05  (04/15) CERCI Al-Lac NA NA - NA NA NA NA NA 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (04/15) Action Shop Al-Lac NA NA 18 NA NA NA NA 7 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (04/15) Ramirez Transportes Macacu NA NA 257 NA NA NA NA 84 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (04/15) Areal Telúrio 1 Macacu NA NA 12 NA NA NA NA 0 17,1 

 
Porto das Caixas P-09  (04/15) Areal Telúrio 2 Macacu NA NA 22 NA NA NA NA 0 17,6 
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Tabela 07 - Concentrações de íons maiores verificadas nos sistemas aquíferos da Bacia Sedimentar do Macacu (continuação) 

    Sistema Cl- SO4
-2 HCO3

- Na+ K+ Mg+2 Ca+2 Prof Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquífero (mg/L)       aquífero (m) da costa (km) 

 
Porto das Caixas P-10  (04/15) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac NA NA 48 NA NA NA NA 15 16,0 

 
Porto das Caixas P-11  (04/15) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu NA NA 279 NA NA NA NA 78 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (04/15) Condomínio Flor. Macacu NA NA 66 NA NA NA NA 80 14,4 

abr/15 Sambaetiba P-13  (04/15) COMPERJ Cristalino NA NA 591 NA NA NA NA 312 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (04/15) Sítio Cristalino NA NA 276 NA NA NA NA 70 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (04/15) Biofibra Cristalino NA NA 304 NA NA NA NA 70 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (04/15) Cerâmica Serfil-raso Al-Lac NA NA 13 NA NA NA NA 25 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (04/15) Cerâmica Serfil-médio Macacu NA NA 43 NA NA NA NA 82 18,0 

 
MS 

   
250 250 * 200 * * * 

  

 
2914 

   
mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

  
* Não há valores de referência na MS/2914 

   
LD Limite de detecção = 0,002 ppm 

   
NA Não analisado 
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Quanto aos poços pertencentes ao aquífero Cristalino, P13, P14 e P15 (312m, 70m e 

70m de profundidade), as águas foram classificadas como bicarbonatadas-cálcicas a 

sódicas. 

O aquífero Aluvial-lacustrino, o mais raso dentre os aquíferos citados anteriormente 

(até 46m), apresentou águas do tipo bicarbonatadas cálcicas, mistas, cloretadas-cálcicas a 

sódicas. As classes de água para o sistema Aluvial-lacustrino apresentaram a maior 

diversidade. 

 

 

 

Figura 21 - Diagramas de Piper com a caracterização iônica das águas subterrâneas da área de estudo. 

 

Baseando-se no diagrama de Stiff da Figura 22, para o distrito de Sambaetiba e 

Porto das Caixas encontram-se águas do tipo bicarbonatada cálcica e sódica e, em Itambi, 

prevalecem águas cloretadas-cálcicas e sódicas. Os dados utilizados na elaboração deste 

diagrama referem-se à campanha de Junho/2014 (à exceção do P03, Junho/2013). 



 

 

 

Figura 22 - Diagramas Stiff para classificação hidroquímica ao longo dos poços explorados da Bacia Sedimentar do Macacu (valores em Meq/l). 

Fonte: Adaptado de GOMES, 2012. 
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De acordo com os diagramas de Schoeller da Figura 23, nos quais são destacadas em 

vermelho os valores de concentração iônica para cada região separadamente, é possível 

observar que as águas proveniente da cabeceira da bacia (Distrito de Sambaetiba), 

representadas em sua maioria pelos aquíferos fraturados, possui relevantes concentrações de 

Na+ Mg+2 e Ca+2, originados do intemperismo dos minerais das rochas do embasamento 

gnáissico tais como micas e feldspatos, podendo também receber contribuições desses íons 

provenientes do intemperismo dos piroxênios, anfibólios, micas e feldspatos presentes no 

complexo alcalino de Tanguá.  

 

Figura 23 - Diagramas de Schoeller para as águas subterrâneas exploradas na Bacia Sedimentar do Macacu. 
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Na região mediana da bacia, o principal aquífero representante é o sistema Macacu, os 

valores de Na+ e Ca+2 diminuem e há uma generalizada redução dos íons dissolvidos, 

indicando que as águas nessa região apresentam-se mais diluídas (Figura 23). Na região de 

descarga da bacia, representado pelo sistema Aluvial-lacustrino, ocorre o enriquecimento dos 

íons Cl-, SO4
- e Na+, que podem indicar processo de salinização das águas subterrâneas em 

função de um maior tempo de residência, entrada de cunha salina a cargo do bombeamento 

intenso que ocorre no distrito de Itambi, já que todo o bairro é abastecido por água 

subterrânea, ou, até mesmo, um processo de contaminação por efluentes domésticos através 

das águas de subsuperfície, já que no local não há rede de esgotamento sanitário. 

É possível perceber que as águas das cavas de areia consistem em águas extremamente 

diluídas, mas, com relevantes concentrações de sulfato, comparada às águas proveniente dos 

poços (Figura 23). O Areal Telúrio, onde foram realizadas as amostragens, explora os 

sedimentos da formação Macacu para a retirada de areia. Esses sedimentos possuem óxidos e 

hidróxidos de ferro do tipo green rust, além de pirita na matriz aquífera que, em função do 

processo de exploração da areia oxidam o sistema liberando o íon sulfato para a solução. 

7.4 ESTUDO DAS RAZÕES IÔNICAS 

7.4.1 Razões Iônicas de Íons Maiores 

 O cálculo das razões iônicas constitui ferramenta interessante para a interpretação 

hidrogeoquímica de águas subterrâneas e, para este estudo foram selecionadas as razões 

rMg/Ca, rK/Na, rSO4/Cl, rNa/Cl, rCl/HCO3 e rCl/Br. 

Ressalta-se que o uso das razões iônicas como indicadores de origens de salinização 

não é um resultado conclusivo, pois há que se considerar que as concentrações dos íons 

dissolvidos podem variar em função de processos geoquímicos inerentes à composição do 

aquífero tais como sorção, dissolução, saturação e precipitação de sais, dentre outros, que 

normalmente são regidos por condições físico-químicas do aquífero e sazonalidade da região. 

 Os intervalos de valores das razões iônicas foram separados por sistema aquíferos e 

apresentados na Tabela 08, juntamente com valores da literatura para águas oriundas de 

intrusão marinha, salmouras, águas residuais (efluentes). Os dados referentes aos pontos P08, 

P09 (cavas extração de areia) e P18 (surgência) foram excluídos deste tópico visto 

representarem águas com características distintas, fato que poderia mascarar o resultado das 

interpretações. A rCl/Br será discutida separadamente. 
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Tabela 08 - Principais razões iônicas dos íons maiores para os sistemas aquíferos estudados 

ID Aquífero Distrito Prof (m) rMg/rCa rK/rNa rSO4/rCl rNa/rCl rCl/rHCO3 

P-01  (06/13) Al-Lac Itambi 8 0,38 0,08 0,81 1,21 3,77 

P-02  (06/13) Al-Lac Itambi 40 0,13 0,05 0,18 1,36 0,44 

P-03  (06/13) Al-Lac Itambi 40 0,17 0,02 0,22 1,25 1,63 

P-04  (06/13) Al-Lac Itambi 46 0,42 0,05 0,04 0,31 6,07 

P-05  (10/13) Al-Lac Sambaetiba 40 0,43 0,11 0,33 2,16 0,28 

P-06  (10/13) Al-Lac Sambaetiba 7 0,94 0,24 0,03 0,50 3,20 

P-10  (10/13) Al-Lac P. das Caixas 15 0,41 0,05 0,43 6,71 0,07 

P-16  (10/13) Al-Lac P. das Caixas 25 1,95 0,18 0,12 1,25 0,35 

P-01  (02/14) Al-Lac P. das Caixas 8 0,70 0,09 0,03 0,74 3,31 

P-02  (02/14) Al-Lac P. das Caixas 40 0,27 0,05 0,21 2,60 0,19 

P-03  (02/14) Al-Lac P. das Caixas 40 0,15 0,02 0,31 5,14 0,18 

P-04  (02/14) Al-Lac P. das Caixas 46 0,37 0,05 0,04 0,42 1,87 

P-01  (06/14) Al-Lac P. das Caixas 8 0,50 0,08 0,71 0,87 6,75 

P-02  (06/14) Al-Lac P. das Caixas 40 0,39 0,06 0,18 0,92 0,83 

P-04  (06/14) Al-Lac P. das Caixas 46 0,88 0,05 0,06 0,37 19,59 

P-05  (06/14) Al-Lac Sambaetiba 40 4,77 0,17 0,31 1,45 0,47 

P-06  (06/14) Al-Lac Sambaetiba 
7 2,91 0,30 0,04 0,61 1,21 

P-16  (06/14) Al-Lac P. das Caixas 25 6,57 0,30 0,11 0,95 0,53 

  

 

Valor mínimo 0,13 0,02 0,03 0,31 0,07 

  

 

Valor máximo 6,57 0,30 0,81 6,71 19,59 

  

 

Valor médio 1,24 0,11 0,23 1,60 2,82 

  

 

Mediana 0,42 0,07 0,18 1,08 1,02 

  

 

Desvio Padrão 1,78 0,09 0,23 1,70 4,65 

       

Intrusão Marinha >5c 
0,02 – 

0,025g 
0,05a,d 0,86 – 1a 20 – 50g 

Salmouras >1a - ~0,05c,d 

~0,8c 

<0,86a,e 

0,5 – 0,8d 

- 

Águas residuais - - 0,09d 1,1d - 

Circulação em rochas cristalinas 
0,25 – 

0,33g 

0,09 – 

0,6g 
- >0,7g 0,5g 

Águas de irrigação - - >0,05f - - 

  

a – Vengosh and Rosenthal, 1994. 

b – Metcalf & Eddy Inc., 2000. 

c – Vengosh and Ben-Zvi, 1994. 

d – Vengosh et al.,1999. 

f – Vengosh et al., 2002. 

g – Hem, 1985. 
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Tabela 08 - Principais razões iônicas dos íons maiores para os sistemas aquíferos estudados 

(continuação) 

ID Aquífero Distrito Prof (m) rMg/rCa rK/rNa rSO4/rCl rNa/rCl rCl/rHCO3 

P-07  (10/13) Macacu P. das Caixas 84 0,37 0,03 0,12 5,35 0,12 

P-11  (10/13) Macacu P. das Caixas 78 0,34 0,05 0,17 5,65 0,09 

P-12  (10/13) Macacu P. das Caixas 80 0,86 0,11 0,20 1,83 0,27 

P-17  (10/13) Macacu P. das Caixas 82 0,98 0,16 0,15 1,53 0,23 

P-07  (06/14) Macacu P. das Caixas 84 0,30 0,03 0,13 4,15 0,21 

P-12  (06/14) Macacu P. das Caixas 80 1,65 0,11 0,18 2,23 0,26 

P-17  (06/14) Macacu P. das Caixas 82 2,77 0,27 0,10 1,46 0,31 

  

 

Valor mínimo 0,30 0,03 0,10 1,46 0,09 

  

 

Valor máximo 2,77 0,27 0,20 5,65 0,31 

  

 

Valor médio 1,04 0,11 0,15 3,17 0,21 

  

 

Mediana 0,86 0,11 0,15 2,23 0,23 

  

 

Desvio Padrão 0,90 0,09 0,04 1,83 0,08 

   
     

Intrusão Marinha >5c 
0,02 – 

0,025g 
0,05a,d 0,86 – 1a 20 – 50g 

Salmouras >1a - ~0,05c,d 

~0,8c 

<0,86a,e 

0,5 – 0,8d 

- 

Águas residuais - - 0,09d 1,1d - 

Circulação em rochas cristalinas 
0,25 – 

0,33g 

0,09 –

0,6g 
- >0,7g 0,5g 

Águas de irrigação - - >0,05f - - 

  

a – Vengosh and Rosenthal, 1994. 

b – Metcalf & Eddy Inc., 2000. 

c – Vengosh and Ben-Zvi, 1994. 

d – Vengosh et al.,1999. 

f – Vengosh et al., 2002. 

g – Hem, 1985. 
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Tabela 08 - Principais razões iônicas dos íons maiores para os sistemas aquíferos estudados 

(continuação) 

ID Aquífero Distrito Prof (m) rMg/rCa rK/rNa rSO4/rCl rNa/rCl rCl/rHCO3 

P-13  (10/13) Cristalino Sambaetiba 312 1,10 0,01 0,07 9,85 0,09 

P-14  (10/13) Cristalino Sambaetiba 70 0,43 0,06 0,21 1,30 0,42 

P-15  (10/13) Cristalino Sambaetiba 70 1,05 0,06 0,15 1,38 0,20 

P-13  (06/14) Cristalino Sambaetiba 312 1,88 0,01 0,12 10,70 0,08 

P-14  (06/14) Cristalino Sambaetiba 70 0,33 0,06 0,21 1,11 0,26 

P-15  (06/14) Cristalino Sambaetiba 70 0,27 0,10 0,14 0,76 0,15 

  

 

Valor mínimo 0,27 0,01 0,07 0,76 0,08 

  

 

Valor máximo 1,88 0,10 0,21 10,70 0,42 

  

 

Valor médio 0,84 0,05 0,15 4,18 0,20 

  

 

Mediana 0,74 0,06 0,14 1,34 0,18 

  

 

Desvio Padrão 0,62 0,04 0,05 4,73 0,13 

       

 

Intrusão Marinha 
>5c 

0,02 – 

0,025g 
0,05a,d 0,86 – 1a 20 – 50g 

 

Salmouras 
>1a - ~0,05c,d 

~0,8c 

<0,86a,e 

0,5 – 0,8d 

- 

 

Águas residuais 
- - 0,09d 1,1d - 

 

Circulação em rochas cristalinas 

0,25 – 

0,33g 

0,09 – 

0,6g 
- >0,7g 0,5g 

 

Águas de irrigação 
- - >0,05f - - 

  

a – Vengosh and Rosenthal, 1994. 

b – Metcalf & Eddy Inc., 2000. 

c – Vengosh and Ben-Zvi, 1994. 

d – Vengosh et al.,1999. 

f – Vengosh et al., 2002. 

g - Hem, 1985. 

 

Apesar de constituir uma área pequena (375 km2), Gomes (2012) já havia destacado 

que a Bacia Sedimentar do Macacu possui variados processos de salinização para suas águas 

subterrâneas, identificados a partir da diversidade de valores de condutividade elétrica que 

variaram de 48 a 5.651 µS/cm. Nos poços de exploração monitorados para esta pesquisa, o 

intervalo de variação da CE também foi considerável (14 a 3.138 µS/cm), e as razões iônicas 

foram utilizadas como subsídio para discutir processos geoquímicos e origens de salinização 

das águas subterrâneas explotadas em Itaboraí. 

A Figura 24 apresenta o gráfico das razões iônicas dos íons maiores, onde é possível 

perceber que a rMg/Ca e a rK/Na para os sistemas aquíferos porosos tendem a decrescer com 

o aumento da CE (correlação negativa), indicando aumento das concentrações de Ca+2 e Na+ 

com o acréscimo de íons dissolvidos.  
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No sistema aquífero Cristalino ocorre uma correlação positiva entre a rMg/Ca e a CE, 

indicando um enriquecimento de Mg+2 com o acréscimo de sais dissolvidos no aquífero 

Cristalino. O acréscimo de Mg+2 na bacia pode ter como fonte principal o processo de 

hidrólise de minerais silicatados, tais como micas existentes no embasamento gnáissico, ou 

ainda ser proveniente dos minerais máficos dos maciços alcalinos. 

 

 

Figura 24 - Razão iônica dos íons maiores por sistema aquífero versus CE. 

 

Normalmente, as razões dos íons maiores pelos cloretos são úteis em estudos de 

salinização em áreas costeiras. Para água do mar a rSO4/Cl fica em torno de 0,05, e para a 

rNa/Cl varia geralmente entre 0,8 - 1,0 sendo que, para essa razão, o índice para águas 

residuais (1,1) está próximo de águas com influência marinha podendo gerar dubiedade de 
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interpretação. Quando a água salina desloca a água subterrânea, a razão alcalinos/cloreto 

diminui com relação aos valores da água doce e, frequentemente, alcançam valores mais 

baixos que águas marinhas (CABRAL; PAIVA, 2004). Ainda analisando a Tabela 08, para a 

rSO4/Cl não foram verificadas assinaturas dessa razão que indicariam intrusão salina ou águas 

residuais na área. De acordo com a Figura 24, o sulfato apresenta correlação negativa com a 

CE na Bacia Sedimentar do Macacu, indicando que essa razão não é expressiva para 

identificação de processos de salinização das águas subterrâneas por intrusão marinha na área 

de estudos. 

Já para a rNa/Cl, os pontos P-01, P-02 e P-16 (Sistema Aluvial-lacustrino) da 

campanha de amostragem junho/2014, apontaram assinaturas para intrusão marinha e o P-14 

(Sistema Cristalino) para águas residuais. Os P-01 e P-02 estão localizados no distrito Itambi, 

região mais próxima da área costeira, distante cerca de 8 km da Baía da Guanabara. 

A rCl/HCO3 também não apresentou valores que indicassem salinização por intrusão 

marinha para os aquíferos da Bacia Sedimentar do Macacu. O HCO3 consiste num íon não-

conservativo, estando suas concentrações normalmente sujeitas a alteração em função de 

parâmetros físico-químicos do aquífero. Como exemplo, Custodio e Llamas (1983) indicam 

que no processo de redução do SO4, os aportes de CO2 podem aumentar o conteúdo de HCO3, 

e, neste caso, não é conveniente utilizar essa relação como traçador de fluxo de água 

subterrânea ou na discussão de origens de salinização. Substancialmente, o sistema Aluvial-

lacustrino apresentou correlação positiva entre a rCl/HCO3 e a CE, sugerindo que, nesse 

sistema aquífero, quanto maior o tempo de residência das águas maior o aporte de cloreto, 

visto tratar-se da área de descarga da bacia. 

Em função dos altos valores de CE, da correlação positiva desse parâmetro com o Cl, 

além da assinatura para intrusão salina verificada pela rNa/Cl em alguns pontos na região de 

Itambi (P-01 e P-02) para o sistema aquífero Aluvial-lacustrino, o mesmo pode apresentar, em 

alguns locais da Bacia Sedimentar do Macacu, processos de salinização por  intrusão marinha. 

Tal hipótese será discutida mais detalhadamente com dados da rCl/rBr apresentados a seguir. 

7.4.2 Razão Iônica Cloreto/Brometo (rCl/Br) 

Com o intuito de auxiliar na interpretação da origem da salinidade das águas 

subterrâneas, empregou-se a utilização da rCl/Br (meq/L). Estes íons são considerados os 

traçadores adequados por apresentarem comportamento conservativo se dissolvidos nas águas 

subterrâneas, dado seu caráter hidrofílico e seus pequenos raios iônicos, podendo contribuir 

no entendimento das variações de salinidade das águas e na compreensão dos processos 
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geoquímicos. O íon Cl- apresenta alta solubilidade e estabilidade, sendo de difícil 

precipitação, o que culmina no aumento gradativo deste íon na direção do fluxo da água 

subterrânea (DAVIS et al., 1997; CARTWRIGHT et al., 2006; ALCALÁ; CUSTODIO, 2008; 

SONNEY; VUATA, 2010). 

Comparando estudos sobre a aplicabilidade da rCl/rBr, observou-se algumas 

estimativas em relação aos aquíferos da área de estudo, conforme Figura 25. As razões 

rCl/rBr associadas às águas do aquífero Macacu, todas captadas nos arredores do distrito de 

Porto das Caixas, apresentaram-se essencialmente entre 70 e 90 (Tabela 09), com 

concentrações de Cloreto que pouco variaram (14 a 19 mg/l).  

 

Figura 25 - Gráfico com as rCl/rBr associada a concentração de Cloreto (mg/l) nos aquíferos. 

 

As águas pertencentes ao aquífero Cristalino obtiveram rCl/rBr entre 150 a 280, com 

concentrações de íons Cloreto também semelhantes (entre 30 e 60 mg/l). Todos os poços 

referentes aos aquíferos Macacu e Cristalino localizam-se a distâncias superiores a 15 km da 

linha de costa, captando águas a profundidade a partir de 70 metros. Davis et al. (1998, 2001) 

mostraram que as águas subterrâneas nos EUA são caracterizadas pelo decréscimo da rCl/rBr 

em valores de 400 (perto da costa) até inferiores a 150 no interior continental.  
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Tabela 09 - Razões iônicas dos íons Cloreto e Brometo 

ID Aquifero Distrito rCl/rBr 

  

ID Aquifero Distrito rCl/rBr 

P-01  (06/13) Al-Lac Itambi 302,80 P-13  (10/13) Cristalino Sambaetiba 173,32 

P-02  (06/13) Al-Lac Itambi 279,36 P-14  (10/13) Cristalino Sambaetiba 250,47 

P-03  (06/13) Al-Lac Itambi 551,33 P-15  (10/13) Cristalino Sambaetiba 149,73 

P-04  (06/13) Al-Lac Itambi 633,48 P-13  (06/14) Cristalino Sambaetiba 155,83 

P-05  (10/13) Al-Lac Sambaetiba 430,90 P-14  (06/14) Cristalino Sambaetiba 279,66 

P-10  (10/13) Al-Lac Pcaixas 23,12 P-15  (06/14) Cristalino Sambaetiba 178,71 

P-16  (10/13) Al-Lac Pcaixas 139,64     Valor máximo 279,66 

P-01  (02/14) Al-Lac Itambi 101,97     Valor mínimo 149,73 

P-02  (02/14) Al-Lac Itambi 151,54     Valor médio 197,95 

P-03  (02/14) Al-Lac Itambi 565,10     Mediana 176,01 

P-04  (02/14) Al-Lac Itambi 156,64     Desvio Padrão 53,87 

P-01  (06/14) Al-Lac Itambi 423,61 

  

P-02  (06/14) Al-Lac Itambi 298,31 

P-04  (06/14) Al-Lac Itambi 563,12 

P-05  (06/14) Al-Lac Sambaetiba 72,44 

P-16  (06/14) Al-Lac Pcaixas 109,52 

    Valor máximo 633,48 

    Valor mínimo 23,12 

    Valor médio 300,18 

    Mediana 288,83 

    Desvio Padrão 203,14 

ID Aquifero Distrito rCl/rBr 

P-07  (10/13) Macacu P.Caixas 91,25 

P-08  (10/13) Macacu P.Caixas 121,13* 

P-09  (10/13) Macacu P.Caixas 47,94* 

P-11  (10/13) Macacu P.Caixas 80,40 

P-12  (10/13) Macacu P.Caixas 88,76 

P-17  (10/13) Macacu P.Caixas 83,75 

P-07  (06/14) Macacu P.Caixas 96,76 

P-08  (06/14) Macacu P.Caixas 30,37* 

P-09  (06/14) Macacu P.Caixas 35,97* 

P-12  (06/14) Macacu P.Caixas 84,43 

P-17  (06/14) Macacu P.Caixas 71,69 

P-18  (06/14) Macacu P.Caixas 21,50* 

    Valor máximo 121,13 

    Valor mínimo 21,50 

    Valor médio 71,16 

    Mediana 82,08 

    Desvio Padrão 30,44 

*cavas extração 

de areia   
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As águas provenientes do aquífero Aluvial-lacustrino apresentaram rCl/Br distintas, 

considerando-se neste estudo possuírem diferentes origens de sua salinidade. As 

características observadas no poço P-16, que apresentou razões entre 110 e 140 (Tabela 09), 

com baixas concentrações de Cloreto, próximas a 25 mg/l, denotam águas de recarga, aquelas 

que agregam características das águas pluviais. Cartwright et al. (2006) encontraram os 

menores índices de rCl/Br em águas de superfície no sudeste da Austrália, (entre 180 - 220) 

comparando-as aos valores mais próximos aqueles referentes às águas pluviais. Davis et al. 

(1997) estudaram as razões para aquíferos rasos dos E.U.A. que variaram entre 100 e 200. 

As águas dos poços P01, P02 e P03, pertencentes ao aquífero Aluvial-lacustrino e 

localizados no distrito de Itambi, foram coletadas nos meses de Junho de 2013 e 2014, e 

apresentaram um mesmo padrão em relação às concentrações de Cloreto (entre 70 a 200 mg/l) 

e rCl/Br (280 a 550). Davis et al. (1997) encontraram em aquíferos nos quais as águas 

subterrâneas eram influenciadas por esgoto doméstico, razões entre 300 e 600. Já Katz et al. 

(2011) utilizaram a rCl/Br como indicador de águas subterrâneas impactadas por fossas 

sépticas, encontrando razões em torno de 400 - 1100 e concentrações de Cl entre 20 e 100 

mg/L. Considerou-se neste estudo que devido a uma maior vulnerabilidade natural à poluição 

do aquífero raso Aluvial-lacustrino, a origem da salinidade nestes poços está principalmente 

relacionada à disposição de efluentes sanitários, seja através das fossas-sumidouros, como 

através do lançamento in natura nos pequenas redes de drenagem da região, os quais irão 

contribuir para a recarga nos aquíferos subjacentes.  As águas coletadas no mês de fevereiro 

de 2014, período mais seco comparado às outras campanhas de amostragem (acima de 25 dias 

seguidos sem chuva, período este anterior à coleta), apresentaram valores notadamente 

inferiores para Cloreto, levando ao entendimento de que o aporte do íon Cloreto nestes poços 

está também vinculado à precipitação, por se tratar de poços rasos (até 40m), mesmo se 

tratando de uma região já considerada de descarga da Bacia, e próxima à região da APA 

Guapimirim, onde encontra-se o aquífero Fluvial-marinho. 

Ainda na região do bairro Itambi localiza-se o poço P04, com 46 metros de 

profundidade, explorando águas do aquífero Aluvial-lacustrino. É possível observar no 

gráfico da Figura 25 que os respectivos valores de rCl/Br e concentrações de Cloreto obtidos 

foram semelhantes entre si, permanecendo o decréscimo da concentração do íon Cloreto na 

campanha realizada em Fev/2014, como citado anteriormente. As rCl/Br variaram entre 156 - 

630 e concentração de Cloreto entre 345,5 - 950 mg/l. Vengosh e Pankratov (1998) 

determinaram intervalos de rCl/Br em torno de 550 - 900 para águas contaminadas por 

esgotos bem como outras fontes antrópicas tais como redes de aportes pluviais, atividades 
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agrícolas além da influência de intrusão marinha. Gomes (2012) definiu através de análises 

hidrodinâmicas, isotópicas e das rCl/Br de um poço de monitoramento localizado na região da 

APA Guapimirim, um grupo de águas subterrâneas pertencentes ao sistema aquífero fluvial-

marinho, apresentando relações rCl/Br entre 274 - 595 e concentrações de Cl- variando entre 

803 e 1246 mg/L. Avaliando-se os valores de rCl/Br, bem como a variação das concentrações 

de Cloreto e Brometo verificada nas campanhas de Jun2013, Fev2014 e Jun2014, considerou-

se uma possível contribuição da cunha salina em função do intenso uso da água subterrânea 

para o abastecimento público na região. Vale ressaltar que no distrito de Itambi, próximos aos 

poços P01 a P04 deste estudo, encontram-se 2 poços tubulares profundos sob 

responsabilidade da Prefeitura de Itaboraí, trabalhando com níveis dinâmicos de 70 e 95 

metros, respectivamente (PMAE, 2014), os quais, em conjunto com todos os outros poços em 

bombeamento da região, também poderiam estar contribuindo para a super-explotação do 

aquífero local. 

Representando as menores rCl/rBr, encontram-se as águas coletadas nas cavas 

submersas, localizadas na região de Porto das Caixas (areais). Com razões variando 30 – 120, 

e concentrações de Cloreto de até 9,5 mg/l, estas águas, que também são pertencentes ao 

aquífero Macacu, têm sua salinidade influenciada e amplamente diluída pelas águas das 

chuvas. 

7.5 ANÁLISES ELEMENTOS-TRAÇOS E ASPECTOS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

As concentrações de alguns elementos-traços dissolvidos nas águas subterrâneas para 

cada aquífero foram analisadas durante as campanhas de amostragem deste projeto e 

comparadas aos limites estabelecidos pela Legislação (BRASIL, 2009b; BRASIL, 2011), no 

que se refere ao uso para consumo humano. Os elementos analisados foram Al, As, B, Ba, Br, 

Cd, Cr, Cu, F, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn, Fe além dos nutrientes como N-NO2, N-NO3 e 

P-PO4 (Tabela 10 e Tabela 11). 

 

 

 



 

 

 

Tabela 10 - Dados de elementos-traço monitorados na água subterrânea 

    
Sistema Cd Cr Cu Mo Ni Zn As B Fetotal Mn V Al Pb Se Dist. da 

Período Distrito ID Descrição Aquifero µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 
costa  
(km) 

 
Sambaetiba P-05 (10/13) CERCI Al-Lac 0,92 2,00 9,18 nd 3,60 121,99 nd 117,50 851,89 17,40 3,25 17,55 0,84 nd 27,2 

 
Sambaetiba P-06 (10/13) 

Action Shop 

Ser. Amb.. 
Al-Lac 1,30 1,84 5,36 nd 4,19 261,14 nd 169,00 24,07 80,04 3,25 857,48 2,96 nd 22,8 

 
P. Caixas P-07 (10/13) Ramirez Transp. Macacu 0,83 2,34 2,66 nd 0,66 154,26 nd 140,40 32,11 6,46 3,79 29,02 0,53 nd 17,2 

 
P. Caixas P-08 (10/13) Areal Telúrio 1 Macacu 0,88 1,41 2,03 nd 0,28 110,26 nd 126,50 39,47 50,55 3,28 52,51 0,16 nd 17,1 

 
P. Caixas P-09 (10/13) Areal Telúrio 2 Macacu 1,02 1,73 4,47 nd 1,26 99,31 nd 132,00 172,29 92,00 3,87 127,96 1,05 nd 17,6 

 
P. Caixas P-10 (10/13) 

S.Rosa Ág.Min- 

raso 
Al-Lac 0,61 2,47 2,05 nd nd 125,93 nd 124,00 7,89 4,13 3,57 22,13 0,65 nd 16,0 

out/13 P. Caixas P-11 (10/13) 
S.Rosa Ág.Min. 

- médio 
Macacu 0,91 2,08 1,94 nd 0,69 6,76 nd 79,15 75,31 136,65 3,58 6,21 1,36 nd 16,0 

 
P. Caixas P-12 (10/13) 

Condomínio 

Flor. 
Macacu 0,65 2,33 3,87 nd 0,94 106,56 nd 114,40 461,89 30,12 3,66 8,59 4,51 nd 14,4 

 
Sambaetiba P-13 (10/13) COMPERJ Cristalino 0,83 1,56 2,48 6,83 1,61 131,58 nd 605,10 30,58 5,59 3,37 61,92 1,08 nd 20,6 

 
Sambaetiba P-14 (10/13) Sítio Cristalino 0,77 3,06 1,38 3,14 nd 108,08 nd 134,30 49,25 64,39 4,08 48,81 0,52 nd 23,2 

 
Sambaetiba P-15 (10/13) Biofibra Cristalino 0,71 2,44 1,69 1,35 0,67 121,36 nd 130,90 173,04 115,77 3,18 26,65 0,64 nd 23,0 

 
P. Caixas P-16 (10/13) 

Cerâmica Serfil 

(raso) 
Al-Lac 0,98 2,10 6,08 nd 1,90 155,29 nd 136,20 25,25 67,63 3,35 41,99 0,46 nd 17,5 

 
P. Caixas P-17 (10/13) 

Cerâmica Serfil 

(médio) 
Macacu 1,03 2,81 2,63 nd 1,42 118,40 nd 136,30 31,98 11,80 3,07 25,67 0,71 nd 18,0 

 
Itambi P-01 (02/14) 

Ardim Cordeiro 

da Silva 
Al-Lac 1,05 2,72 9,03 nd nd 24,99 3,93 406,90 12683,4 200,24 3,59 338,84 377,30 10,61 8,4 

fev/14 Itambi P-02 (02/14) Cer. Vila Nova Al-Lac 0,78 1,78 4,63 nd 1,33 9,84 nd 311,30 75,55 35,64 3,11 7,26 3,65 nd 8,2 

 
Itambi P-03 (02/14) Posto Campeão Al-Lac 0,84 2,19 3,95 0,38 nd 5,51 nd 299,40 29,79 48,91 3,20 6,19 1,55 nd 8,0 

 
Itambi P-04 (02/14) CIEP - Itambi Al-Lac 0,98 2,03 6,45 nd 2,59 11,86 nd 257,50 129,31 266,68 3,42 38,82 11,89 0,453 8,7 

 
Itambi P-01 (06/14) 

Ardim Cordeiro 

da Silva 
Al-Lac nd NA 12,73 nd 0,82 17,6 0,74 275,90 NA 59,82 2,60 296,60 6,023 17,6 8,4 

 
Itambi P-02 (06/14) Cer. Vila Nova Al-Lac nd NA 0,003 nd 0,13 2,723 4,16 267,70 NA 44,55 2,79 0,16 0,847 nd 8,2 

 
Itambi P-03 (06/14) Posto Campeão Al-Lac NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 8,0 

 
Itambi P-04  (06/14) CIEP - Itambi Al-Lac nd NA 5,23 nd 33,92 56,27 2,76 249 NA 1084,0 7,28 43,03 3,027 5,762 8,7 
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Tabela 10 - Dados de elementos-traço monitorados na água subterrânea (continuação) 
 

    
Sistema Cd Cr Cu Mo Ni Zn As B Fetotal Mn V Al Pb Se Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquifero µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 
da costa 

(km) 

 
Sambaetiba P-05 (06/14) CERCI Al-Lac nd NA 62,01 nd 2,95 119,7 nd 239,80 NA 32,71 0,10 15,46 2,288 nd 27,2 

 
Sambaetiba P-06 (06/14) 

Action Shop 

Ser. Amb. 
Al-Lac nd NA 24,32 nd 7,61 82,23 nd 251,00 NA 51,01 0,74 592,5 7,434 nd 22,8 

 
P. Caixas P-07 (06/14) 

Ramirez 

Transportes 
Macacu nd NA 2,24 nd 0,11 8,45 1,06 253,10 NA 4,89 1,36 1,90 6,911 nd 17,2 

 
P. Caixas P-08 (06/14) Areal Telúrio 1 Macacu nd NA 3,64 nd nd 14,17 nd 255,90 NA 60,21 0,15 253,6 8,414 nd 17,1 

jun/14 P. Caixas P-09 (06/14) Areal Telúrio 2 Macacu nd NA 12,35 nd nd 27,27 0,02 242,90 NA 60,88 nd 175,0 8,395 4,5 17,6 

 
P. Caixas P-10 (06/14) 

S.Rosa Ág.Min- 

raso 
Al-Lac NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 16,0 

 
P. Caixas P-11 (06/14) 

S.Rosa Ág.Min. 

- médio 
Macacu NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 16,0 

 
P. Caixas P-12 (06/14) 

Condomínio 

Flor. 
Macacu nd NA 17,80 nd 0,94 24,49 0,97 288,10 NA 37,91 2,23 nd 1,43 0,145 14,4 

 
Sambaetiba P-13 (06/14) COMPERJ Cristalino nd NA 10,64 6,11 0,62 31,66 0,01 303,30 NA 13,99 0,60 nd 14,14 nd 20,6 

 
Sambaetiba P-14 (06/14) Sítio Cristalino nd NA nd 4,06 0,32 0,975 nd 276,60 NA nd 4,82 nd 0,697 nd 23,2 

 
Sambaetiba P-15 (06/14) Biofibra Cristalino nd NA 0,69 1,45 0,72 2,049 nd 303,70 NA 107,90 1,66 nd 2,58 nd 23,0 

 
P. Caixas P-16 (06/14) Cer, Serfil (raso) Al-Lac nd NA 47,54 nd nd 49,33 nd 270,90 NA 76,63 0,16 12,88 1,904 nd 17,5 

 
P. Caixas P-17 (06/14) 

Cer Serfil 

(médio) 
Macacu nd NA 14,60 nd 1,29 16,24 nd 246,10 NA 8,91 nd nd 2,201 nd 18,0 

 
P. Caixas P-18 (06/14) Areal Telúrio 3 Macacu nd NA 6,20 nd nd 6,29 nd 275,90 NA 18,87 0,04 21,29 3,731 0,397 16,8 

MS 
 

CONAMA 
  

5 50 2000 70* 
70 / 

20 

500 / 

1000 
10 500* 

300 / 

2450 

100 / 

400 
** 

200 / 

3500 
10 10 

 

2914 / 420/09 
  

µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L 
 

* Não há valores para molibdênio, boro e vanádio na MS/2914 e CONAMA 420/09 
 

** Não há valores de referência brasileiros para o vanádio 
 

nd Valor não detectado pelo equipamento 
 

LD Limite de detecção = 0,003 ppb 
 

NA Não analisado 
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Tabela 11 - Concentrações de Bário, Flúor, Brometo e nutrientes monitorados na água subterrânea 

    
Sistema Ba F Br N-NO2 N-NO3 P-PO4 Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquifero mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L da costa (km) 

 
Itambi P-01  (06/13) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac nd 0,01 0,50 nd 35,01 0,010 8,4 

jun/13 Itambi P-02  (06/13) Ceramica Vila Nova Al-Lac 1,17 0,06 0,60 nd 1,17 0,060 8,2 

 
Itambi P-03  (06/13) Posto Campeão Al-Lac 0,62 0,07 0,71 0,06 3,26 0,070 8,0 

 
Itambi P-04  (06/13) CIEP - Itambi Al-Lac 1,37 0,02 3,38 nd 1,46 0,020 8,7 

 
Sambaetiba P-05  (10/13) CERCI Al-Lac 2,81 1,07 nd nd 3,56 0,008 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (10/13) Action Shop Ser. Amb. Al-Lac 1,80 1,19 0,34 nd 28,54 0,061 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (10/13) Ramirez Transportes Macacu 1,51 1,24 0,44 nd 0,46 0,143 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (10/13) Areal Telúrio 1 Macacu 0,80 1,08 0,17 0,02 4,62 0,003 17,1 

 
Porto das Caixas P-09  (10/13) Areal Telúrio 2 Macacu 1,20 1,10 0,45 nd 4,12 0,056 17,6 

 
Porto das Caixas P-10  (10/13) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac 1,79 1,02 0,40 nd 4,96 0,003 16,0 

out/13 Porto das Caixas P-11  (10/13) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu 0,75 1,22 0,44 nd 3,21 0,114 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (10/13) Condomínio Flor. Macacu 2,52 1,06 0,46 nd 4,37 0,029 14,4 

 
Sambaetiba P-13  (10/13) COMPERJ Cristalino 1,98 6,03 0,49 nd 2,84 0,012 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (10/13) Sítio Cristalino 0,98 1,05 0,54 nd 5,87 0,102 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (10/13) Biofibra Cristalino nd 2,00 0,50 0,32 5,84 0,087 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (10/13) Cerâmica Serfil (raso) Al-Lac 1,61 1,16 0,48 0,02 15,22 0,003 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (10/13) Cerâmica Serfil (médio) Macacu 2,31 1,09 0,45 0,01 9,57 0,009 18,0 

 
Itambi P-01  (02/14) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac nd 1,06 4,37 nd 11,72 0,006 8,4 

fev/14 Itambi P-02  (02/14) Ceramica Vila Nova Al-Lac 0,42 1,01 0,47 nd 3,17 0,051 8,2 

 
Itambi P-03  (02/14) Posto Campeão Al-Lac 0,52 1,17 nd nd 0,34 0,142 8,0 

 
Itambi P-04  (02/14) CIEP - Itambi Al-Lac 0,73 1,11 4,97 nd 3,29 0,054 8,7 

 
Itambi P-01  (06/14) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac nd 1,03 0,63 nd 19,17 nd 8,4 

 
Itambi P-02  (06/14) Ceramica Vila Nova Al-Lac 1,20 1,02 0,61 nd nd 0,049 8,2 

 
Itambi P-03  (06/14) Posto Campeão Al-Lac NA NA NA NA NA NA 8,0 

 
Itambi P-04  (06/14) CIEP - Itambi Al-Lac 1,15 1,11 3,20 0,28 0,89 0,248 8,7 
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Tabela 11 - Concentrações de Bário, Flúor, Brometo e nutrientes monitorados na água subterrânea (continuação) 
 

    
Sistema Ba F Br N-NO2 N-NO3 P-PO4 Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquifero mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L da costa (km) 

 
Sambaetiba P-05  (06/14) CERCI Al-Lac 0,68 1,00 0,43 nd 7,35 0,015 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (06/14) Action Shop Serviços Amb. Al-Lac 0,88 1,30 0,63 nd 39,88 0,002 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (06/14) Ramirez Transportes Macacu 1,09 1,08 0,45 nd 0,91 0,151 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (06/14) Areal Telúrio 1 Macacu nd 0,14 0,45 nd 0,41 0,010 17,1 

jun/14 Porto das Caixas P-09  (06/14) Areal Telúrio 2 Macacu 0,53 0,13 0,47 nd 0,65 0,036 17,6 

 
Porto das Caixas P-10  (06/14) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac NA NA NA NA NA NA 16,0 

 
Porto das Caixas P-11  (06/14) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu NA NA NA NA NA NA 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (06/14) Condomínio Flor. Macacu 0,76 0,16 0,45 nd 1,38 0,038 14,4 

 
Sambaetiba P-13  (06/14) COMPERJ Cristalino 0,66 5,16 0,46 nd 0,33 0,241 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (06/14) Sítio Cristalino 0,72 0,26 0,51 nd 4,68 0,098 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (06/14) Biofibra Cristalino 0,52 0,38 0,49 nd 0,46 0,340 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (06/14) Cerâmica Serfil (raso) Al-Lac 0,83 0,16 0,45 0,02 14,13 nd 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (06/14) Cerâmica Serfil (médio) Macacu 0,60 2,85 0,44 nd 7,48 0,007 18,0 

 
Porto das Caixas P-18  (06/14) Areal Telúrio 3 Macacu 0,66 1,01 0,43 nd 1,61 0,002 16,8 

MS 
 

CONAMA 
  

0,7 1,5 * 1 10 * 
 

2914 / 420/09 
  

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 
 

* Não há valores de referência para brometo e fosfato na MS/2914 e CONAMA 420/09 
 

nd Valor não detectado pelo equipamento 
 

LD Limite de detecção = 0,002 ppm 
 

NA Não analisado 
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7.5.1 Bário e Flúor dissolvidos na Água Subterrânea 

Através da revisão dos estudos previamente realizados verificaram-se alguns 

contaminantes dissolvidos já conhecidos na região, o que foi discutido no capítulo da Área de 

Estudos. Pesquisas anteriores encontraram concentrações acima dos valores de referência 

recorrentes para o Bário (Ba) e Flúor (F). No presente estudo também foi possível verificar a 

recorrência de Ba dissolvido na água subterrânea, ou seja, em todos os pontos de amostragem, 

para ao menos uma campanha, foram verificadas concentrações acima do limite de 

potabilidade (0,7 mg/L) para esse elemento, à exceção do ponto P15 (aquífero Cristalino). 

Os valores dos elementos-traço identificados por Gomes (2012), em poços de 

monitoramento distante da área urbana, foram denominados de background e comparados 

com valores verificados neste estudo, a fim de se identificar impacto antrópico para as águas 

subterrâneas consumidas na cidade de Itaboraí. Posto isso, quanto aos níveis médios de 

background de Ba verificados em poços de monitoramento e as concentrações médias dos 

poços amostrados para esta dissertação é interessante abordar que:  

 No distrito de Sambaetiba, a concentração média de background do Ba para o 

aquífero Aluvial-lacustrino foi de 0,20 mg/L e para o aquífero Macacu foi de 

0,13 mg/L. Quanto a dados de poços utilizados para consumo, o aquífero 

Aluvial-lacustrino apresentou uma média de 1,54 mg/L e o aquífero Cristalino 

0,81 mg/L. 

 Na região de Porto das Caixas, o valor médio de background de Ba no aquífero 

Aluvial-lacustrino foi de 1,89 mg/L e para o aquífero Macacu foi de 0,16 

mg/L. Quanto as águas subterrâneas consumidas na região, o valor médio para 

o Ba foi de 1,41 mg/L no sistema Aluvial-lacustrino e 1,36 mg/L no sistema 

Macacu. As concentrações de Ba identificadas nas cavas dos areais não foram 

contabilizadas na média, visto o processo de diluição em função da atividade 

de extração desse recurso mineral e o fato das águas dessas cavas não serem 

consumidas. 

 Para a região de Itambi, a concentração média de background de Ba do 

aquífero Aluvial-lacustrino foi de 0,26 mg/L e do aquífero Macacu foi de 0,22 

mg/L. Nesse distrito, os poços explorados apresentou média de 0,65 mg/L para 

o aquífero Aluvial-lacustrino. 
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As Figuras 26 e 27 apresentam a distribuição do Ba dissolvido nas águas subterrâneas 

da Bacia Sedimentar do Macacu, onde é possível perceber que a distribuição espacial do Ba 

na área não acompanha o sentido do fluxo da água subterrânea, sendo possível distinguir dois 

“hot spots” a nordeste, próximo a cabeceira (Sambaetiba) da bacia e a sudoeste. A linha de 

isovalor em vermelho (0,7 mg/L) nas referidas figuras consiste no limite de potabilidade 

permissível pela MS 2.914 e torna possível avaliar que de acordo com a interpolação espacial, 

as águas subterrâneas dos aquíferos da bacia estão comprometidas quanto ao teor de bário 

dissolvido. 

Buback (2008) e Salgueiro (2015) identificaram na região de Tanguá feldspatos do 

tipo ortoclásio, plagioclásio, microclina e sanidina para as rochas do embasamento cristalino, 

intrusões alcalinas e perfis de solos, onde afirmam que o processo químico de dissolução de 

minerais primários poderia conduzir a liberação de cátions tais como Na+ e K+. Considerando 

que não foram identificados minerais do tipo sulfato ou carbonato de bário na região (barita e 

witherita), cogita-se a hipótese de que o Ba seja proveniente do feldspato sanidina e que o 

intemperismo químico desse mineral tenha proporcionado a dissipação do cátion Ba no solo e 

nos sedimentos da Bacia. 

Estima-se ainda, que o processo de queima das argilas da Bacia Sedimentar do Macacu 

pelas cerâmicas na região de Itaboraí e Tanguá disponibilizem o Ba na atmosfera que 

retornaria ao solo através das chuvas e da deposição dos ventos. É possível perceber que as 

regiões com as maiores concentrações de Ba convergem com os ventos provenientes da área 

onde estão implantadas as cerâmicas (região sul) (Figuras 26 e 27). Como o Ba é um 

elemento pouco solúvel, é de se esperar que as anomalias desse elemento nas águas 

subterrâneas ocorram principalmente nos aquíferos rasos, especialmente no aquífero Aluvial-

lacustrino. 
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Figura 26 - Distribuição espacial do Ba dissolvido na água subterrânea em 2013. 

 

 

Figura 27 - Distribuição espacial do Ba dissolvido na água subterrânea, em 2014. 
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Concentrações acima do limite de referência (1,5 mg/L) para o Flúor foram 

encontrados em três poços, sendo dois poços que captam água do aquífero Cristalino (P13 e 

P15) e no poço P17 que capta água do aquífero Macacu. A concentração máxima verificada 

foi de 6,03 mg/L no aquífero Cristalino, um poço localizado na área do COMPERJ, que capta 

água do embasamento rochoso, a 312 m de profundidade. 

A origem primária conhecida para o flúor na área da Bacia Sedimentar do Macacu 

consiste no depósito filoneano de fluorita a leste da bacia, no maciço do Tanguá (a montante 

da bacia). Salgueiro (2015) verificou concentrações de 0,05 até 72 mg/L em águas 

subterrâneas da região de Tanguá. Entretanto, Gomes (2012) verificou que as concentrações 

de flúor dissolvidas são maiores à jusante da bacia. 

Quanto aos níveis médios de background de F verificados em poços de monitoramento 

e as concentrações médias dos poços amostrados para esta dissertação é interessante abordar 

que:  

 No distrito de Sambaetiba, a concentração média de background do F para o 

aquífero Aluvial-lacustrino foi de 0,87 mg/L e para o aquífero Macacu foi de 

1,73 mg/L. Quanto a dados de poços utilizados para consumo, o aquífero 

Aluvial-lacustrino apresentou uma média de 1,14 mg/L e para o aquífero 

Cristalino 2,48 mg/L. Vale ressaltar que Gomes (2012) não monitorou o 

aquífero Cristalino em seu estudo, não possuindo, portanto, valores de 

background para este tipo de aquífero. 

 Na região de Porto das Caixas, o valor médio de background de F no aquífero 

Aluvial-lacustrino foi de 0,15 mg/L e para o aquífero Macacu foi de 0,69 

mg/L. Quanto as águas subterrâneas consumidas na região, o valor médio para 

o F foi de 0,78 mg/L no sistema Aluvial-lacustrino e 1,24 mg/L no sistema 

Macacu. 

 Para a região de Itambi, a concentração média de background de F do aquífero 

Aluvial-lacustrino foi de 0,45 mg/L e do aquífero Macacu foi de 6,41 mg/L. 

Nesse distrito, os poços explorados apresentaram média de 0,70 mg/L para o 

aquífero Aluvial-lacustrino, único tipo de aquífero quantificado para o distrito. 

 

As Figuras 28 e 29 apresentam a distribuição espacial do íon fluoreto nas águas 

subterrâneas de poços de exploração ao longo da bacia onde é possível perceber que as 

maiores concentrações de F foram verificadas na região central da Bacia. 
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Magalhães (1982) encontrou um valor médio de 196 mg/Kg para os solos superficiais 

e para a massa de argila misturada na produção de tijolos de uma olaria da região, a média 

encontrada foi de 939 mg/Kg. A autora ainda analisou a concentração de flúor no tijolo cru e 

cozido de uma olaria de Itaboraí e verificou que a concentração no tijolo cru foi de 939 

mg/Kg e para o tijolo cozido 24 mg/Kg constatando que a direção dos ventos predominantes 

da região, a altura das chaminés das olarias e o clima são fatores que influenciam o aporte de 

poluentes na região tanto pela vegetação quanto pelo solo. 

Logo, a disponibilidade tanto do Bário quanto o Flúor nas águas subterrâneas teria 

uma origem natural, concentrado nas argilas terciárias da bacia sedimentar (matriz aquífera), 

mas também origem antropogênica, provenientes de emissões atmosféricas das cerâmicas de 

Itaboraí estritamente para o Flúor, além de poeiras, ambas dispersas na superfície através da 

deposição dos ventos e chuvas como exemplo da dispersão do Bário.  
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Figura 28 - Distribuição espacial do F dissolvido na água subterrânea, em 2013. 
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Figura 29 - Distribuição espacial do F dissolvido na água subterrânea, em 2014. 

 

7.5.2 Outros Íons Menores e Traços 

As concentrações de outros possíveis contaminantes para as águas subterrâneas, de 

cada aquífero estudado, foram monitoradas durante as campanhas de amostragem, e 

comparadas aos limites estabelecidos pela Legislação (BRASIL, 2009b; BRASIL, 2011), no 

que se refere ao uso no consumo humano (Tabela 10 e Tabela 11).  

Foi verificada concentração de 1,08 mg/L de Manganês (Mn) no ponto P04 (aq. 

Aluvial-lacustrino), excedendo o valor de referência do CONAMA 420/09, que é de 0,400 

mg/L. Ainda no poço P04 foi observada concentração de 33,92 μg/L de Níquel (Ni) acima do 

valor permitido (20 μg/L). Ainda no referido aquífero, a máxima concentração de ferro foi de 

12,7 mg/L (P01), cerca de 5 vezes acima do limite estabelecido pela CONAMA 420/2009. Os 

intervalos de valores de background no aq. Aluvial-lacustrino verificados por Gomes (2012) 

para o Mn foi de 0,16 a 13,38 mg/L. Para o Ni, os valores de background desse sistema variou 

entre 0,44 a 5,46 μg/L e para o Fe 0,04 a 50,47 mg/L. Os valores desses metais identificados 

para este estudo estão dentro do intervalo de backgrounds verificado por Gomes (2012). 

O valor da concentração limite para Chumbo (Pb) estabelecida pela CONAMA 

420/2009 é de 10 μg/L. Foram detectadas duas amostras com valores de chumbo acima deste 

limite (P01= 337,30 μg/L; P04= 11,89 μg/L), ambos observados no aquífero Aluvial-
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lacustrino durante a campanha realizada em Fev/2014. Vale ressaltar que o poço P01, que é 

utilizado para o abastecimento de uma residência é um poço raso (8m) consequentemente 

mais sujeito à contaminações antrópicas, como exemplo influência de contaminantes oriundos 

de fossas-sumidouros adjacentes. O valor máximo de background verificado para o chumbo 

no aq. Aluvial-lacustrino em poços de monitoramento foi de 7,34 μg/L (Gomes, 2012), 

indicando para este ponto um possível foco de contaminação antrópica. 

Ainda na campanha de amostragem realizada em Fev/2014, foi detectada a 

concentração de 10,61 μg/L de Selênio (Se), e na campanha de Julho/2014 a concentração de 

17,6 μg/L, ambos para o poço P01. O valor de concentração limite da CONAMA 420/2009 

para o Se é de 10μg/L. 

Quanto aos nutrientes, apenas o Nitrato se mostrou presente acima dos valores de 

referência estabelecidos pela CONAMA 420/2009 em 7 pontos de amostragem, todos os 

poços captando água do sistema Aluvial-lacustrino, sendo que a maior concentração 

(aproximadamente 4 vezes o valor de referência) foi verificada no poço P06, um poço raso do 

tipo cacimba, pertencente ao aquífero Aluvial-lacustrino. O poço P01, já descrito 

anteriormente, apresentou valores acima do limite para Nitrato em 3 campanhas de 

amostragem. Essa análise aponta que o aquífero Aluvial-lacustrino, intensamente explorado 

na Bacia Sedimentar do Macacu, apresenta relevante grau de contaminação por efluentes 

domésticos e esse impacto negativo abrange todos os distritos estudados. 

7.5.3 Análise Bacteriológica 

Foram analisados os parâmetros coliformes totais e fecais (totais + E. coli), com o 

objetivo de detectar possíveis fontes de contaminação por fossas sépticas ou outras fontes 

antropogênicas. De acordo com os resultados obtidos (Tabela 12), em 15 pontos de 

amostragens foram detectados coliformes totais na água subterrânea, e destes, 4 também 

apresentaram coliformes fecais. Os coliformes fecais (termotolerantes) foram encontrados 

todos em poços pertencentes aos aquíferos Macacu e Aluvial-lacustrino, mais expostos à 

contaminação. 

 

 



 

 

 

Tabela 12 - Dados de Coliformes (Totais + E.Coli) monitorados na água subterrânea 

    
Sistema 

  
Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquifero 
Coliformes Totais 

(NPM) 

Coliformes Termotolerantes 

(NPM) 
da costa 

(km) 

 
Itambi P-01  (02/14) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac <1 <1 8,4 

fev/14 Itambi P-02  (02/14) Ceramica Vila Nova Al-Lac <1 <1 8,2 

 
Itambi P-03  (02/14) Posto Campeão Al-Lac 27,10 <1 8,0 

 
Itambi P-04  (02/14) CIEP - Itambi Al-Lac 38,30 <1 8,7 

 
Itambi P-01  (06/14) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac 3,10 <1 8,4 

 
Itambi P-02  (06/14) Ceramica Vila Nova Al-Lac 24,90 16,10 8,2 

 
Itambi P-03  (06/14) Posto Campeão Al-Lac NA NA 8,0 

 
Itambi P-04  (06/14) CIEP - Itambi Al-Lac 1413,60 <1 8,7 

 
Sambaetiba P-05  (06/14) CERCI Al-Lac <1 <1 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (06/14) Action Shop Serviços Amb. Al-Lac <1 <1 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (06/14) Ramirez Transportes Macacu <1 <1 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (06/14) Areal Telúrio 1 Macacu 104,10 4,00 17,1 

jun/14 Porto das Caixas P-09  (06/14) Areal Telúrio 2 Macacu 10,90 1,00 17,6 

 
Porto das Caixas P-10  (06/14) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac NA NA 16,0 

 
Porto das Caixas P-11  (06/14) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu NA NA 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (06/14) Condomínio Flor. Macacu 16,00 <1 14,4 

 
Sambaetiba P-13  (06/14) COMPERJ Cristalino <1 <1 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (06/14) Sítio Cristalino <1 <1 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (06/14) Biofibra Cristalino <1 <1 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (06/14) Cerâmica Serfil (raso) Al-Lac <1 <1 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (06/14) Cerâmica Serfil (médio) Macacu > 2419,6 21,10 18,0 

 
Porto das Caixas P-18  (06/14) Areal Telúrio 3 Macacu 5,20 <1 16,8 

        

        

97 



 

 

 

Tabela 12 - Dados de Coliformes (Totais + E.Coli) monitorados na água subterrânea (continuação) 

    
Sistema 

  
Distância 

Período Distrito ID Descrição Aquifero 
Coliformes Totais 

(NPM) 

Coliformes Termotolerantes 

(NPM) 
da costa 

(km) 

 
Itambi P-01  (04/15) Ardim Cordeiro da Silva Al-Lac <1 <1 8,4 

 
Itambi P-02  (04/15) Ceramica Vila Nova Al-Lac <1 <1 8,2 

 
Itambi P-03  (04/15) Posto Campeão Al-Lac 8,60 <1 8,0 

 
Itambi P-04  (04/15) CIEP - Itambi Al-Lac <1 <1 8,7 

 
Sambaetiba P-05  (04/15) CERCI Al-Lac NA NA 27,2 

 
Sambaetiba P-06  (04/15) Action Shop Serviços Amb. Al-Lac <1 <1 22,8 

 
Porto das Caixas P-07  (04/15) Ramirez Transportes Macacu <1 <1 17,2 

 
Porto das Caixas P-08  (04/15) Areal Telúrio 1 Macacu <1 <1 17,1 

abr/15 Porto das Caixas P-09  (04/15) Areal Telúrio 2 Macacu <1 <1 17,6 

 
Porto das Caixas P-10  (04/15) S.Rosa Ág.Min- raso Al-Lac <1 <1 16,0 

 
Porto das Caixas P-11  (04/15) S.Rosa Ág.Min. - médio Macacu <1 <1 16,0 

 
Porto das Caixas P-12  (04/15) Condomínio Flor. Macacu 3,00 <1 14,4 

 
Sambaetiba P-13  (04/15) COMPERJ Cristalino 7,40 <1 20,6 

 
Sambaetiba P-14  (04/15) Sítio Cristalino 12,10 <1 23,2 

 
Sambaetiba P-15  (04/15) Biofibra Cristalino <1 <1 23,0 

 
Porto das Caixas P-16  (04/15) Cerâmica Serfil-raso Al-Lac <1 <1 17,5 

 
Porto das Caixas P-17  (04/15) Cerâmica Serfil-médio Macacu 86,50 1,0 18,0 

MS 
 

CONAMA 
  

Ausência em 100 

mL 
Ausência em 100 mL 

 

2914 / 420/09 
  

Ausência em 100 

mL 
Ausência em 100 mL 

 

nd Valor não detectado pelo método 

NA Não analisado 
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8 CONCLUSÃO 

O estudo da hidrogeoquímica dos sistemas aquíferos da Bacia Sedimentar do Macacu 

indicou tipos de águas bicarbonatadas-cálcicas a sódicas para o Aq. Cristalino, bicarbonatadas 

mistas e sódicas para o Aq. Macacu e uma diversidade de águas para o Aq. Aluvial-lacustrino, 

que envolveram águas bicarbonatadas cálcicas, mistas, cloretadas-cálcicas a sódicas.  

Verificou-se que a concentração de espécies iônicas tais como Na+, Mg+2 e Ca+2 

encontradas nas águas subterrâneas da cabeceira da bacia teriam origem no intemperismo de 

minerais como micas, feldspatos, piroxênios e anfibólios, presentes nas rochas do 

embasamento gnáissico e rochas alcalinas encontradas na região.  

O sistema aquífero Macacu, representado neste estudo como a região mediana da 

bacia, apresentou águas mais diluídas com decréscimo de íons maiores em função de uma 

maior contribuição da água da chuva. 

Na região do distrito de Itambi, que consiste a área de descarga da bacia, foi 

evidenciado um processo de salinização acumulativa das águas subterrâneas, devido a um 

maior tempo de residência das águas, vestígios de intrusão salina e contaminação por 

efluentes domésticos. Esta região é representada pelo sistema Aluvial-lacustrino onde se 

observa um aumento considerável das concentrações dos íons Cl-, SO4
- e Na+, indicativos da 

entrada de cunha salina motivada pelo bombeamento intenso das águas subterrâneas. 

As águas subterrâneas, intensamente exploradas no município de Itaboraí, 

apresentaram concentrações anômalas acima dos padrões de referência para flúor, bário, ferro, 

manganês, chumbo, níquel, selênio, nitrato e coliformes. As anomalias de ferro, manganês e 

níquel são de origens estritamente naturais, ainda que pontuais. Para outros constituintes, tais 

como bário, flúor, chumbo e selênio, além de estarem associados a origens naturais, possuem 

relevante acréscimo de contaminação por atividades antrópicas, facultando a população que 

utiliza esse recurso a prováveis riscos à saúde humana.  

A disponibilidade do bário e flúor dissolvidos nas águas subterrâneas é mais difundida, 

e teria origem primária no intemperismo dos minerais formadores das rochas do embasamento 

cristalino. Verifica-se, desta forma, uma origem natural destes constituintes presentes nas 

argilas terciárias da bacia sedimentar (matriz aquífera), mas também origem antropogênica, 

provenientes de acréscimos por emissões atmosféricas de cerâmicas da região que queimam 

essas argilas para fabricação de tijolos para o íon fluoreto, bem como dispersão de poeiras que 

seriam depositadas por ventos e chuvas para o bário. 



100 

 

 

Através dos dados de coliformes e nitrato e, devido a uma maior vulnerabilidade 

natural à poluição, constatou-se que o Aq. Aluvial-lacustrino, que é o mais raso, consiste no 

sistema aquífero mais impactado por efluentes domésticos. Essa contaminação ocorre 

principalmente em função da inexistência de esgotamento sanitário no município de Itaboraí, 

sendo observadas valas de esgoto a céu aberto disseminadas pelos distritos estudados, 

especialmente na região de Itambi.  

A falta de saneamento em diversas regiões do município leva a população a explorar 

inadequadamente águas provenientes de fontes alternativas, águas estas que não se adequam à 

legislação vigente, enquanto que a fiscalização pelos órgãos ambientais e de vigilância 

sanitária é ineficaz.  

Este trabalho apresentou dados sobre a relevante degradação das águas subterrâneas no 

município de Itaboraí, que possui esse recurso como a principal fonte de consumo de água 

para a população. Atrelado ao cenário atual degradante desse recurso, há de se considerar que 

o município encontra-se em franco desenvolvimento industrial e urbano motivado, 

principalmente, pela construção do COMPERJ. Como prognóstico do desenvolvimento dessa 

atividade, a população do município tende a aumentar e, consequentemente, ocorrer a 

perfuração desordenada de poços de água subterrânea. 

O consumo cada vez maior de água subterrânea sem tratamento prévio pode vir a 

aumentar problemas de saúde pública no município, além de comprometer cada vez mais os 

sistemas aquíferos e ecossistemas dependentes de água subterrânea na região como a APA de 

Guapimrim. 
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