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“...Água que nasce na fonte serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias e matam a sede da população 

Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes para o fundo da terra 

Terra, planeta água” Guilherme Arantes 

  



 

 

RESUMO 

 

Os recursos hídricos da Área de Proteção Ambiental das Ilhas de Tinharé e Boipeba vêm 

sendo comprometido devido à fortes pressões antrópicas. A ausência de saneamento 

ambiental ou de práticas de manejo que atenuem as descargas de material orgânico na APA 

ameaça o equilíbrio natural dos diferentes ecossistemas. A ilha de Boipeba é formada por 

rochas sedimentares de períodos transicionais/marinhos rasos do Cretáceo sobrepostos a 

rochas sedimentares de idade Jurássica, além de coberturas sedimentares quaternárias. De 

acordo com as características geológicas ocorrem 4 tipos de aquíferos sedimentares sendo eles 

o sistema Arenito, Terraços Marinhos, Terraços Flúvio-Marinhos, majoritariamente livres e o 

aquífero Carbonático. Em 2012 foi realizada uma campanha de amostragem na porção sul da 

ilha de Boipeba, com medidas físico-químicas e análises químicas de íons maiores, menores e 

elementos-traço da água subterrânea contemplados em 19 pontos destinados ao abastecimento 

humano. Além dessa coleta, os dados hidroquímicos levantados pela CPRM em 1994 ao 

longo de Tinharé e Boipeba foram interpretados nessa pesquisa. Desta forma, foi possível 

avaliar comportamento hidrogeoquímico das águas subterrâneas dos sistemas aquíferos 

Carbonático, Terraços Marinhos, Flúvio-Marinhos e Arenito da região da ilha de Boipeba. 

Foram determinadas as concentrações dos principais íons e de constituintes secundários como 

Al, Cd, Cr, Cu, Mo, Pb, Zn, Fe, Mn, Ba, As, B, Sr, Ti, V, Se, Sb, F-, Br, NO2, NO3, PO4, NH4. 

As fácies hidroquímicas identificadas nas águas subterrâneas foram: bicarbonatadas cálcicas e 

mistas no aquífero Carbonático e nos aquíferos Terraços Marinhos e Arenito predominam as 

águas cloretadas sódicas. A razão cloreto/brometo e a análise fatorial foram utilizadas e 

permitiu definir origens de salinidade que identificaram para o aquífero Carbonático ao menos 

duas amostras com características de intrusão marinha. Nos aquíferos Terraços Marinhos e 

Arenito foram identificadas mineralização da água por sedimentos com halita. A análise 

fatorial e os diagramas hidroquímicos permitiram concluir que a maioria das águas 

subterrâneas exploradas da Ilha são influenciadas principalmente pela rocha carbonáticas e 

que os aquíferos arenosos são influenciados pelo processo de laterização do solo. Estimou-se 

ainda, que os elementos molibdênio e arsênio foram acrescidos à água subterrânea em função 

de insumos agrícolas, já que a região é intensamente explorada para plantação de cocos. 

Apesar do descarte inapropriado, não foram verificadas contaminações relevantes por 

efluentes domésticos, demonstrando que os aquíferos ainda possuem capacidade de 

autodepuração. Entretanto, a especulação imobiliária que vêm passando a região e a falta de 

saneamento básico comprometerão os recursos hídricos da Área de Proteção Ambiental das 

Ilhas de Tinharé e Boipeba. 

 

Palavras-chave: Elementos traços. Aquíferos Sedimentares. Salinização.  



 

 

ABSTRACT 

 

The water resources of the Tinharé and Boipeba Islands, Environmental Protection Areas 

(EPA) have been degraded, due to strong anthropogenic pressures. The lack of environmental 

sanitation and management practices to mitigate discharges of organic material in the EPA 

threaten the natural balance of different ecosystems. The Boipeba island is formed by 

sedimentary rocks of shallow transitional / marine Cretaceous periods overlapping the 

sedimentary rocks of Jurassic age, and Quaternary sedimentary covers. According to the 

geological characteristics, 4 types of sedimentary aquifers occur in this area: Sandstone 

system, Marine terraces, fluvial-Marine Terraces, unconfined and carbonate aquifer. In 2012 

it carried out a sampling campaign in the southern portion of the Boipeba island, were was 

measured the physical and chemical parameters and analyzed the major ions, minor and trace 

elements in groundwater included 19 points intended for human consumption. In addition to 

this collection, the hydrochemical data collected by CPRM in 1994 over Tinharé and Boipeba 

were interpreted in this research. Thus, it was possible to evaluate the hydrogeochemical 

behavior of groundwater from aquifers carbonate, Marine terraces, fluvial-Marine and 

sandstone of the islands. They determined the concentrations of the major ions and secondary 

constituents such as: Al, Cd, Cr, Cu, Mo, Pb, Zn, Fe, Mn, Ba, As, B, Sr, Ti, V, Se, Sb, F, Br, 

NO2, NO3, PO4, NH4. The hydrochemical facies identified in groundwater were: calcium 

carbonate and mix in the bicarbonate aquifer and in the Marine terraces and sandstone 

aquifers predominate the chloride sodium. The used of ratio chloride / bromide and factor 

analysis allowed to define sources of salinization that identified for carbonate aquifer at least 

two samples with seawater intrusion features. In Marine terraces and sandstone aquifers were 

identified water mineralization of halite sediments. Factorial analysis and hydrochemical 

diagrams showed that most of the groundwater exploited on the island are mainly influenced 

by carbonate rock and sandy aquifers are influenced by soil laterization process. It is 

estimated, further that the Molybdenum and arsenic were added to the groundwater due to 

agricultural inputs, as the region is heavily exploited for coconut plantation. Despite the 

inappropriate disposal of domestic effluents, we do not found relevant contamination by this 

source, demonstrating that the aquifers still have self-purification capacity. However, the real 

estate speculation that come through the area and the lack of basic sanitation compromise the 

water resources of the Environmental Protection Area of Tinharé and Boipeba Islands. 

 

 Keywords: Trace Elements. Sedimentary Aquifers. Salinization.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a degradação da qualidade e o desperdício da água doce, principalmente 

nas cidades e na agricultura, levaram o Brasil a uma crise difícil de imaginar, visto que, o país 

tem as maiores descargas de água doce em rios perenes, totalizando mais de 90% de seu 

território (REBOUÇAS, 2006). Apesar de sua enorme disponibilidade hídrica no Brasil não 

há uma uniformidade na distribuição da população em relação às regiões da Federação, 

concentrando-se nas áreas que representam apenas 27% da disponibilidade hídrica superficial 

do país. Nessas regiões, o lançamento de despejos domésticos e industriais nos mananciais 

torna a discussão sobre o uso dos recursos hídricos uma questão emergencial (LIBÂNIO, 

2010). A escassez e a contaminação dos recursos hídricos superficiais têm elevado a 

importância dos estudos da água subterrânea, sobretudo em regiões costeiras. 

A concentração da população no litoral do Brasil advém da oferta de recursos naturais, 

fundamentais ao homem, como alimento, energia, recreação e transporte. Essas atividades 

alteram os processos e características físicas, químicas e biológicas naturais do ambiente 

costeiro (ANDRADE, 2002).  

A água subterrânea é a principal reserva de água doce mundial e representa um 

enorme potencial para o abastecimento futuro, além de influenciar diretamente sobre a saúde 

e a diversidade de espécies vegetais, animais (incluindo o homem) e seus ecossistemas, sendo 

a única fonte de água potável para muitas cidades e países. Glasser et al. (2007) da United 

States Department of Agriculture, Forest Service – USDA avaliou que o aumento da demanda 

por água potável levanta questões sobre o seu esgotamento ou redução das vazões, 

desequilíbrio ou perda dos ecossistemas dependentes das águas subterrâneas, além da intrusão 

salina, subsidência de terras e mudanças na qualidade da água, quase sempre irreversíveis, 

bem como discussões sociais e científicas que surgem como forma de avaliar e gerir os 

recursos hídricos. 

Mesmo em locais que as águas subterrâneas não são utilizadas para o abastecimento, é 

preciso preservar as recargas dos aquíferos, porque os rios em períodos de seca são mantidos 

pelo fluxo de base (rios efluentes), ou seja, rios perenes são mantidos pelas águas subterrâneas 

que se acumulam nos aquíferos. O contrário também pode acontecer, onde o rio cede água ao 

aquífero (rios influentes), e em algumas regiões em situação de extrema seca os rios podem 

desaparecer. Outro aspecto importante refere-se ao equilíbrio natural entre a água subterrânea 

e a cunha salina em regiões costeiras, que podem sofrer com a falta de manutenção das 
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recargas e captação intensiva dos aquíferos, acarretando a salinização de todo aquífero e 

comprometimento do meio físico e biótico (CETESB, 2004).  

De acordo com o Panorama da Qualidade das Águas Subterrâneas no Brasil – ANA 

(2007), as águas subterrâneas são intensamente explotadas no Brasil. As águas de poços e 

fontes são utilizadas para diversos fins, como o abastecimento humano, a irrigação, indústria e 

lazer. Uma parte significativa da população que possui rede de abastecimento faz uso do 

manancial subterrâneo, complementando o recurso hídrico superficial. Em muitas áreas do 

país, a água subterrânea representa o principal manancial hídrico, sendo um importante fator 

para o desenvolvimento socioeconômico nacional. No estado de São Paulo, dos 645 

municípios, 23,9% são abastecidos parcialmente com água subterrânea e 47,7% são 

totalmente abastecidos por esse recurso hídrico. No estado do Piauí esse percentual ultrapassa 

os 80%, enquanto no Maranhão, mais de 70% das cidades usam água de poços. Em Tocantins 

70% das sedes municipais são abastecidas exclusivamente por água subterrânea. A água 

subterrânea é amplamente utilizada nas capitais do país, como Manaus, Belém, Fortaleza, 

Recife, Natal e Maceió e na irrigação em Mossoró, Rio Grande do Norte, no oeste da Bahia e 

na região do Irecê (BA). Em cidades como Caldas Novas (Goiás), Araxá, São Lourenço e 

Poços de Caldas, em Minas Gerais a água subterrânea é responsável pelo turismo, associado 

as águas termais. 

O limitado conhecimento de seus aspectos hidrológicos e legais e um baixo controle e 

fiscalização das condições do uso e proteção desses mananciais nas esferas federal, estadual e 

municipal acarretam problemas sobre o seu uso. Os principais problemas referentes às águas 

subterrâneas partem de um desenvolvimento urbano, industrial e agrícola desordenado 

(REBOUÇAS, 2006).   

A área deste estudo compreende a Ilha de Boipeba, patrimônio natural e parte 

integrante da APA de Tinharé e Boipeba, no litoral baixo Sul da Bahia. Em virtude da sua 

importância ambiental e de seu potencial turístico, a determinação das características 

hidrogeoquímicas das águas subterrâneas da ilha de Boipeba é uma ferramenta importante 

para a conservação da biodiversidade dos principais ecossistemas presentes na ilha 

(manguezais, recifes de coral e mata Atlântica) e para o abastecimento humano, servindo de 

subsídio para futuros modelos de gestão ambiental na área. 

A pressão antrópica na ilha é refletida principalmente pela disposição dos resíduos 

sólidos domésticos em locais pré-estabelecidos (vazadouros) pela prefeitura, que utiliza 

tratores para a coleta, não sendo esse serviço muito efetivo na ilha. A maioria das casas não 
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dispõe de tratamento de esgoto e o lançamento dos efluentes domésticos é feito geralmente 

nos fundos das casas, diretamente no solo ou lançados nos rios, canais ou no mar, trazendo 

riscos para saúde e para a contaminação dos recursos subterrâneos e superficiais (GRAEL 

AMBIENTAL, 2013). Outros conflitos ambientais, tais como ocupação desordenada, 

desmatamento, retirada de areia e pesca predatória fazem parte da antropização da APA. 

As características hidrogeológicas desta região não são bem conhecidas, um único 

levantamento foi realizado pelo CPRM (1994) o qual investigou somente as características 

bacteriológicas e físico-químicas das águas subterrâneas em 24 pontos, verificando que alguns 

locais já encontravam-se contaminados por coliformes. 

As campanhas de amostragens realizadas em 2012 foram comparadas aos dados 

coletados em 1995 pelo Serviço Geológico do Brasil, com intuito de caracterizar a degradação 

ambiental que podem influenciar o equilíbrio ecológico da área de proteção ambiental e ainda 

determinar as características físico-químicas dos recursos hídricos da Ilha de Boipeba.  
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2 OBJETIVOS  

 

O presente estudo tem como objetivo identificar o comportamento hidroquímico dos 

sistemas aquíferos sedimentares, caracterizando inclusive, a qualidade das águas subterrâneas 

da porção sul da Ilha de Boipeba, no litoral da Bahia, que é parte integrante da Área de 

Proteção Ambiental Estadual de Tinharé e Boipeba, criada pelo Decreto Estadual no 

1.240/1992. 

 

2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar a concentração de cátions e ânions nas águas subterrâneas e superficiais, 

analisá-las a partir de ferramentas hidroquímicas e associar as análises com o meio geológico 

o qual as águas percolam; 

- Identificar a influência antropogênica a partir das análises da água subterrânea, 

baseando-se na composição das águas e no uso do solo da ilha; 

- Realizar uma análise comparativa entre a campanha realizada em 1994 pelo Serviço 

Geológico do Brasil e a campanha realizada em 2012, para este trabalho, na porção sul da Ilha 

de Boipeba; 

- Verificar a qualidade da água consumida pelos habitantes da área. 

 

  



17 

  

 

 

3 HIPÓTESES E JUSTIFICATIVA 

 

As hipóteses que culminaram o desenvolvimento dessa pesquisa foram: 

Estima-se que para a Ilha de Boipeba, a composição química das suas águas naturais 

seja representativa do material geológico local; 

 Que o descarte inadequado de lixo e efluentes domésticos no solo estaria 

contaminando a água subterrânea da ilha de Boipeba. 

Considerando seu ambiente insular questiona-se sobre a ocorrência natural de uma 

mescla de água doce e água salgada que poderia ser agravada com o processo de urbanização 

intensivo, em função do desenvolvimento turístico que estaria promovendo a contaminação 

por salinização da água subterrânea consumida no local. 

 

3.1   JUSTIFICATIVA  

 

Normalmente, as águas subterrâneas estão isentas de organismos patógenos, sabor e 

odor, sendo sua contaminação um processo mais difícil que a contaminação da água 

superficial. Entretanto, uma vez impactados, a maioria dos aquíferos demandam mais tempo e 

dedicação para remediação do que os rios e lagos. Não são incomuns insucessos nos 

processos de recuperação desses ambientes.  

Na ilha de Boipeba, os recursos hídricos subterrâneos constituem a principal fonte 

para abastecimento humano e a descarga dessas águas é um importante fator de equilíbrio 

para o ecossistema da ilha. A caracterização dos aspectos químicos das águas doces, em seus 

ambientes geológicos na Ilha de Boipeba, bem como a verificação da qualidade dessas águas 

naturais frente aos impactos antropogênicos sofridos na ilha é de grande relevância como 

diagnóstico de monitoramento ambiental e de verificação da sensibilidade a contaminação das 

águas subterrâneas na área de estudos.  

A seguir é apresentado o fluxograma conceitual da Ilha de Boipeba que ilustra a 

importância das águas naturais na manutenção da diversidade de ecossistemas verificados no 

local e a pressão antrópica sobre seu equilíbrio ambiental (Figura 1). 
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Figura 1 - Fluxograma conceitual da área de estudo. 

  



19 

  

 

 

4 BASE TEÓRICA 

 

4.1  ÁGUA SUBTERRÂNEA: CICLO HIDROLÓGICO  

 

Recursos de água doce do mundo são renovados através de um ciclo contínuo de 

evaporação, precipitação e escoamento - comumente referido como o ciclo da água - que dita 

a sua distribuição e disponibilidade ao longo do tempo e espaço (UNESCO, 2016). 

No ciclo hidrológico, a água está em constante circulação no planeta, no entanto, como 

as águas do oceano cobrem a maior parte da superfície terrestre é comum começarmos o ciclo 

hidrológico pela evaporação das águas do oceano, através da radiação solar, para a atmosfera.  

Deve ser considerada também, embora menor, a evaporação dos lagos, cursos superficiais, do 

solo e a transpiração das folhas (GIAMPÁ; GONÇALVES, 2006). O vapor d’água, ao 

encontrar correntes frias de ar ou baixas pressões atmosféricas, condensa-se e precipita sob a 

forma de chuvas, granizo ou neve na superfície da Terra ou do mar.  

Parte da água que flui superficialmente denomina-se escoamento pluvial e parte que se 

infiltra no solo pode ser utilizada pela vegetação retornando à atmosfera pela 

evapotranspiração e a outra parte recarrega as massas de água subterrânea. As águas estão 

sempre em movimento, sejam movendo-se rapidamente (transporte de vapor, precipitação e 

escoamento superficial) ou lentamente (fluxo de água subterrânea ou geleiras). As calotas 

polares e as coberturas de gelo das altas montanhas são permanentes. Logo, a água 

subterrânea devido ao seu fluxo lento de percolação é o maior reservatório de água doce, que 

normalmente alimenta os rios, lagos e mares ou emerge à superfície, formando fontes. A água 

de superfície pode ser considerada como a precipitação excedente, que não pode infiltrar-se 

(RUSHTON et al., 2004). 

A precipitação é responsável pelas descargas dos rios e as recargas dos aquíferos que 

retornam superficial e subterraneamente aos oceanos (Figura 2).  
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Figura 2 - Representação esquemática do Ciclo Hidrológico, E = evaporação; ET = evapotranspiração; I =   

infiltração; R = escoamento superficial (deflúvio). 

Fonte: MANOEL FILHO, 2008. 

 

Nos continentes, as águas meteóricas infiltram-se no solo. Um percentual é retido na 

parte superior - zona de aeração ou zona não saturada - e o restante percola e preenche 

totalmente poros ou nas fissuras e cavidades de dissolução, denominadas zonas saturadas. As 

águas que circulam nessa área recebem a denominação de águas subterrâneas, movimentando-

se em condições naturais no interior de formações geológicas denominadas aquíferos 

(FEITOSA; MANOEL FILHO, 2008). A superfície da zona de saturação é denominada lençol 

freático ou superfície freática e nela a água contida nos poros encontra-se sob pressão 

atmosférica (FETTER, 1994). 

A franja capilar é o limite entre a zona não saturada e a saturada. Na zona não saturada 

o movimento é essencialmente vertical (capilaridade), sendo que na parte superior da franja 

capilar, pode ocorrer o movimento descendente por ação da gravidade e movimento 

ascendente resultante dos processos de evapotranspiração (RUSHTON et al., 2004). O que 

determina a direção do fluxo na zona saturada é a situação hidráulica circundante (TODD; 

MAYS, 2005). 

Nas zonas não saturada e saturada ocorrem reações comuns. Entretanto, as reações e 

os processos físico-químico-biogeoquímicos entre as fases sólida, líquida e gasosa na zona 

não saturada podem transformar ou retardar a infiltração de elementos no subsolo, 

representando uma defesa natural contra o risco de contaminação dos aquíferos. Na zona 

saturada o movimento da água é lento, aumentando em função do tempo a interação água-
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rocha e, consequentemente, favorecendo um maior intemperismo químico dos minerais, 

determinando o tipo e quantidade de constituintes na água subterrânea (MESTRINHO, 2005).   

Rochas cristalinas (ígneas ou metamórficas) possuem naturalmente poucos espaços 

vazios quando formadas, entretanto podem surgir espaços vazios, em forma de fissuras e 

fraturas, através, por exemplo, de processos como dilatação e descompressão das rochas 

ocorridas próximos a superfície. Nesta região ocorrerá a decomposição e desagregação da 

rocha, criando mais espaços vazios. A esse tipo de sistema que acumula água subterrânea 

denominamos aquífero fissural ou fraturado. 

Quanto aos sedimentos clásticos formadores de aquíferos sedimentares, eles são grãos 

depositados pela água, vento, gelo ou gravidade, deixando poros entre os grãos. A água 

subterrânea e a umidade do solo ocorrem nos vazios, nas fissuras e nos poros do material 

geológico e o percentual de espaços vazios no sedimento ou rocha (meio poroso) que é 

preenchido por água e ar denomina-se porosidade (FETTER, 1994).  

De acordo com os diferentes tipos de rocha e textura do solo, os parâmetros que 

afetam o armazenamento das águas subterrâneas nos aquíferos são: a porosidade primária e 

porosidade secundária, a primeira é condicionada pela existência de poros ou vazios originais 

das rochas, ocorrendo geralmente nas rochas sedimentares, originando os aquíferos porosos. 

A porosidade secundária depende de fraturas e fissuras em rochas cristalinas e de dissolução 

nas rochas carbonáticas, originando os aquíferos fissural/fraturado e cárstico, respectivamente 

(CABRAL, 2008). 

As águas meteóricas, as precipitações em geral, tem em sua composição química o 

resultado de processos de dissolução que ocorrem em níveis atmosféricos. Tal como ocorre 

com a água da chuva na atmosfera, a água subterrânea ao percolar através do solo em 

movimentos contínuos, pode lixiviar muitos elementos, dependendo de suas propriedades 

físico-químicas, aumentando sua concentração iônica pelo tempo de contato sedimento-água 

(FENZL, 1988).   

Além dos sistemas de recarga e armazenamento da água subterrânea, para uma análise 

hidrogeoquímica é necessário considerar a localização dos aquíferos, geologia local, 

condições de uso do solo, clima, vegetação e atividades antropogênicas. Cada aquífero tem 

em suas propriedades físicas e químicas uma característica hidrogeoquímica que pode variar 

tanto regionalmente como ao longo do tempo. As concentrações relativas dos constituintes 

dissolvidos nas águas subterrâneas são determinadas pelo fornecimento disponível a partir das 
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fases sólidas, da solubilidade dos minerais secundários formados pelo processo de 

intemperismo e do tempo de residência (DEUTSCH, 1997).  

Segundo Griffioen (2004), na determinação da qualidade das águas subterrâneas é 

necessário avaliar se a água é doce, salobra ou salgada, pois a salinidade acima dos limites 

compromete o consumo dessas águas e resulta em processos químicos relevantes no meio. Em 

seguida, analisar os íons e a geologia da área em questão. As análises de água para diversos 

usos incluem a determinação de suas propriedades físico-químicas, dos principais 

constituintes iônicos (cátions e ânions), ou íons maiores, presentes em sua grande maioria 

dissolvidos nas águas subterrâneas. Em circunstâncias especiais, por exemplo, como 

peculiaridades do meio geológico e focos de contaminações, a análise dos constituintes 

secundários (íons menores) e traço são necessários, pois em concentrações acima do limite 

para o consumo, conferem às águas subterrâneas uma característica tóxica (SANTOS, 2008). 

 

4.2  AQUÍFEROS SEDIMENTARES 

 

Nos aquíferos formados por rochas sedimentares, a água encontra-se entre os grãos 

que compõem a rocha. Formados a partir do intemperismo de outro material geológico, esses 

aquíferos têm os maiores potenciais de água subterrânea (ANA, 2005) que os aquíferos 

fissurais. Os aquíferos detalhados nesse estudo na Ilha de Boipeba são aquíferos formados por 

rochas sedimentares. 

Originadas pelo intemperismo que decompõe a rocha preexistente, as rochas 

sedimentares terão sua permeabilidade maior ou menor de acordo com a sua característica 

litológica. Quanto aos sedimentos químicos, as rochas calcárias são as principais 

representantes. São constituídas principalmente de carbonato de cálcio e apresentam de um 

modo geral, percentagem desprezível de poros na origem. Como tem alta solubilidade à ação 

da água, a dissolução dos carbonatos produz fraturas e fissuras que, com o tempo, podem 

formar condutos subterrâneos fornecendo grande quantidade de água.  

Em se tratando de sedimentos clásticos, a função da compactação e cimentação nas 

rochas originadas a partir dos sedimentos arenosos e argilosos formarão rochas que podem ser 

arenitos, siltitos e folhelhos.  

Normalmente as rochas sedimentares possuem maiores porosidades que as outras 

rochas, mas nem todas possuem alta permeabilidade. Os aquíferos porosos, formados por 

arenitos e areias inconsolidadas, constituem solos de porosidade e permeabilidade elevadas, 
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entretanto, sedimentos compostos de argilas com porosidade baixa são considerados 

praticamente impermeáveis (CAPPUCI et al., 2001).  

Quanto aos tipos de espaços vazios, os aquíferos formados por rochas sedimentares 

podem ser classificados (Figura 3) em a) porosos: formados por rochas sedimentares de 

origem clásticas com água armazenada nos poros; e b) cársticos: formados por rochas 

carbonáticas através dos sedimentos químicos. Os aquíferos cársticos constituem um tipo 

peculiar de aquífero fraturado, onde as fraturas, devido à dissolução do carbonato pela água, 

podem produzir grandes cavidades.  

 

Figura 3 - a) Sedimentos porosos: espaços formados ao mesmo tempo em que a rocha é formada; b) 

Sedimentos cársticos: cavidades de dissolução formadas nas rochas calcárias.  

Fonte: Adaptado de BARLOW, 2003. 

 

Uma situação que pode ocorrer em aquíferos sedimentares de acordo com suas 

características litológicas é a subsidência de solos devido ao bombeamento excessivo, além 

disso, pode ocorrer a compactação do aquífero diminuindo a porosidade e reduzindo a 

capacidade do aquífero de voltar a ser recarregado (CABRAL, 2004) 

 

4.3  MEIOS DE CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA EM AMBIENTES 

URBANIZADOS  

 

Os dois agentes mais importantes na contaminação da água subterrânea em áreas 

urbanizadas são o esgoto doméstico (efluente líquido), lançado diretamente sobre solo e o 

chorume de depósitos de resíduos sólidos (Figura 4) (FEITOSA; MANOEL FILHO, 2008).  

Esses tipos de contaminação são denominados fontes pontuais, onde é possível 

identificar o local de origem da contaminação que está penetrando no aquífero. Sem a 

interrupção da fonte, ao longo do tempo, o manancial poderá ser inviabilizado, mesmo que a 

percolação do contaminante seja pequena (TUCCI; CABRAL, 2003).   



24 

  

 

 

A degradação dos resíduos sólidos ocorre por processos físicos, químicos e biológicos, 

gerando o chorume e gases. As águas pluviais, ao percolarem um depósito de resíduos 

sólidos, propiciam a dissolução do chorume, formando um líquido contaminante, rico em 

sólidos totais dissolvidos, matéria orgânica e inorgânica (BOSCOV, 2008).  

A água subterrânea circula lentamente dentro dos aquíferos. Seu poder de depuração, 

em relação a muitos contaminantes, juntamente com o grande volume de água armazenada, 

faz com que leve algum tempo para que se perceba a contaminação. Na maioria das vezes, a 

contaminação só é descoberta no momento em que as substâncias nocivas aparecem nos 

reservatórios de água potável, indicando que a poluição já se espalhou por uma grande área 

(CAPPUCI, 2001). Os aquíferos são menos vulneráveis à poluição do que as águas 

superficiais, mas, uma vez contaminados, a sua recuperação pode ser muito lenta ou 

economicamente inviável.  

                                         

Figura 4 - Tipos de contaminações comuns em áreas urbanizadas: despejos de lixo e descarga de 

efluentes domésticos no solo. 

Fonte: Adaptado de MANOEL FILHO, 2008. 

 

4.3.1 Transporte de contaminantes 

 

Após um evento poluidor na água subterrânea, os processos de propagação e 

atenuação são influenciados pelo tipo de solo e pelas propriedades físicas e químicas, 

individuais ou misturadas dos contaminantes. Os processos físicos fundamentais que 

controlam o transporte de contaminantes não reativos são: a adevcção e dispersão 

hidrodinâmica (mecânica e difusão molecular). A advecção é o movimento do soluto que não 

reage com o meio poroso e flui com uma velocidade média linear igual ao da água 

subterrânea que o transporta. O processo de dispersão espalha o contaminante em direção ao 

fluxo, diminuindo sua concentração numa forma de pluma alongada, no caso de contaminação 
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contínua e de forma pontual num evento único (HISCOCK, 2005). Quanto ao processo 

químico de adsorção, as substâncias dissolvidas passam a aderir a estrutura cristalina do 

material geológico, podendo ser o solo ou as rochas (Figura 5). A reação também 

caracterizada como degradação química consiste na redução das concentrações através de 

troca iônica, volatilização, oxidação e complexação. 

 

 

Figura 5 - Transporte dos contaminantes em aquíferos.  

Fonte: SILLOS, 2014. 

 

4.4 ÁGUA SUBTERRÂNEA: ECOSSISTEMAS COSTEIROS 

 

 Pequenas ilhas oceânicas, em sua maioria, são relativamente permeáveis e 

normalmente são formadas por areia, lava, coral ou calcário, de modo que a água do mar está 

em contato com as águas subterrâneas por todos os lados, restringindo a disponibilidade das 

águas subterrâneas. A limitação da intrusão da água salgada está subordinada a precipitação, o 

tamanho da ilha e a condutividade hidráulica. Em contato direto com a água do mar, as águas 

subterrâneas movimentam-se radialmente em direção a costa e sua espessura diminui também 

nesse sentido (Figura 6) (TODD; MAYS, 2005).  
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Figura 6 - Movimentos da água doce (aquífero livre em direção a costa. 

Fonte: BARLOW, 2003. 

 

As regiões litorâneas mantêm-se, em geral, sob condições de equilíbrio dinâmico. São 

ambientes extremamente complexos, diversificados e de alta transição ecológica, interligando 

os ecossistemas marinho e terrestre e são suscetíveis às alterações antrópicas que podem ou 

não ser reversíveis (SUGUIO, 2003). 

Ambientes costeiros sofrem muitas pressões antropogênicas, sejam elas por 

especulação imobiliária, aumento populacional e contaminações de diversos tipos. Em ilhas 

habitadas, a pressão sobre os recursos hídricos aumenta nas altas temporadas e muitas são 

relacionadas a água subterrânea. Uma das mais famosas ilhas do Brasil, Fernando de 

Noronha, com uma população aproximada de 3.000 habitantes, é um exemplo da ocupação 

desordenada. A retirada de lenha, a quase total destruição do seu único manguezal, descarte 

de efluentes domésticos e disposição inadequada de resíduos sólidos, entre outros, foram 

determinantes nos resultados em que apontam uma tendência a degradação da água 

subterrânea, com valores elevados de coliformes totais e termotolerantes, sais dissolvidos e 

nutrientes (OLIVEIRA et al., 2009). 

Outro exemplo trata da Ilha de São Luís do Maranhão com uma população estimada 

em um milhão de habitantes, onde os aquíferos encontram-se ameaçados pela intrusão salina e 

os efluentes urbanos e industriais são lançados nos solos e nos recursos superficiais, 

comprometendo a qualidade de suas águas e a integridade dos aquíferos (SOUZA, 2000). 
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A manutenção de vários ecossistemas depende das águas subterrâneas, seja direta ou 

indiretamente, e esses ambientes são altamente suscetíveis a danos permanentes devido à 

contaminação ou esgotamento. Como ambientes que dependem de forma direta, podemos 

citar as áreas de terras úmidas ou zonas úmidas dependentes das descargas do lençol freático; 

vegetação e fauna terrestre em áreas com nascentes ou zonas ribeirinhas; rios, córregos, 

pântanos e lagos, recarregados por águas subterrâneas; cavernas e sistemas cársticos. Alguns 

tipos de vegetação dependem da água do solo e fornecem habitat e alimento para diversos 

animais terrestres, aquáticos e marinhos, portanto, estes animais dependem de forma indireta 

dessas águas (GLASSER et al., 2007).  

Umezawa et al. (2002), compararam a descarga de nitrogênio das águas subterrâneas 

em duas bacias hidrográficas da ilha de Ishigaki, no Japão, através de dois métodos 

independentes (I e II), um baseado na medição das concentrações de nitrogênio inorgânico 

dissolvido nas águas subterrâneas perto da costa e o outro por estimativa da carga de 

nitrogênio a partir de vários usos da terra dentro das bacias. Shiraho e Kabira, recifes de coral 

homônimos a suas bacias receberam cargas diferentes de nitrogênio, de acordo com o uso do 

solo. A bacia de Shiraho é usada extensivamente para pecuária de bovinos e aves, assim como 

culturas de cana e abacaxi, enquanto a bacia de Kabira é coberta por 80% de floresta e tem 

uma população 20% menor que a anterior. A carga de nitrogênio calculada pelo método II foi 

aproximadamente duas vezes maior que a carga calculada pelo método I. A estimativa  da 

quantidade de nitrogênio dissolvido que chega aos recifes é de 80-115mg/ano em Shiharo e de 

14-21mg/ano em Kabira, demonstrando que as entradas de nitrogênio terrestre através de 

descarga de água subterrânea direta são significativas na vizinhança de alguns recifes de coral 

e que os volumes dessas descargas são controlados pelo padrão de uso da terra nas 

microbacias. 

A descarga de água subterrânea em comparação com a água do mar, mesmo um 

pequeno fluxo, pode conter altas concentrações de substâncias dissolvidas diferentes das 

substâncias presentes na água do mar (fósforo, nitrogênio e sílica), e em algumas áreas a 

concentração desses nutrientes pode exceder a dos rios locais e das águas costeiras receptoras 

(JOHANNES, 1980 apud STIEGLITZ, 2005). Costa Junior (2007) avaliando a atividade 

antrópica na distribuição de nutrientes em amostras dos recifes costeiros em comparação aos 

recifes oceânicos da Baía de Porto Seguro, sul do Estado da Bahia, identificou na estação seca 

maior concentração de nutrientes nos recifes costeiros, quando fluxos de nutrientes terrestres 

(infiltração de águas subterrâneas e escoamentos superficiais) foram encontrados em maiores 
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concentrações nessas áreas. Para a estação chuvosa uma adição considerável de nutrientes, 

muito além do fornecimento regular de regeneração dos sedimentos, demonstrou que as águas 

subterrâneas advindas de uma região sem tratamento de esgoto (uso de fossas sépticas e 

tanques generalizadas) indicaram que essas descargas são fontes significativas de 

contaminantes ao meio ambiente subsuperficial.   

Em ilhas, de um modo geral, os ecossistemas dependentes da água subterrânea, podem 

ter valores importantes para as comunidades instaladas. A importância e os riscos sobre esses 

ecossistemas devem ser identificados nos planos de gestão, para que medidas sejam tomadas 

garantindo a sua proteção. 

 

4.4.1 Interface água doce e água salgada: intrusão salina 

 

Nas zonas costeiras e ambientes insulares povoados, relevante atenção tem sido dada a 

salinização das águas subterrâneas, considerando que apenas 2% de água do mar em água 

doce são suficientes para torná-la não potável. 

Várias são as fontes capazes de salinizar aquíferos costeiros, como por exemplo: 

transgressões marinhas ocorridas no passado podem resultar no avanço ascendente de águas 

salinas de origem geológica em aquíferos profundos; a dissolução de rochas evaporíticas pela 

água subterrânea; concentração de sais em águas da chuva e sais no ar, provenientes da 

evaporação e evapotranspiração, além de aerossol da água do mar em uma faixa estreita ao 

longo da costa, especialmente quando fortes ventos sopram do lado do mar; marés e 

tempestades nas zonas costeiras de baixa altitude e em águas estuarinas; e os produzidos pela 

atividade humana como as descargas de resíduos de superfície e o avanço da cunha salina por 

excessiva explotação da água subterrânea (CUSTODIO; LLAMAS, 1983; TODD; MAYS, 

2005). 

Feitosa et al. (2008) cita o mar como um grande exutório das águas continentais, ou 

seja, para onde converge a maioria das águas doces. Nos aquíferos costeiros esse movimento 

das águas doces sofre a influência da água do mar, mas há um equilíbrio nessa interface água 

doce/água salgada, condicionada por um gradiente hidráulico que forma uma zona de 

transição salobra de espessura finita e de densidade variável.  

Esta é uma relação hidrodinâmica em que a água doce flui em direção ao mar, pois 

somente a diferença de densidade entre a água doce e a salgada e o meio poroso que fornece 
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uma difusão lenta entre os solutos, não seriam suficientes para conter o avanço do mar. 

(TODD; MAYS, 2005). 

 Uma grande alteração do equilíbrio da interface entre água doce e água salgada 

ocorrerá se a extração da água subterrânea for maior do que a recarga natural, invertendo o 

fluxo, causando a contaminação por intrusão salina (FETTER, 1994). 

No Oceano Pacífico, os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) 

estão enfrentando grandes desafios para proteger e administrar eficientemente seus limitados 

recursos hídricos. O resultado conjunto de inundações, seca, elevação do nível do mar, 

consumo crescente da água e outros fatores aumenta a vulnerabilidade à intrusão da água 

salgada nos SIDS (Figura 7). No entanto, ainda não há o reconhecimento público das águas 

subterrâneas como um recurso vulnerável para a maioria das populações e dos governos. Em 

Samoa, uma das ilhas que faz parte do SIDS, a intrusão de água salgada, embora reconhecida, 

aparentemente não constitui um problema de grande importância em termos de prioridades 

governamentais e essa atitude é evidenciada pela falta de dados sobre os recursos hídricos, 

particularmente as águas subterrâneas. Repensar a gestão da água é um dos desafios mais 

urgentes e importantes para que os SIDS do Pacífico possam construir a sua resiliência em 

água (UNESCO, 2015). 
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Figura 7 - Resumo das vulnerabilidades e os desafios da água doce associados à intrusão da  

água do mar nos estados insulares do Pacífico. 

Fonte: UNESCO, 2015. 

 

4.4.2 Extração da Água Subterrânea  

             

 O ciclo hidrológico primário pode ser modificado pelo homem através da extração 

das águas subterrâneas, podendo diminuir os níveis de água no solo e a variabilidade natural 

desses níveis, resultando numa alteração da periodicidade, disponibilidade e volume de fluxo 

da água subterrânea para os ecossistemas dependentes e aumentando os riscos de possíveis 

contaminações (GLASSER et al., 2007). Em resposta a mudança no regime hídrico, os 

ecossistemas gradualmente podem se modificar e mesmo desaparecer.    

Os métodos construtivos de um poço podem colocar em risco o manancial 

subterrâneo. Um exemplo é a falta de isolamento de rochas alteradas mais superficiais, mais 

suscetíveis a contaminação, criando-se uma conexão com as águas profundas. A ausência de 

laje de proteção sanitária e altura inadequada da boca do poço e sua vedação para a proteção 

da água extraída são outros riscos. É necessário um perfil geofísico definindo a sucessão de 

aquíferos mais promissores e suas características de porosidade e permeabilidade e técnicas 
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de extração com menores perdas de carga possíveis. Outro fator importante é a proximidade 

de fontes contaminantes. Logo, um poço bem construído atende as especificações técnicas de 

engenharia geológica, hidráulica e sanitária, todas regulamentadas na forma de resoluções da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (ZOBY, 2008; REBOUÇAS, 2004).  

Quando a extração da água ultrapassa a recarga natural, por longos períodos de tempo, 

ocorre a depleção do aquífero e o lençol freático começa a baixar. Poços rasos podem secar e 

poços de produção têm que ser perfurados com profundidades cada vez maiores. A 

superexplotação ocasiona problemas irreversíveis como a subsidência dos terrenos 

(CAPPUCI, 2001). 

  Além da contaminação proveniente da forma como é extraída a água (poços mal 

construídos, furos, cacimbas, etc.) e da utilização inadequada do solo, os aquíferos costeiros 

podem ser contaminados pela quantidade de água doce extraída nas captações, pois superior à 

da recarga, ocorrerá o avanço da cunha salina ou cone salino, sob as captações, alterando o 

balanço de sais e o incremento da salinidade. Com a proximidade da linha da costa a 

espessura da água doce é reduzida, logo, a implantação de poços devem ser afastados do mar. 

As regras para construção e o regime de exploração devem estar baseadas em estudos que 

caracterizem a hidrologia e hidrogeologia da região e na aplicação de modelos 

matemáticos/numéricos de simulação para projetar o fenômeno da intrusão salina (SILVA; 

HAIE, 2000). 

O bombeamento contínuo de um poço desloca a interface água doce/água salgada para 

níveis mais elevados podendo atingir os poços, ocorrendo a invasão da água salgada no 

aquífero. Nas primeiras fases da intrusão salina pode haver um controle parando o 

bombeamento da água, fazendo com que a água salina mais densa, retome à sua posição 

anterior (TODD et al., 2005). 

A água salgada apresenta altas concentrações de sólidos dissolvidos totais e 

determinados constituintes inorgânicos, sendo imprópria para o consumo humano e outros 

usos antrópicos. A intrusão salina reduz o armazenamento de água doce subterrânea e leva ao 

aumento da concentração de íons dissolvidos, excedendo os padrões de potabilidade e uma 

vez instalada, as dificuldades de tratamentos, com métodos tecnologicamente complexos e 

caros, conduzem normalmente ao abandono dos poços (BARLOW, 2003).  

Na Região Metropolitana do Recife, é comum a desativação ou abandono de poços 

salinizados, porém, em seguida são perfurados outros em locais próximos na tentativa de 

substituir os primeiros. É fundamental o conhecimento da recarga de um aquífero, a 
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identificação de poços salinizados ou sob potencial risco, para que evite novas perfurações de 

poços sem que seja colocada em prática medidas para reduzir os riscos da superexplotação 

e/ou avanço da cunha salina no caso de aquíferos costeiros (BERNADINO, 2014).  

Baseando-se em estudos de regiões asiáticas, as principais causas da superexplotação 

dos recursos hídricos foram descritas no Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento dos 

Recursos Hídricos da UNESCO (2015) e incluem o aumento populacional, estilo de 

vida/consumo mais elevados e industrialização. O relatório ainda enfatiza a deficiência da 

gestão sustentável das águas subterrâneas, ocasionando redução do nível freático, subsidência 

da terra e deterioração da qualidade da água resultante da contaminação tanto por fontes 

naturais quanto por atividades antrópicas. Com a finalidade de conter essa tendência de 

degradação medidas ambientais foram implementadas com base no uso sustentável da água, 

visando inclusive o controle da retirada de água através de sistemas de licença e esquemas de 

cobrança, no entanto, a falta de coordenação entre agências, ministérios e governos nacionais 

e locais nem sempre é suficiente para uma implementação satisfatória de medidas de controle. 

   

4.4.3 Hidrogeoquímica de áreas costeiras 

  

Os aquíferos costeiros, sob o ponto de vista hidrogeológico, são vulneráveis a 

contaminação por água salgada em função da proximidade com o oceano, onde o equilíbrio da 

interface água doce/água salgada pode facilmente ser alterado (FONSECA et al., 2011). 

No regime superficial, a água infiltra-se e entra em contato com os gases na zona não-

saturada e a água do solo. Esse contato rápido, resulta em reações onde dissolvem os minerais 

e ocorre a degradação da matéria orgânica. No regime de profundidade as reações químicas 

ocorrem lentamente, tais como precipitação, dissolução de minerais e de permuta iônica, 

adicionando ou removendo solutos. Estes processos naturais produzem uma sequência de 

fáceis hidroquímicas com a evolução das águas contendo abundantes íons de bicarbonato e 

pequenas concentrações de sólidos dissolvidos, perto do ponto de recarga, evoluindo para 

águas com relevantes conteúdos de íons cloreto e grandes concentrações de sólidos 

dissolvidos, que comumente descarregam em córregos, estuários e nos oceanos (WINTER et 

al., 1998). 

Nos terrenos costeiros a água subterrânea que normalmente descarrega em estuários e 

no mar, proporciona suprimentos de nutrientes e também muitos contaminantes. Estuários são 

uma interface altamente dinâmica entre os continentes e o oceano sendo que o balanço entre o 
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influxo de rio e marés tornam os estuários detentores da maior parte do material particulado e 

dissolvido transportados nos fluxos de superfície e subsuperfície. Segundo Winter (1998), em 

alguns estuários, as águas subterrâneas regionais ricas em sulfato, se misturam com águas 

subterrâneas locais ricas em carbonato e após, se misturam com a água do mar rica em 

cloreto, criando comunidades biológicas associadas a essa fronteira e adaptadas a diferentes 

condições hidroquímicas. 

Ambientes ecologicamente e socioeconomicamente relevantes, os manguezais se 

desenvolvem em regiões entre o continente e o mar, associados a áreas protegidas da ação das 

ondas, como baías, estuários e lagoas. Apresentam uma peculiar dinâmica hidrogeoquímica 

influenciada pela oscilação do nível das marés e do fluxo de água superficial e subterrânea do 

continente. As águas subterrâneas e superficiais do continente apresentam nutrientes 

provenientes dos processos naturais por meio do intemperismo de rochas e solo que são 

carreados sendo fundamentais na distribuição de espécies vegetais de manguezal contribuindo 

para amenizar o estresse provocado pela água salina. Além disso, a água subterrânea nesses 

ambientes contribui com a circulação de nutrientes e o aumento da produtividade primária, 

porém se o aporte antrópico for relevante, eleva os contaminantes tornando uma ameaça para 

os ecossistemas costeiros. 

No ambiente de manguezal a água doce se mistura a água salgada e dessa mistura 

origina a água salobra, mantendo um gradiente superficial e subterrâneo dentro da floresta. O 

mangue recebe aporte de enxofre, manganês e magnésio, durante a maré cheia, além de ricas 

contribuições de ferro e cálcio das águas doces. Um fenômeno que ocorre durante a maré 

baixa e associado ao afloramento da água subterrânea é a presença das formas reduzidas de 

Manganês (Mn+2) e ferro (Fe+2), que em contato com o oxigênio atmosférico são oxidadas a 

Mn+4 e Fe+3 que fluem sobre o sedimento. Os fatores físico-químicos também são 

influenciados pelas águas doces do continente. Em períodos de pouca pluviosidade a água 

subterrânea do manguezal se encontra mais salina e com o pH mais básico e no período 

chuvoso, a salinidade diminui e o pH se torna mais ácido, devido a maior influência das águas 

doces do solo e superficial. Espécies associadas ao manguezal e sensíveis a salinidade que se 

desenvolvem em áreas próximas ao continente, sem influência das marés, marcam o 

predomínio das águas doces superficiais e subterrâneas. Nos manguezais a distribuição de 

espécies vegetais ocorre de acordo com o gradiente de salinidade e a mistura com a água 

doce, essa dinâmica hidrogeoquímica é frágil e ao sofrer alterações pode acarretar em 

mudanças físico-químicas na água subterrânea podendo modificar a distribuição das espécies 
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vegetais e consequentemente alterando a distribuição da fauna provocando um desequilíbrio 

no ecossistema (MOORE, 1999 apud BORGES et al., 2013; BARCELLOS, 2006; 

NIENCHESKI et al., 2007).  

Para Hem (1991), as concentrações de cloreto crescentes em águas subterrâneas 

podem demonstrar o começo de uma contaminação por água do mar ou prova definitiva em 

determinadas áreas, onde não existem outras fontes de contaminação salina. Algumas espécies 

presentes na água do mar podem ser utilizadas para identificar a intrusão salina. O magnésio 

está presente na água do mar em concentrações maiores do que o cálcio, logo, uma baixa 

razão Ca/Mg pode, ás vezes, ser um indicativo de uma frente de contaminação da água do 

mar. A presença do ânion sulfato na proporção semelhante à da água do mar, também pode 

ser um indicativo, porém as possíveis reações de troca catiônica e redução de sulfato que 

podem ocorrer com a entrada da água do mar nos aquíferos, no início da contaminação, fazem 

com que as proporções de cátions e ânions cheguem ao ponto de amostragem não muito 

diferentes de uma simples mistura água doce e água do mar. 

Os fatores principais que controlam a qualidade química da água subterrânea são a 

qualidade da água de recarga, tipo de aquífero, litologias percoladas, tempo de residência e no 

caso de aquíferos costeiros os efeitos relacionados à intrusão da cunha salina. É característico 

em ambiente costeiro, de modo geral, que as espécies iônicas Na+, Cl- e SO4
2- controlem a 

mineralização das águas subterrâneas, porque apresentam boa correlação linear positiva entre 

si, indicando origem comum e associada à água do mar, onde são espécies predominantes 

(HINDI et al., 2003). 

Presentes nas ilhas de Tinharé e Boipeba, as terras úmidas ou brejos desempenham 

importantes funções ambientais para a fauna local e migratória e como um retentor de água de 

chuva, criando reservas subterrâneas, além de funcionar como um filtro natural da matéria 

orgânica, metais, sulfatos e nitratos, impedindo-os de alcançar os recursos hídricos 

(DOMINGUEZ; CORRÊA-GOMES, 2011). 

 

4.5  PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA SUBTERRÂNEA        

 

A água é um ótimo solvente e quimicamente muito ativo, capaz de incorporar grandes 

quantidades de substâncias ao entrar em contato com os minerais constituintes dos solos e 

rochas, nos quais circula. As águas subterrâneas raramente são portadoras de características 
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estéticas e organolépticas perceptíveis, como cor, odor e sabor, a não ser o sabor decorrente 

de sais dissolvidos em quantidade excessiva. Os parâmetros físico-químicos interpretados 

nesse trabalho foram: condutividade elétrica, potencial hidrogeniônico, temperatura, sólidos 

totais dissolvidos, resíduo seco, turbidez, alcalinidade e salinidade.  

Relacionada diretamente aos sólidos totais dissolvidos (STD), a condutividade elétrica 

(CE) é a concentração de sais dissolvidos e ionizados presentes na água que a transformam 

num eletrólito capaz de conduzir corrente elétrica e, varia em função da temperatura.  Por 

conseguinte, a condutância elétrica específica é um indicador valioso da quantidade de 

material dissolvido em água. Quanto maior é a condutância, maior a mineralização da água. A 

unidade usada nas medidas de condutividade é o microsiemens por centímetro (µS cm-1) do 

Sistema Internacional de Unidades, adotado no Brasil.  

A temperatura da água influencia os parâmetros de potencial hidrogeniônico, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e, vários outros processos físicos, químicos e 

biológicos. As águas subterrâneas têm uma amplitude térmica pequena, isto é, sua 

temperatura normalmente não é influenciada pelas mudanças da temperatura atmosférica, com 

exceção dos aquíferos freáticos pouco profundos, onde a temperatura é um pouco superior à 

da superfície. Em profundidades maiores a temperatura da água é influenciada pelo grau 

geotérmico local (em média 1ºC a cada 30 m em média). A temperatura é um parâmetro 

importante para as interpretações geoquímicas, já que a interação entre os constituintes 

presentes na rocha e na água é variável em função da mesma (SILVA, 2009). 

O pH afeta significativamente o tratamento e o uso da água. O que ocasiona o pH é a 

dissociação natural de água e moléculas de ácidos e bases dissolvidos em água. É um 

parâmetro significativo no entendimento da hidrogeoquímica do sistema aquoso, já que este 

parâmetro pode ser modificado com a maior ou menor presença dos íons maiores na água 

(SILVA, 2009).   

 O pH das águas subterrâneas varia geralmente entre 5,5 e 8,5. O pH é uma função do 

gás carbônico e da alcalinidade da água. A alcalinidade é definida como a capacidade de uma 

água neutralizar ácidos, sendo uma consequência direta da presença e/ou ausência de 

carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos.  

Os íons bicarbonatos e carbonatos tornam a água subterrânea levemente alcalina e 

segundo Beato (1999), a decomposição da matéria orgânica vegetal presente nos sedimentos 

aluvionares, gera ácidos húmicos e fúlvicos, os quais, em solução, abaixam o pH.      
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De acordo com Kresic (2006), o potencial de oxirredução (Eh) é determinado pela 

presença ou ausência de oxigénio livre em águas subterrâneas e, em conjunto com a atividade 

de íons de hidrogênio (pH) as reações de redução e de oxidação desempenham um papel 

chave na solubilidade de várias substâncias iônicas. Além do sistema de recarga que fornece 

oxigênio as águas subterrâneas, no lençol freático, o oxigênio também é dissolvido 

diretamente do ar do solo, podendo ocorrer em águas subterrâneas de níveis mais profundos 

por difusão e dispersão de fluxo. A profundidade da zona de oxidação num aquífero varia 

muito com base nas condições hidrogeológicas e geoquímicas locais. 

O total de sólidos dissolvidos é uma medida da quantidade total de minerais 

dissolvidos na água e é, portanto, um parâmetro muito útil na avaliação da qualidade da água. 

Água que contenha menos de 500 mg / L é preferida para uso doméstico e para muitos 

processos industriais, porém seu limite aceito para a potabilidade é de 1000 mg/L. Como há 

uma relação de proporcionalidade entre o teor de sais dissolvidos e a condutividade elétrica, 

pode-se estimar o teor de sais pela medida de condutividade de uma água em uma dada 

temperatura, ou seja, o seu teor salino é aproximadamente dois terços do valor obtido para a 

condutividade (PEDROSA; CAETANO, 2002). 

A turbidez é a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar certa quantidade de 

água. Ela é causada por matérias sólidas em suspensão (silte, argila, colóides, matéria 

orgânica, etc.). A cor da água interfere negativamente na medida da turbidez devido à sua 

propriedade de absorver luz (CUSTODIO; LLAMAS, 1983). Os valores são expressos em 

Unidade Nefelométrica de Turbidez (UNT). Segundo a OMS (Organização Mundial da 

Saúde), o limite máximo de turbidez em água potável deve ser 5 UNT. As águas subterrâneas 

normalmente não apresentam problemas devido ao excesso de turbidez. Em alguns casos, 

águas ricas em íons Fe, podem apresentar uma elevação de sua turbidez quando entram em 

contato com o oxigênio do ar (PEDROSA et al., 2002). 

A salinidade é normalmente um indicador inorgânico chave da qualidade da água do 

solo para ecossistemas e suas espécies que o compõe (GALSSER et al., 2007), representa a 

quantidade total das espécies dissolvidas num determinado volume de água que podem ser 

precipitadas como sais (sólidos), originados na intemperização das rochas e solos (ROCHA et 

al., 2009).  

O resíduo seco (RS) consiste no peso dos sais evaporados para cada litro de água. Em 

uma análise química, a soma de todos os cátions, ânions e coloides subtraídos da metade da 

concentração do bicarbonato oferecem um valor aproximado da quantidade de resíduo seco.  
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4.5.1 Principais íons das águas subterrâneas 

 

Alguns constituintes iônicos são chamados de principais porque a sua soma representa 

a quase totalidade dos íons presentes em quase todas as águas subterrâneas e refletem não 

somente os substratos rochosos percolados, mas variam também o comportamento 

geoquímico dos compostos químicos envolvidos. Os constituintes iônicos principais são: 

sódio (Na+), potássio (K+), cálcio (Ca+2), magnésio (Mg+2), cloreto (Cl-), carbonato (CO3
-2) 

bicarbonato (HCO3
-) e sulfato (SO4

-2). A maior ou menor disponibilidade desses íons 

dissolvidos permite que se realize a classificação hidrogeoquímica das águas subterrâneas.  

 

4.5.2 Cátions Principais 

 

Sódio – O sódio é um metal alcalino abundante nas águas subterrâneas devido a ampla 

distribuição de seus minerais fonte e a instabilidade química dos mesmos, ocorrendo 

principalmente sob a forma de cloretos e suas principais fontes minerais são os feldspatos, 

feldspatóides, anfibólios e piroxênios, pouco resistentes aos processos intempéricos, 

principalmente os químicos. Segundo Hem (1991), quando o sódio está em solução, ele tende 

a permanecer nessas condições, não havendo reações de precipitação importantes que possam 

manter baixas as concentrações de sódio na água. A presença de sódio em aquíferos costeiros 

poderá estar relacionado a intrusão salina. 

Potássio - O potássio é um elemento abundante nas rochas e forma sais solúveis, 

masseu comportamento difere em muito ao do sódio. As reações químicas do íon potássio na 

água natural são difíceis de analisar com precisão, assim o potássio é agrupado ao sódio nos 

principais constituintes catiônicos das águas subterrâneas na elaboração dos resultados 

analíticos. O potássio é encontrado em baixas concentrações nas águas naturais e embora 

existam indícios de que fatores biológicos possam desempenhar um papel importante no 

controle de sua disponibilidade, os seguintes fatores são mais utilizados para explicar essa 

diferença em relação as concentrações de sódio: o elevado grau de estabilidade de seus 

minerais, difícil remoção nos processos de troca iônica e sua adsorção por argilominerais 

(KRESIC, 2006).  Sua ocorrência está relacionada a feldspatos potássicos, micas, leucitas, 

biotita além de carnalitas e silvinitas em evaporitos.  

Cálcio - O cálcio é o mais abundante dos metais alcalino-terrosos e é um dos 

principais constituintes de muitos minerais da rocha comum, além de ser um elemento 
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essencial para plantas e animais e um importante componente dos solutos na maior parte das 

águas naturais. As principais fontes de cálcio são os plagioclásios cálcicos, calcita, dolomita, 

aragonita, entre outros. A forma mais comum do cálcio nas rochas sedimentares é o carbonato 

e é pouco solúvel em água pura. O seu comportamento em sistemas aquosos naturais é 

geralmente regulado pela disponibilidade dos sólidos contendo cálcio mais solúveis, 

ocorrendo nas águas na forma de bicarbonato e sua solubilidade está em função da quantidade 

de gás carbônico dissolvido (HEM, 1991). 

Magnésio – O magnésio é um elemento essencial na nutrição de vegetais e animais. 

Em alguns aspectos, o magnésio tem efeitos semelhantes ao cálcio, como em sua contribuição 

para a dureza da água, apesar de ser mais solúvel e mais difícil de se precipitar (HEM, 1991). 

Seus minerais fonte são mais estáveis ao intemperismo, por isso seu teor nas águas 

subterrâneas é significativamente menor em relação ao cálcio. Em rochas carbonáticas o 

mineral dolomita é o principal fornecedor de magnésio.   

 

4.5.2.1  Ânions Principais 

 

Cloreto - o cloreto, em geral, é muito solúvel e estável, logo, uma vez dissolvido 

permanece em solução e dificilmente precipita. Os íons cloreto, significativamente, não 

entram em reações de oxidação ou redução, não formam complexos de soluto importantes 

com outros íons e não são adsorvidos em superfícies minerais, com exceção de extremas 

concentrações em águas naturais e têm nas rochas sedimentares uma importante fonte por 

meio da lixiviação de rochas evaporíticas, porém valores elevados normalmente podem 

indicar mistura da água salina em aquíferos costeiros ou poluição antropogênica (KRESIC, 

2006).  

Carbonato – a sua quantidade nas águas naturais está relacionada a função do pH e do 

gás carbônico dissolvido. A fonte de íon carbonato são as rochas calcárias, constituídas 

predominantemente de carbonato de cálcio, embora quase insolúvel pequena quantidade se 

dissolve em contato com água produzindo íons bicarbonatos.  

Bicarbonato – HCO3 - Produto da dissolução de rochas carbonáticas, principalmente 

calcita (CaC03) e dolomita (CaMg(C03)2), mediante uma reação de hidrólise, por águas 

contendo ácido carbônico e ácidos húmicos e fúlvicos presentes no solo. A predominância do 

bicarbonato sobre os outros ânions indica que a água não é de circulação regional com longos 

tempos de residência (CUSTODIO; LLAMAS, 1983). O gás carbônico (CO2) está presente no 
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solo e na água de diversas formas, seja carreado pelo ar e incorporado pela chuva, pela 

decomposição da matéria orgânica, incorporado na interface água e ar e também pode ser 

encontrado na água, no estado de carbonatos e bicarbonatos de metais alcalino e alcalino 

terrosos. O gás carbônico em contato com a água combina-se formando um ácido fraco, o 

ácido carbônico (H2CO3), ocasionado a queda do pH.  Entretanto, em áreas de rochas 

calcárias, o ácido carbônico reage com o meio carbonático formando os bicarbonatos 

(solúveis), que funcionam como uma solução tampão e com maior capacidade de manter um 

quadro mediano do pH (PÁDUA, 2002). Em águas naturais o bicarbonato predomina em 

faixas de pH entre 6 a 10.  

Sulfato – O enxofre, elemento essencial nos processos de vida de animais e vegetais, 

está amplamente distribuído na forma reduzida como sulfeto metálico e por meio das 

intempéries em contato com as águas é oxidado produzindo íons sulfatos, nas rochas ígneas e 

sedimentares, além da lixiviação dos compostos sulfatados (gipsita e anidrita) (HEM, 1991).   

Alguns elementos estão dissolvidos nas águas em concentrações inferiores a 1% em 

relação aos íons maiores e secundários, são os constituintes iônicos e traços e em águas 

contaminadas eles podem atingir altas concentrações. Neste estudo foram analisados os íons 

secundários e elementos traços: fluoreto, brometo, nitrito, nitrato, fosfato, amônio, estrôncio, 

bário, boro, alumínio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobre, zinco, arsênio, selênio, 

molibdênio, cádmio, antimônio e chumbo.  

 

4.6  DIAGRAMAS DE CLASSIFICAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA 

 

O diagrama trilinear de Piper (1944) (Figura 8) é comumente utilizado para a 

classificação das águas subterrâneas em função da porcentagem dos principais íons. Pelo 

agrupamento de Na+ + K+ em conjunto com Mg+2 e Ca+2, formam-se os três principais grupos 

dos cátions. Da mesma forma CO3 
-2 + HCO3

- são agrupados, formando com o Cl- e o SO4
-2 os 

três grupos principais dos ânions e todos são representados graficamente no diagrama de 

Piper. O campo central, a intersecção das projeções dos cátions e ânions, mostra o caráter 

químico da água. Em cada diagrama menor obtêm-se a classificação do tipo químico. Os dois 

triângulos invertidos em forma de campo são usados para representar a composição da água 

no que diz respeito a ambos os cátions e ânions (águas mistas). O ponto de cátions é projetado 

sobre o campo em forma de triângulo rotulado de magnésio e o ponto de ânions, marcado por 

sulfato.  
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Fácies hidroquímicas é um termo usado para descrever os corpos de água no solo, que 

diferem na sua composição química em função da litologia, cinética de solução e padrões de 

fluxo do aquífero e podem ser classificados com base nos seus caracteres químicos essenciais 

por meio do diagrama de Piper (FETTER, 1994). 

 

 

Figura 8 - Diagrama de Piper. 

 

O diagrama de Stiff é uma apresentação gráfica da análise química que consiste em 

um eixo vertical (zero) e quatro eixos horizontais paralelos, onde cátions são traçados a 

esquerda para cada eixo horizontal e ânions são representados a direita. Após plotar no gráfico 

os valores analisados, é formada uma figura geométrica de acordo com as concentrações 

identificando o tipo de água a partir de diferentes fontes, ressaltando variações temporais ou 

espaciais existentes.  

No diagrama de Schoeller (1955) as concentrações iônicas são traçadas num gráfico de 

escala logarítmica que possibilita avaliar as diferenças e semelhanças das composições de 

diferentes águas, bem como sua classificação quanto à potabilidade. 

Empregando os parâmetros físico-químicos no diagrama de Scatter podemos verificar 

uma possível correlação entre as variáveis físico-químicas e melhor entendimento do 

comportamento do ambiente de estudo. Se os gráficos formados mostrarem uma relação entre 

os dados analisados pode ser uma evidência de correlação entre causa e efeito. 

  



41 

  

 

 

5 ÁREA DE ESTUDO 

 

  A ilha de Boipeba consiste a área dessa pesquisa que juntamente com Tinharé e outras 

inúmeras ilhas menores fazem parte de um arquipélago no Estado da Bahia que em 1992 

passou a ser Área de Proteção Ambiental Estadual de Tinharé e Boipeba (Figura 9). O 

conjunto dessas ilhas constitui o município de Cairu sendo esse, o único município insular do 

Brasil, situado no litoral da microrregião Baixo Sul do Estado da Bahia. O arquipélago é um 

complexo ecossistema estuarino-marinho com alta potencialidade natural e vocação turística e 

sendo parte integrante da Costa do Dendê, assim denominada pelo Governo do Estado da 

Bahia para planejamento turístico. A ilha de Boipeba tem uma extensão de 90 Km2 e 

população estimada em 3.000 habitantes, divididos entre a vila de Velha Boipeba e os 

povoados de São Sebastião (Cova da Onça), Moreré, entre outros menores e fazendas. O 

povoado de São Sebastião está situado dentro da área de estudo. 

 

Figura 9 - Ilhas de Tinharé e Boipeba e localização de São Sebastião da Cova da Onça e Morro de São Paulo. 

Fonte: Adaptado da base de dados da COMPANHIA DE PESQUISAS DE RECURSOS MINERAIS - CPRM e 

IBGE. 
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5.1  CLIMA 

 

         Os dados sobre a climatologia da ilha de Boipeba foram baseados em estações de áreas 

próximas e estudos sobre a região costeira da Bahia. Inserida numa zona considerada a mais 

úmida do litoral Sul do Estado, a área de estudo apresenta regime pluviométrico regular com 

chuvas abundantes em todos os meses e totais anuais acima de 1700 mm, podendo superar 

1900 mm, ocorrendo em média 150 a 200 dias de precipitações elevadas por ano. O período 

de maior índice pluviométrico ocorre entre os meses de março a agosto e certa redução entre 

setembro a fevereiro. Sem uma estação seca definida a área da ilha e região localiza-se, 

segundo o método Köppen adaptado ao Brasil, numa faixa de Clima Tropical Costeiro, 

caracterizado como úmido e quente.  

         A média anual de temperatura é de 24,6°C. As médias máximas variam em torno de 

31,2°C, em março e 27,6°C, em julho e as mínimas oscilam de 24,4°C, em março, a 19,4°C 

em agosto. Não há diferenças notáveis entre as estações, fato evidenciado pela amplitude 

térmica anual que não ultrapassa 8,5°C.  

         Localmente a temperatura pode ser influenciada por diversos fatores como a 

geomorfologia, altitude, cobertura vegetal e os padrões de circulação atmosférica, e esse 

último fator, influencia a pluviosidade, insolação e nebulosidade, pois estão associados a 

frentes frias oceânicas com progressão no litoral e brisas marítimas e terrestres e aos ventos 

Alísios de SE.  Por se tratar de uma área inserida na zona litorânea, a umidade relativa média 

anual varia entre 80 e 90%. (CONDER-CRA-CPRM, 1995; ROCHA et al., 1982; GRAEL 

AMBIENTAL, 2013).  

         Para uma melhor observação dos níveis pluviométricos da área, o gráfico da Figura 10 

apresenta os valores da série histórica (1965 – 2015) da estação Aratuípe – 1339020, que 

através dos dados disponibilizados na página da Hidroweb, de responsabilidade da Agência 

Nacional de Águas e operada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, se encontra 

mais próxima da ilha. 
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Figura 10 - Série histórica da precipitação da Estação Aratuípe (1965-2015). 

Fonte: ANA, 2016. 

 

5.2  VEGETAÇÃO E ECOSSISTEMAS PRESENTES 

 

Na ilha a vegetação de floresta ombrófila (Mata Atlântica) densa encontra-se em 

estágios avançado inicial, e médio/avançado de regeneração, sendo este último em maior 

proporção, mussunungas conservadas, brejos, além de manguezais, coqueirais, savana de 

mangaba e vegetação de restinga arbórea, arbustiva e herbácea em estágios médio/avançado 

de recuperação, predominando nos terraços marinhos do quaternário.  

As mussunungas são ecossistemas raros, ameaçados de extinção, que ocorrem em meio 

à paisagem de Floresta Atlântica dos tabuleiros de rochas sedimentares. A peculiaridade do 

ambiente das mussunungas se deve ao solo que se formou por um processo de podsolização 

no qual a argila e silte foram hidrolisados por ação contínua de clima consistentemente úmido 

e quente, durante milhões de anos (MEIRA-NETO, 2012). 

A presença de extensos manguezais na ilha como minimizadores dos fenômenos 

erosivos, retentor de material em suspensão, elemento estabilizador das ilhas e do equilíbrio 

físico e biológico, fazem desse ecossistema um recurso econômico para manutenção de vida 

de parte da população local (PELLEGRINI, 2010). Destacando-se na ilha de Boipeba o 

manguezal do rio Catu.  

Os recifes de corais, outro importante ecossistema costeiro da ilha, são constituídos 

por uma fauna coralina com muitas espécies endêmicas e protegem a costa da ação das ondas, 
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produzem matéria orgânica e reciclam nutrientes beneficiando inúmeras espécies marinhas e 

devido a sua presença as praias apresentam sedimentos ricos em material bioclástico (SILVA 

et al., 2009). E como descritos nos estudos de Pellegrini (2010) e Silva et al. (2009), há uma 

associação direta e indireta dos mangues com os recifes de corais na ilha, sendo uma delas a 

utilização dos recifes como substratos para os mangues, principalmente na Ponta dos 

Castelhanos, local em que ocorre a desova de tartarugas e é um dos mais bem conservados do 

arquipélago. 

Adjacentes às praias e recifes, encontramos em alguns locais prados da fanerógama 

Halodule Wrigthii sobre um substrato de sedimento fino, principalmente na Baía da Cova da 

Onça, maior sítio pesqueiro dos ecossistemas marinhos costeiros da APA (CONDER, 1998). 

Existe uma diversificada fauna - aves, répteis, anfíbios, moluscos, crustáceos, peixes 

ósseos e cartilaginosos e mamíferos – associada aos ecossistemas que pontuam a ilha 

(OLIVEIRA, 2013). 

A vegetação é de fundamental importância como um meio de reter a água no solo, pois 

controla a maior ou menor quantidade de água que se infiltra e essa parcela vai garantir as 

vazões das nascentes, dos poços e a perenidade dos corpos de água superficial (HELLER et 

al., 2006).  

Além da importância da água subterrânea para os mananciais superficiais, a sua 

interação com áreas estuarinas, mangues e áreas costeiras se dá pela contribuição de 

nutrientes para a biodiversidade local (CABRAL, 2004). 

Todos os ecossistemas da ilha dependem da água subterrânea e esta da proteção dos 

ecossistemas para sua manutenção. A preservação dos ecossistemas, com o uso e ocupação 

adequados do solo, está diretamente ligada à qualidade e quantidade da água subterrânea na 

ilha. 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA  

 

5.3.1 Geologia regional 

 

A área de estudo está inserida na Bacia de Camamu pertencente ao conjunto das bacias 

sedimentares da margem leste brasileira. Situa-se na porção Centro/Sul da costa do Estado da 

Bahia entre os paralelos 13° e 14° Sul e teve sua gênese associada aos eventos distensivos, 
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que culminaram com a ruptura do supercontinente Gondwana e a consequente abertura do 

Oceano Atlântico. O embasamento cristalino é constituído pelas rochas gnáissicas do cinturão 

Proterozóico do Leste da Bahia do Cráton de São Francisco (ANP, 2015).  

Ao Norte, seu limite com as bacias do Recôncavo e Jacuípe é dado pela Falha da 

Barra, uma importante feição regional que corta a bacia na direção Leste-Oeste. Ao Sul, o 

limite é apenas geográfico com a Bacia de Almada, já que não existe uma feição geológica1 

expressiva que as delimite, somente particularidades estratigráficas, destacando-se na Bacia 

de Camamu o papel subordinado da sequência evaporítica. Está limitada a Oeste pelo sistema 

de falhas de Maragogipe que separa as rochas sedimentares das rochas granulíticas e a Leste a 

bacia estende-se até o limite com a crosta oceânica (Figura 11). O registro sedimentar da 

Bacia de Camamu apresenta sequências que compreendem os sedimentos jurássicos de uma 

fase pré-rifte, evoluindo para as sequências de preenchimento dos riftes eocretáceos e 

culminado com a sedimentação marinha (CAIXETA et al., 2007).  

 

                                                 

1 Alguns autores referem-se ao Alto do Itacaré como um limite (em terra) entre a Bacia de Camamu e 

Almada. 
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Figura 11 - Localização da bacia de Camamu.  

Fonte: FUNDAÇÃO PALEONTOLÓGICA PHOENIX, 2003. 
 

Na sequência Paleozoica houve um estiramento litosférico, gerando uma ampla 

sinéclise na qual se registram sedimentos marinhos da Formação Afligidos (Permiano), com 

seções basal areno-evaporítica e superior pelítica (MORHIAK, 2003). Na fase pré-rifte, ao 

final do Permiano, sobre a formação Afligidos foram depositados sedimentos do Neojurássico 

e do Eocretáceo correspondentes ao Grupo Brotas (sedimentos clásticos arenosos e folhelhos), 

representado pelo agrupamento dos sedimentos flúvio-lacustres das formações Aliança, Sergi 

e Itaípe (NETTO, 1994).   
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Na fase rifte ocorreu a megassequência sinrifte, caracterizada por uma espessa 

sequência alúvio-flúvio-deltaica-lacustre composta basicamente de folhelhos e arenitos do 

Eocretáceo, associados ás formações Morro do Barro e Rio das Contas e a megassequência 

transicional, que marca as primeiras incursões marinha encerrando a fase rifte na bacia, em 

clima árido de idade Aptiana, quando se depositaram os evaporitos, carbonatos e 

siliciclásticos da formação Taipus-Mirim que subdivide-se nos membros Serinhaém e 

Igrapiúna (MOHRIAK, 2003). O membro Serinhaém foi caracterizado por Netto et al. (1994) 

como arenito muito fino e folhelho síltico, micáceo, carbonoso e para o topo da formação 

Taipus-Mirim, o membro Igrapiúna apresentou calcários dolomíticos, folhelhos e evaporitos, 

principalmente a anidrita.  

A ocorrência da formação Taipus-Mirim foi mapeada nas ilhas de Boipeba, Grande e 

Pequena, comumente recoberta por sedimentos dos períodos Neógeno e Quaternário (BORN, 

2009). 

A megassequência pós-rifte ou marinha é caracterizada por uma fase transgressiva e 

uma fase regressiva. Com o estabelecimento de um mar raso (Albiano), formou-se uma 

plataforma carbonática, com a deposição da Formação Algodões (MOHRIAK, 2003).  

A formação Algodões subdivide-se nos membros Germânia, caracterizado por 

calcarenito e calcirrudito oolítico e pisolítico, em parte dolomitizado, com ocorrência 

subordinada de arenitos nas áreas proximais e o Membro Quiepe formado por calcilutitos e 

margas com foraminíferos planctônicos (NETTO et al., 1994). O Grupo Camamu conjuga as 

formações Taipu-Mirim e Algodões. Esta formação aflora na ilha de Boipeba, Grande, Ponta 

do Mutá e as margens do estuário de Maraú, na Baía de Camamu (BORN, 2009).  

A partir do Turoniano, teria sido implantado um oceano aberto, onde se depositaram 

os sedimentos finos de talude da Formação Urucutuca (folhelhos e turbiditos arenosos) e a 

partir do Oligoceno Inferior, a sedimentação assume o caráter regressivo representado pelas 

formações Rio Doce e Caravelas. A fisiografia atual da Bacia de Camamu é composta pelos 

sedimentos de praia e aluviões do Pleistoceno e Holoceno (     Figura 12), compostas 

de areias e argilas da planície de inundação dos rios Jiquiriçá e Jaguaripe, bem como 

depósitos da foz desses rios (CAIXETA et al., 2007).  
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       Figura 12 - Principais unidades geológicas na APA de Tinharé e Boipeba.  

     Fonte: Modificado de BARBOSA; DOMINGUEZ, 1996 apud GONÇALVES, 2010. 

 

5.3.2 Geologia local 

 

A ilha de Boipeba está inserida no contexto geológico da Bacia de Camamu, que 

estruturalmente se divide em três compartimentos de orientação geral NNE-SSW: a 

Plataforma do Jequiriçá, o Patamar de Boipeba e o Baixo da Costa.  No compartimento 

Patamar de Boipeba as rochas que se acumularam estão bem expostas na ilha de Boipeba, 

onde os sedimentos transicionais/marinhos rasos do Cretáceo, constituídos pelas formações 

Taipus-Mirim e Algodões do grupo Camamu, sobrepõem-se discordantemente sobre as 

rochas sedimentares do Grupo Brotas (formações Aliança, Sergi e Itaípe) de idade Jurássica, 

registrando o limite oeste da sedimentação marinha contemporânea da abertura do Atlântico 

Sul (NETTO; RAGAGNIN, 1990; DOMINGUEZ; CORRÊA-GOMES, 2011). As falésias de 

arenitos e carbonatos, diferenciam-se das demais zonas costeiras do Estado da Bahia e servem 

de fixação para os recifes de corais e algas em diversos pontos da costa.  
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Lima et al. (1986) em pesquisa referente a prospecção de calcário, fez observações 

sobre a geologia e geomorfologia da região da ilha de Boipeba, nas proximidades de São 

Sebastião (Cova da Onça), e identificou dunas pleistocênicas e sedimentos cretáceos como a 

formação Algodões, recobertos por sedimentos quaternários. A geologia da área apresenta-se 

predominantemente carbonática com níveis dolomitizados, calcário micrítico e muito 

fossilíferos (bioclástico) e localmente mostrando intercalações de arenitos e siltitos calcíferos.  

 Mais ao centro da ilha há o predomínio de arenito amarelo, muito fino a fino, muito 

friável, argiloso da formação Sergi, e raríssimos arenitos vermelhos da formação Aliança 

(CONDER-CRA-CPRM, 1985). 

O projeto RADAMBRASIL (1981), cita a Formação Algodões como sendo 

constituída de carbonatos e folhelhos, distribuindo-se na base com carbonatos dolomitos 

muito fossíliferos, na parte mediana com calcário argiloso variando para folhelhos calcíferos e 

na parte superior os calcários são oolíticos e pisolíticos passando para calcoarenitos e 

folhelhos calcíferos. A formação Algodões encontra-se depositada discordantemente sobre 

intercalações de conglomerados, arenitos, evaporitos e folhelhos da Formação Taipus-Mirim e 

não possui nenhuma relação visível de contato com a formação Urutuca que não foi 

encontrada na ilha. 

Pesquisa de prospecção de rochas oleígenas e baritas com levantamentos geofísicos 

terrestres na Bacia de Camamu desenvolvidos por Tesh et al. 1976 apresentaram uma coluna 

estratigráfica para a área com base em afloramentos e dados de subsuperfície, principalmente 

de poços perfurados pela Companhia de Engenharia Rural da Bahia – CERB, do Serviço 

Geológico e Mineralógico do Brasil – SGMB e da Petrobrás, detalhando as formações juro-

cretácicas, neógenas e sedimentos quaternários. Além dos seus objetivos, os autores fizeram 

menção sobre ocorrências de sílex, gipsita, ilmenita, dolomitos e calcários na bacia 

(CONDER-CRA-CPRM-1995). 

O período Quaternário foi marcado por grandes variações climáticas e do nível dos 

oceanos que formaram os depósitos sedimentares cobertos por cordões litorâneos, 

encontrados ao longo da costa do Estado da Bahia. Martin et al. (1980) dividiram esses 

sedimentos em dois grandes tipos: a) depósitos marinhos, deixados por grandes episódios 

transgressivos (Holoceno); b) depósitos continentais, ligados a mudanças c1imáticas que 

tiveram lugar durante os períodos regressivos (Pleistoceno).  

Na coluna estratigráfica apresentada pelo CPRM (Figura 13) para a geologia da APA 

de Tinharé e Boipeba, a formação Barreiras encontra-se sobreposta a formação Algodões, 
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entretanto, a formação Barreiras ocorre em Morro de São Paulo (Norte da APA) em colinas e 

morros isolados acima de cotas entre 55 e 60m, em discordância angular com a formação 

Sergi e em falésias próximas a mesma localidade. Essa formação foi muito erodida sendo 

muito importante para a compreensão da evolução de grande parte do litoral do país, mas 

insignificante para a área de estudo. 

 

 

Figura 13 - Coluna estratigráfica da APA de Tinharé e Boipeba.  

Fonte: Convênio CONDER/CRA-CPRM, 1995. 
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Nas ilhas de Tinharé e Boipeba os Terraços Marinhos Pleistocênicos, Terraços 

Marinhos Holocênicos, Depósitos de Mangue e os Recifes Coralinos são representantes dos 

depósitos quaternários. Os Terraços Marinhos Holocênicos ocorrem com maior frequência 

que os Terraços Marinhos Pleistocênicos, podendo ser observados em Boipeba nas praias de 

Cueira, Moreré, Bainema, Ponta dos Castelhanos e São Sebastião (Cova da Onça) 

(GONÇALVES, 2010). 

De acordo com a compartimentação apresentada do Projeto Radambrasil (1981) 

distingue-se duas grandes unidades, a baixada litorânea, incluída no domínio das bacias e 

coberturas sedimentares e as planícies marinhas e fluviomarinhas, incluídas na região das 

planícies litorâneas, domínio dos depósitos sedimentares (Figura 14). As depressões 

interplanálticas desenvolvidas em rochas granulíticas, fora da APA de Tinharé e Boipeba, foi 

acrescentada para uma visualização espaço-temporal adequada. A falha de Maragogipe 

(representada de forma simplificada) demarca o limite da cobertura mesozoica da Bacia de 

Camamu com o embasamento pré-cambriano, a Oeste (CONDER-CRA-CPRM, 1995). 

 

Figura 14 - Bloco esquemático da APA de Tinharé e Boipeba, conforme compartimentação do Projeto 

RADAMBRASIL (1981).  

Fonte: Convênio CONDER-CRA-CPRM, 1995. 

 

 



52 

  

 

 

5.4  HIDROGEOLOGIA 

 

No diagnóstico da vulnerabilidade natural do relatório sobre o Zoneamento Ecológico-

Econômico (ZEE), relativo ao Plano de Desenvolvimento Sustentável da Bahia (PSD), a bacia 

de Camamu foi incluída na Macrorregião Litoral Sul e no Domínio Bacia Sedimentar, que 

apresentou potencialidade hidrogeológica alta a muito alta, devido às suas litologias e 

espessuras. Inclui as principais unidades aquíferas da bacia (Grupo Camamu e o Grupo 

Brotas), onde predominam arenitos finos/médios/grossos, localmente conglomeráticos; 

siltitos, folhelhos, argilitos e conglomerados que ocorrem de uma forma mais ou menos 

subordinada. Em relação à potencialidade de contaminação, os sedimentos arenosos costeiros 

dessa região obtiveram um resultado de médio a alto. A capacidade de contaminação das 

águas subterrâneas corresponde à susceptibilidade geológica de contaminação por substâncias 

tóxicas, as quais podem atingir o aquífero principalmente pelo processo de lixiviação (ZEE-

BAHIA, 2014).   

O Projeto Radambrasil (1999), fez uma avaliação do potencial dos recursos hídricos 

na Bacia Hidrográfica do Rio Jiquiriçá e conjugadas, optando por agregar várias pequenas 

bacias e suas áreas costeiras, incluindo a ilha de Boipeba. Os sedimentos presentes na ilha 

formam um sistema aquífero livre, com características de permeabilidade extremamente 

variável em função da grande heterogeneidade litológica. Nos depósitos aluvionares do 

Holoceno, o nível estático é próximo a superfície do terreno, requerendo cuidados constantes 

quanto ao desequilíbrio da interface água doce/água salgada e na Formação Algodões a 

poropermeabilidade é baixa, com potencial hidrogeológico médio a fraco. As demais 

formações, Aliança, Sergi e Taipus-Mirim, apresentam boa poropermeabilidade e potencial 

hidrogeológico bom. 

Com base em levantamentos geológicos e litológicos na APA de Tinharé e Boipeba, a 

CPRM (1994) identificou três tipos de aquíferos sedimentares livres apresentando 

confinamentos localizados.  

 

 Sistema Aquífero Terraços Marinhos, denominado de aquífero 1 pela CPRM, é 

constituído essencialmente de areias quartzosas finas a muito finas, com 

estratificação plano paralela de baixo ângulo, lineamentos em geral fortes, 

finamente espaçados e presença de conchas, com espessura média variando de 

3,0 a 7,0 m, podendo alcançar 10 m localmente, contendo água ligeiramente 
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salina. Estende-se na porção litorânea leste da ilha de Boipeba no sentido norte-

sul.  

 Sistema Aquífero Terraços Flúvio-Marinhos (aquífero 2) que ocorre na porção 

norte da Ilha de Boipeba e localmente na porção central formada por arenitos 

finos a muito finos, com níveis conglomeráticos, matriz argilosa contendo óxido 

de ferro e matéria orgânica finamente disseminada e em superfície areia 

inconsolidada. A espessura está em torno de 10 m. Este aquífero está fora da área 

de coleta realizada em 2012.  

 Sistema Aquífero Arenito (aquífero 3) possui litologia de arenitos finos a 

muito finos, muito friável, com estratificação plano paralelo, apresentando 

níveis argilosos e sua espessura pode superar os 40,0 m. Há inúmeras fontes 

nessa área, que se estende da porção central da ilha de Boipeba até a porção 

sudoeste em direção ao rio dos Patos. 

 

No levantamento hidrogeológico do CPRM (1995) foram mapeadas as litologias 

pertinentes aos terraços marinhos do Holoceno quaternário (aquífero 1), a formação Sergi do 

Jurássico superior (aquífero 3), entretanto, para uma caracterização 

hidrogeológica/hidrogeoquímica é necessário citar a litologia da formação Algodões do 

Cretáceo, a formação Taipus-Mirim (sotoposta e localmente subaflorante), as dunas do 

Pleistoceno, os baixios costeiros e o sistema manguezal presentes à área de estudo conforme 

perfil da Figura 15. 

 

 

 

Figura 15 - Superposição local das unidades litoestatigráficas da parte Sul da Ilha de Boipeba.  

   Fonte: Adaptado de CONDER-CRA-CPRM, 1995. 
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Para a confecção do mapa hidrogeológico da ilha de Boipeba (                  Figura 16) 

foram acrescentadas as outras unidades aquíferas encontradas na área de estudo: 

 

 Formação Algodões (Cretáceo) → conjuga com a Formação Taipus-Mirim, o 

Grupo Camamu. Ocorre no litoral de Boipeba, nas proximidades da localidade 

de São Sebastião (Cova da Onça), acompanhando a escarpa de linha de falha, 

com orientação NE-SW, que limita a planície costeira. Na área a unidade 

apresenta-se como: Carbonatos com níveis dolomitizados, silicificados, 

recristalizados, oolíticos, pisolíticos, micrítico, muito fossilífero 

(bioclástico), localmente mostrando intercalações de arenitos e siltitos 

calcíferos; 

 

 Formação Taipus-Mirim (Cretáceo) → ocorre sotoposta a formação Algodões 

e localmente subaflorante nos mangues e praias. Na área apresenta-se como: 

Intercalações de conglomerados de composição variada com gradações 

para arenitos, folhelhos betuminosos, evaporitos (anidrita/halita) e 

dolomito;  

 

 Dunas (Pleistoceno) → Área de recarga privilegiada de aquíferos e preservação 

permanente. Areias eólicas finas esbranquiçadas, localmente com seixos e 

grânulos esparsamente distribuídos; 

 

 Mangues (Holoceno) → Aquitardo. Corresponde aos sedimentos que se 

acumularam em associação com os mangues atuais. Ocorrem ao longo de 

estuários, canais de maré e costas protegidas. Apresentam-se como: Argilas e 

siltes fétidos, ricos em matéria orgânica e ocorrência de fina crosta salino 

– ferruginosa.  
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                  Figura 16 - Mapa hidrogeológico da Ilha de Boipeba.  

                  Fonte: Modificado de CONDER-CRA-CPRM, 1995. 

 

5.5  PEDOLOGIA   

 

O solo das ilhas de Boipeba e Tinharé foram subdivididos em dois grandes 

agrupamentos, representados pelos “Solos das Terras Altas”, com tabuleiros e colinas antigas, 

e “Solos das Planícies Costeiras”, de idades mais recentes.  

Solo das Terras Altas: 

 Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e Plintossolo Álico 

Ocorrem nas partes central e oeste da ilha de Boipeba, destacam-se por apresentarem 

texturas média e argilosa originado de sedimentos de granulometria fina da Formação Sergi. 

São solos de baixa fertilidade e geralmente profundos. Apresentam horizonte A moderado de 
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textura média, que transiciona de forma gradual ou abrupta para o horizonte B textural, com 

saturação de alumínio superior a 50%, textura argilosa, cores amareladas e amarelo-

avermelhadas.  Esses solos são muito susceptíveis aos processos erosivos. Ocorrendo em 

pequenas áreas a oeste, o Plintossolo Álico, de textura argilosa é derivado da mesma 

formação.  

 Areia Quartzosa Álica   

Ocorre na metade norte da ilha de Tinharé e na metade sul da ilha de Boipeba, sob 

relevo ondulado e forte ondulado, relacionado aos sedimentos de granulometria arenosa da 

Formação Sergi, eventualmente apresentando cobertura de dunas com vegetação. Esses solos 

são essencialmente quartzosos, profundos, excessivamente drenados e pouco férteis. São 

extremamente susceptíveis aos processos erosivos, devido à granulometria, com teores de 

areia superiores a 80-85%.  

Solos das Planícies Costeiras 

 Podzol Hidromórfico 

Ocorre com bastante frequência, situado em áreas correspondentes aos terraços 

marinhos e fluviomarinhos do Quaternário, sob relevo plano de textura arenosa, pobres em 

nutrientes; sendo frequente a ocorrência de uma camada subsuperficial, endurecida por 

colóides orgânicos e óxidos de ferro, susceptíveis à erosão. 

 Solos orgânicos distróficos    

Solos de constituição orgânica, sediados em ambientes permanentemente encharcados, 

sob condição de relevo deprimido, com cotas superficiais em torno de 4m. Formam-se pela 

progressiva acumulação de resíduos vegetais que se decompõem (material turfoso) (ROCHA 

et al., 1983).  

 Areia quartzosa marinha hidromórfica distrófica 

Compreende solos minerais, de constituição arenoquartzosa, hidromórficos, 

profundos. Essa classe está entre as mais frequentes da área. Correspondente a antigos 

cordões litorâneos, situados nas partes leste e sudeste da ilha. Ocorrem associados, como 

segundo componente, aos Podzóis Hidromórficos e aos Solos Orgânicos, nas porções 

interiores das ilhas e apresentam riscos de erosão eólica quando sem cobertura vegetal. 

 Areia bioclástica marinha hidromórfica eutrófica 

       Esses solos são constituídos por bioclastos de origem marinha, arenosos, 

hidromórficos, profundos e moderadamente profundos. Apesar de eutróficos, esses solos são 
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de baixa fertilidade, possuindo limitada soma de bases trocáveis e ocorrência eventual de 

salinidade e sodicidade em profundidade.  Ocorre em terraços marinhos a leste e sudeste da 

ilha. 

             

5.6  ASPECTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL 

 

            As ilhas de Tinharé e Boipeba, além de polo turístico da Bahia vêm se destacando 

também pelo seu potencial de petróleo e gás em águas rasas, onde a 30 km de distância da 

costa, em frente a ilha de Tinharé, o consórcio Petrobrás, Queiroz Galvão e Petroserv explora 

gás no campo de Manati2 (ROCHA, 2010).    

           Os ricos ecossistemas que envolvem as ilhas são importantes para a subsistência dos 

povoados tradicionais, a pesca artesanal e os recursos pesqueiros são a base da sustentação da 

economia local. O aumento da atividade turística de forma desordenada contribui para o 

surgimento de impactos negativos aos ecossistemas, comprometendo a capacidade 

reprodutiva dos recursos pesqueiros, e a sobrevivências das comunidades tradicionais que 

habitam o entorno dos manguezais e estuários (OLIVEIRA, 2013).  

           Além da pesca, os habitantes da APA desenvolvem outras atividades econômicas 

como: a agricultura de subsistência, extrativismo vegetal de coco, piaçava e dendê, artesanato 

e atividades ligadas ao turismo (PELLEGRINI, 2010). 

           A atividade pesqueira, antes principal atividade econômica da APA, devido a fatores 

como: a redução do pescado e o desinteresse das novas gerações deu lugar aos diversos 

serviços demandados pelo crescimento do setor turístico, que também interfere na cultura e 

costumes tradicionais diante da adequação aos padrões de origem dos visitantes (ROCHA, 

2010). 

           Empregos de caráter informal surgem juntos com a sazonalidade do turismo, deixando 

muitos desempregados ao final da alta estação, enquanto uma minoria volta à pesca artesanal.  

A especulação imobiliária, outro impacto negativo proveniente do turismo, aumenta a procura 

por terras próximas às praias e núcleos urbanos estimulando os habitantes das ilhas a 

venderem suas propriedades sem a real valorização praticada pelo mercado, impossibilitando-

                                                 

2 O campo de Manati é o principal campo da bacia de Camamu e entrou em produção em 2007, 

tornando-se um dos principais campos de gás natural não associado em produção no Brasil. O campo 

conta com produção média diária de 5,5 Mm3 de gás natural. (AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, 2015).  
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os de comprar outra propriedade similar e os forçando a migrar para as áreas periféricas, 

criando loteamentos clandestinos e desmatamento do bioma de Mata Atlântica (OLIVEIRA, 

2013). 

          Gulberg (2008) listou os problemas já existentes na APA que se agravaram pelo 

aumento do turismo de massa:  

 A deposição de lixos em áreas como manguezais, encostas, próximos a córregos e em 

áreas abertas (normalmente próximas ao povoado de origem). Em Morro de São 

Paulo, Gamboa e Guarapuá são despejados em aterros comuns, possivelmente 

contaminando o lençol freático. Em Boipeba e Moreré na época de chuvas, o chorume 

escorre para o córrego nas proximidades; 

 Falta de ordenamento urbano, caracterizado por construções que não respeitam as 

condições ambientais, invadindo manguezais, zonas da orla, rios e desmatando áreas 

impróprias, agravando os problemas relacionados a erosão e retirada de areia para 

construção; 

 Extração ilegal de madeira, diminuindo as áreas de floresta ombrófila, para diversos 

fins; 

 Pesca predatória (principalmente por embarcações de outros municípios) e desrespeito 

às leis que proíbem a pesca em períodos de reprodução e a captura de espécies 

ameaçadas de extinção. A destruição dos manguezais e recifes por tráfego marítimo e 

a intensa produção pesqueira também são incentivados pelo turismo. A ilha de 

Tinharé, mais urbanizada e com turismo mais intenso (Morro de São Paulo), requisita 

e pressiona os recursos pesqueiros de Boipeba; 

 Falta de saneamento básico, comprometendo solo, mar, estuários e riachos e a falta de 

água no verão ocasionada pela demanda turística por este recurso. 

             É praticamente inexistente uma fiscalização ambiental para coibir estes e outros danos 

ambientais na APA, o que incentiva a prática de infrações.  

            A infraestrutura da APA não suporta o turismo de massa da alta estação com 

consequentes impactos para o meio ambiente local, todos relacionados, sobretudo, ao 

crescimento desordenado do solo, falta de saneamento básico e à deficiência dos serviços de 

energia, saúde e educação (CONDER, 1998).  

            Alencar (2011) observou que se estabeleceram tensões entre a atividade de exploração 

de gás e a tradição pesqueira na ilha de Boipeba, não por contaminação (ainda sem registro de 
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aferição), mas no âmbito das relações sociais, econômicas e políticas, relacionadas a 

apropriação da natureza, dos recursos financeiros e das estruturas do poder.   
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6 MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.1 LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS 

 

Primeiramente, foram realizados levantamentos de dados secundários das 

características físicas da área de estudos envolvendo dados geológicos, climatológicos, 

pedológicos e socioeconômicos. Dados do levantamento hidrogeológico realizados em 

Tinharé e Boipeba em agosto de 1994, totalizando 24 pontos de coleta, também foram 

considerados na análise e interpretação desta dissertação (Figura 17). A tabela 1 apresenta as 

informações desses pontos. 
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Tabela 1 - Informações sobre os pontos de coletas da CPRM em 1994 

Pontos Coordenadas Tipo Sistema Geologia 

Dominante* 

Descrição 

C-1 - Cacimba Aq. Terraços 

Flúvio Marinhos 

Arenito argilo-

ferruginoso 
Canavieiras 

C-2 - Cacimba Aq. Terraços 

Marinhos Areias 

Velha Boipeba/Rua 

Nova 

C-3 - Cacimba Aq. Arenito  Arenito friável Galeão 

C-4 - Fonte Aq. Arenito Arenito friável Morro de São Paulo 

C-5 - Fonte Aq. Arenito Arenito friável Morro de São Paulo 

C-6 - Fonte Aq. Arenito Arenito friável Gamboa 

C-7 - Fonte Aq. Arenito Arenito friável São Sebastião 

C-8 - Cacimba Aq. Terraços 

Flúvio Marinhos 

Arenito argilo-

ferruginoso 
Garapuã 

C-9 - Cacimba Aq. Terraços 

Marinhos Areias 
Fazenda Pontal 

C-10 - Cacimba Aq. Terraços 

Marinhos Areias 
Fazenda Pontal 

C-11 - Cacimba Aq. Terraços 

Marinhos Areias 
Fazenda Oriente 

C-12 - Cacimba Aq. Terraços 

Marinhos Areias 
Garapuã 

C-13 - Cacimba Aq. Terraços 

Marinhos Areias 
Fazenda Mirim 

C-14 - Fonte Aq. Arenito Arenito friável Fazenda Caeira 

C-15 - Poço 

Ponteira 

Aq. Terraços 

Marinhos Areias 

Fazenda Gamboa 

C-16 - Cacimba Aq. Arenito Arenito friável Galeão 

C-17 - 
Fonte 

Aq. Terraços 

Flúvio Marinhos 

Arenito argilo-

ferruginoso 
Boipeba 

C-18 - 
Fonte 

Aq. Terraços 

Flúvio Marinhos 

Arenito argilo-

ferruginoso 
Faz.Laranjeira 

C-19 - Fonte Aq. Terraços 

Flúvio Marinhos 

Arenito argilo-

ferruginoso 
Fazenda Estiva 

C-20 - Fonte Aq. Terraços 

Flúvio Marinhos 
Arenito argilo-

ferruginoso 

Fonte S. Sebastião 

C-21 - Fonte Aq. Terraços 

Marinhos Areias 
Morerê/Levada 

C-22 - Fonte Aq. Terraços 

Marinhos Areias 
Morerê/Outeiro 

C-23 - Fonte Aq. Terraços 

Flúvio Marinhos 

Arenito argilo-

ferruginoso 
Faz. Salinas 

C-24 - Fonte Aq. Terraços 

Flúvio Marinhos 

Arenito argilo-

ferruginoso 
Faz. Calixto 
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Figura 17 - Localização dos pontos de coleta de Tinharé e Boipeba realizados pela CPRM em 1994. 
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6.2  PONTOS DE AMOSTRAGENS 

 

Em setembro de 2012 foi realizada uma campanha de coleta de água subterrânea nos 

principais pontos de abastecimento de água subterrânea da comunidade de São Sebastião da 

Cova da Onça (13°39'S, 38°56'W), na ilha de Boipeba. Caracterizou-se a água subterrânea em 

19 pontos entre cacimbas, fontes e poços tubulares utilizados no consumo humano (Figura 

18). A tabela 2 apresenta as informações sobre os pontos de amostragens de 2012. 

 

 

Figura 18 - Localização dos pontos de coleta de água subterrânea. 

 

A recarga dos aquíferos da ilha é essencialmente proveniente da precipitação 

pluviométrica, logo a escolha do mês de setembro (40 mm de pluviosidade) para as coletas 

baseou-se por estar no período caracterizado, normalmente, por um menor regime 

pluviométrico, mesmo a área não tendo um período seco definido, considerando que, as 

condições químicas da água subterrânea são, de um modo geral, dependente de fatores como a 

água de recarga, litologias e tempo de residência da água no solo. 
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Tabela 2 - Informações dos pontos de amostragem de 2012 

Ponto

s 

Coordenadas 

Geográficas 

Prof. (m) Sistema  Geologia 

Dominant

e* 

Descrição 

N-1 13° 39.654'S 38° 

56.777'O 

2 Aq. Terraços 

Marinhos Areias 

Nascente (bica da 

praia) 

N-2 13° 39.602'S 38° 

56.648'O 

1,5 Aq. Terraços 

Marinhos Areias 

Nascente (fundo da 

casa) 

N-3 13° 39.622'S38° 

56.667'O 

1,5 Aq. Terraços 

Marinhos Areias 

Abaixo N-2 

N-4 13° 39.666'S 38° 

56.704'O 

1,5 Aq. Terraços 

Marinhos Areias 

Abaixo N-3 

N-5 13° 39.655'S38° 

56.598'O 

1,5 Aq. Terraços 

Marinhos Areias 

 

N-6 13° 39.661'S38° 

56.523'O 

1 

Aq. Carbonático Carbonato 

Nascente / Praia 

(areia monazítica) 

N-7 13° 39.802'S38° 

56.785'O 

4 

      Aq. Carbonático Carbonato 

Restaurante Toca da 

Onça 

N-8 13° 39.756'S38° 

56.902'O 

2 Aq. Terraços 

Marinhos Areias 

Cisterna Ferruginosa 

N-9 13° 39.877'S38° 

56.965'O 

1,5 Aq. Terraços 

Marinhos Areias 

Abaixo do cemitério 

N-10 13° 39.788'S38° 

57.127'O 

2 

Aq. Arenito friável 

Arenito 

friável 

Açude (poço grande) 

N-11 13° 39.928'S38° 

56.956'O 

4 

Aq. Carbonático Carbonato 

Poço lavanderia 

N-12 13° 40.039'S 38° 

57.023'O 

6 

Aq. Carbonático Carbonato 

Casa do Vivaldo 

N-13 13° 40.044'S38° 

57.032'O 

6 

Aq. Carbonático Carbonato 

Ao lado do N-12 

N-14 13° 39.960'S38° 

56.976'O 

6 

Aq. Carbonático Carbonato 

Fundos da igreja 

N-15 13° 39.760'S38° 

56.757'O 

1,5 

Aq. Carbonático Carbonato 

Mina d’água casa 

N-16 13° 39.338'S 38° 

57.657'O 

2 

Aq. Arenito friável 

Arenito 

friável 

Nascente Maricoaba 

N-17 13° 40.320'S38° 

54.736'O 25 Aq. Carbonático Carbonato 

Poço fazenda oficina 

N-18 13° 39.766'S38° 

54.054'O 65 Aq. Carbonático Carbonato 

Poço fazenda chalé 

N-19 13° 39.550'S 38° 

56.824'O 

>100 

Aq. Carbonático Carbonato 

Poço da CERB 

(C-7) 

 

A área de estudo foi definida em função da formação Algodões (Cretáceo), ser um 

importante depósito de carbonato com diversos pontos de extração de água subterrânea. No 

levantamento do CPRM de 1995, somente o poço Companhia de Engenharia Hídrica e de 

Saneamento da Bahia, CERB (ponto C-7) na referida formação geológica foi avaliado. A ilha 

também é formada por uma cobertura sedimentar arenosa, constituída principalmente de 
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aquíferos freáticos que atendem de forma rápida a demanda do abastecimento da população 

local. 

Desta forma, em 2012, entre poços, cacimbas e nascentes foram coletadas águas 

subterrâneas na Formação Algodões em 10 pontos, no povoado de São Sebastião utilizadas 

pelos habitantes locais para diversos fins. Na formação Sergi (Jurássico), constituída de 

arenito friável, foram coletadas amostras em duas nascentes (Açude e Maricoaba). No 

aquífero Terraços Marinhos (Holoceno) foram coletadas amostras de água subterrânea em 7 

pontos (Tabela 2). Os registros fotográficos das Figuras 19, 20 e 21 apresentam a maioria 

dos pontos de amostragens de 2012. 

 

 
Figura 19A - Ponto N-1 Nascente que leva água 

para torneira na praia. Aq. Terraços Marinhos 

 
Figura 19B - N-2 (torneira fundo da casa). Aq. 

Terraços Marinhos 

 
Figura 19C - N-4 Nascente. Aq. Terraços 

Marinhos 

 
Figura 19D - Descarga de água subterrânea na 

praia de areias monazíticas próximo ao ponto  

N-6 do Aq. Carbonático 

 

Figura 19 - Pontos N1, N2 e N4 de coleta de água subterrânea e descarga próxima ao N6.  
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Figura 20A - Poço N-7 Poço cacimba (restaurante 

Toca da Onça). Aq. Carbonático 

 
Figura 20B - N-8 Cisterna de reserva de água 

subterrânea. Aq. Terraços Marinhos 

 
 

 
Figura 20C - N-10 (Açude). Aq. Arenito 

 
Figura 20D - N-11 Poço cacimba, água usada 

para lavar roupas. Aq. Carbonático 

 
Figura 20E - N-13 Poço cacimba ao lado do N-

12. Aq. Carbonático 

 
Figura 20F - N-14 Poço cacimba nos fundos da 

igreja. Aq. Carbonático 

 

Figura 20 - Pontos de coleta N7, N8, N10, N11, N13 e N14 de água subterrânea. 
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Figura 21A - N-16 Nascente Maricoaba. 

Amplamente utilizada por moradores de Boipeba e 

Barra do Carvalho. Aq. Arenito 

 
Figura 21B - N-17 Poço próximo a oficina. Aq. 

Carbonático 

 

 
Figura 21C - N-18 Poço da casa principal. Aq. 

Carbonático 

 

Figura 21D - N-19 Poço da CERB (Companhia 

de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia). 

Aq. Arenito 

 
 

 

 

6.3  ANÁLISES DE CAMPO E LABORATÓRIO 

   

Nos locais de amostragens foram mensurados os parâmetros físico-químicos: 

temperatura, condutividade elétrica (CE), potencial hidrogeoniônico (pH), potencial de 

oxirredução (Eh) e sólidos totais dissolvidos (STD) utilizando uma sonda multiparamétrica 

(Hanna Instruments, modelo HI9828). A turbidez foi medida com um turbidímetro portátil 

PoliControl AP-2000. Os eletrodos da sonda foram calibrados com solução tampão 4,0, 7,0 e 

10,0 e com a solução de referência da Hanna para os outros parâmetros. O turbidímetro foi 

Figura 21 - Pontos de coleta N16, N17, N18 e N19 de água subterrânea. 
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calibrado com padrão de turvação de formazida de 4000 NTU, diluído em padrões 

secundários. O resíduo seco foi determinado pela equação 01:  

 STD (mg/L) – ½ *HCO3 (mg/L) = RS (mg/L)                                (Eq. 01) 

As amostras de água foram armazenadas em frascos de polipropileno devidamente 

descontaminados e posteriormente rinsados no mínimo três vezes com a água da amostra 

coletada e preenchidos completamente sem espaços vazios e bem vedados. As águas foram 

separadas em dois grupos, sendo o primeiro grupo filtrado (filtro de 0,45μm). Uma alíquota 

dessa água filtrada foi utilizada para medição dos íons maiores em íon cromatógrafo e a outra 

alíquota foi acidificada a pH < 2 com HNO3 supra puro para análise dos elementos traços. As 

amostras foram mantidas entre 2 a 4Cº durante toda a atividade de campo, até o 

processamento no laboratório. No laboratório de Hidrogeoquímica da Universidade Federal 

Fluminense, para as amostras não acidificadas foram feitas as análises de alcalinidade pelo 

método de titrimetria (concentração de HCO3
- por titulação de solução padronizada ácida), de 

acordo com 2030 Standard Method. 

Os íons (fosfato, sulfato, sódio, amônio, potássio, magnésio, cálcio, fluoreto, cloreto, 

nitrito, brometo e nitrato) foram analisados no grupo não acidificado pelo método de 

cromatografia iônica, utilizando um equipamento Metrhom 850 Professional IC. O método 

empregado nessa análise foi o Method 9056a – Standart Methods for the Examination of 

Water and Wastewater.  

Os elementos traço (boro, alumínio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobre, 

zinco, arsênio, selênio, estrôncio, molibdênio, cádmio, bário, antimônio e chumbo) foram 

determinados no grupo das amostras acidificadas por Espectrometria de Massa com plasma 

indutivamente acoplado, no equipamento ICP-MS (Xseries-II Thermo Fisher). Nessa análise 

utilizou-se o Method 602a – US EPA. 

Para o controle analítico todas as amostras e brancos foram analisados em duplicatas e 

para certificação e validação das análises e métodos analíticos foram utilizados padrões 

certificados Merck (construção de curvas analíticas) e material de referência certificado em:  

 Cromatografia – SPS-SW1 batch 114 

 ICP-MS – TM 15                 

Todas as soluções padrão e de referência foram diluídas em água ultrapura utilizando 

o sistema de purificação Milli-Q®.  
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6.4  TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os dados foram tratados nos softwares: Excel e Statistica 8.0 para a confecção de 

gráficos e análise estatística, visando uma melhor interpretação dos resultados. Também a 

partir das concentrações dos íons medidos foram realizados diagramas de Piper, Shoeller, Stif 

através do software Qualigraf que determinou a classificação das águas subterrâneas. O 

fluxograma metodológico é apresentado na Figura 22. 

 

 

Figura 22 - Fluxograma metodológico. 

 

6.4.1 Balanço Iônico 

 

Os principais solutos comuns na água subterrânea são íons com cargas positivas e 

negativas estando sempre a solução eletricamente equilibrada. A qualidade dos dados 

analíticos pode ser avaliada baseando-se nesse conceito (DEUTSCH, 1997). 

A equação de balanço iônico de cada amostra é uma forma de averiguar o controle de 

qualidade das análises antes que sejam feitos os cálculos estatísticos. Em miliequivalentes, a 

concentração total dos íons de carga positiva deve ser aproximadamente igual a concentração 

total dos íons de carga negativa e o coeficiente de erro da análise (e%) determina o desvio 

percentual.  
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Na prática existe sempre uma pequena diferença entre o somatório de ânions e o 

somatório de cátions, devido a erros acumulados de cada uma das determinações individuais e 

também por não terem sido consideradas contribuições iônicas menores (CUSTODIO; 

LLAMAS, 1983). 

A equação 02 do balanço iônico permite calcular a porcentagem do erro analítico, as 

concentrações de cátions e ânions em miliequivalente por litro (meq/L): 

 

                              e % = (r∑ cátions - r∑ ânions) x 100                 (Eq. 02) 

                                        (r∑ cátions + r∑ ânions) 

onde: 

         Σ cátions = [Na+] + [K+] + [Mg+2] + [Ca+2]  

         Σ ânions = [Cl-] + [SO4=] + [HCO3
-] + [NO3

-]   

  

Para Logan (1965), nas análises químicas das águas subterrâneas, o erro prático (E.P.) 

máximo permitido deve levar em consideração o total do somatório dos íons, representados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Porcentagem de erro prático máximo permitido  

∑ cátions ou ∑ ânions      < 1             1             2           6          10          30           > 30     

                        E.P. %        15            10           6           4           3            2               1 

  Fonte: LOGAN, 1965 

 

Porcentagens elevadas do E.P. podem ser em função da imprecisão dos métodos 

analíticos ocasionada por baixas concentrações iônicas na amostra, não sendo 

necessariamente indicativo de um erro analítico ou de cálculo (FENZL, 1988). 

Quando os resultados das análises químicas apresentam valores inferiores ao limite de 

detecção da técnica utilizada, estes foram considerados iguais a metade dos valores de 

detecção, para que não houvesse lacunas nos bancos de dados estatísticos. Este procedimento 

é normal e conserva a normalidade dos dados em análises estatísticas (SCOPEL et al., 2005).       
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6.4.2 Análise Multivariada 

 

A análise multivariada foi aplicada com o programa STATISTICA 8.0 por meio de 

análise fatorial com o objetivo de determinar grupos de amostras com as mesmas 

características, permitindo a interpretação da base de dados para cada ponto amostral.  

A análise fatorial, segundo a qual se supõe que as relações existentes dentro de um 

conjunto de “n” variáveis seja reflexo das correlações de cada uma dessas variáveis com “p” 

fatores, mutuamente não correlacionados entre si, sendo “p” menor que “n” (LANDIM, 

2000). A base do cálculo constitui-se na extração dos autovalores e autovetores da matriz de 

variância e covariância. Em termos gerais, a análise fatorial aborda o problema de analisar a 

estrutura das inter-relações (correlações) entre um grande número de variáveis, definindo um 

conjunto de dimensões latentes comuns, chamados fatores. O peso dos fatores é calculado 

utilizando valores maior que 1, enquanto as cargas dos fatores podem ser consideradas como: 

cargas fatoriais > 0,750 elevadas; cargas com fatores entre 0,500 e 0,750 refletem áreas 

moderadas e cargas < 0,500 consideradas baixas. Valores positivos próximos de +1, refletem 

áreas mais afetadas por processos hidroquímicos e valores negativos próximos de -1 indicam 

áreas que podem não ter sido afetadas, seja por processos naturais ou antropogênicos. Os 

fatores próximos de zero refletem áreas que não apresentam claramente sua relação com o 

processo estudado ou sugerem um efeito médio de todos os processos. O conjunto de 

variáveis (dados geoquímicos) sofrem transformação logarítmica e são processados pela 

análise fatorial R-mode, aplicando a técnica de rotação Varimax Normalized, para a 

determinação das relações entre os elementos e origem comum, relacionados a diferentes 

processos de evolução hidrogeoquímica (GRAMVOULA et al., 2012). A rotação Varimax é 

do tipo ortogonal e está entre as mais utilizadas.  

 

6.5  LEGISLAÇÃO DO BRASIL 

 

No Brasil os mais recentes instrumentos legais de referência para qualidade das águas 

doces são a Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011 (MS 2914) que estabelece padrões 

para a potabilidade e a RESOLUÇÃO CONAMA nº 386/2008, que estabelece padrões e 

limites para classificação e enquadramento das águas subterrâneas, essas leis foram utilizadas 

como limites de valores máximos permitidos (VMP) nos parâmetros cabíveis nesse estudo.  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos nas análises dos parâmetros físico-químicos das amostras de 

água subterrânea dos poços tubulares, cacimbas e nascentes são apresentados para as 

campanhas de Agosto/1994 (CPRM) e Setembro/2012 na Tabela 4. O único ponto amostral 

da CPRM na parte sul da ilha de Boipeba dentro da área de estudo é o ponto C-7, descrito 

como fonte de captação da CERB. No texto da CPRM não foi especificado se em 1994 essa 

captação já se tratava de um poço tubular como o que existe atualmente, no entanto pelos seus 

valores analíticos designamos o ponto C-7 como proveniente do aquífero Carbonático no 

intuito de fazer uma correlação aos demais pontos de 2012 influenciados pelo carbonato. Na 

campanha de 2012, as amostras foram divididas de acordo com os aquíferos, e estes 

nomeados de acordo com os resultados analíticos, relacionando-os ao material geológico da 

ilha, considerando que a mineralogia da rocha determina as concentrações iônicas nas águas 

subterrâneas. Águas captadas de fontes superficiais diferem substancialmente das que 

ocorrem em profundidade, extraídas por meio de poços tubulares e poços cacimbas.  

Para as análises de 2012 foi analisado o parâmetro turbidez, porém não foi relacionado 

para a análise estatística, pois os resultados se apresentaram muito abaixo do valor 

estabelecido (5 NUT) para potabilidade de acordo com o MS 2914/2011. 

 

7.1  ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

7.1.1 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

Para a coleta de agosto/1994, a média de pH dos aquíferos Terraços Flúvio-Marinhos, 

Terraços Marinhos e Arenito foram de 4,9, 5,7 e 5,4, respectivamente, ou seja, um caráter 

dominantemente ácido para os sistemas porosos. O sistema Terraços Marinhos apresentou o 

maior número de amostras dentro do padrão de potabilidade da MS 2914, das nove amostras, 

cinco apresentaram pH 6,0 e uma com 6,5. Para os aquíferos Flúvio-Marinhos, somente uma 

amostra apresentou-se dentro do padrão da MS 2914. O ponto C-7, considerado nesse estudo 

como do Aq. Carbonático, apresentou pH 6,0. Todas as outras amostras do sistema Arenito e 

Flúvio-Marinhos variaram entre 4,0 e 5,5 (Figura 23A).  
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Quanto as análises da amostragem de 2012, as amostras dos aquíferos Terraços 

Marinhos e Arenito também apresentam caráter ácido, com um pH médio de 4,30. A extração 

de água nos sistemas aquíferos porosos ocorre em pouca profundidade sugerindo que as águas 

não percolam por rochas reativas. Há que se considerar ainda, a dissolução do CO2 

atmosférico nessas águas e a decomposição da matéria orgânica presente nos horizontes 

superficiais que atingem o meio saturado. Genericamente, essas águas apresentam-se abaixo 

do limite mínimo do padrão de potabilidade da MS 2914 (pH entre 6 e 9,5). 

Quanto ao sistema aquífero Carbonático, a maioria dos pontos apresentaram pH dentro 

do limite de potabilidade, demonstrando que essas águas interagem com o carbonato, com 

seus pHs tendendo a neutralidade em uma média de 6,82 (Figura 23B). 

Duas amostras do sistema Carbonático apresentam um pH abaixo do limite mínimo da 

MS 2914, a N-6 e N-7, com valores de 5,97 e 5,81, respectivamente. Considerando que não 

há fonte de contaminação próxima a esses pontos e o fato desses locais de coleta estarem mais 

próximos a margem da ilha, estima-se que a redução destes pHs estejam associados, a um 

tempo de residência mais curto do sistema aquífero Carbonático (área de descarga).  
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                                                                Tabela 4 - Parâmetros físico-químicos da água subterrânea   

                                                                                                                                                                                                   (continua) 

Amostragem 1994 (CPRM) Amostragem 2012 

Ponto Sistema Aquífero pH 
CE 

(μS/cm) 
T°C 

RS 
(mg/L) 

Ponto Descrição Prof. Sistema Aquífero pH 
CE  

(μS/cm) 
T°C STD (mg/L) RS (mg/L) Eh (Mv) 

CPRM - 1 Aq. Flúvio-marinhos 4,0 83 22 59 N-01 Nascente (para praia) 2 Terraços Marinhos 4,26 41 23,01 21 18 268 

CPRM -2 

Aq. Terraços 

Marinhos 
4,0 769 23 536 N-02 Nascente fundos casa 1,5 Terraços Marinhos 3,7 47 23,37 23 22 311 

CPRM -3 Aq. Arenito friável 5,5 130 22 99 N-03 Abaixo do N-2 1,5 Terraços Marinhos 4,08 52 23,81 26 23 296 

CPRM -4 Aq. Arenito friável 6,0 91 23 66 N-04 Abaixo do N-3 1,5 Terraços Marinhos 3,66 51 23,7 26 70 378 

CPRM -5 Aq. Arenito friável 6,0 116 23 86 N-05 - 1,5 Terraços Marinhos 4,63 69 22,86 34 18 369 

CPRM -6 Aq. Arenito friável 5,5 83 22 63 N-06 Praia areia monazítica 1,0 Carbonático 5,97 648 24,68 324 122 283 

CPRM -7 Aq. Carbonático 6,0 104 23 79 N-07 Restaurante Toca da Onça 4,0 Carbonático 5,81 175 24,24 88 67 261 

CPRM -8 Aq. Flúvio-marinhos 6,0 83 23 62 N-08 Cisterna ferruginosa 2,0 Terraços Marinhos 4,85 61 23,47 31 28 90 

CPRM -9 

Aq. Terraços 

Marinhos 
6,5 833 26 619 N-09 Abaixo do cemitério 1,5 Terraços Marinhos 4,97 98 23,35 49 43 328 

CPRM -

10 

Aq. Terraços 

Marinhos 
6,0 714 26 512 N-10 Açude (poço grande) 2,0 Arenito Friável 4,34 28 25,14 14 11 366 

CPRM -

11 

Aq. Terraços 

Marinhos 
6,0 769 24,5 521 N-11 Poço lavanderia 4,0 Carbonático 6,46 447 23,9 223 101 272 

CPRM -

12 

Aq. Terraços 

Marinhos 
6,0 714 24 519 N-12 Casa de Vivaldo 6,0 Carbonático 6,46 830 24,79 415 262 281 

CPRM -

13 

Aq. Terraços 

Marinhos 
6,0 690 24 489 N-13 Ao lado do N-12 6,0 Carbonático 6,8 1227 23,53 614 365 195 

 

  

7
4
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Tabela 4 - Parâmetros físico-químicos da água subterrânea 

                                                                                                                                                                                                              (conclusão) 

Amostragem 1994 (CPRM) Amostragem 2012 

Ponto Sistema Aquífero pH 
CE 

(μS/cm) 
T°C 

RS 
(mg/L) 

Ponto Descrição Prof. Sistema Aquífero pH CE (μS/cm) T°C STD (mg/L) RS (mg/L) Eh     (Mv) 

CPRM -14 Aq. Arenito friável 4,0 83 24 59 N-14 Fundos da Igreja 6,0 Carbonático 6,48 568 25,46 284 117 212 

CPRM -15 

Aq. Terraços 

Marinhos 
6,0 588 26 431 N-15 Mina d'água casa 1,5 Carbonático 6,75 277 24,66 139 91 239 

CPRM -16 Aq. Arenito friável 5,0 143 26 115 N-16 Nascente Maricoaba 2,0 Arenito Friável 4,04 50 24,33 25 22 378 

CPRM -17 

Aq. Flúvio-

marinhos 
5,0 100 25 69 N-17 Poço fazenda oficina 25,0 Carbonático 7,61 672 26,09 336 135 -64 

CPRM -18 

Aq. Flúvio-

marinhos 
5,0 48 23 35 N-18 Poço fazenda chalé 65,0 Carbonático 6,9 728 24,99 364 136 115 

CPRM -19 

Aq. Flúvio-

marinhos 
5,0 45 24 31 N-19 Poço da CERB >100 Carbonático 7,1 332 26,82 166 71 165 

CPRM -20 

Aq. Flúvio-

marinhos 
5,0 43 23 30 

CPRM -21 

Aq. Terraços 

Marinhos 
5,5 106 25 83 

CPRM -22 

Aq. Terraços 

Marinhos 
5,0 53 26 39 

CPRM -23 

Aq. Flúvio-

marinhos 
5,0 71 26 56 

CPRM -24 

Aq. Flúvio-

marinhos 
4,0 80 26 57 

7
5
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Figura 23 - Valores de pH e os limites mínimo e máximo para potabilidade da MS 2914 para as campanhas de 

amostragens. 
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7.1.2 Condutividade elétrica (CE)  

 

Para as amostras do CPRM, as médias de condutividade variaram de 69 μS/cm para o 

aquífero Terraços Flúvio-Marinhos, de 107 μS/cm para o aquífero Arenito e 582 μS/cm para 

o aquífero Terraços Marinhos. A CE do sistema Terraços Marinhos apresentou considerável 

variabilidade (53 a 833 μS/cm), sendo a mediana desse sistema igual a 714 μS/cm. Para o 

ponto C-7 a CE foi de 104 μS/cm, estando abaixo dos valores encontrados para o sistema 

Carbonático das amostras de 2012.   

Para a amostragem de 2012, os valores de condutividade elétrica mostraram uma 

variação elevada, de 41 a 1227 μS/cm. Para o sistema Terraços Marinhos a média foi de 60 

μS/cm, enquanto que para o sistema Arenito foi 39 μS/cm. Para essa campanha, os maiores 

valores de condutividade estão relacionados com as águas do aquífero Carbonático, que 

obtiveram a média de 590 μS/cm e a mediana de 608 μS/cm. 

As amostras N-12 e a N-13 do aquífero Carbonático apresentaram os valores mais 

altos de condutividade, respectivamente 830 e 1227 μS/cm, sendo pontos próximos à costa 

podem ser um indicativo de intrusão marinha ou de contaminação, porque as águas desses 

pontos provêm de cacimbas situadas próximas às residências (Figura 24B). 

 

7.1.3 Temperatura 

 

Na campanha de 1994, a temperatura variou entre 22 e 26 oC para o Sistema Flúvio-

Marinho, 23 e 26 oC para o Sistema Terraços Marinhos e 22 e 26 oC para o Sistema Arenito. 

A única amostra do Sistema Carbonático apresentou uma temperatura de 23 oC. A média da 

temperatura para todos os sistemas na amostragem de 1994 foi de 24 oC. 

A variação da temperatura da água subterrânea em todos os pontos amostrados em 

2012 ficou entre 22,86 a 26,82 °C, com uma média de 24,33 °C. Para o Sistema Terraços 

Marinhos a temperatura variou entre 22,86 e 23,81oC. No sistema Carbonático a temperatura 

ficou no intervalo de 23,53 a 26,82oC. Os valores dos pontos do sistema Arenito foram 24,33 

e 25,14oC. A amostra N-19 apresentou a temperatura mais elevada (26,82°C), visto que é um 

poço de grande profundidade (> 100m), tal fato pode indicar influência do gradiente 

geotérmico.  
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7.1.4 Potencial redox (Eh) 

 

O potencial de oxirredução ou redox foi medido apenas na campanha de 2012. O 

sistema com menores valores de Eh foi o sistema Carbonático, com valor de mediana em 

torno de 225 mV. O potencial redox geralmente diminui com o aumento da temperatura e do 

pH no sistema aquoso (KRESIC, 2006). O ponto N-17, o único com valor negativo 

compatível com o cheiro de gás sulfídrico (H2S) de ambiente redutor, percebido durante a 

coleta. Para os aquíferos Terraços Marinhos e Arenito que são sistemas livres, os valores 

medianos de Eh foram os mais oxidados sendo eles 311 e 372 mV, respectivamente. 
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Figura 24 - Valores de CE para as campanhas de amostragens. 
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7.1.5 Resíduo Seco (RS) 

 

As amostras do CPRM (1994) foram classificadas como fracamente mineralizadas 

(resíduo seco < 100 mg/L) para os aquíferos Terraços Flúvio-Marinhos e Arenito, 

moderadamente mineralizadas (resíduo seco > 100 mg/L até 600 mg/L) para o aquífero 

Terraços Marinhos. As médias de resíduo seco para os três aquíferos porosos foram 50 mg/L 

para os Terraços Flúvio-Marinhos, 81 mg/L para o Arenito e 416 mg/L para os Terraços 

Marinhos. O valor verificado no único ponto do sistema Carbonático foi 79 mg/L.  

As amostras dos sistemas Terraços Marinhos e Arenito foram classificadas em 2012 

como fracamente mineralizadas com médias de 32 e 16,5 mg/L, respectivamente. No sistema 

Carbonático, a média foi de 147 mg/L e as amostras foram classificadas em moderadamente 

mineralizadas, sendo os valores mais altos para as amostras N-12 e N-13, respectivamente 

262 e 365 mg/L. 

 

7.2  DIAGRAMAS DE SCATTER 

 

Campanha 1994 

Ao analisarmos no gráfico de Scatter (Figura 25), as amostras do CPRM de 1994 para 

os parâmetros C.E. e pH, considerando que não foi avaliado o Eh, não encontramos uma 

correlação relevante entre os parâmetros físico-químicos medidos. Os valores de pH são 

muito parecidos em vários pontos podendo haver uma imprecisão do método analítico para 

tomada de valores de pH em campo utilizado na época. 
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Figura 25 - Gráfico de correlação CE x pH das amostras do CPRM (1994). 

 

Campanha 2012 

Os diagramas de Scatter foram utilizados com as correlações: potencial hidrogeniônico 

(pH), potencial de oxirredução (Eh) e condutividade elétrica (CE). De acordo com o gráfico 

(Figura 26), podemos observar que o aquífero Carbonático tem os maiores valores de pH e 

são os menos oxidados, tendo em vista que a redução dos valores de Eh é mais acentuada nos 

poços tubulares. Os aquíferos Terraços Marinhos e Arenito são mais oxidados e todos 

apresentam valores de pH ácidos que são justificados por se tratarem de aquíferos livres com 

maior influência da superfície. 
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Figura 26 - Gráfico de correlação Eh x pH. 

 

 No gráfico entre pH e CE (Figura 27), nota-se uma correlação entre esses parâmetros 

para as amostras dos aquíferos Terraços Marinhos e Carbonático, onde o aumento do pH 

ocorre conforme o maior enriquecimento de sais dissolvidos.    

 

 

 

Figura 27 - Gráfico de correlação CE x pH. 
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O gráfico de Eh x CE demonstra que para o sistema Carbonático, conforme ocorre o 

aumento da CE diminui o valor do Eh em relação aos aquíferos porosos. O aquífero Terraços 

Marinhos não apresenta nenhuma correlação entre os parâmetros, provavelmente por se 

tratarem de sistemas abertos (Figura 28). 

 

Figura 28 - Gráfico de correlação CE x Eh.  

 

7.3  CLASSIFICAÇÃO HIDROGEOQUÍMICA 

 

Os resultados obtidos das análises químicas das amostras de água subterrânea dos 

poços e nascentes para as campanhas de Agosto/1994 (CPRM) e Setembro/2012 estão 

apresentadas na Tabela 5 e 6 do apêndice.  

 

7.3.1 Balanço Iônico  

 

Objetivando o controle de qualidade das análises utilizou-se a equação 1 do balanço 

iônico a partir dos resultados obtidos nas análises dos 24 pontos coletados pela CPRM (1994) 

e 19 pontos coletados em 2012 para essa pesquisa, descartando erros e interferências nas 

etapas de amostragem e análises dos cátions e ânions.  
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O balanço iônico das análises feitas pelo CPRM teve uma correlação significativa com 

R2 = 0,9975 (Figura 29) para as amostras de 1994. O coeficiente de erro variou entre -2,2 a 

5,8, demonstrando que as análises estão satisfatórias, apresentando erros admissíveis. 

 

 

Figura 29 - Correlação entre o somatório de cátions e ânions das análises das águas subterrâneas dos 24 

pontos de amostragem do CPRM (meq/L%). 

 

A correlação significativa entre o somatório de ânions e cátions mostra que um bom 

balanço iônico foi encontrado com R2 = 0,9967 (Figura 30) para as amostras de 2012. 

Segundo o valor de erro prático máximo permitido de Logan (1965) (Tabela 02), o 

coeficiente de erro variou entre -5,6 a 6,3, demonstrando que as análises estão satisfatórias, 

apresentando erros admissíveis. 
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Figura 30 - Correlação entre o somatório de cátions e ânions das análises das águas subterrâneas dos 19 

pontos de amostragem da campanha de 2012 (meq/L%). 

 

7.3.2 Fácies Hidroquímicas 

 

Campanha 1994 

 

A classificação das águas dos aquíferos quanto às concentrações dos íons dominantes 

foram representadas no diagrama de Piper da Figura 31. O aquífero dos Terraços Marinhos 

foi classificado com o tipo águas bicarbonatadas, variando de cálcica a mista com uma 

amostra magnesiana. O sistema Terraços Flúvio-Marinhos não apresentou predominância de 

nenhum tipo e foi classificado com duas amostras bicarbonatadas cálcicas, duas 

bicarbonatadas mistas, três cloretadas mistas e uma sódica mista. Na classificação do Arenito 

prevaleceu a classificação bicarbonatada, sendo três mistas, uma amostra cálcica mista, duas 

amostras mistas e uma bicarbonatada magnesiana.   

A amostra C-7 do sistema Carbonático corresponde a amostra N-19 de 2012, ambas da 

captação da CERB e foram classificadas como bicarbonatadas, com pequena diferença na 

ordem de ocorrência para a C-7 classificada como mista (HCO3
- > Cl- > Ca+2 Na+ > Mg+2) e a 

N-19 como cálcica. 
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Figura 31 - Diagrama de Piper das águas subterrâneas dos aquíferos para Campanha de 1994. 

 

Campanha 2012 

 

A classificação das águas dos aquíferos quanto às concentrações dos íons dominantes 

foram representadas no diagrama de Piper (Figura 32) e de modo geral, mostra um padrão 

hidroquímico onde predominam as águas cloretadas sódicas nos aquíferos dos Terraços 

Marinhos e no sistema Arenito Friável e bicarbonatadas no aquífero Carbonático. A exceção 

no sistema Terraços Marinhos é para a amostra N-5, classificada como cloretada mista. 

No aquífero Carbonático predominam as águas bicarbonatadas cálcicas, exceto para a 

amostra N-7 classificada como mista e as amostras N-11, N-12 e N-15 classificadas como 

bicarbonatadas mistas. Nas amostras bicarbonatadas cálcicas do aquífero Carbonático, o 

magnésio apresenta valores mais significativos, possivelmente associado ao cálcio 

proveniente do calcário dolomita presente na formação Algodões.   
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Figura 32 - Diagrama de Piper das águas subterrâneas dos aquíferos para a Campanha 2012. 

 

7.3.2.1 Diagramas de Schoeller 

 

O digrama de Schoeller para as amostras da CPRM (1994) indica que os Terraços 

Marinhos possuem as maiores concentrações de íons dissolvidos e o comportamento do 

Aquífero Arenito e Terraços Flúvio-Marinhos se assemelham (Figura 33). Nas amostras C-8 

dos Terraços Flúvio-Marinhos, C-4, C-14 e C-16 do Arenito, C-15 dos Terraços Marinhos e 

C-7 do sistema Carbonático o sulfato não foi detectado, mas são nos Terraços Flúvio-

Marinhos que ocorrem uma relevante deficiência de sulfato em todas as amostras. Somente as 

amostras mais mineralizadas possuem uma maior concentração de sulfato, como mostrado no 

diagrama dos Terraços Marinhos. 

As amostras C-11, C-13, C-15, C-21 e C-22 dos Terraços Marinhos se destacam das 

demais amostras do mesmo sistema pelas baixas concentrações de sódio e cloreto. Quanto ao 

nitrato, a média encontrada foi de 2 mg/L para todos os aquíferos, exceto para duas amostras 

dos Terraços Marinhos, a C-2 e C-10. A concentração de nitrato para a amostra C-2 foi de 40 

mg/L, essa amostra é proveniente de uma cacimba situada na vila de Velha Boipeba podendo 

ser uma contaminação antrópica. A amostra C-10 apresentou 15 mg/L de nitrato, mas não foi 

informada a sua localização. Essas duas amostras estão acima do limite de potabilidade da MS 

2914 (10 mg/L). 
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Figura 33 - Diagrama de Scholler-Berkaloff das águas subterrâneas dos aquíferos para a Campanha 1994. 
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Associando as informações da classificação das fácies hidroquímicas com as 

variações dos íons maiores dissolvidos nos aquíferos e os valores de nitrato (NO3), 

expressos através do diagrama de Schoeller (Figura 34) podemos estimar, para a 

campanha de 2012, que o aquífero Carbonático é o sistema mais mineralizado, seguido 

pelos sistemas Terraços Marinhos e Arenito. 

No aquífero Carbonático, como mostrado no diagrama de Piper e evidenciado 

nas linhas do gráfico de Schoeller, ocorrem as maiores concentrações de bicarbonato e 

cálcio. As concentrações dos íons cálcio e magnésio foram os que mais variaram no 

aquífero Carbonático. As amostras N-12, N-13 e N-15, classificadas como 

bicarbonatadas (mista, cálcica e mista), apresentam valores significativos para sódio e 

cloreto, porém a N-15 difere nas concentrações de cálcio, magnésio e sulfato.  Nos 

aquíferos Terraços Marinhos e Arenitos as concentrações de sódio e cloreto são os mais 

elevados, determinando a classificação cloretada sódica para as águas desses sistemas. 

O diagrama de Schoeller permite avaliar que as concentrações de sulfato são 

menores para todos os sistemas. Normalmente isto se dá em função de processos de 

oxirredução nos aquíferos, que precipitam o enxofre na forma de sulfeto na matriz do 

aquífero, diminuindo o sulfato em solução.  As amostras mais mineralizadas, N-12 e N-

13 apresentam uma maior concentração de sulfato, como observado na campanha de 

1994 para os Terraços Marinhos. Quanto ao nitrato, quase todas se encontram no 

mesmo ponto no diagrama com uma média de 0,5 mg/L, exceto para a N-15 que 

apresentou uma concentração de 20 mg/L estando acima do limite de potabilidade da 

MS 2914 (10 mg/L).      
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Figura 34 - Diagrama de Scholler das águas subterrâneas dos aquíferos para a Campanha 2012.
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7.3.2.2 Análises dos Diagramas de Stiff 

 

Observando os diagramas de Stiff é possível diferenciar o aquífero cárstico, com 

muito mais íons dissolvidos que os aquíferos porosos, caracterizados por águas 

empobrecidas em íons. 

A amostragem de 2012 aponta um acréscimo de cloreto e sódio para as amostras 

N-12 e N-13, diferenciando-as das demais amostras do sistema Carbonático, podendo 

ser indicativo de contaminação por intrusão marinha ou por efluentes domésticos 

(Figura 35). 
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Figura 35 - Diagrama de Stiff das águas subterrâneas dos aquíferos para a Campanha 2012.
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Observado isso, um gráfico da rCl/rBr foi elaborado, tendo em vista que a razão 

Cloreto/Brometo (rCl/rBr) consiste na razão iônica mais adequada para definição da origem 

da salinidade analisando causas como poluição (rCl/rBr entre 400 e 110), aquíferos de regiões 

costeiras (rCl/rBr 150 – 400), intrusão marinha (rCl/rBr próximos a 655) e salinização por 

sedimentos (rCl/rBr 3500 – 6600). Essa razão é amplamente utilizada porque tanto o brometo 

como principalmente o cloreto são íons com comportamento conservativo (ALCALÁ; 

CUSTÓDIO, 2008; DAVIS, 1998; VENGOSH; PANKRATOV, 1998).  

Desta forma, com o suporte da Figura 36 nota-se que os comportamentos dos 

aquíferos, de um modo geral, estão dentro da expectativa de águas subterrâneas influenciadas 

por aerossóis marinhos, onde as águas do aquífero Carbonático são as que apresentam valores 

mais elevados nessa área, com a média de rCl/rBr de 262. Todavia, as amostras N-12 e N-13 

para o mesmo sistema Carbonático são águas influenciadas por intrusão salina. Essas 

amostras apresentam, em relação as demais, maiores concentrações de cloreto, (N-12 = 80,53 

e N-13 = 132,2 mg/L), explicando a rCl/rBr de 532 e 758, respectivamente. 

A média de rCl/rBr para o aquífero Terraços Marinhos é de 92, sem o valor da amostra 

N-1 que se encontra junto com a N-16 do sistema Arenito na área dos possíveis sedimentos 

com halita na matriz. A amostra N-1 que apresenta um resultado de rCl/rBr de 5769 e a 

amostra N-16 com um resultado de 7029, evidenciam o contato com evaporitos das formação 

Taipus-Mirim, sotoposta a formação Algodões e subaflorante em partes da ilha.  

 

Figura 36 - Gráfico rCl/rBr das águas subterrâneas da ilha de Boipeba. 
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Retornando a análise dos diagramas de Stiff (Figura 35), as concentrações de íons 

principais nos pontos N-6, N-11, N-14, N-17 e N-18 destacam-se por um acréscimo de 

bicarbonato e cálcio, características de aquífero cárstico, apontando que essa água subterrânea 

reage consideravelmente com o calcário, representado na Figura 35 por diagramas robustos. 

Ao contrário dos aquíferos porosos Terraços Marinhos e Arenito que estão representados 

pelos pontos N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-8, N-9, N-10 e N-16 e que possuem pouca 

quantidade de íons maiores dissolvidos, representados na Figura 35 por diagramas 

esquálidos. 

Desta vez, os diagramas de Stiff da campanha de 1994 são apresentados e discutidos 

posteriormente ao da campanha de 2012 para apontarmos alguns questionamentos sobre os 

pontos de amostragens da CPRM (Figura 37). Os pontos C-9 e C-10 não foram localizados 

no mapa de pontos de coleta do CPRM, mas de acordo com seus dados analíticos essas 

amostras representam os Terraços Marinhos. As amostras dos Terraços Marinhos são águas 

do tipo bicarbonatadas acrescidas de muito cálcio (C-2, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13, C-15), 

muito semelhantes com as águas bicarbonatadas definidas na campanha de 2012 que captam 

água do aquífero Carbonático. Os Terraços Flúvio-Marinhos e Arenito têm em sua maioria 

águas com concentrações muito baixas, representadas por diagramas de Stiff esquálidos, tais 

como a representação dos aquíferos porosos da campanha de 2012. 

Os dados físico-químicos dos aquíferos Terraços Marinhos também se assemelham 

muito com os dados do aquífero Carbonático avaliado em 2012. Logo, a análise 

hidrogeoquímica leva a crer que a maioria das captações definidas como pertencentes aos 

aquíferos Terraços Marinhos em 1994 são na verdade, captações de águas subterrâneas que 

percolam e reagem com o sistema Carbonático. 
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Figura 37 - Diagrama de Stiff das águas subterrâneas dos aquíferos para a Campanha de 1994.
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7.4  ANÁLISE FATORIAL 

 

As variáveis que receberam tratamento estatístico foram as concentrações dos 

elementos, a condutividade em µS/cm, a temperatura em oC e o pH. O programa utilizado 

para análise fatorial foi o STATISTICA 8. O intuito da análise para esse trabalho foi, a partir 

de correlações entre as variáveis, estabelecer os fatores geológicos que determinam a 

hidroquímica das águas subterrâneas. Também por isso, o conhecimento geológico da área e 

as suas condições ambientais foram detalhados para a área de estudos. Utilizou o método das 

componentes principais para a extração dos fatores, a varimax para a rotação dos fatores. Os 

factor loadings considerados foram os superiores a 0,60.   

Para as duas campanhas (1994 e 2012) foram realizadas análises fatoriais, sendo que 

para 1994 foram considerados apenas os íons maiores juntamente com os parâmetros físico-

químicos, estabelecendo dois fatores que justificaram 77% da variância acumulada. Para a 

referida campanha não há dados de elementos menores e traços. 

A tabela 7 e a Figura 38 apresentam os dois fatores mais importantes da análise dos 

íons principais em associação com os dados físico-químicos. O fator 1 responde por 64% da 

variância dos dados. As variáveis que apresentaram associação positiva foram a temperatura, 

pH, sódio, cloreto e nitrato e a associação significativa negativa ocorreu com o potássio. A 

análise desse fator sugere influência por aerossóis marinhos na mineralização das águas 

subterrâneas dos aquíferos porosos (Terraços Marinhos, Flúvio-Marinhos e Arenitos) e/ou 

contaminação por efluentes domésticos, tendo em vista a associação positiva do cloreto e 

sódio com o nitrato. Sabe-se que o cloreto de sódio como sal de cozinha compõe os efluentes 

domésticos (ALCALÁ; CUSTODIO, 2008; VENGOSH; PANKRATOV, 1998), assim como o 

nitrato, podendo elevar esses índices nas águas subterrâneas a partir de fontes de 

contaminação no solo. 

O fator 2 responde por 19% da variância dos dados e apresenta associação positiva 

com condutividade elétrica, cálcio, magnésio e bicarbonato, além de associação negativa com 

sulfato, sugerindo influência do sistema Carbonático na mineralização das águas subterrâneas. 
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Tabela 7 - Análise de Componentes Principais para íons maiores da campanha de 

1994 (CPRM) 

Variáveis Fator 1 Fator 2 

T 0,883691 0,335739 

pH 0,875132 0,384936 

CE 0,384004 0,908182 

Ca2+ 0,199377 0,845860 

Mg2+ 0,360048 0,805063 

Na+ 0,885631 0,250508 

K+ -0,823103 0,002195 

Cl- 0,914860 0,285970 

SO4
2- -0,122750 -0,819620 

HCO3
- 0,175865 0,959480 

NO3
- 0,851096 0,291312 

Autovalor 7,064025 2,139831 

% variância explicada 64,21841 19,45301 

% variância acumulada 64,21841 83,67142 
Método de Rotação: Varimax 

Extração: componentes principais 

Nível de significância > 0,600 

 

 

 

Figura 38 - Representação gráfica das duas primeiras componentes principais para íons maiores da 

campanha de 1994. 

 

A tabela 8 e a Figura 39 apresentam os fatores mais significantes para a campanha de 

2012, a análise fatorial considerou os parâmetros físico-químicos (pH, T
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Temp. e CE), íons maiores, íons menores e elementos traços. Foram analisados cinco fatores 

que justificaram 82% da variância acumulada. 

 Fator 1: responde por 34% da variância dos dados. As variáveis apresentaram 

associação positiva com a CE, cálcio, sódio, bicarbonato que indica influência da 

mineralização das águas subterrâneas a partir da reação com a rocha carbonática. 

Os dados de Escores quantificados a partir da análise fatorial determinaram as 

amostras que são influenciadas pelas associações positivas e negativas dos fatores 

(Tabela 8). 

o  De acordo com os dados de Escores, as águas subterrâneas influenciadas 

pela rocha carbonática são N-6, N-11, N-14, N-17, N-18 e N-19. 

o A associação negativa está relacionada ao alumínio, titânio, cromo e ferro, 

referentes a laterização e lixiviação do solo/sedimento sobreposto aos 

Terraços Marinhos e ao Arenito. As águas subterrâneas que se 

mineralizam subordinadas principalmente ao processo de 

laterização/lixiviação corresponderam as amostras do N-1, N-3, N-4, N-7, 

N-8, N-10, N-15. 
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Tabela 8 - Análise de Componentes Principais para campanha de 2012 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CE 0,951608 -0,096055 -0,022721 0,034490 0,231849 

pH 0,126331 0,960927 -0,063105 0,141059 0,045344 

T -0,114666 0,968413 -0,079123 0,129867 0,033931 

Na+ 0,228584 0,168400 0,101212 0,050569 0,920810 

K+ 0,041519 -0,540588 0,381734 -0,314351 0,317957 

Ca2+ 0,929497 -0,283719 -0,038054 0,037920 0,121229 

Mg2+ 0,904332 -0,143282 0,038665 -0,104083 0,188493 

Cl- 0,155362 0,046314 0,040843 -0,027641 0,941904 

SO4
2- 0,326056 0,120842 0,371970 -0,323208 0,474749 

HCO3
- 0,938933 -0,247028 0,044625 -0,000234 0,105245 

F- 0,479190 0,725980 -0,172496 0,228811 0,040646 

Br- 0,034733 0,168892 -0,837917 -0,004215 -0,052164 

B 0,533084 -0,605519 0,205617 0,169311 0,139000 

Al -0,921983 0,281223 0,163338 0,015244 0,071168 

Ti -0,667034 -0,078432 0,135578 0,232320 -0,181326 

V 0,154645 -0,761505 0,177762 0,139743 -0,318188 

Cr -0,633746 -0,153392 0,035023 0,148441 -0,481970 

Mn -0,116061 0,267693 -0,249012 0,877580 -0,144336 

Fe -0,632352 0,169805 -0,372602 0,104537 -0,117304 

Cu -0,363420 0,834705 0,063058 0,021749 0,126423 

Zn -0,502009 0,356782 0,085629 -0,270120 -0,180898 

As 0,152081 -0,245658 -0,764735 0,130289 -0,133661 

Se -0,059482 0,390578 -0,454021 -0,540071 0,435070 

Sr 0,587329 0,151595 -0,166023 0,049042 -0,102861 

Mo 0,033257 -0,255625 -0,115575 -0,722929 -0,368998 

Cd -0,228503 0,949083 -0,010331 0,063701 0,051574 

Sb -0,242520 0,783814 0,294223 -0,203131 0,122527 

Ba 0,432325 -0,012218 0,107616 0,067684 0,590052 

Pb -0,449452 0,856663 0,019459 0,178934 0,061811 

Autovalor    9,954457 6,332437 3,743056 1,994384 1,657932 

% variância 

explicada 

34,32571 21,83599 12,90709 6,87719 5,71701 

% variância 

acumulada 

34,32571 56,16171 69,06879 75,94598 81,66299 

Método de Rotação: Varimax 

Extração: componentes principais 

Nível de significância > 0,600 

 

 Fator 2: que responde por 22% da variância dos dados, tendo associação 

positiva com pH, Temperatura, flúor, cobre, cádmio, antimônio e chumbo. A análise 

dos dados sugere que a associação positiva deste fator está relacionada a processos de 

oxi-redução, ambiente reduzidos enriquecidos em sulfetos.  

o As amostras pertencentes a esse grupo são: N-1, N-2, N-10, N-11 e N-16.  

o A associação negativa está representada por boro e vanádio. A relevância 

desses elementos nas águas subterrâneas pode estar associada a influência 



100 

  

 

 

da água do mar ou a presença de hidrocarbonetos provenientes de 

petróleo, já que o boro e o vanádio são comuns nesse combustível fóssil e 

há que se considerar que a região explora esse recurso. As amostras N-7, 

N-9, N-12, N-13 e N-15 estão associadas ao boro e vanádio. 
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Figura 39 - Representação gráfica das quatro primeiras componentes principais para campanha de 2012. 
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 Fator 3: equivale a 13% da variância dos dados, responde com associação 

negativa com Bromo e Arsênio. Relacionam-se com esse fator as amostras N-2, 

N-3, N-8, N-10, N-11 e N-18. Trata-se de uma região de plantação de coco e o 

bromo e arsênio podem ter sido utilizados com insumo agrícola (herbicida). 

 Fator 4: Trata-se de 7% da variância dos dados e associação positiva com o 

manganês e negativa com o molibdênio. 

o As amostras correspondentes a associação positiva com o manganês são 

N-3, N-5, N-8, N-9, N-16, N-18 e N-19 e as amostras atreladas a 

associação negativa do molibdênio são: N-1, N-2, N-7, N-10, N-11 e N-

12. O molibdênio é um micronutriente e pode estar associado na área com 

insumos agrícolas. 

 Fator 5: Equivale a 6% da variância e possui associação positiva com sódio, 

cloreto e bário. Estão relacionados a essa associação as amostras N-5, N-12, N-

13, N-16 e N-18 que podem estar correlacionadas a intrusão marinha. 

 

Tabela 9 - Dados de Escores para campanha de 2012 

 

Variáveis 

 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

N-1 -0,65170 0,80837 1,17655 -0,81302 -0,28892 

N-2 -0,51673 1,43608 -0,90863 -1,36443 0,34416 

N-3 -1,23996 -0,24971 -0,84194 0,55516 -1,19450 

N-4 -0,89763 0,30225 -0,46395 0,46710 -0,39811 

N-5 -0,39479 0,53337 -0,24941 0,72805 0,85730 

N-6 1,17748 -0,36103 -0,20982 -0,07910 -0,47819 

N-7 -0,66402 -0,60530 0,30197 -1,04791 0,16935 

N-8 -0,95212 -0,02161 -1,03966 0,71866 -0,35957 

N-9 -1,11882 -0,91487 -0,43670 1,23983 -0,25227 

N-10 -0,72687 1,19004 -1,03140 -0,84319 0,11828 

N-11 1,21568 0,75388 -0,80102 -1,62267 0,29099 

N-12 0,31272 -1,43768 0,28492 -0,93095 1,65450 

N-13 0,55431 -1,58165 0,00259 0,03926 1,87787 

N-14 1,28700 -0,20443 -0,05045 -0,42796 -0,44567 

N-15 -1,23983 -1,69283 1,56698 -0,45013 -0,57221 

N-16 -0,09660 1,99755 2,61860 1,28978 1,17627 

N-17 1,27772 0,05313 0,79697 -0,22246 -1,66211 

N-18 1,31307 0,16787 -1,19570 2,13434 0,93094 

N-19 1,36111 -0,17344 0,48008 0,62963 -1,76811 

Método de Rotação: Varimax 

Extração: componentes principais 

Nível de significância > 0,600 
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8 CONCLUSÕES 

 

A água subterrânea, além de importante fonte de abastecimento para a população da 

ilha de Boipeba é fundamental para o equilíbrio dos frágeis ecossistemas, tais como 

manguezais, recifes de coral, brejos, mata atlântica etc., que dependem do aporte dessas 

águas. Esses ecossistemas, como também a fauna associada a eles, são sensíveis a alterações 

na qualidade da água e o impacto sobre esse recurso pode comprometer esses ambientes de 

forma irreversível. A pressão antrópica aumenta a degradação dos ecossistemas e dos solos da 

ilha e esses fatores alteram a qualidade e quantidade da água subterrânea.  

Na ilha de Boipeba, a elevada pluviosidade e a presença de dunas que representam 

importantes áreas de recargas, formam-se aquíferos livres de fácil captação, porém a extração 

dessas águas sem regras de construção e regime de exploração, muito comum na região, farão 

com que a qualidade da água fique comprometida. Apesar do descarte irregular de efluentes e 

resíduos domésticos, os aquíferos ainda estão preservados, mas o aumento da população e da 

atividade turística, principalmente a construção de grandes empreendimentos como o previsto 

para a área de estudo, a tendência é impactar os recursos hídricos subterrâneos. O regime 

pluviométrico da região é um importante fator no controle da salinização dos aquíferos. 

As principais águas subterrâneas exploradas provêm do aquífero Carbonático e 

consistem nas águas mais mineralizadas, com condutividade elétrica mediana de 608 µS/cm. 

Os valores de pH encontram-se dentro do padrão de potabilidade, exceto para duas amostras 

com pH levemente ácidas, devido à localização as margens da ilha, que atuam como área de 

descarga. Classificadas como bicarbonatadas, as águas do aquífero Carbonático denotam os 

processos de interação água-rocha com o carbonato da formação Algodões.  

As águas dos aquíferos dos Terraços Marinhos e Arenito apresentam caráter ácido, 

estando todos abaixo do limite do padrão de potabilidade e são fracamente mineralizadas. A 

classificação quanto aos íons principais para os dois sistemas foi do tipo cloretada sódica. Os 

sistemas Terraços Marinhos e Arenito na ilha de Boipeba são aquíferos porosos explorados de 

maneira simples em poços cacimbas e furos, suas águas percolam solos arenosos e areníticos 

friáveis pouco reativos, além da elevada pluviosidade que intensifica a lixiviação dos sais 

solúveis resultando em baixos teores de salinidade das águas subterrâneas.  

A razão rCl/rBr indica, de um modo geral, que o comportamento das águas 

subterrâneas dos aquíferos da ilha de Boipeba são de águas influenciadas por aerossóis 
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marinhos, onde as águas do sistema Carbonático são as que apresentam os mais elevados 

teores. A razão rCl/rBr caracterizou que duas amostras do aquífero Carbonático se encontram 

num processo de salinização causada possivelmente por intrusão marinha. Uma amostra dos 

Terraços Marinhos e uma do Arenito, apresentaram razões que as colocam na área dos 

possíveis sedimentos com halita na matriz, podendo ser influência dos evaporitos da formação 

Taipus-Mirim.  

A análise fatorial permitiu dividir as águas dos aquíferos em cinco grupos que 

justificaram 82% da variância acumulada. O primeiro indica a influência da mineralização das 

águas subterrâneas a partir da reação com a rocha carbonática e as águas subterrâneas que se 

mineralizam subordinadas principalmente ao processo de laterização/lixiviação. O segundo 

grupo está relacionado a processos de oxirredução, ou seja, ambientes reduzidos enriquecidos 

em sulfetos. O grupo seguinte relaciona o bromo e arsênio que podem ter sido utilizados com 

insumo agrícola (herbicida) nas plantações de cocos da ilha. O quarto grupo diz respeito ao 

manganês e molibdênio, micronutrientes que podem estar associados a insumos agrícolas e o 

grupo seguinte mostra uma associação entre sódio, cloreto e bário, correlacionado as águas a 

intrusão salina.  

Os dados avaliados da campanha de 1994 da CPRM mostram que as águas dos 

Terraços Marinhos correspondem as águas do aquífero Carbonático, com as características de 

maior mineralização, maior pH e classificadas como bicarbonatadas. As amostras dos 

Terraços Flúvio-Marinhos e Arenito são semelhantes as amostras dos Terraços Marinhos e 

Arenito da campanha de 2012 em relação ao pH ácido e fraca mineralização, mas apresentam 

diferenças nas fáceis hidroquímicas. 

 Quase todas as amostras apresentaram baixas concentrações de sulfato, porém nas 

águas mais mineralizadas os valores de sulfato foram mais significativos.    
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Tabela 5 – Análises Químicas da Campanha de 1994 (CPRM) 

ID Sistema Aquífero Localização Descrição 

Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 NO3 

mg/L 

C-1 Aq. Flúvio-marinhos Canavieiras cacimba 8.00 1.45 4.20 1.00 8.00 3.00 24.40 2.00 

C-2 Aq. Terraços Marinhos V.Boipeba cacimba 72.00 11.17 49.00 9.50 61.00 20.00 258.64 40.00 

C-3 Aq. Arenito friável Galeão cacimba 14.40 0.97 14.00 0.00 22.00 10.00 34.16 2.00 

C-4 Aq. Arenito friável M. de São Paulo fonte 5.60 4.86 5.00 0.00 13.00 0.00 29.28 1.50 

C-5 Aq. Arenito friável M. de São Paulo fonte 8.80 5.83 8.00 0.00 18.00 10.00 29.28 2.00 

C-6 Aq. Arenito friável Gamboa fonte 6.40 4.80 5.00 0.00 12.00 10.00 19.52 2.50 

C-7 Aq. Carbonático São Sebastião Poço da CERB 7.20 4.86 6.00 0.00 8.00 0.00 48.80 2.00 

C-8 Aq. Flúvio-marinhos Garapuá cacimba 8.00 2.43 2.60 0.00 8.00 0.00 29.28 2.00 

C-9 Aq. Terraços Marinhos Faz. Pontal cacimba 66.40 33.53 60.00 2.50 148.00 8.00 292.80 3.00 

C-10 Aq. Terraços Marinhos Faz. Pontal cacimba 69.60 23.32 28.00 1.50 68.00 30.00 244.00 15.00 

C-11 Aq. Terraços Marinhos Faz. Oriente cacimba 96.80 18.46 5.00 0.80 13.00 10.00 366.00 2.50 

C-12 Aq. Terraços Marinhos Garapuá cacimba 62.40 27.70 33.00 1.30 43.00 15.00 317.20 2.50 

C-13 Aq. Terraços Marinhos Faz. Miriam cacimba 56.00 40.33 6.00 0.80 13.00 10.00 351.36 2.50 

C-14 Aq. Arenito friável Faz. Caieira fonte 1.60 5.34 3.00 0.50 8.00 0.00 24.40 2.50 

C-15 Aq. Terraços Marinhos Faz. Gamboa poço ponteira 85.60 10.20 3.00 0.60 6.00 0.00 307.40 2.50 

C-16 Aq. Arenito friável Galeão cacimba 8.00 3.88 15.00 1.80 15.00 0.00 63.44 2.00 

C-17 Aq. Flúvio-marinhos Boipeba   fonte  6.40 4.86 5.00 0.80 8.00 1.00 39.04 3.00 

C-18 Aq. Flúvio-marinhos Faz.  Laranjeiras fonte 2.40 1.45 5.00 0.80 10.00 1.00 9.76 2.00 

C-19 Aq. Flúvio-marinhos Faz. Estiva fonte 2.40 1.45 5.00 0.00 8.00 1.00 9.76 3.00 

C-20 Aq. Flúvio-marinhos São Sebastião fonte 2.40 0.97 5.00 0.00 7.00 2.00 9.76 2.00 

C-21 Aq. Terraços Marinhos Morerê levada fonte 8.80 5.83 5.00 0.00 8.00 3.50 48.80 2.00 

C-22 Aq. Terraços Marinhos Morerê outeiro fonte 5.60 0.97 4.80 0.00 8.00 3.00 14.64 2.00 

C-23 Aq. Flúvio-marinhos Faz. Salinas fonte 4.00 3.88 5.00 0.00 10.00 3.00 24.40 2.00 

C-24 Aq. Flúvio-marinhos Faz. Calixto fonte 8.00 1.94 5.00 1.80 18.00 3.20 14.64 2.00 

 

  Fonte: Dados da CPRM, 1994. 
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Tabela 6 – Análises Químicas da Campanha de 2012  

                                                                                                                                                                                                                 (continua) 

ID  Aquífero Descrição 

Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3 NO3 F Br PO4 NO2 NH4 

mg/L 

N-1 Ter. Marinhos Nascente (para praia) 1.62 0.72 4.53 0.00 7.68 1.94 6.0 nd 0.08 nd nd nd nd 

N-2 Ter. Marinhos Nascente fundos casa 0.90 0.55 4.14 0.00 6.97 1.65 3.0 0.57 0.11 0.262 nd nd nd 

N-3 Ter. Marinhos Abaixo do N-2 1.91 0.74 6.00 0.00 9.01 1.57 7.0 0.39 0.14 0.275 nd nd nd 

N-4 Ter. Marinhos Abaixo do N-3 1.67 0.97 5.28 0.00 8.99 2.35 5.0 0.39 0.09 0.261 nd nd 0.322 

N-5 Ter. Marinhos - 5.17 1.09 6.35 0.00 10.43 2.98 16.0 0.39 0.09 0.265 nd nd nd 

N-6 Carbonático Praia areia monazítica 125.34 5.69 13.24 0.00 20.51 7.11 405.0 0.41 0.17 0.269 nd nd nd 

N-7 Carbonático Restaurante Toca da Onça 14.02 2.04 17.40 0.71 26.31 6.38 43.0 0.44 0.09 0.294 nd nd nd 

N-8 Ter. Marinhos Cisterna ferruginosa 2.35 0.90 6.85 0.00 11.52 0.87 5.0 0.39 0.08 0.266 nd nd nd 

N-9 Ter. Marinhos Abaixo do cemitério 4.97 1.42 12.77 0.00 19.18 2.86 12.0 0.48 0.09 0.275 nd nd nd 

N-10 Arenito Açude (poço grande) 1.35 0.6 4.80 0.00 7.45 2.10 7.0 0.45 0.14 0.251 nd nd nd 

N-11 Carbonático Poço lavanderia 48.63 24.37 11.47 0.00 20.25 3.01 244.0 0.41 0.15 0.269 nd nd nd 

N-12 Carbonático Casa de Vivaldo 82.37 23.71 47.76 5.67 80.53 18.71 307.0 1.12 0.22 0.341 nd nd nd 

N-13 Carbonático Ao lado do N-12 149.35 45.36 43.10 1.25 132.21 23.80 499.0 0.76 0.27 0.393 0.696 nd nd 

N-14 Carbonático Fundos da Igreja 75.05 26.50 10.47 0.26 15.02 4.76 335.0 1.18 0.19 0.27 0.631 nd nd 

N-15 Carbonático Mina d'água casa 17.44 5.03 24.93 3.15 36.96 6.64 95.0 20.04 0.09 0.286 nd 0.376 0.811 

N-16 Arenito Nascente Maricoaba 1.29 0.89 6.14 0.00 9.36 2.18 7.0 0.40 0.10 nd nd nd nd 

N-17 Carbonático Poço fazenda oficina 107.79 11.45 10.94 0.00 14.66 4.38 402.0 0.43 0.52 0.268 nd nd 0.437 

N-18 Carbonático Poço fazenda chalé 136.31 7.94 14.44 0.00 20.20 1.28 456.0 0.40 0.50 0.271 nd nd nd 

N-19 Carbonático Poço da CERB 39.44 15.70 6.57 0.35 8.76 5.78 189.0 0.42 0.23 0.262 nd nd nd 

 

     Fonte: Dados do Laboratório de Hidrogeoquímica da UFF, 2012. 
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Tabela 6 – Análises Químicas da Campanha de 2012  

         (conclusão) 

ID  Aquífero Descrição 

Al Ti V Cr Mn Fe Cu Zn As Se Sr Mo Cd Sb Ba Pb B 

µg/L 

N-1 Ter. Marinhos Nascente (para praia) 172.5 1.885 0.067 0.0028 1.354 20.03 0.736 4.513 0.16 1.15 8.341 0.401 0.043 0.056 2.257 0.927 0.03675 

N-2 Ter. Marinhos Nascente fundos casa 98.39 0.462 0.0002 0.0028 1.398 4.845 0.784 6.24 0.14 1.625 10.36 0.234 0.04 0.05 1.015 1.208 0.03675 

N-3 Ter. Marinhos Abaixo do N-2 200.9 14.88 0.14 0.262 14.44 45.54 1.023 11.11 1.691 1.457 13.14 0.635 0.045 0.063 1.954 1.059 0.03675 

N-4 Ter. Marinhos Abaixo do N-3 104.2 1.632 0.019 0.053 10.51 71.02 1.668 5.956 0.184 1.097 13.04 0.195 0.041 0.051 5.93 1.794 0.03675 

N-5 Ter. Marinhos - 54.61 6.379 0.0002 0.0028 3.954 29.15 0.976 7.131 0.256 1.144 24.98 0.00065 0.04 0.056 9.588 1.053 1.277 

N-6 Carbonático Praia areia monazítica 0.81 1.706 0.325 0.0028 7.434 3.69 0.399 20.81 0.587 2.451 124.2 0.574 0.046 0.066 21.74 0.417 2.909 

N-7 Carbonático Restaurante Toca da Onça 23.19 1.043 1.162 0.494 4.966 6.95 3.16 6.052 0.699 5.495 54.65 0.424 0.054 0.112 5.068 1.333 5.09 

N-8 Ter. Marinhos Cisterna ferruginosa 82.32 2.635 0.073 0.197 13.49 5.105 0.62 13.56 1.622 1.367 11.48 0.137 0.044 0.056 3.606 1.017 0.03675 

N-9 Ter. Marinhos Abaixo do cemitério 154.8 9.617 0.202 0.459 27.57 78.6 1.302 19.86 1.118 1.816 33.7 0.12 0.042 0.071 14.1 1.002 1.29 

N-10 Arenito Açude (poço grande) 37.97 0.964 0.0002 0.0028 2.59 49.86 1.096 24.58 0.314 1.362 6.476 0.214 0.048 0.058 1.319 0.924 0.03675 

N-11 Carbonático Poço lavanderia 0.129 1.021 0.0002 0.0028 1.485 5.692 1.515 5.033 0.888 2.232 75.41 3.736 0.045 0.082 34.5 0.6 0.03675 

N-12 Carbonático Casa de Vivaldo 4.565 2.212 0.471 0.0028 4.404 6.111 0.722 4.371 1.553 5.553 53.7 1.91 0.043 0.176 65.81 0.416 47.63 

N-13 Carbonático Ao lado do N-12 1.888 2.531 3.103 0.0028 5.959 2.824 0.781 1.263 0.948 4.286 15.99 1.771 0.042 0.099 55.19 0.414 39.83 

N-14 Carbonático Fundos da Igreja 0.0541 1.748 0.374 0.0028 4.262 4.059 0.696 3.241 0.547 2.761 66.42 0.282 0.045 0.069 22.46 0.536 2.025 

N-15 Carbonático Mina d'água casa 554.3 86.78 1.585 0.917 6.809 131.2 1.152 8.896 0.835 3.124 88.92 0.915 0.058 0.299 9.74 1.088 11.19 

N-16 Arenito Nascente Maricoaba 133.9 0.855 0.0002 0.0028 4.87 0.406 1.883 9.021 0.0046 0.392 5.761 0.00065 0.05 0.051 7.949 2.118 0.03675 

N-17 Carbonático Poço fazenda oficina 0.504 0.577 1.882 0.274 4.277 4.281 0.946 0.431 1.598 1.487 75.78 0.71 0.036 0.144 3.401 0.536 19.24 

N-18 Carbonático Poço fazenda chalé 0.0541 0.545 0.093 0.0028 36.93 25.34 0.646 0.0053 7.833 1.598 118.6 0.00065 0.034 0.059 5.856 0.753 12.66 

N-19 Carbonático Poço da CERB 0.0541 2.221 0.456 0.0028 16.92 1.274 0.531 9.462 0.33 1.15 26.05 1.4 0.044 0.059 5.913 0.425 15.23 

 

 Fonte: Dados do Laboratório de Hidrogeoquímica da UFF, 2012. 
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