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RESUMO 

 

O monitoramento de águas subterrâneas é parte vital da gestão e operação 
de recursos hídricos. Apesar de poder apresentar diversas justificativas para sua 
implantação, uma rede de poços de monitoramento de águas subterrâneas é o 
primeiro passo para a caracterização completa de um aquífero em seus aspectos 
hidrogeológicos e hidroquímicos. Visando compreender alguns destes aspectos no 
aquífero freático, localizado no Campus Politécnico da UFPR, foi instalada uma rede 
com 10 poços de monitoramento. Os poços estão localizados dentro da bacia do 
Córrego do Aviário, afluente do rio Belém, em uma pequena área na região da 
nascente. Os poços foram utilizados para realização de medidas de nível da água 
duas vezes por semana ao longo de quase 3 meses. Neste mesmo período foram 
realizadas duas campanhas de coleta de amostras para análise físico-química 
completa, totalizando 8 análises. Com os resultados deste trabalho confirmou-se o 
caráter influente do aquífero freático em relação ao rio a partir das superfícies 
equipotenciais, todavia não foi possível estabelecer a relação de influência na 
composição química. Já a relação entre a composição química da água (tanto no 
aquífero quanto no rio) e o regime de chuvas é muito evidente. Havendo no aquífero 
certa tendência entre as amostras, em períodos secos e desordem no período com 
presença de chuva. Já no rio observa-se uma diluição entre as duas etapas de 
coleta, muito bem marcada pelos valores medidos de sólidos totais dissolvidos e 
concentração dos íons Cl-, NO3- e Na+.   
 
Palavras-chave: 1. Monitoramento. 2.  Aquífero freático. 3. Hidrogeologia.  
4. Hidroquímica. 

 
 

  



 
 

RESUMEN 

 
El monitoreo de aguas subterráneas es parte vital de la gestión y operación 

de recursos hídricos. Aunque pueda presentar diversas motivaciones para su 
implantación, una red de pozos de monitoreo de aguas subterráneas es el primer 
paso para la caracterización completa de un acuífero en sus aspectos 
hidrogeológicos e hidroquímicos. Para comprender algunos de estos aspectos en el 
acuífero freático, localizado en el Campus Politécnico de la UFPR, se instaló una red 
con 10 pozos de monitoreo. Los pozos están ubicados dentro de la cuenca del 
Corriente del Aviario, afluente del río Belém, en una pequeña área en la región del 
manantial. Los pozos se utilizaron para la realización de medidas de nivel del agua 
dos veces a la semana a lo largo de casi 3 meses. En este mismo período se 
realizaron dos campañas de recolección de muestras para análisis físico-químico 
completo, totalizando 8 análisis. Con los resultados de este trabajo se confirmó el 
carácter influyente del acuífero freático en relación al río a partir de las superficies 
equipotenciales, sin embargo no fue posible establecer la relación de influencia en la 
composición química. La relación entre la composición química del agua (tanto en el 
acuífero como en el río) y el régimen de lluvias es muy evidente. En el acuífero 
existe cierta tendencia entre las muestras, en períodos secos y desorden en el 
período con presencia de lluvia. En el río se observa una dilución entre las dos 
etapas de recolección, muy bien marcada por los valores medidos de sólidos totales 
disueltos y concentración de los iones Cl-, NO3- y Na +. 

 
Palabras clave: 1. Monitoreo. 2. Acuífero freático. 3. Hidrogeología. 4. Hidroquímica 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O monitoramento de águas subterrâneas é uma importante parte da 

hidrogeologia, apesar de muitas vezes ser tratado de forma secundária em relação à 

explotação destes recursos. O monitoramento deve estar presente em todos os 

projetos de hidrogeologia, desde a captação de água até a identificação e 

remediação de áreas de áreas contaminadas, a fim de garantir a preservação dos 

recursos hídricos, em termos de qualidade, quantidade e disponibilidade. 

Planos de monitoramento de recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) 

são projetos de longo prazo, que exigem constante observação, análise e revisão de 

modelos. Os objetivos de cada plano e as especificidades (geológicas, climáticas, 

geomorfológicas, etc.) de cada local, definem os métodos e abordagens utilizados 

no monitoramento, podendo este ser de natureza quantitativa, qualitativa ou ambos. 

O presente trabalho visa abordar alguns aspectos qualitativos e quantitativos 

do aquífero freático no Campus Politécnico da UFPR. A área de estudo está 

localizada sobre a Fm. Guabirotuba, composta essencialmente por rochas argilosas 

com presença heterogenia de sedimentos mais grossos (areia e grânulos), que, 

eventualmente, formam lentes arcoseanas. Quanto à hidrografia, a área está 

inserida na bacia do Córrego do Aviário (afluente do rio Belém), na porção próxima à 

nascente do rio. 

A presença do rio na área de estudo foi um dos principais motivos da 

escolha desta área. Durante a execução do projeto soube-se que o Córrego do 

Aviário já é acompanhado por outros projetos da UFPR há aproximadamente 2 anos 

e apresenta um histórico de contaminação por efluentes. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Tendo em vista o contexto apresentado, o principal objetivo do projeto é 

implantar uma rede de poços de monitoramento a fim de caracterizar o aquífero 

freático na área de estudo quanto a aspectos hidrogeológicos e hidroquímicos.  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 Compreender a geologia aflorante e em subsuperfície, presentes na área; 

 Delinear a superfície freática e inferir a direção de fluxo da água 

subterrânea; 
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 Analisar a variação do nível estático ao longo do tempo de estudo; 

 Analisar a composição físico-química da água subterrânea e superficial, 

além de verificar suas correlações; 

 Estimar a influência da água pluvial na superfície freática; 

 Analisar a influência o regime de chuvas na química da água subterrânea 

e superficial; 

 Confirmar o modelo conceitual proposto.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

As camadas aquíferas na Fm. Guabirotuba são pouco estudadas, em 

comparação com outros aquíferos paranaenses, possivelmente por sua pequena 

extensão e baixa participação em abastecimento. Este estudo visa contribuir para o 

conhecimento técnico sobre o aquífero freático na Formação Guabirotuba, com 

informações sobre a geologia, comportamento hidráulico e geoquímico. Além disso, 

este trabalho se difere de outros que abordam a mesma formação por ser restrito a 

uma pequena área, conferindo uma escala de maior detalhe aos resultados. 

Devido à escolha da área de estudo, na bacia do Córrego do Aviário, os 

resultados deste trabalho poderão ser utilizados por outros projetos de 

monitoramento e gestão de recursos hídricos que já acompanham este rio. Estes 

projetos, fomentados pela SANEPAR, em parceria com a UFPR, já monitoram a 

água superficial há, pelo menos, dois anos e com este estudo poderão ter um 

panorama mais completo do ciclo da água no local. Com este conjunto de dados, os 

gestores terão maior subsídio para tomar decisões sobre a gestão da área. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo referida neste capítulo e no restante do trabalho 

corresponde a uma área de 2,25 ha, no Campus Politécnico da UFPR. Esta é uma 

das poucas porções com baixa interferência antrópica dentro do campus. A área se 

apresenta muito vegetada (vegetação arbórea) e com presença de alguns animais 

silvestres, principalmente aves e roedores. 

 

2.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

 

A área de estudo é localizada próxima ao Centro de Educação Física e 

Desportos (CED) no Campus Politécnico da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) (FIGURA 1). Tal área foi escolhida devido à facilidade de acesso, ocorrência 

provavelmente rasa do aquífero freático e a existência de um rio, o Córrego do 

Aviário. Este rio nasce dentro da área de estudo, onde é canalizado e segue assim 

até o Campus Jardim Botânico (UFPR). Ainda no Campus Botânico o rio passa a 

correr em canal aberto e posteriormente, deságua no rio Belém, a aproximadamente 

2 km de distância da nascente.  

FIGURA 1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

FONTE: O autor (2018) 
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2.2 GEOLOGIA LOCAL 

 

A área de estudo está inserida na Bacia de Curitiba, que abrange a capital 

paranaense e parte de sua região metropolitana, apresentando uma área total de 

aproximadamente 1.150 km2 (RICCOMINI et al., 2004). A Bacia de Curitiba foi 

originalmente descrita por Bigarella e Salamuni (1962) e apresenta porções 

aflorantes e em subsuperfície. A gênese da bacia vem sendo debatida por diversos 

autores, porém o modelo mais aceito atualmente é o proposto por Riccomini (1989), 

onde a Bacia de Curitiba faz parte da porção ocidental do Rift Continental do 

Sudeste Brasileiro (RCSB). Essa estrutura, de idade Cenozóica, consiste em uma 

depressão tectônica de cerca de 900 km de comprimento, alongada na direção E-

NE, paralela a linha de costa (PR-RJ), distando cerca de 70 km desta (RICCOMINI 

et al., 2004). O rifte e a calha da bacia têm gêneses ligadas à reativação de 

descontinuidades do embasamento durante o Cenozóico (SALAMUNI; EBERT; 

HASUI, 2004, RICCOMINI et al., 2004), sendo a calha orientada segundo a direção 

NE-SW, devido ao desenvolvimento de falhas normais e um graben, em uma 

dinâmica extensional (SALAMUNI et al., 2003). 

O embasamento da Bacia de Curitiba é formado pelo Complexo Atuba, 

composto essencialmente por gnaisses, migmatítos, anfibolitos e xistos, formados 

no pré-Cambriano (Bigarella; Salamuni, 1962). Já o preenchimento é composto pela 

Fm. Guabirotuba e Fm. Piraquara (RICCOMINI et al., 2004). A Formação Piraquara, 

definida por Coimbra et al. (1996), é de ocorrência isolada, sempre em colinas a 

cima da Fm. Guabirotuba, em contatos abruptos ou transicionais.  

Após a deposição dos sedimentos na Bacia de Curitiba ocorreram atividades 

tectônicas correlacionadas a eventos compressivos, evidenciadas por falhas 

transtrativas (SALAMUNI et al., 2003).  

 

2.2.1 Formação Guabirotuba 

 

Originalmente descrita por Carvalho (1934), a Formação Guabirotuba foi 

definida como composta por sedimentos argilosos esverdeados a avermelhados e 

cascalhos em intercalações, Salamuni (1998) considera além destes, a presença de 

níveis de calcrete. Já Bigarella e Salamuni (1962), que propuseram o nome da 

formação, descreveram os sedimentos argilosos como sendo de cor cinza, quando 
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sãos e avermelhados, quando alterados. Além de níveis arcoseanos e porções com 

presença de composição calcária. Estas rochas calcárias (calcretes) podem ter tido 

origem durante a sedimentação, por processos pedogenéticos (mais comum) ou por 

processos freáticos que, no caso da Formação Guabirotuba, são mais significativos, 

intensos e recentes (CUNHA, 2011).    

Quanto à espessura da Formação Guabirotuba não há consenso entre os 

autores, sendo considerada inferior a 40 metros por Carvalho (1934), de 60 a 80 

metros por Bigarella e Salamuni (1962) e variável de 1 a 80 metros por Salamuni 

(1998), com média de 50 metros.  

  Segundo Salamuni (1998) a Formação Guabirotuba teria se depositado 

entre o Oligoceno e o Mioceno, em ambientes de leques aluvionares de sistema de 

drenagem estrelaçado, com extensas playas e planícies de inundação. Esta 

interpretação é muito semelhante à proposta por Bigarella e Salamuni (1962), que 

considera ainda um clima semi-árido. Este tipo de clima favorece a formação de 

estruturas como os calcretes encontrados nesta Formação (CUNHA, 2011).    

 

2.3 GEOMORFOLOGIA 

 

A área de estudo e suas imediações apresentam-se fortemente alteradas 

antropicamente. Devido à construção do Campus Politécnico, suas edificações e 

estruturas (acessos, campo de futebol, quadras poliesportivas, estacionamentos) 

foram feitas diversas obras de aplainamento e aterramento do terreno. Estas 

intervenções ficam claras em porções muito planas do terreno imediatamente ao 

lado de porções íngremes com mais de 3 metros de altura.  

A porção efetivamente delimitada neste estudo apresenta poucas 

intervenções antrópicas, estando estas mais restritas a porção norte da área, onde 

aparentemente foi realizado um aplainamento e aterramento para permitir o acesso 

facilitado de pedestres. O restante da área apresenta uma feição de vale incipiente, 

formado pelo curso do Córrego do Aviário. Apesar da canalização do rio 

aparentemente não há intervenções no relevo além da própria escavação no leito do 

rio para a instalação da manilha. A margem direita do córrego apresenta desníveis 

bem marcados, enquanto a margem esquerda é caracterizada por uma declividade 

mais constante. A diferença de altitude entre a cota mais alta na área (914m) e a 

menor (901m) é de 13m.   
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2.4 HIDROGEOLOGIA LOCAL 

 

O Aquífero Guabirotuba é do tipo granular, ocorrendo em lentes dos sedimentos 

arenosos arcoseanos da Formação Guabirotuba (MULLER et al., 2008), podendo se 

apresentar livre ou semiconfinado, quando sobreposto por sedimentos argilosos 

(ROSA FILHO et al., 2011). Segundo Rosa filho et al. as areias arcoseanas que 

formam esta unidade aquífera são predominantemente grossas, de matriz areno- 

siltosa, por vezes argilosa e teor de feldspatos entre 20 e 40%. Ainda segundo esses 

autores as lentes são geralmente descontínuas, todavia presentes em toda a bacia.  

A recarga do aquífero é advinda da superfície freática e de águas pluviais 

(ROSA FILHO; LISBOA; SCHOENAU, 1996, Apud MULLER et al., 2008). Quanto a 

vazões a média dos poços é de cerca de 5 m³/h, embora haja registro de poços 

atingindo 80 m3/h (MULLER et al., 2008). Outros parâmetros hidráulicos do Aquífero 

Guabirotuba são apresentados no quadro 1. 

 

QUADRO 1 PARÂMETROS HIDRÁULICOS DO AQUÍFERO GUABIROTUBA 

Porosidade efetiva Condutividade Transmissividade 

28% 3 𝑋10−3 m/s 3 𝑋10−2 m²/s 

Coeficiente de 

armazenamento (livre) 

Coeficiente de armazenamento 

(semi-confinado a confinado) 

 

3,5 𝑋 10−1  Ordem de grandeza de 10−3 a 10−5  

Fonte: Adaptado de Rosa Filho et al. (2011). 

 

Quanto à composição química da água, são comuns teores elevados de ferro e 

manganês no aquífero, geralmente associados a níveis de argilas orgânicas (ROSA 

FILHO et al., 2011). A figura 2 apresenta um resumo estatístico dos parâmetros 

químicos da água nas camadas aquíferas da Formação Guabirotuba. No geral as águas 

do Aquífero Guabirotuba são classificadas como bicarbonatadas cálcicas a 

magnesianas e sódicas, conforme exibido no gráfico 1. 
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FIGURA 2 ANÁLISES QUÍMICAS NO AQUÍFERO GUABIROTUBA 

 

FONTE: Rosa filho et al. (2011). 

 

GRÁFICO 1 CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS DO AQÚIFERO GUABIROTUBA 

 

Diagrama de Piper e histograma de frequência dos tipos de água de amostras do Aquífero 
Guabirotuba. FONTE: Adaptado de Rosa filho et al. (2011). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A presente seção tem como objetivo ambientar e localizar o trabalho 

realizado em relação aos estudos já elaborados e publicados na literatura, tanto no 

que se refere ao contexto regional do trabalho, quanto o avanço dos conceitos e 

técnicas utilizadas. 

 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS EM HIDROGEOLOGIA 

 

Este trabalho estuda características físicas e químicas de um aquífero, 

conceito com muitas definições na literatura, que geralmente consideram aspectos 

como porosidade, permeabilidade e, eventualmente, a possibilidade de 

aproveitamento dos recursos hídricos. Custódio e Llamas (1986) definem aquíferos 

como estratos geológicos que, através de poros ou fraturas, permitem que a água 

circule em quantidades suficientes para satisfazer a necessidade humana proposta 

de forma economicamente viável. Já Todd (1980) definiu aquíferos como formações 

geológicas permeáveis, que, em condições naturais, permitem a passagem de água 

em quantidades consideráveis, através de estruturas.   

A centralidade das definições de aquífero passam por características 

denominadas porosidade e permeabilidade. A primeira se refere ao volume de 

espaços vazios (poros) de um material em relação ao volume total, já a segunda se 

refere a capacidade da água fluir entre estes poros, ou seja, a conexão destes 

(TEIXEIRA et al., 2009).  

Os aquíferos são estratos completamente saturados em água, ou seja, todos 

os poros estão preenchidos por água. Quando a camada superior do aquífero está 

em contato direto com poros preenchidos por ar (contato com a atmosfera) 

classifica-se o aquífero como livre (freático), já quando existe sobre o aquífero uma 

camada de rocha impermeável, chama-se o aquífero de confinado (TEIXEIRA et al., 

2009).  

A saturação mencionada acima, juntamente com a porosidade faz com que 

os aquíferos cumpram uma de suas duas funções, a de armazenamento, a segunda 

função é a condução (DRISCOLL, 1986), gerada pelo gradiente hidráulico e a 

permeabilidade. O gradiente hidráulico é gerado pela diferença de pressão que 

incide em dois pontos distintos do aquífero. Esta pressão é gerada tanto pela coluna 
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de água quanto pela rocha acima e ao lado dos pontos (TEIXEIRA et al., 2009). Por 

conta desta diferença de pressão a superfície freática não corresponde exatamente 

à superfície do terreno, tão pouco é horizontal, fazendo com que a água se mova em 

direção à menor pressão (Figura 3).   

FIGURA 3 GRADIENTE HIDRÁULICO 

 

Esquema demonstrando a variação de gradiente hidráulico em um aquífero livre e o fluxo de água 
subterrânea. FONTE: Teixeira et al. (2009). 

 

3.2 MONITORAMENTO 

 

Monitoramento de águas subterrâneas é um conceito amplo que considera 

todos os processos envolvidos desde a coleta de dados, seu armazenamento, 

análise e interpretação (FEITOSA et al., 2008). O monitoramento pode ser relativo 

tanto aos fatores qualitativos (qualidade da água do aquífero para o fim a que se 

destina) quanto quantitativos (quantidade de água armazenada) ou ambos. E é por 

esta característica que segundo Feitosa et al. (2008) esta ferramenta é tão 

importante, pois os resultados obtidos permitem avaliar o estado atual de um 

aquífero, garantindo aos gestores (públicos ou privados) dados a serem utilizados 

como subsídio para a tomada de decisão sobre o uso e gestão adequada dos 

recursos hídricos.  Ainda segundo Feitosa et al. (2008) existem dois tipos principais 

de monitoramento: o básico, que visa observar temporalmente a variação qualitativa 

e/ou quantitativa do aquífero e o específico, que visa atingir um objetivo específico, 

tal qual a detecção de uma pluma de contaminação.  
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Independente do objetivo do monitoramento o primeiro passo para construir 

um sistema eficaz de monitoramento é conhecer detalhadamente a geologia do 

local. A geologia define as estruturas pelas quais a água subterrânea se move e, 

portanto, uma grande variação geológica na região monitorada deve ser 

acompanhada de um monitoramento mais extensivo a fim de obter resultados mais 

precisos (NIELSEN et al., 1991). Após compreender os litotipos, estratigrafia e 

estruturas geológicas presentes na região deve-se buscar as áreas de recarga e 

descarga e identificar as unidades aquíferas e confinantes, caso haja. Todo este 

conjunto de informações compõe o modelo conceitual definido por Nielsen et al. 

(1991). Posteriormente constrói-se a rede de fluxo a partir de dados de piezômetros 

e/ou potenciometria, linhas de fluxo e conexões entre aquíferos. Então após esta 

etapa é feita a locação dos poços de monitoramento que, segundo Nielsen et al. 

(1991), são divididos em dois tipos: alto gradiente, locados em um gradiente superior 

ao alvo de interesse do monitoramento para gerar informações sobre o aquífero sem 

alteração e os de baixo gradiente, locados a baixo do gradiente do alvo a fim de 

detectar as anomalias geradas por ele.  A quantidade de poços a ser utilizada em 

cada monitoramento depende do tamanho da área de estudo e da complexidade 

geológica apresentada (NIELSEN et al., 1991).Outro fator a ser considerado é o 

objetivo do estudo, caso este seja apenas determinar a direção do fluxo de água 

subterrânea isto pode ser conseguido com apenas três poços (DRISCOLL, 1986; 

TODD, 1980). No entanto, Nielsen et al. (1991) afirma que o número mínimo de 

poços para a construção de um campo de monitoramento é quatro, sendo destes um 

de alto gradiente e os demais de baixo gradiente. Feitosa et al. (2008) recomenda 

ainda que os poços sejam alocados, sempre que possível, próximos a estações 

pluviométricas e fluviométricas. 

A depender dos objetivos do monitoramento os poços construídos podem 

ser piezômetros ou poços de monitoramento. Segundo Custodio e Llamas (1986) 

piezômetros são perfurações que atingem a unidade aquífera e, assim, permitem 

extrair informações sobre o nível piezométrico em seu interior. O nível da água no 

interior de um aquífero é uma informação de primeira importância sendo 

fundamental para quase todos os estudos hidrogeológicos e extremamente 

relevante para diversas aplicações em estudos geotécnicos (CUSTODIO; LLAMAS, 

1986). Os piezômetros podem ter diferentes diâmetros, porém devido a sua função 

estrita de medição de nível da água costumam ser menores do que os poços de 
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monitoramento voltados para coleta de amostras de água. Existem ainda poços de 

monitoramento planejados para ambas as atividades.  

Quanto à coleta de amostras de água para análise físico-química, deve-se 

sempre buscar amostras com máxima representatividade, em poços bem 

construídos e com zona filtrante no local adequado (CUSTODIO; LLAMAS, 1986). Já 

a quantidade de amostras necessária é variável, segundo Custodio e Llamas (1986) 

esta variação depende do tipo de estudo realizado, das condições hidrodinâmicas e 

de recarga. Todavia o mesmo autor ressalta que geralmente a água subterrânea 

tende a manter uma composição constante quanto mais profunda e mais distante da 

zona de recarga. Nestes casos uma coleta anual pode ser suficiente. Já em casos 

de proximidade com áreas de recarga ou intrusões marinhas, a composição pode 

mudar mais rapidamente e, por tanto, exige uma periodicidade maior de coletas.  

O monitoramento e um ciclo que se retro alimenta, chegando ao fim de uma 

sequência de monitoramento o modelo conceitual é revisto, novas fontes de dados 

podem ser adicionadas e o monitoramento continua, conforme ilustrado na figura 4 

(NIELSEN et al., 1991; FEITOSA et al., 2008). 

FIGURA 4 FLUXOGRAMA GERAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO 

 

FONTE: FEITOSA et al. (2008). 

 

3.3 CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO 

 

Existem na literatura diversos autores que propõem formas adequadas para 

a construção de poços de monitoramento, isto se deve principalmente a importância 
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e implicações que uma boa ou má construção de um poço de monitoramento podem 

gerar. Deve-se ter em mente que o objetivo de um trabalho de monitoramento é 

coletar informações representativas e a construção inadequada dos poços pode 

gerar diversos erros (NIELSEN et al., 1991). Para atingir este objetivo é necessário 

compreender previamente a situação geológica e hidrogeológica na qual o poço será 

colocado, pois não existe uma fórmula universal para construção de poços 

(NIELSEN et al., 1991, DRISCOLL, 1986), também é importante compreender qual o 

motivo da construção do poço dentro do objetivo geral do projeto, por exemplo, 

medir nível estático por um longo período, coletar amostras uma única vez ou várias, 

etc. (CUSTODIO; LLAMAS, 1986, DRISCOLL, 1986), além de conhecer a natureza 

dos possíveis contaminantes com os quais o poço pode entrar em contato 

(DRISCOLL, 1986). 

Segundo Nielsen et al. (1991), os erros mais comuns encontrados em poços 

de monitoramento e derivados de mal projeto são a utilização de materiais que 

alteram a composição química da água amostrada, mal dimensionamento de filtros e 

pré-filtros, colocação de filtros em profundidades inadequadas, má seleção do 

material selante e construção inadequada de proteções superficiais, causando 

interferência de águas superficiais no poço. 

 No Brasil a construção de poços de monitoramento e amostragem foi 

normatizada pela primeira vez pela NBR 13895/1997. Esta norma foi posteriormente 

atualizada e dividida em duas partes NBR 15495-1/2007, que trata do projeto de 

construção de poços de monitoramento em aquíferos granulares e NBR 15495-

2/2007, que trata do desenvolvimento dos poços de monitoramento em aquíferos 

granulares. 

O projeto básico de um poço de monitoramento deve contar com os 

seguintes itens (ABNT, 1997; NIELSEN et al.,1991; CUSTODIO; LLAMAS, 1986) : 

 Revestimento interno; formado por um tubo liso com a função revestir a 

parede da perfuração, pode ser de diferentes materiais, sempre 

garantindo a não reação com possíveis contaminantes. Pode apresentar 

diâmetros diversos a depender da função, sendo comum a utilização de 

50 mm.    

 Filtro; tem como objetivo permitir a entrada de água no poço e impedir a 

entrada de partículas sólidas. Pode ser feito no próprio tubo de 

revestimento na forma de ranhuras ou pode ser de material distinto 
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dedicado apenas a esta função. Em alguns casos pode se envolver o filtro 

em uma manta têxtil para aumentar sua eficácia. 

 Pré-filtro; areia composta de quartzo e granulometria superior a abertura 

do filtro, ocupando o espaço anelar entre o filtro e a parede de perfuração. 

Tem como principal função evitar a passagem de materiais grossos da 

rocha para o poço. 

 Preenchimento; preenche o espaço anelar entre a parede da perfuração e 

o tubo de revestimento. É colocado na zona não saturada, acima do filtro. 

 Selo; geralmente composto por bentonita ou cimento, tem como função 

evitar a passagem de água, selando o espaço anelar acima da seção 

filtrante e evitando a contaminação do poço por fluxos verticais de águas 

superficiais.  

 Proteção sanitária; conjunto composto pelo selo superior e a laje de 

proteção, podem ser construídos em cimento ou concreto. Tem como 

função evitar a percolação de água superficial pelo espaço anelar do 

poço. O selo superior geralmente é projetado com 30 cm de altura e a laje 

deve apresentar uma leve inclinação ao redor da boca do poço. 

 Tampão; na porção inferior do tubo de revestimento deve ser colocada 

uma tampa fixa, visando impedir a entrada de sólidos no poço, enquanto 

na parte superior deve ser colocada uma tampa removível, a fim de evitar 

a queda de materiais no poço. 

 Caixa de proteção; caixa colocada sobre a parte do tubo de revestimento 

que sobressai o terreno. Tem como função proteger o poço. 

 Guias centralizadoras. Dispositivos presos ao tubo de revestimento com 

função de centralizar o poço em relação ao seu próprio eixo. 

A realização de todas estas etapas depende do projeto do poço e a escolha 

e utilização de alguns materiais estão condicionadas a características próprias do 

terreno, do clima e estudo que se pretende utilizar o poço (NIELSEN et al., 1991). O 

modelo geral proposto pela NBR 13895/1997 está apresentado na figura 5. 
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FIGURA 5 MODELO DE POÇO ABNT 

 

Modelo construtivo de poço de monitoramento proposto na NBR 13895/1997. FONTE: ABNT (1997). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS   

 

Neste capítulo, visando facilitar a compreensão e eventual reprodução desta 

pesquisa, estão descritas todas as etapas de realização deste trabalho. A 

distribuição temporal destas atividades é demonstrada no “cronograma de 

atividades” apresentado no quadro 2.  

QUADRO 2 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Atividade Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Autorização de uso 

da área 
X            

Revisão da 

bibliografia 
X X X X X X X X X    

Aquisição de dados 

meteorológicos  
  X X X X X X X X X  

Entrega do projeto      X       

Locação e 

perfuração dos 

poços de 

monitoramento 

     X X X     

Análise de dados      X X X X X X  

Medida do nível 

d’água nos poços 
       X X X X  

Redação da 

monografia 
       X X X X  

1ª análise físico-

química de água 
        X    

2ª análise físico-

química de água 
         X   

Entrega da 

monografia 
          X  

Defesa            X 

FONTE: O autor (2018). 
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4.1 MODELO CONCEITUAL 

 

Faz parte da hidrogeologia compreender conceitualmente e modelar o local 

de estudo. O modelo conceitual se faz necessário, pois só conseguimos testar o 

aquífero remotamente (da superfície) e compreendemos apenas algumas partes dos 

processos e materiais em subsuperfície (DRISCOLL, 1986).  Antes de iniciar a 

perfuração de uma rede de poços é necessário elaborar um modelo conceitual 

prévio considerando dados pré-existentes da área, dados adquiridos em campo e via 

sensoriamento remoto, como, por exemplo, a geologia em superfície, topografia, 

formações geológicas e litotipos do aquífero, áreas de recarga e descarga e a 

existência de camadas confinantes (DRISCOLL, 1986, NIELSEN et al., 1991). 

Neste trabalho, considerando os objetivos propostos, elaborou-se um 

modelo conceitual prevendo um aquífero livre, em rocha composta por argilas e 

eventuais porções arenosas, resultando em camadas pouco permeáveis. Devido à 

provável baixa profundidade do nível freático, imagina-se que a influência de águas 

meteóricas seja muito elevada no aquífero e a sazonalidade seja um fator muito 

importante para a flutuação do nível freático. 

A partir do levantamento em campo (topográfico, hidrográfico e geológico) 

propuseram-se zonas de recarga e descarga, demonstradas na figura 6. A 

existência perene do rio deve ser justificada por uma contribuição constante do 

aquífero (fluxo de base), por tanto, espera-se que haja linhas de fluxo indicando esta 

contribuição (Fig. 7). Todavia, devido ao histórico de contaminação deste rio e a alta 

vazão observada durante o período de estiagem, imagina-se que exista uma fonte 

antrópica aportando direta ou indiretamente no rio.  

A contaminação do córrego estaria se dando ou por ligação direta da rede 

de esgoto (como ocorreu no passado) ou por vazamentos próximos a manilha que 

canaliza o rio. Para tentar compreender e tentar especializar essa possível 

contaminação foram locados poços nas possíveis zonas de recarga e ao longo de 

ambas as margens do rio. As análises físico-químicas foram planejadas visando 

representar uma análise de alto gradiente, o aquífero antes da nascente do rio, em 

zonas de recarga, duas de baixo gradiente, já nas zonas de recarga e com interação 

com o rio e uma do próprio córrego. Com estas amostras imagina-se ser possível 

caracterizar o aquífero quimicamente e comparar a natureza das águas 

subterrâneas e superficiais, identificando se há ou não uma contaminação, de que 
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forma ela ocorre, direta ou através do aquífero e, caso seja a segunda forma, se há 

indícios de uma direção da área fonte.     

 

FIGURA 6 VISÃO EM PLANTA DO MODELO CONCEITUAL DE FLUXO 

 

Linhas de fluxo saindo das zonas de recarga em direção às zonas de descarga. FONTE: O autor 
(2018). 

 

FIGURA 7 SEÇÃO TRANSVERSAL E LINHAS DE FLUXO 

 

Seção transversal a um rio com linhas de fluxo de água saindo das zonas de recarga em direção a 
descarga no rio. FONTE: Driscoll (1986). 

 

4.2 REDE DE MONITORAMENTO 

 

A implantação da rede de monitoramento foi dividida em duas etapas: a 

primeira para delimitação e compreensão preliminar da área de estudo e a segunda 

para a construção efetiva dos poços de monitoramento.  
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4.2.1 Etapa prévia 

 

A primeira atividade realizada foi a solicitação de uso da área para o 

responsável, no caso, a Superintendência de Infraestrutura da UFPR (SUINFRA), 

que concedeu tal autorização. 

De posse da autorização, foi o reconhecimento preliminar da área de estudo. 

Foram identificados: o Córrego do Aviário, seu curso (em toda a parte canalizada e 

porções anteriores não canalizadas) além de possíveis nascentes. A delimitação 

adotada para a bacia segue o definido por Araújo et al. (2017), apresentada na 

figura 8. O recorte de estudo deste trabalho corresponde a uma pequena porção da 

bacia, próximo a nascente do curso principal, destacada na figura 8. 

FIGURA 8 BACIA HIDROGRAFICA DO CÓRREGO DO AVIÁRIO 

 

FONTE: Editado de Araújo et al. (2017). 

 

Com base nestas informações traçou-se uma malha regular quadrada, com 

o rio aproximadamente no centro, composta por células de lado igual a 50 m 

conforme demonstrado na figura 9. A partir desta malha foram locados os poços, 

considerando um poço em cada célula, exceto nas células centrais (coincidentes 

com o rio) onde optou-se pela construção de dois poços, um de cada lado da 

manilha. Esta opção decorre da necessidade de comprovar a contribuição do 

aquífero para o rio, por tanto, se o modelo conceitual estiver correto, ambos os lados 

da drenagem devem apresentar potenciometrias condizentes com a contribuição ao 

rio. A locação dos poços não se fez de forma cartesiana (poços estritamente sobre 

os vértices), pois além das exceções já referidas, o local de estudo é muito 

vegetado, com árvores de médio a grande porte, apresenta declives e áreas 

alagadas. Por isso, a locação dos poços foi feita em campo com base na malha pré-
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estabelecida, tentando respeitar uma distância aproximada entre os poços de 50 m, 

além de garantir um local com espaço para operação dos materiais durante a 

perfuração, mínimo de trânsito de pessoas e menor interferência possível na 

natureza e paisagem. O poço I foi locado fora desta malha, próximo ao local da 

provável nascente do Córrego do Aviário, no entanto todos os outros critérios de 

locação foram seguidos.  

FIGURA 9 MALHA E LOCAÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

Por fim, elaborou-se um projeto construtivo modelo para todos os poços 

(Apêndice I), tendo como referência a NBR 13895/1997, que trata da construção de 

poços de monitoramento.   

 

4.2.2 Construção da rede de monitoramento 

 

A perfuração e construção dos poços de monitoramento foram realizadas 

pelo próprio autor com auxílio de voluntários. Os poços foram construídos utilizando 

um trado, na maior parte do tempo operado de forma manual e, em menor 

proporção, com auxílio de um perfurador de solo ED Kawashima (Fig. 10). A broca 

utilizada possui diâmetro de 6 polegadas e foi acoplada a hastes de 1,30 metros 

para atingir as profundidades desejadas em cada poço. Esta profundidade foi 

determinada durante a perfuração, sendo igual a 2 metros além do nível saturado na 

ocasião e nunca menor que 3 metros. 
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FIGURA 10 TRADO MANUAL E MOTOR 

 

A: Componentes do trado. B: Utilização manual do trado. C: Utilização do trado com auxílio do motor. 
FONTE: O autor (2018) 

 

Durante a perfuração, o material retirado do furo foi colocado próximo ao 

poço, sobre uma lona plástica, para utilização futura (Fig. 11). Sempre que se 

observava uma mudança em características da rocha ou solo (cor, granulação, 

composição, textura e estrutura) uma amostra do material era separada, identificada 

com o número do poço e a profundidade de coleta, para posterior descrição em 

escritório. Também foram coletadas amostras de rocha no nível de ocorrência de 

água durante a perfuração e no fim da perfuração.  A descrição dessas amostras foi 

utilizada para confecção do perfil construtivo de cada poço e para realizar a 

correlação entre eles.   

Dos 12 poços planejados durante a locação na etapa preliminar, apenas o 

poço V não obteve êxito em sua perfuração. Isto ocorreu, pois na profundidade de 

2,8 metros foi encontrada uma crosta de calcrete (Fig 12), muito resistente, a qual 

não foi possível perfurar. O poço foi locado em uma nova posição dentro da malha 

duas vezes, porém ambas sem sucesso. A primeira (Poço XII) foi interrompida com 

aproximadamente 1,5 m de profundidade, pois atingiu uma camada impenetrável, já 

a segunda (Poço XIII) foi interrompida com aproximadamente 0,5 m, devido à 

grande presença de fragmentos de gnaisse (provável aterramento), impedindo o 

avanço da broca. Considerando a posição da malha e a proximidade com os poços 

vizinhos, optou-se por não realizar uma quarta tentativa de perfuração nesta 
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quadricula. As amostras coletadas nos poços V e XII foram utilizadas para 

correlação entre os poços, todavia as amostras do poço XIII não foram 

consideradas, devido à sua pouca representatividade, tanto pela pequena 

profundidade quanto pela natureza do material. 

FIGURA 11 MATERIAL RETIRADO DURANTE A PERFURAÇÃO 

  

A: Exemplo da retirada de material durante a perfuração. B: Material amostrado. FONTE: O autor 
(2018). 

 

FIGURA 12 AMOSTRA DE CALCRETE 

 

Amostra do nível impenetrável de calcrete, poço V. FONTE: O autor (2018) 

 

Após o termino da perfuração dos poços foi feita a completação dos 

mesmos. Este processo consiste na instalação do tubo de PVC, pré-filtro, vedação 

do espaço anelar e instalação da laje de proteção. Os tubos utilizados têm 2 
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polegadas de diâmetro e 6 metros de comprimento. Em uma das extremidades, com 

auxílio de uma serra, foram feitas ranhuras horizontais, separadas 5 centímetros 

entre si, em um total de 50 centímetros de seção filtrante (Fig.13). A fim de garantir 

que não houvesse entrada de sedimentos finos nos poços, foi adicionada à seção 

filtrante uma tela de serigrafia envolvendo o tubo e fixada com auxílio de fios de 

nylon (Fig. 13).  Na base do tubo foi colocado um cap de PVC, constituindo uma 

tampa fixa. 

FIGURA 13 SEÇÃO FILTRANTE 

 

A: Ranhuras horizontais feitas manualmente com serra. B: Tela de serigrafia adicionada à 
composição do filtro. FONTE: O autor (2018). 

 

A completação propriamente dita começou com a colocação do pré-filtro 

(fig.14), composto por areia própria para este fim, bem selecionada, com 

granulometria variando de 1 a 2 milímetros. Após a colocação da primeira camada 

de pré-filtro (abaixo do tubo, preenchendo todo o espaço perfurado) foi posicionado 

o tubo de PVC, no centro da perfuração e adicionado o pré-filtro cobrindo a seção 

filtrante. Em seguida, foi feita a vedação (selo) utilizando o material argiloso retirado 

durante a perfuração. O material foi colocado novamente no poço e compactado, 

com auxílio de soquetes de madeira, visando dificultar o fluxo vertical da água de 

superfície para o poço. Este procedimento foi realizado até todo o espaço anelar do 

poço ser preenchido, ou seja, até a superfície. Posteriormente, com auxílio de pás, 

foi feita uma nova abertura no mesmo diâmetro da perfuração original e com 30 

centímetros de profundidade (Fig. 15). Esta foi feita para a colocação do selo 

superior, composto por uma nata de cimento (mistura de cimento e água) com 

função semelhante ao inferior. A colocação do selo superior se deu em duas etapas 

(com material do poço e depois com cimento) devido à urgência em completar 

alguns poços (tanto pelo desmoronamento das paredes dos furos, quanto pelo risco 

que a permanência destes furos abertos oferecia para transeuntes e animais). 
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Todavia, não é recomendável realizar a construção desta forma, pois torna o 

processo mais oneroso, com adição de mais uma etapa de perfuração. A última 

etapa de completação foi a implantação da laje de proteção, feita com uma mistura 

de cimento e areia, em proporção 1:3. Todas as lajes foram construídas com 50 cm 

de lado (0,25 m² de área), com o poço no centro, além de uma leve inclinação com 

caída para as bordas (Fig. 16). Esta inclinação tem como função principal evitar o 

acúmulo de água e outros materiais sobre o poço e, por consequência, diminuir a 

infiltração diretamente nesta área. 

O perfil construtivo final dos dez poços construídos, com os dados de 

perfuração, informações geológicas e de completação consta no Apêndice 2 deste 

trabalho. 

FIGURA 14 COLOCAÇÃO DO PRÉ-FILTRO 

 

Colocação da primeira camada do pré-filtro. FONTE: O autor (2018). 
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FIGURA 15 PREENCHIMENTO DO ESPAÇO ANELAR 

 

Preenchimento do espaço anelar com material retirado do próprio poço, já reaberto para cimentação 
(selo superior) – Poço I. FONTE: O autor (2018). 

 

FIGURA 16 LAJE DE PROTEÇÃO 

 

Exemplo de laje de proteção – Poço VII FONTE: O autor (2018). 

 

Após a completação, todos os poços foram identificados com etiquetas (Fig. 

17) coladas sobre o tubo, contendo informações sobre o poço e responsável técnico. 

Visando garantir a segurança e a qualidade dos dados obtidos nos poços de 

monitoramento, foi desenvolvido um sistema de tranca ilustrado na figura 18. Este 

sistema é composto por um pino que atravessa o cap e o tubo de PVC e contém um 

furo em uma das extremidades. Por este furo, é colocado um cadeado, que é aberto 

com uma chave universal para os dez poços. Tal medida se mostrou necessária 

devido ao intenso tráfego de pessoas próximo a alguns poços e a notável 

curiosidade sobre os mesmos. Além disso, durante a perfuração observou-se que 
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objetos e galhos foram arremessados em furos não concluídos e durante a 

completação uma das lajes foi danificada (Fig. 19). Como atitudes semelhantes 

poderiam vir a comprometer o resultado do trabalho, optou-se por trancar os poços. 

FIGURA 17 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Exemplo de etiqueta de identificação – Poço IV. FONTE: O autor (2018) 

 

FIGURA 18 SISTEMA DE TRANCA DOS POÇOS DE MONITORAMENTO 

 

A: Exemplo do sistema de tranca dos poços – Poço VII. B: Detalhe dos componentes do sistema. C: 
Materiais utilizados para confecção: furadeira com bateria, lixas diversas, pino e cadeado. FONTE: O 

autor (2018)  

FIGURA 19 LAJE DANIFICADA 

 

Exemplo de vandalização dos poços – Poço VI. FONTE: O autor (2018) 

A 

B 

C 
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 Quanto aos materiais utilizados para a construção dos PMs, parte foi 

adquirido pelo professor orientador e outra parte pelo autor, ambos com recursos 

próprios. Os materiais, valores e origem dos recursos estão discriminados no quadro 

3. 

QUADRO 3 MATERIAS E CUSTOS DA CONTRUÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMNETO 

Etapa 
Autor Orientador 

Material Custo (R$) Material Custo (R$) 

Perfuração 

Parafusos 25,00 Perfurador de solo 812,00 

  
Serviços de tornearia 200,00 

Total R$1.037,00 

Construção 

Tela de serigrafia 60,00 Tubos e caps 528,00 

Cimento 69,00 Pré filtro (areia) 378,00 

Areia 45,00 
  

Impermeabilizante 17,00 
  

Baldes 40,00 
  

Espátula 9,00 
  

Molde anelar 20,00 
  

Fechaduras 194,00 
  

Lixas 30,00 
  

Total R$1.390,00 

Monitoramento 

Fios 
   

Componentes 
eletrônicos    

Baterias 35,00 
  

Placa de cobre 24,00 
  

Total R$79,00 

Total R$2.506,00 

FONTE: O autor (2018) 

 

4.3  NIVELAMENTO DOS POÇOS 

 

O nivelamento dos poços foi realizado considerando como datum o nível do 

mar. O procedimento foi feito a partir de métodos geométricos, com auxílio de um 

nível geométrico digital (Leica Sprinter 100 digital) e amarração em um RN 

(Referência de nível) do IBGE – identificação 2053D, localizado no próprio Centro 

Politécnico (Fig. 20). O resultado do nivelamento dos poços está inteiramente 

demonstrado na tabela 1.  
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FIGURA 20 NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DOS POÇOS 

 

Utilização de nível digital e balizas (réguas) para definir a cota dos poços em relação ao datum. A: 
realização da visada com nível digital B: Régua – Poço XI. FONTE: O autor (2018). 

 

TABELA 1 NIVELAMENTO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO 

Poço 
 

Profundidade 
(m) 

Altura da boca 
(cm) 

Altitude 
 (m) 

Altitude do fundo 
(m) 

Altitude da boca 
(m) 

I 5,00 40,00 909,862 904,86 910,26 

II 5,35 35,40 909,291 903,94 909,65 

III 3,00 44,20 905,508 902,51 905,95 

IV 3,80 35,60 908,806 905,01 909,16 

VI 3,10 30,30 902,658 899,56 902,96 

VII 4,15 29,90 903,329 899,18 903,63 

VIII 3,45 34,40 902,138 898,69 902,48 

IX 5,45 37,20 906,563 901,11 906,94 

X 3,10 35,30 902,455 899,36 902,81 

XI 3,00 31,90 904,659 901,66 904,98 

 

FONTE: O autor (2018) 

 

4.4 MEDIDAS DE NÍVEL DE ÁGUA 

 

O procedimento de medição do nível estático começou a ser realizado a 

partir do dia 30 de agosto de 2018, após o término da construção de todos os poços 

da rede. Os níveis passaram a ser medidos periodicamente, duas vezes por 

semana, às terças e sextas. A última medida realizada para este estudo foi tomada 

no dia 23 de novembro de 2018.  
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 Para realizar as medidas de profundidade do nível da água nos poços foi 

utilizado um medidor de nível confeccionado artesanalmente (Fig. 21). Este medidor 

consiste em um circuito com duas baterias de 9 volts, um LED, dois fios de 6 metros 

e duas barras de cobre. No fio foram feitas marcações a cada 50 cm e a medida final 

era realizada com auxílio de uma trena. Nos dias de coleta de amostra para análise 

em laboratório foi utilizado um medidor de nível fabricado pela Hydrotechnik, 

gentilmente cedido pelo LPH. 

FIGURA 21 MEDIDOR DE NÍVEL 

 

Medidor de nível confeccionado pelo autor. A: Detalhe do circuito. B: Detalhe da parte inferior (ponta) 
do medidor. C: Visão geral do equipamento, com todos os componentes e marcas para medição. D: 

Detalhe do circuito e placas internas da parte inferior.  FONTE: O autor (2018). 

 

Após a coleta dos valores de profundidade do nível da água em cada um 

dos dez poços, os dados eram imediatamente catalogados em uma planilha no 

Microsoft Office Excel 365. Nesta mesma planilha foi feita a correção dos valores de 

profundidade medida no poço para nível estático, sendo esta correção realizada 

considerando como datum o nível do mar. Os valores obtidos foram plotados em 

gráficos utilizando o software SciDAVis.   
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4.5 SUPERFÍCIE POTENCIOMÉTRICA E LINHAS DE FLUXO 

 

Os dados de nível de água foram processados no software Surfer v. 16, 

onde foram geradas as linhas equipotenciais e as linhas de fluxo de água 

subterrânea. As superfícies equipotenciais foram interpoladas utilizando os dados 

dos 10 poços e o método de equações multiquádricas. Foi adicionado ao variograma 

de interpolação uma anisotropia suave (valor 2) de direção 155°, valor próximo a 

orientação do rio na área de estudo. O nível do rio dentro da manilha não foi 

considerado como linha de quebra no variograma, pois, por estar canalizado, o nível 

presente na manilha não necessariamente representa o nível natural do manancial.  

Outros métodos de interpolação foram testados (IDW, Topo to Raster e 

krigagem), todavia o de equações multiquádricas foi o que melhor representou a 

superfície (coerência com os dados e suavidade nos limites).   

 

4.6 ANÁLISES DE LABORATÓRIO 

 

As análises físico-químicas completas foram realizadas pelo Laboratório de 

Pesquisas Hidrogeológicas (LPH), sem cobrança de qualquer valor ao autor, 

conforme garantido pelo Departamento de Geologia da UFPR. 

As amostragens para análise em laboratório foram feitas em duas etapas, 

cada uma composta de quatro amostras. Destas, três correspondem à água de 

poços da rede de monitoramento (PI, PVII e PX) e uma à água do córrego do 

aviário. Estes pontos foram escolhidos, pois estão distribuídos ao longo rio, sendo PI 

correspondente a nascente, PVII a porção central da área de estudo, PX a porção 

final. A amostra coletada do córrego corresponde ao ponto mais a jusante da área 

delimitada neste estudo e é o primeiro acesso ao rio na porção canalizada (Fig. 22). 

A primeira etapa de coleta foi realizada nos dias 24 e 26 de setembro de 

2018, no período matinal. No primeiro dia foram coletadas as três amostras 

referentes aos poços e no segundo a amostra do córrego. A segunda etapa foi 

realizada no dia 31 de outubro de 2018, no período vespertino, onde foram 

coletadas as quatro amostras.  
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FIGURA 22 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS AMOSTRADOS 

 

A: Mapa resumido com indicação dos pontos de coleta. FONTE: O autor (2018). 

 

 

4.6.1 Protocolo de amostragem 

 

Nas duas etapas de coleta a amostragem nos poços foi feita com o auxílio 

de três bailers confeccionados em aço inox, um para cada poço (Fig. 23). A água 

retirada dos poços foi transferida para frascos adequados para este fim, 

devidamente identificados com nome da amostra, data de coleta e hora da coleta 

(Fig. 23). Em ambas as etapas para a coleta das amostras dos poços foi realizada a 

purga, retirada a água estagnada no poço. Este procedimento é necessário, visto 

que esta água tem características diferentes da água do aquífero, pois fica um longo 

período em contato com os materiais construtivos do poço e com a atmosfera, sendo 

pouco representativa (NIELSEN et al., 1991). Segundo Nielsen et al. (1991), o 

volume de purga pode ser definido por diversos métodos, sendo um deles o de valor 

fixo proporcional ao volume de água contida no poço, ou seja, um múltiplo (pré-

definido) da quantidade de água presente do fundo do poço até o nível estático. Este 
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múltiplo, segundo o mesmo autor, varia na literatura, sendo o mais comum entre 3 e 

5 volumes. Já a norma ABNT 13.895 recomenda a retirada de 3 volumes em caso 

de poços com vazão alta e a retirada de 1 volume em poços de vazão baixa, 

definidos como os que não atendem a primeira condição. Neste trabalho optou-se 

por tentar garantir a retirada mínima de 3 volumes e, se possível, a retirada de 5. O 

volume retirado foi medido com o auxílio de um balde graduado. Devido à baixa 

recarga de dois dos poços amostrados, em ambas as etapas de amostragem a 

purga foi realizada por dois dias e a amostragem no terceiro. Os valores de purga de 

cada poço estão detalhados na tabela 2. 

FIGURA 23 MATERIAIS UTILIZADOS PARA COLETA DE AMOSTRA 

 

A: Bailers utilizados para coleta de amostra. B: Recipientes utilizados para transportar as amostras e 
exemplo de identificação utilizada. FONTE: O autor (2018) 

 

TABELA 2 VOLUMES DE PURGA 

Poço Volume 1 (L) Purga (L) 
N° de 

volumes 
Volume 2 (L) Purga (L) 

N° de 
volumes 

I 2,23 19,0 8,52 2,08 13,5 6,49 

VII 4,42 22,0 4,98 4,08 13,0 3,19 

X 4,50 8,0 1,78 3,71 9,5 2,56 

Volumes de água contidos nos poços antes da purga, volume purgado e razão entre estes volumes 
para as duas etapas de coleta. FONTE: O autor (2018). 

 

Conforme demonstrado na tabela 2, apenas o poço I conseguiu satisfazer a 

recomendação de purga de cinco volumes proposta por Nielsen et al. (1991), nas 

duas etapas de coleta. O poço VII conseguiu atender a recomendação na primeira 

etapa, todavia não obteve a mesma reposta na segunda etapa. Quanto aos 
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parâmetros estabelecidos pela ABNT (três volumes), apenas o poço X não obteve 

resultados satisfatórios. 

As amostras do córrego foram coletadas com o auxílio de um balde preso a 

um fio de nylon. Devido à profundidade da galeria por onde passa o córrego (3,20m) 

e a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados à situação, 

optou-se por não acessar a galeria diretamente. Foi adquirido um balde com 

finalidade única de coletar estas duas amostras. O mesmo foi lavado diversas vezes 

utilizando a própria água do rio antes de ambas as coletas. Durante a coleta teve-se 

o cuidado de não encostar o balde completamente no piso da galeria, coletando 

água da lâmina mais superficial possível, a fim de evitar a coleta de material solido 

carregado pelo fluxo. A amostra foi colocada em frasco identificado de forma similar 

aos citados anteriormente. 

4.6.2 Métodos de análise 

 

Em ambas as etapas as amostras foram encaminhadas imediatamente após 

a coleta para o LPH, onde foi feita a análise físico-química completa a partir de 

métodos descritos na tabela 3. 

TABELA 3 PARÂMETROS ANALISADOS E MÉTODOS ANALÍTICOS 

Parâmetro  Método analítico 

Acidez  Titulometria 

Alcalinidade à Fenolftaleína  Titulometria 

Alcalinidade total  Titulometria 

Bicarbonatos  Titulometria 

Dióxido de carbono livre  Titulometria 

Cálcio  Titulometria 

Carbonatos  Titulometria 

Cloretos  Titulometria 

Condutância específica  Condutivímetro 

Cor  Colorímetro 

Dureza total  Titulometria 

Ferro solúvel  Absorção atômica 

Ferro total  Absorção atômica 

Fluoretos  Espectrofotometria UV 

Fosfatos  Espectrofotometria UV 

Hidróxidos  Titulometria 

 
Continua 
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Magnésio  Titulometria 

Nitratos  Espectrofotometria UV 

Nitritos  Espectrofotometria UV 

Nitrogênio amoniacal  Espectrofotometria UV 

Nitrogênio Kjendal total  Espectrofotometria UV 

Nitrogênio orgânico  Espectrofotometria UV 

Ph  pH-metro 

Potássio  Fotometria de chama 

Sílica dissolvida  Espectrofotometria UV 

Sódio  Fotometria de chama 

Sólidos suspensos totais  Gravimetria 

Sólidos totais a 103 °C  Gravimetria 

Sólidos totais dissolvidos  Gravimetria 

Sulfato  Turbidimetria* 

Temperatura  Termômetro 

Turbidez  Turbidímetro 

* Método turbidimétrico adaptado ao espetrofotômetro visível (420 nm), com limite de detecçáo de 
1mg/l.  

FONTE: Adaptado de Hindi (1999) 

4.6.3 Análise de erro 

 

Antes de analisar os resultados propriamente ditos das análises físico-

químicas é necessário avaliar a consistência dos resultados através de análises de 

erro. O erro obtido no resultado final é um acúmulo de vários fatores que envolvem 

desde a coleta da amostra, o acondicionamento, tempo transcorrido entre a coleta e 

a análise, calibragem dos equipamentos e limpeza de material.  

Neste trabalho para avaliar o erro envolvido em cada análise serão utilizados 

os seguintes parâmetros: 

 Diferença de balanço iônico (DBI) – em uma análise completa a 

quantidade de cátions e anions deve ser parecida. A diferença percentual entre 

essas quantidades é o DBI (FEITOSA et al., 2008). A equação utilizada para o 

cálculo do DBI é: 

𝐷𝐵𝐼 (%) =
  𝐶á𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 −   Â𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠

 𝐶á𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 +   Â𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠
 𝑥 100 
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 Diferença entre condutividade medida e calculada – a condutividade está 

diretamente relacionada à quantidade de íons dissolvidos na água (FEITOSA et al., 

2008). A condutividade pode ser calculada com base nos íons analisados e 

comparada com a medida pelo condutivímetro.   

 Diferença de parâmetros em laboratório e in situ – Na segunda etapa de 

análises foi feita a comparação entre a medida feita na hora da amostragem e o 

resultado da análise de laboratório. A diferença entre as medidas foi calculada com 

base na seguinte equação: 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 (%) =
 𝐶𝑙𝑎𝑏 −  𝐶𝑖𝑛𝑠𝑖𝑡𝑢

𝐶𝑙𝑎𝑏 +  𝐶𝑖𝑛𝑠𝑖𝑡𝑢
 𝑥 100 

Onde Clab: Condutividade medida em laboratório e Cinsitu: Condutividade medida na hora da coleta. 

 

4.6.4 Tratamento de dados 

 

Os dados físico-químicos obtidos foram processados utilizando o software 

PhreeQc v.3, juntamente com o software PhreeQci v.3.4.0 9, que simula reações 

químicas em águas naturais, baseado no equilíbrio químico de soluções aquosas 

com minerais. 

A classificação das amostras foi feita utilizando o diagrama de Piper, através 

do software Diagrammes v.6.59. Ainda utilizando o mesmo software, foi feita a 

comparação entre as duas etapas de amostragem em diversos gráficos, buscando 

encontrar variações na composição da água e levantando possíveis causas para 

esta evolução com base nos outros parâmetros observados. 

 

4.7 ANÁLISES IN SITU 

 

Juntamente com as coletas de amostras para análise em laboratório, nos 

mesmos pontos (PI, PVII, PX e rio), foram realizados testes in situ para medir a 

quantidade de oxigênio dissolvido (OD) na água. Na primeira etapa de amostragem 

a medida de OD não pode ser realizada no mesmo momento da coleta. Os valores 

adquiridos nesta análise foram muito discrepantes com a literatura e com a segunda 

amostragem e, por isso, foram desconsiderados. A medida de oxigênio dissolvido foi 

feita em parceria com o projeto de extensão da UFPR “Engenharia - Água e ação”, 
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que monitora esse parâmetro no Córrego do Aviário desde 2017. O equipamento 

utilizado para medição foi um oxímetro Alfakit AT-160. 

  Na segunda etapa de amostragem foram realizadas medidas de 

condutividade e STD logo após a coleta. O equipamento utilizado foi um 

condutivímetro Tecnopon mCA-150P, o equipamento é portátil, todavia necessita de 

alimentação.  

A medida e acompanhamento de parâmetros in situ (temperatura, pH, STD e 

condutividade), embora prevista no projeto, não foi realizada devido à não 

disponibilidade de equipamento. Ressalta-se aqui a importância destes dados, que 

facilitam a análise continuada do aquífero de forma prática e, na maioria das vezes, 

mais acessível que as análises de laboratório, além de exibir dados com menor 

chance de alteração devido ao transporte, acondicionamento, tempo até a análise. 

 

4.8 DADOS METEOROLÓGICOS 

 

Os dados meteorológicos utilizados neste trabalho foram compilados a partir 

de dados da estação 83842 do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), 

localizada no campus politécnico da UFPR, distando, aproximadamente, 600 metros 

dos poços de monitoramento. Foram compiladas e tabeladas as medidas diárias de 

precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima e umidade, durante o 

período de 01 de agosto a 23 de novembro de 2018. Os dados foram adquiridos 

semanalmente através do site do INMET. 

A partir dos dados meteorológicos foram gerados gráficos utilizados para 

análise comparativa entre a variação destes parâmetros e os medidos nos poços e 

no rio.  
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5 RESULTADOS 

 

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto  

 

5.1 DESCRIÇÃO GEOLÓGICA 

 

Para a caracterização geológica da área de estudo foram utilizadas 

descrições referentes a um afloramento próximo a área de estudo e as amostras 

coletadas durante a perfuração dos poços. 

 

5.1.1 Afloramento 

 

O afloramento descrito a seguir é localizado a sudoeste da área de estudo e 

dista dos poços mais próximos, II e IX, aproximadamente 350m (Fig. 24). 

Figura 24 Localização do afloramento 

 

Localização do afloramento descrito em relação à área de estudo. FONTE: O autor (2018). 



55 

 

 

  

O afloramento tem aproximadamente 13 m de largura e 1,5 m de altura (Fig. 

25). Existem duas porções que se destacam a primeira vista, uma mais clara na 

porção superior e outra mais escura e saliente no corte, na parte inferior. 

  

FIGURA 25 VISTA GERAL DO AFLORAMENTO 

 

FONTE: O autor (2018). 

Observando em detalhe, nota-se que a camada superior é composta por 

uma intercalação de níveis lamosos e níveis grossos (areia e grânulos), com 

tendência de granodecrescência ascendente. As camadas lamosas apresentam 

espessuras entre 6 e 20 cm, com diferentes níveis de participação de silte e argila, 

são de cor creme no topo, cinza na porção intermediária e cinza 

esverdeado/avermelhado na parte inferior. Já os níveis mais grossos apresentam 

granulações variando de areia fina a grânulos (eventualmente seixos, 5 a 6 mm), 

com presença de argila, em camadas que variam de 15 a 30 cm. A maturidade 

textural e mineralógica da rocha é muito baixa, com presença de quartzo, feldspato 

alcalino e nódulos de Fe e Mn. A rocha efervesce prontamente em contato com HCl, 

devido ao cimento carbonático e pequenos cristais de calcita. Entre os níveis 

grossos e argilosos observa-se estruturas de corte e preenchimento, que podem ser 

frutos de processos em barras fluviais (Fig. 26).  
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FIGURA 26 ESTRUTURA DE CORTE E PREENCHIMENTO 

 

Estrutura de corte e preenchimento observada entre os níveis conglomeráticos (acima) e os níveis 
lamosos (abaixo). FONTE: O autor (2018). 

 

A porção inferior do afloramento consiste em uma camada conglomerática 

de aproximadamente 80 cm, de cor branca e rosada, composta por quartzo, 

feldspato alcalino, calcita e nódulos pretos centimétricos de óxidos de ferro e 

manganês. A granulação varia de areia fina a seixo (até 8mm), em cristais muito 

angulosos. A rocha reage fortemente ao HCl, indicando grande quantidade de 

carbonato, principalmente no cimento. Abaixo deste nível ocorre uma nova camada 

lamosa, com predominância de argila. Na porção direita do afloramento, ainda no 

nível conglomerático ocorre uma pequena nascente (Fig. 27). 

FIGURA 27 EXTRAVASAMENTO DE ÁGUA DO FREÁTICO PARA A SUPERFÍCIE 

 

Pequena nascente observada próximo ao contato entre os níveis conglomeráticos arcoseanos 
(acima) e lamosos (abaixo). FONTE: O autor (2018).  
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5.1.2 Poços 

 

Durante a perfuração foram coletadas amostras do material retirado dos 

poços a fim de gerar o perfil litológico e construtivo de cada poço. As descrições 

detalhadas de cada litotipo que ocorre nos poços estão presentes neste produto 

(Apêndice 2). Visando facilitar a compreensão da geologia em subsuperfície foram 

traçadas 4 seções de correlação entre os poços (Fig. 28 a 31). Nestas seções estão 

representados os poços e seus respectivos litotipos descritos, além de uma 

correlação interpretativa entre eles. As seções serão discutidas conforme sua 

posição com relação ao rio, de montante para jusante e por fim a seção paralela ao 

rio.   

 

5.1.2.1 Seção II – III – IV  
 

FIGURA 28 SEÇÃO DE CORRELÇÃO ENTRE OS POÇOS II – III – IV 

 

Seção interpretativa de correlação entre os litotipos descritos nos poços II, III e IV. FONTE: O autor 
(2018). 

 

A interpretação desta seção (Fig. 28) considera, além do nível de solo 

(acima dos níveis interpretados), quatro limites:  

A: Rochas de composição arenosa, sendo em PII um arenito com presença 

de grânulos e matriz argilosa, enquanto PIV apresenta mais grânulos e passa a 

matriz predominantemente arenosa; 

B: Rochas essencialmente argilosas, com presença de areia. Apresentam 

ação do intemperismo e oxidação; 
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C: Argilitos e argilitos arenosos, de cor cinza azulada, que em superfície se 

tornam cinza esverdeados; 

D: Lente conglomerática de matriz lamosa, restrita ao poço IV. 

A grande diferença de altitude do poço III em relação aos demais forçou a 

interpretação direta entre os poços II e IV no nível “A”. A semelhança entre os 

materiais permite imaginar um horizonte com incremento de sedimentos grossos em 

direção a NE, mas não é possível afirmar com certeza. 

O nível “C” de argilitos azulados está muito associado ao nível da água 

durante a perfuração dos poços nesta seção, estando sempre saturado. 

 

5.1.2.2 Seção IX – VII – VI 
 

FIGURA 29 SEÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE OS POÇOS IX – VII – VI – V 

 

Seção interpretativa de correlação entre os litotipos descritos nos poços IX, VII, VI e V. FONTE: O 
autor (2018). 

 

A interpretação desta seção (Fig. 29) considera, além do nível de solo 

(acima dos níveis interpretados), três limites: 

A: Rochas argilo-arenosas e argilosas, de cor cinza azulada a esverdeada 

ou marrom, quando muito alterada (preserva pequenas porções cinzas). Observa-se 

diminuição do material grosso para NE;     

B: Lente com predomínio de areia, arenito argiloso, restrita ao PVII; 
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C: Camada, possivelmente lente, conglomerática de matriz lamosa que no 

poço VI diminui de granulação (arenito argiloso).  

O poço V, apesar de seco, foi descrito quanto ao litotipos e fez parte desta 

seção, entretanto não foram encontradas relações satisfatórias entre ele os demais 

poços. Os litotipos presentes no poço V são predominantemente lamosos com 

presença significativa de areia média e grossa, além da participação de grânulos. 

Ocorrem óxidos de ferro e manganês em quase toda a extensão do poço e na 

porção média e inferior são descritos níveis de calcrete. 

A camada “A” aparenta ter continuidade na base dos poços. Novamente, os 

níveis de argilitos azulados estavam relacionados à presença do freático, entretanto 

no poço IX não se apresentaram completamente saturados. Já os níveis 

conglomeráticos, nesta seção, estavam saturados durante a perfuração.   

 

5.1.2.3 Seção VIII – X – XI 
 

FIGURA 30 SEÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE OS POÇOS VIII – X – XI 

 

Seção interpretativa de correlação entre os litotipos descritos nos poços VIII, X e XI. FONTE: O autor 
(2018). 

 

Na interpretação desta seção (Fig. 30) foi possível determinar apenas dois 

limites: 

A: Argilitos e argilitos arenosos, com cores em tons amarronzados, 

intemperizada e oxidada; 
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B: Lente de conglomerado de matriz arenosa restrita ao PXI. 

Abaixo destas camadas não foi traçada a correlação, todavia os materiais 

presentes nestas porções são mais argilosos e de cor cinza azulada. 

Especificamente no PXI, o material permanece conglomerático, porém com matriz 

argilosa.  

 

5.1.2.4 Seção I – VII – X 
 

FIGURA 31 SEÇÃO DE CORRELAÇÃO ENTRE OS POÇOS I – VII – X 

 

Seção interpretativa de correlação entre os litotipos descritos nos poços I, VII e X. FONTE: O autor 
(2018). 

 

A interpretação desta seção (Fig. 31) considera, além do nível de solo 

(acima dos níveis interpretados), quatro limites: 

 

A: Camadas argilo-arenosas, com aumento das frações argilosas em direção 

ao PX;  

B: Lente de arenito com matriz argilosa que se expressa apenas no poço VII; 

C: Camada de material conglomerático que ocorre em PI e PVII, todavia não 

se expressa em PX. Apresenta redução de granulometria na matriz (de arenosa 

lamosa para apenas lamosa) de SE para NW.  

D: Argilitos arenosos, em geral, cinza azulados.  

 



61 

 

 

5.2 POTENCIOMETRIA E FLUXO DE ÁGUA 

 

Com base nos dados de nível estático foram geradas 23 superfícies 

equipotenciais, uma para cada dia de medição do nível da água no período de 

observação do aquífero freático.  

A superfície potenciométrica e direções de fluxo mais representativas da 

área, observadas durante o período de estudo estão representadas na figura 32. 

Variações nestes valores ocorreram ao longo das semanas e serão discutidas mais 

adiante. 

FIGURA 32 SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAS E LINHAS DE FLUXO 

 

Modelo interpolado de superfícies equipotenciais e linhas de fluxo. Gerado a partir de dados do dia 
14/09/2018. FONTE: O autor (2018). 

 

5.2.1 Zonas de recarga e descarga 

 

Com base nas equipotenciais apresentadas é possível definir as principais 

zonas de recarga e descarga do aquífero freático relativas à área de estudo (Fig. 

33). As porções próximas aos poços I, II e IV, destacadas na figura 33, 

correspondem às zonas de recarga, enquanto as proximidades dos poços VI, VII e 
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X, em destaque na figura 33, correspondem às principais áreas de descarga do 

aquífero no rio. 

 

FIGURA 33 ZONAS DE RECARGA E DESCARGA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

5.2.1.1 Contribuição para o fluxo superficial 
 

A superfície potenciométrica tem feições que indicam a contribuição da água 

subterrânea para o fluxo superficial. A posição da manilha que canaliza o rio é 

coerente com linhas equipotenciais. Também foi observado que a porção anterior à 

canalização do rio, com presença de escoamento superficial (a sul do poço III), 

mapeada durante a etapa prévia, corresponde à área de nascente do rio (Fig. 34). 
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FIGURA 34 ESCOAMENTO SUPERFICIAL EM FRENTE AO POÇO III 

 

Proximidades da região mais a montante de descarga do aquífero para a superfície, indicada pela 
superfície potenciométrica. FONTE: O autor (2018). 

 

Todos os poços apresentam direções de fluxo que convergem para o rio, 

excetuando-se os poços IX e VIII. Esta divergência pode ser fruto da falta de 

informações, como a permeabilidade das camadas existentes entre os poços citados 

e o rio. As direções aqui apresentadas correspondem à tendência de direção de 

fluxo em um modelo homogêneo e, por tanto, são passiveis de mudança conforme a 

mudança de permeabilidade das camadas. Ressalta-se que o poço VIII apresentou 

litotipos mais argilosos, com menor participação de areia e que a área entre este 

poço e o rio permanece alagada por dias ou até semanas, após eventos de chuva, 

indicando sua baixa permeabilidade (Fig. 35). 

FIGURA 35 PORÇÕES ALAGADAS PRÓXIMAS AO POÇO VIII 

 

Acúmulos de água meteórica em área entre o poço VIII e a manilha do rio. FONTE: O autor (2018). 
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5.2.2 Variações do nível freático em relação à chuva 

 

Durante o período de realização desta pesquisa houve variações 

significativas no regime de chuvas, como pode ser observado no gráfico 2. O mês de 

julho, no qual foram iniciadas as perfurações foi o mês mais seco do ano, enquanto 

o mês de outubro foi o terceiro mais chuvoso do ano e o mais chuvoso dentro do 

recorte de tempo do presente estudo. 

GRÁFICO 2 PRECIPITAÇÃO ACUMULADA MENSAL EM 2018 

 

Valores de precipitação acumulada mensal registrados em 2018, na estação automática de Curitiba 
do INMET. FONTE: INMET 

 

Como esperado as variações na precipitação geraram mudanças no nível 

freático. No gráfico 3 está demonstrada a variação desses parâmetros nos poços 

próximos a zona de recarga (PI, PII e PIV). Nota-se um comportamento muito 

semelhante entre os três poços, com subidas drásticas do nível freático nos picos de 

chuva e rápida queda com o cessar da chuva.   
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 GRÁFICO 3 NÍVEL FREÁTICO X PLUVIOMETRIA - ZONA DE RECARGA 

 

Nível freático dos três poços identificados como zona de recarga em comparação com a pluviometria 
no período de estudo. FONTE: O autor (2018). 

 

Nas porções intermediárias do aquífero, representadas pelos poços III, VIII, 

IX e XI, as relações não são tão próximas (Gráfico 4). O comportamento distinto dos 

quatro poços é fruto tanto da posição relativa entre os poços e as zonas de recarga/ 

descarga quanto da heterogeneidade do aquífero, principalmente a observada entre 

as duas margens do rio. Os poços da margem direita (PIII e PXI) apresentam 

comportamento semelhante e constante. Já os poços da margem esquerda (PVIII e 

PIX) apresentam comportamento distinto, observa-se certa relação com os picos de 

chuva no poço IX, todavia não tão direta quanto nas zonas de recarga, não 

respondendo imediatamente a presença ou ausência de chuva. 

Nas zonas de descarga (Gráfico 5), como esperado, o nível freático é mais 

constante e apresenta pouca relação com a chuva.  
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GRÁFICO 4 NÍVEL FREÁTICO X PLUVIOMETRIA - ZONA INTERMEDIÁRIA 

 

Nível freático dos quatro poços identificados como zona intermediária em comparação com a 
pluviometria no período de estudo. FONTE: O autor (2018). 

 

GRÁFICO 5 NÍVEL FREÁTICO X PLUVIOMETRIA - ZONA DE DESCARGA 

 

Nível freático dos três poços identificados como zona de descarga em comparação com a 
pluviometria no período de estudo. FONTE: O autor (2018). 

 

Observa-se nos gráficos de nível freático x pluviosidade comportamentos 

distintos em cada porção do aquífero. Apesar de não serem homogêneos os 

resultados apresentam uma tendência de maior influência da chuva nas zonas 

classificadas como recarga, menor influência nas zonas intermediárias e baixa 
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influência nas zonas de descarga. Considerando as direções de fluxo predominantes 

na área é possível perceber nos gráficos a acumulação da recarga direta pela ação 

da chuva e a migração lateral da água no aquífero. O Gráfico 6 apresenta a variação 

do nível estático em relação à pluviosidade dos poços da margem esquerda do 

Córrego do Aviário (PII, PIX, PVIII e PVII). O poço II (recarga) responde 

imediatamente a presença ou ausência de chuva. O poço IX, que recebe parte do 

fluxo do poço II, apresenta uma subida do nível freático com os eventos chuvosos, 

todavia o nível não decai imediatamente após o cessar da chuva. O poço VIII, que 

recebe o fluxo do poço IX, apresenta uma resposta muito baixa à pluviometria, 

permanecendo em níveis aproximadamente constantes, com variações muito 

suaves, de tendência parecida com as do poço IX. O poço VII (descarga), que 

recebe a outra parte do fluxo do poço II, tem nível muito constante, devido ao aporte 

lateral do aquífero. 

GRÁFICO 6 NÍVEL FREÁTICO X PLUVIOMETRIA - MARGEM ESQUERDA DO RIO 

 

Variação da pluviometria em ralação ao nível freático dos poços da margem esquerda do Córrego do 
Aviário. FONTE: O autor (2018). 

 

5.2.2.1 Linhas equipotenciais  
 

O traçado das linhas equipotenciais e de fluxo apresentou mudanças 

conforme a presença ou não de chuva (Fig. 36). As mudanças mais significativas 

estão relacionadas aos poços da margem esquerda do rio, onde as direções 

predominantes de fluxo durante os períodos mais secos são para o poço VIII, 
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enquanto com o aumento da chuva essas direções tendem ao rio. Na margem 

direita a chuva modifica suavemente as superfícies potenciométricas, tornando-as 

mais paralelas à direção do rio.   

FIGURA 36 VARIAÇÃO DA SUPERFÍCIE POTENCIOMÉTRICA 

 

Diferenças na superfície potenciométrica nos 4 meses de estudo. A: superfície no dia 30/08. B: 
superfície no dia 21/09. C: superfície no dia 12/10. A: superfície no dia 16/11. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS 

 

As características físico-químicas da água no aquífero freático foram 

descritas a partir de parâmetros analisados em laboratório ou in situ, em três poços 

(I, VII e X) e no rio.  

 

5.3.1 Parâmetros medidos in situ 

 

Os valores apresentados nessa seção referem-se a medidas feitas durante a 

coleta, no próprio local de coleta ou, no caso dos valores de condutividade e STD, 

feitas imediatamente após a coleta.   
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5.3.1.1 Temperatura 
 

A tabela 4 apresenta os valores de temperatura medidos nos quatro pontos 

de amostragem nas duas etapas de coleta. 

TABELA 4 TEMPERATURA IN SITU DAS AMOSTRAS 

Ponto de coleta 1ª campanha 2ª campanha 

PI 18,4 21,1 

PVII 17,1 18,6 

PX 16,7 17,7 

Rio 16,4 19,0 

 Temperaturas medidas in situ nas duas campanhas de amostragem. 

 

5.3.1.2 Condutividade e STD 
 

A tabela 5 apresenta os valores de condutividade a 25°C medidos 

imediatamente após a segunda etapa de coleta e os valores de STD. 

TABELA 5 CONDUTIVIDADE E STD 

Ponto de coleta Condutividade (µS cm‾¹ a 25ºC) STD 

PI 167,2 83,57 

PVII 292,7 144,3 

PX 414,6 207,1 

Rio 208,1 104,7 

FONTE: O autor (2018). 

 

5.3.1.3 Oxigênio dissolvido 
 

Os valores de oxigênio dissolvido medidos na segunda campanha de coleta 

de amostras para análise físico-química estão apresentados na tabela 6. 

TABELA 6 OXIGÊNIO DISSOLVIDO - 2ª ETAPA DE COLETA 

Ponto de coleta Oxigênio Dissolvido (mg/L) 

PI 1,14 

PVII 2,42 

PX 2,78 

Rio 6,57 

Valores de oxigênio e temperatura medidos in situ durante a segunda campanha de coleta de 
amostras para análise físico-química. FONTE: O autor (2018).  

 

Os valores de oxigênio dissolvido medidos nos três poços estão coerentes 

com os valores normalmente observados em águas subterrâneas, entre 0 e 5 mg/L 
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(FEITOSA et al., 2008). Os valores de OD no rio são muito próximos aos medidos 

anteriormente por Araújo et al .(2017), quando foram detectados 6,3 mg/L.  

 

5.3.2 Erro nas análises físico-químicas 

 

As diferenças de balanço iônico observadas em todas as análises são 

bastante significativas (Tabela 7). Segundo Schoeller (1962) o máximo de DBI 

permitido para que uma análise seja considerada correta é de 5%. Todas as 

amostras, a exceção da primeira amostra do poço VII, estão acima deste valor. 

TABELA 7 DIFERENÇA DE BALANÇO IÔNICO NAS ANÁLISES 

Ponto de coleta 1ª campanha 2ª campanha 

PI -29% -10% 

PVII +02% +13% 

PX +27% +27% 

Rio -13% +25% 

Diferença de balanço iônico observada nas oito amostras analisadas. FONTE: O autor (2018). 

 

Quanto à condutividade medida em laboratório e a calculada pelo software 

Diagrammes, ocorre uma dispersão muito significativa nos pontos (Gráfico 7). Esta 

diferença pode ser advinda de erro na medida de condutividade em laboratório ou da 

quantificação de íons na amostra. 

O quadro 4 apresenta um comparativo entre o resultado das análises de 

condutividade em laboratório e as análises in situ da segunda campanha de 

amostragem. Observa-se uma tendência de subestimação nos valores medidos em 

laboratório. Os valores medidos in situ também foram balizados em relação aos 

valores calculados no software Diagrammes e demonstraram maior proximidade. 
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GRÁFICO 7 CONDUTIVIDADE MEDIDA X CONDUTIVIDADE CALCULADA 

 

 Comparação entre condutividade medida em laboratório e a calculada a partir dos íons presentes na 
análise e linha de regressão linear. FONTE: O autor (2018).   

 

QUADRO 4 DIFERENÇA ENTRE CONDUTIVIDADE MEDIDA IN SITU, LABORATÓRIO E 
CALCULADA 

Amostra 

Condutividade 
(µS/cm a 25°C) 

Diferença 
(%) 

Condutividade 
(µS/cm a 25°C) 

Diferença 
(%) 

Laboratório in situ Calculada in situ 

PI 132,7 167,2 -12 175 167,2 2 

PVII 212,7 292,7 -16 349 292,7 9 

PX 289 414,6 -18 424 414,6 1 

Rio 119,7 208,1 -27 173 208,1 -9 

Comparativo entre as medidas de condutividade feitas in situ, em laboratório e a calculada a partir 
dos íons presentes na análise, referente à segunda campanha de amostragem. FONTE: O autor 

(2018). 

 

5.3.3 Classificação das águas 

 

Com base nos resultados das análises físico-químicas completas (Anexo 1) 

as amostras de água foram classificadas no diagrama de Piper conforme seus 

cátions e ânions dominantes (Ca2+, Mg2+, Na+ + K+ e Cl-, SO4
2-, CO3

2- + HCO3
-, 

respectivamente). Todas as amostras foram classificadas como bicarbonatadas 

cálcicas e magnesianas, apesar de apresentarem variações significativas em sua 

composição (Fig. 37). 
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FIGURA 37 DIAGRAMA DE PIPER 

 

Diagrama de Piper com as amostras das duas etapas de coleta e círculos proporcionais ao STD de 
cada amostra. FONTE: O autor (2018).  

 

A variação da composição química das águas do aquífero em tal grau não é 

esperada para um aquífero livre, em uma área de estudo pequena, como a 

delimitada neste trabalho. Todavia, esta variação é explicada devido à 

heterogeneidade da geologia presente no local, descrita anteriormente. 

 

5.3.4 Diferenças observadas entre as etapas de coleta 

 

A presença de chuva contínua durante um mês resultou em diferenças 

significativas no resultado das análises. Além da variação nos cátions e ânions 

principais demonstrada no diagrama de Piper, tentou-se observar variações quanto 

a outros íons em diagramas binários apresentados na figura 38.  

Apesar do conjunto de amostras não demonstrar tendências claras de 

evolução entre si já nos resultados da primeira análise, existem pequenos 

agrupamentos, que demonstram certa organização. Já os resultados da segunda 

etapa de amostragem são muito mais dispersos. A presença de água meteórica no 

aquífero desorganiza e espalha os pequenos agrupamentos observados nos dados 

da primeira análise, não havendo qualquer relação entre os produtos desta 

interação. Enquanto alguns poços apresentam aumento no STD, outros apresentam 

queda ou se mantém constantes. Os íons observados não apresentam respostas 
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homogêneas de aumento ou diminuição com a chuva, a exceção do Mg2+, que 

aumentou a concentração em todas as amostras. 

Observando especificamente os dados das análises do Córrego do Aviário é 

possível inferir um processo de diluição da água entre as análises. Quase todos os 

íons apresentam quedas de concentração, algumas muito bruscas (Cl-, NO3
- e K+). É 

possível observar pelos diagramas da figura 38, que contemplam estes íons, que a 

relação de descenso entre as análises é aproximadamente proporcional, com leve 

tendência em direção ao K+. Os valores de STD apresentam queda de quase dois 

terços em relação à primeira análise, valor semelhante ao que ocorre com os íons 

citados acima. Também é possível fazer esta observação no diagrama de Stabler 

(Fig. 39), onde os dados não são plotados em valores absolutos, e sim 

proporcionais, evidenciando que a variação proporcional significativa de íons na 

amostra do rio ocorreu apenas quanto ao Mg2+, em detrimento ao Na+. A tabela 8 

apresenta a variação de alguns destes parâmetros em valores absolutos. A razão 

observada entre as duas amostras é de aproximadamente 2,52 nos cinco 

parâmetros apresentados. Esta relação tão bem definida leva a crer que de fato 

ocorreu um processo de diluição na composição química da água do córrego do 

Aviário entre as duas etapas de coleta.  

TABELA 8 COMPARAÇÃO QUANTITATIVA DE PARÂMETROS NAS AMOSTRAS DO CÓRREGO 
DO AVIÁRIO 

 
STD 

(mg/L) 
Condutividade 
(µS/cm a 25°C) 

Cl
- 

(mg/L) 
NO3

- 

(mg/L) 
Na

+ 

(mg/L) 

Coleta 1 196,30 302,00 30,03 0,84 18,00 

Coleta 2 77,81 119,70 11,70 0,34 7,30 

Razão 2,52 2,52 2,57 2,47 2,47 

 

FONTE: O autor (2018). 
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FIGURA 38 DIAGRAMAS BINÁRIOS: HCO3, Ca e Mg; NO3, Cl e K; Cl, K 

 

     

Diagramas binários com diversas combinações iônicas a fim de comparar a variação de composição 
química entre as duas campanhas de amostragem. FONTE: O autor (2018). 
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FIGURA 39 DIAGRAMA DE STABLER DAS AMOSTRAS DO RIO 

 

Diagrama de Stabler comparando o resultado das duas análises feitas no Córrego do Aviário. 
FONTE: O autor (2018). 

 

5.3.5 Relação entre as águas subterrâneas e superficiais 

 

Os resultados das análises físico-químicas não permitem estabelecer 

relações diretas entre as amostras de água subterrânea e a amostra de água 

superficial. Tentou-se, com auxílio do software PhreeQci v.3.4.0 9, realizar 

simulações de mistura entre as três águas do aquífero freático, em diferentes 

proporções, considerando a direção de fluxo na data de coleta das amostras. 

Todavia, tanto a mistura das três águas em igual proporção, quanto as que 

consideravam proporções intermediárias não geraram resultados satisfatórios. Os 

principais fatores que dificultam a coerência da mistura de águas são: cloreto, nitrato 

e potássio, muito mais elevados no rio do que o presente nos poços. Enquanto Fe e 

Ca2+, muito elevados nos poços X e VII, respectivamente, não geram reflexos na 

água do rio.   

 

5.3.5.1 Possível contaminação 
 

Considerando a baixa relação na composição química observada entre a 

água superficial e as águas subterrâneas é necessário cogitar influência de outra 

fonte de recarga que pudesse prover tais íons. Tendo em vista que durante os 

períodos de estiagem a divergência de composição já se mostrava acentuada, a 

chuva não parece ser responsável por causar esta diferença. 

Dentre os três íons com concentrações no rio muito acima das observadas 

no aquífero (K+, Cl-, NO3
-), destacam-se o cloreto e o nitrato, pois são típicos de 

influencias antrópicas em águas. O cloreto por estar presente em águas tratadas e o 

Coleta 1 
Ca Mg K Na

Alcalinidade NO3 Cl

Coleta 2 
Ca Mg K Na

Alcalinidade NO3 Cl
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nitrato por ser um típico produto presente em efluentes. O comportamento muito 

proporcional destes íons em ambas as análises (Fig. 38) permite imaginar uma fonte 

que os aporte desta forma. 
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6 DISCUSSÃO  

 

Considerando os resultados obtidos no trabalho, faz-se necessário avaliar o 

modelo conceitual proposto no início do monitoramento e comparar os resultados 

obtidos com os dados da literatura.  

 

6.1 VALIDAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL 

 

A seguir serão comparados os resultados esperados propostos no modelo 

conceitual e os resultados efetivamente obtidos. 

 

6.1.1 Aquífero freático 

 

Como esperado o aquífero é livre, com baixa profundidade em relação ao 

solo. A influência da água meteórica se mostrou significativa, principalmente nas 

zonas de recarga, diminuindo em direção às zonas de descarga. 

 

6.1.2 Zonas de recarga e descarga  

 

O modelo de áreas de recarga foi parcialmente confirmado, pois o poço IX 

não faz parte da zona de recarga como imaginado no modelo conceitual.  

As zonas de descarga também foram parcialmente confirmadas. Como 

imaginado, os poços próximos ao rio (PVI, PVII, PX) representam zonas de 

descarga no Córrego do Aviário. As linhas de fluxo obtidas na região do poço VIII 

não são conclusivas e não permitem afirmar acerto no modelo conceitual. A variação 

de direção de fluxo com o aumento das chuvas e a ausência de dados de 

permeabilidade não permitem afirmar com certeza se o fluxo nesta região é drenado 

para o Córrego do Aviário, dentro da área de estudo ou fora dela, ou ainda se 

colabora com outra sub-bacia hidrográfica.  

 

6.1.3 Relações com o rio 

 

Apesar da relação hidrodinâmica entre o rio e o aquífero ter sido 

comprovada através das superfícies equipotenciais, a relação hidroquímica ainda se 
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mostra indefinida. É possível reconhecer semelhanças gerias entre as águas, desde 

suas classificações bicarbonatadas cálcicas e magnesianas, a ausência completa de 

íons como sulfato e fosfato e ocorrência pontual de fluoreto. Todavia essas 

características, principalmente as ausências, não são determinantes e de modo 

geral as amostras são bastante divertes tanto dentro do aquífero, quanto em 

comparação com o rio. 

No caso do rio, a presença de concentrações discrepantes de Cl e NO3, 

juntamente com outros fatores já abordados, suscita a hipótese de contaminação. As 

análises de água dos poços não indicam que esta contaminação possa estar sendo 

originada do aquífero. Já a possibilidade de aporte direto de contaminantes no rio 

não está descartada, pois segundo informações de funcionários da UFPR a manilha 

tem conexões transversais ao rio que, inclusive, já foram utilizadas erroneamente 

para descarga de efluentes.      

 

6.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ÁQUIFERO FREÁTICO 

 

Na literatura as porções aquíferas da Fm. Guabirotuba são descritas como 

lentes arenosas e arcoseanas. Lentes com tal descrição foram interceptadas em 

alguns poços de monitoramento, havendo inclusive presença frequente de grânulos. 

Todavia, a maior parte das rochas que compõe o aquífero freático estudado são de 

natureza argilo-arenosa, com grande presença de feldspato alcalino, destacando-se 

camadas cinza azuladas, que via de regra, estão constantemente saturadas em 

água.  

A presença de níveis de calcrete, muito descritos na literatura da Fm. 

Guabirotuba, também foi percebida na área de estudo, todavia apenas como 

ocorrência pontual (Poço V). O afloramento próximo a área também apresenta 

grandes quantidades de cimento carbonático, associado às conglomeráticas. Apesar 

da não terem sido descritas muitas rochas carbonáticas nos poços, a presença 

disseminada ou muito heterogênea de carbonatos na área (seja como cimento ou 

concreções) pode ser uma justificativa para os valores de concentração de cálcio 

observados nas análises de água (divergentes dos presentes na literatura). 

Outros valores de concentração muito distintos dos presentes na literatura 

são os de cloreto e magnésio, os quais não foi possível estabelecer uma relação 

assertiva da causa. A alta concentração de ferro, principalmente no poço X, é 
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justificável, considerando que todos os poços apresentaram em seus perfis rochas 

com sinais de oxidação e minerais advindos da oxidação de ferro.   

De forma geral, observa-se que as amostras de água analisadas neste 

trabalho, além de apresentarem diferenças significativas em relação aos padrões 

citados na literatura, também têm grandes variações de composição entre si, tanto 

no período seco quanto no período com chuvas. Esta diferença, apesar da pequena 

distância entre os pontos de coleta, reflete a heterogeneidade do meio no qual estas 

águas estão inseridas. A geologia da área de estudo se mostrou muito heterogenia, 

não sendo possível, algumas vezes, sequer fazer correlações laterais. As rochas 

muito imaturas encontradas na área apresentam diversos tipos de composição e 

arranjo, resultando em meios muito diversos, que, naturalmente, geram respostas 

igualmente diversas ao processo de interação com as águas subterrâneas.      

    

6.3 DINÂMICA FLUVIAL 

 

Este estudo não teve como objetivo medir e avaliar mudanças de vazão no 

Córrego do Aviário, entretanto é válido ressaltar que algumas alterações foram 

perceptíveis e podem corroborar algumas análises propostas. Durante todo o 

período de estudo a porção canalizada do rio apresentou água corrente, 

aumentando significativamente o volume com a presença de chuva. Já a pequena 

porção entre a nascente e o início da canalização, durante os períodos de estiagem, 

não apresentava fluxo visível de água, parecendo apenas um pequeno banhado, 

enquanto com o aumento das chuvas o fluxo superficial passou a ser evidente.    

O aumento notável da vazão do rio entre as duas campanhas de 

amostragem, evidenciado no próprio processo de coleta da amostra, pode ser 

responsável pela diluição da água proposta anteriormente. No entanto, como não 

foram realizadas medidas de vazão não é possível mensurar a relevância do 

aumento de vazão observado. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O monitoramento, parte vital da gestão de recursos hídricos, é um processo 

de longo prazo, que deve ser constantemente reavaliado. A implantação de uma 

rede de monitoramento de águas subterrâneas é o primeiro passo para a aquisição 

sistemática de dados de um determinado aquífero. No entanto, a implantação desta 

rede de maneira correta deve considerar as informações prévias presentes na 

literatura, a geologia da região e as especificidades do local de estudo 

(geomorfologia, clima, ocupação, etc.). A instalação de uma rede de monitoramento 

que desconsidere estes fatores pode resultar em resultados deficitários ou até 

mesmo enganosos, que vão dificultar ainda mais a gestão dos recursos hídricos. 

Neste trabalho o principal objetivo foi alcançado com o êxito na construção 

da rede de poços de monitoramento, seguindo as normas definidas pela ABNT e 

demais recomendações presentes na literatura. 

Aquífero freático no Centro Politécnico da UFPR se mostrou muito 

heterogêneo, mesmo em uma área de estudo muito restrita. Esta heterogeneidade 

do meio se manifestou nos mais diversos parâmetros observados, seja nos litotipos 

presentes, na composição química das águas e até mesmo nas direções de fluxo. 

Este resultado é natural, visto que a hidrogeologia trata da interação entre a água 

subterrânea e as rochas. 

Dos demais objetivos do projeto destaca-se o sucesso em confirmar a 

relação influente do aquífero no Córrego do Aviário, um dos principais motivos de 

escolha desta área de estudo. Apesar das relações físico-químicas entre as águas 

dos dois mananciais não terem sido plenamente esclarecidas, a superfície 

potenciométrica indica claramente essa influência.    

Os resultados obtidos através da implantação foram satisfatórios e permitem 

que outras ações sejam realizadas a fim de complementar o estudo. 

 

7.1 RECOMENDAÇÕES 

 

 Continuidade do monitoramento periódico a fim de registrar, de fato, as 

sazonalidades – atravessando um longo período de chuvas constantes e a entrada 

do período seco; 
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 Realizar testes de condutividade e transmissividade para definir melhor as 

linhas de fluxo; 

 Realizar testes com traçadores para confirmar as direções de fluxo; 

 Expansão da rede de poços para completar a malha e expandi-la.  
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 APÊNDICE 2 – PERFIL CONSTRUTIVO DOS POÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

Material de cor marrom, com porções marrom amarelado e avermelhadas. Apresenta grãos de 
quartzo de granulação areia média a grânulo, angulosos e de esfericidade baixa. A matriz é 
essencialmente argilosa, mas com presença de silte e areia fina. Ocorrem pequenos minerais 
pretos, óxidos de ferro. 

Material de cor marrom avermelhado, com porções amareladas e cinza claro. Apresenta 
arcabouço composto por quartzo e feldspato alcalino, o primeiro em granulação areia média e 
grossa e o segundo areia média. Os grãos são angulosos e de baixa esfericidade. A matriz, 
dominante, é formada por argila (predominante), areia fina e silte. 

Material de cor marrom claro, com porções avermelhadas e amareladas e pequenas porções 
cinza esverdeado. O arcabouço é composto por quartzo e feldspato alcalino, em 
granulações areia média (predominante) e areia grossa. Os grãos são subangulosos a 
subarredondados e pouco esféricos. A matriz, predominante, é argilosa, com participação de 
areia fina e silte.     

Rocha de cor cinza e avermelhada, pontualmente laranjada. O arcabouço é pouco 
representativo, composto por quartzo e feldspato alcalino, grãos angulosos e pouco esféricos, 
em granulação areia fina e média. A matriz é argilosa. O cimento também é argiloso, a rocha é 
pouco friável, mas é plástica. A estrutura é maciça e a rocha é imatura. 

Rocha de cor marrom claro e marrom avermelhado. O arcabouço é composto por quartzo e 
feldspato alcalino, todavia observa-se maior presença de feldspato nas porções avermelhadas. 
Os grãos têm granulação variando de areia média a grânulos, arredondamento variando de 
muito angulosos a subarredondados e esfericidade de baixa a moderada. A matriz é argilo-
arenosa (areia fina), com presença de silte. O cimento é argiloso e a rocha é friável. A rocha é 
imatura mineral e texturalmente. 

Rocha de cor marrom escuro. O arcabouço é composto por quartzo e feldspato, em 
granulação areia grossa e grânulo, grãos angulosos e pouco esféricos. A matriz é 
essencialmente arenosa (areia fina e média), com presença de silte e argila. O cimento é 
argiloso e arrocha é friável. Estruturalmente a rocha é maciça e tanto mineralogicamente 
quanto texturalmente é imatura. 

Rocha de cor marrom claro. O arcabouço é composto por grânulos e areia grossa, de quartzo 
e feldspato alcalino. Os grãos são subangulosos a subarredondados, com esfericidade baixa a 
moderada. A matriz (predominante) é argilosa, com presença de silte. O cimento é argiloso e a 
rocha é friável. Apresenta estrutura maciça e maturidade mineralógica e textural baixas. 

Rocha argilosa de cor preta, com porções alaranjadas devido a alteração. O arcabouço (pouco 
representativo) tem grânulos e areia grossa de quartzo e feldspato alcalino, angulosos e pouco 
esféricos. A matriz é dominante e argilosa. O cimento é argiloso, a rocha não é friável, mas é 
muito plástica. A estrutura é maciça e a rocha é imatura em todos os aspectos. 

Rocha de cor cinza, que altera para marrom com pequenas porções alaranjadas. O 
arcabouço é composto por quartzo e feldspato, em granulação variando de areia média a 
grânulo, grãos angulosos e pouco esféricos. A matriz é argilosa e predomin3ante na rocha. 
O cimento é argiloso, a rocha é pouco friável e plástica. A estrutura é maciça e a rocha é 
imatura. 

Rocha de cor cinza azulado, que altera para cinza esverdeado e marrom. O arcabouço é 
pouco significativo, composto por areia média e grossa, grãos angulosos e pouco esféricos, 
de quartzo e feldspato alcalino. A matriz é argilosa e principal componente da rocha. O 
cimento é argiloso e a rocha é friável e plástica. A estrutura é maciça e a rocha apresenta 
baixa maturidade. 

Rocha de cor cinza azulado, altera para esverdeado e marrom acinzentado. O arcabouço é 
composto por grãos de quartzo e feldspato em granulação areia grossa e grânulo, angulares e 
pouco esféricos. A matriz (dominante) é predominantemente arenosa (areia fina e média) com 
participação de argila. O cimento é argiloso e a rocha é friável. A estrutura é maciça e a rocha 
é imatura. angulares e pouco esféricos. A matriz (dominante) é predominantemente arenosa 
(areia fina e média) com participação de argila. O cimento é argiloso e a rocha é friável. A 
estrutura é maciça e a rocha é imatura.  
 

Poço I 
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Poço II 

Solo de cor marrom claro. Apresenta textura arenosa, com participação de argila. Ocorrem 
clastos de quartzo e feldspato alcalino em granulação variando de areia fina a grânulo, 
predominando areia fina e média. Observa-se a presença de raízes finas. 

Rocha de cor cinza claro e marrom alaranjado. O arcabouço é composto por grânulos e 
areia grossa, de quartzo e feldspato alcalino, pouco esféricos e angulosos. A matriz é 
composta por areia fina e argila e é predominante na rocha. O cimento é argiloso e a 
rocha é friável. A estrutura é maciça e a rocha é imatura. 

Rocha de cor cinza e marrom alaranjado. O arcabouço é composto por areia média e 
grossa, composta de quartzo e feldspato, ocorrem grânulos de quartzo em pequena 
proporção. Os grãos são angulosos e pouco esféricos. A matriz é areno-argilosa, com 
presença de silte. O cimento é argiloso e a rocha é friável. A estrutura é maciça e a rocha 
é imatura. 

Rocha com duas porções distintas, uma de cor cinza claro e marrom alaranjado e outra 
de cor marrom muito escuro. A porção cinza e marrom apresenta arcabouço composto 
por areia grossa e alguns grânulos de quartzo e feldspato alcalino, angulosos e pouco 
esféricos. A matriz é argilosa com presença de areia fina. Já a porção escura da rocha 
apresenta o arcabouço com a mesma composição, todavia com maior presença de 
grânulos, enquanto a matriz é mais argilosa, mas com presença de areia fina e média. 
Em ambas as porções o cimento é argiloso e a rocha é friável. A rocha se mostra 
imatura textural e mineralogicamente. 

Rocha de cinza claro, levemente azulado ou esverdeado. Apresenta pouco arcabouço, 
sendo este constituído por quartzo e feldspato, em grãos angulosos e pouco esféricos, 
em granulação areia. A matriz é argilosa, assim como o cimento e a rocha é friável e 
muito plástica. Estruturalmente a rocha é maciça e imatura textural e 
mineralogicamente. 

Rocha de cor cinza azulado. O arcabouço é composto por areia média (principalmente) e 
areia grossa, em grãos angulosos e pouco arredondados. A matriz é argilosa, com 
pequena presença de areia fina. O cimento é argiloso, a rocha é friável e muito plástica. A 
estrutura é maciça e a rocha é imatura. 

Rocha de cor cinza azulado, alterando para esverdeado em superfície. A rocha apresenta 
pouco arcabouço, sendo este composto por areia media e grossa e ocorrências de 
grânulos, de quartzo e feldspato. Os grãos são angulosos e pouco esféricos. A matriz é 
argilosa e compõe a maioria da rocha. O cimento é argiloso, a rocha é friável e muito 
plástica. A estrutura é maciça e a rocha é imatura mineral e texturalmente.   
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Solo de cor preta, com porções marrons claro. Apresenta textura argilosa com 
presença de clastos de quartzo em fração grânulo e areia grossa. Os grãos são 
angulosos a subangulosos e pouco esféricos. O solo é plástico e apresenta raízes 
finas. 

Rocha de cor marrom, com pequenas porções alaranjadas (oxidação). O arcabouço, 
muito pouco presente, é composto por grânulos de quartzo e feldspato alcalino, muito 
angulosos e pouco esféricos. A matriz é predominantemente argilosa, com presença de 
areia fina. O cimento é argiloso, a rocha é friável e plástica. A estrutura é maciça e a 
rocha é considerada imatura. 

Rocha de cor cinza escuro, com porções marrom alaranjado. O arcabouço é composto 
por areia grossa e ocorrência de grânulos, de quartzo e feldspato alcalino, angulosos e 
pouco esféricos. A matriz é predominante na rocha e é dominada por argila, porém com 
grande participação de areia fina e presença de areia média. O cimento é argiloso, a 
rocha é friável e plástica. A rocha é estruturalmente maciça e imatura 
mineralogicamente e texturalmente. 

Rocha de cor cinza azulado, que altera para cinza esverdeado e porções alaranjadas 
em superfície. O arcabouço é composto por quartzo e feldspato alcalino, em granulação 
grânulo e areia grossa, com grãos angulosos e pouco esféricos. Já a matriz é composta 
por argila e areia média e é dominante na rocha. O cimento é argiloso, a rocha é friável 
e pouco plástica. A estrutura observada é maciça e a rocha é imatura em todos os 
aspectos.   
 
Rocha de cor cinza azulada, que em superfície altera para cinza esverdeado e laranja, 
em algumas porções. O arcabouço é composto por quartzo e feldspato alcalino, em 
granulação areia grossa e média, grãos angulosos a subangulosos e pouco 
arredondados. A matriz é argilosa com presença de areia fina e é predominante na 
rocha. O cimento é argiloso e a rocha é friável e muito plástica. A estrutura observada é 
maciça e a rocha é imatura. 
 
Rocha de cor cinza azulada, que em superfície altera para cinza esverdeado e laranja, 
em algumas porções. O arcabouço é composto por quartzo e feldspato alcalino, em 
granulação areia grossa e média, grãos angulosos a subangulosos e pouco 
arredondados. A matriz é argilosa com presença de areia fina e é predominante na 
rocha. O cimento é argiloso e a rocha é friável e muito plástica. A estrutura observada é 
maciça e a rocha é imatura. 
 
 

Poço III 
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Poço IV 

Solo marrom escuro de textura argilo-arenosa, com grãos de granulação até grânulo, porém 
predominando a participação de areia fina/média. Os grãos são de quartzo, tem forma muito 
angulosa e baixa esfericidade O material tem friabilidade e plasticidade moderadas, e contém 
raízes finas. 

De cor marrom alaranjado, com granulação entre argila e grânulos, incluso silte, areia de fina 
a grossa, muito mal selecionado. Aproximadamente 60% é lama e o restante envolve as 
granulações maiores que silte, em que predomina areia fina/média. Composto por quartzo, 
com grãos muito angulosos e de baixa esfericidade. Tem pouca maturidade textural, é 
moderadamente friável e pouco plástico. 

Sedimento de cor marrom alaranjado a acinzentado, com pequenas porções laranja; há ainda 
agregados milimétricos de argila preta. Apresenta granulação argila a grânulo, muito mal 
selecionado, predominando as frações maiores que silte, em especial areia fina/média. Os 
grãos são de quartzo e feldspato alcalino, com maior presença do primeiro, angulosos e de 
baixa esfericidade. Material muito friável e pouco plástico, intensamente intemperizado 
(transformando parte do feldspato em agregados de argila branca – possível caolinita). 

Rocha de cor marrom alaranjada, com pequenas porções cinza, sendo a primeira expressão 
do forte intemperismo e oxidação do ferro por exposição atmosférica, e a segunda mais 
próxima da rocha sã. Apresenta granulação argila a grânulo, com matriz constituída de lama e 
areia fina/média e arcabouço de areia grossa, grânulo. Tem composição quartzo feldspática, 
com forte predomínio do quartzo, grãos angulosos a subangulosos, de esfericidade baixa a 
moderada. Texturalmente imatura e de estrutura maciça. Contém ainda alguns agregados de 
argila preta. 

Rocha de cor cinza, intensamente intemperizada, com muitos pontos laranja e porções 
superficiais da amostra com tonalidades marrons. Tem granulação argila a areia média, com 
esta última constituindo o arcabouço. Argila, silte e, subordinadamente, areia fina compõe a 
matriz. Os grãos são predominantemente de quartzo, ocorrendo também feldspato alcalino, 
subangulosos a angulosos, em geral de baixa esfericidade. Material moderadamente 
selecionado, texturalmente imaturo, maciço. Pouco friável e moderadamente plástico.   

Rocha com mescla de porções marrom escuras a pretas e outras com tons alaranjados, 
intensamente intemperizada. Apresenta granulação argila a areia grossa. A matriz é 
abundante e constituída essencialmente de lama, com participação de areia fina. O 
arcabouço contém areia média, localmente grossa. Os grãos, quase exclusivamente quartzo, 
porém ocorrendo feldspato alcalino, são angulosos e de esfericidade moderada a baixa. A 
rocha é moderadamente selecionada, maciça, texturalmente imatura, de friabilidade e 
plasticidade moderadas. 

Rocha de cor cinza azulada, intensamente intemperizada, que quando esposta a atmosfera 
oxida adquirindo cor cinza esverdeada e tons alaranjados. De granulação argila a areia 
grossa, com predomínio das frações lamosas, que compõe a matriz abundante junto com 
quantidade reduzida de areia fina; areia média a grossa constituem o arcabouço. Os grãos, 
de quartzo e feldspato alcalino (traço), são subangulosos e de esfericidade moderada a 
baixa. O material é moderadamente selecionado, texturalmente imaturo, maciço, muito 
plástico. 

Rocha moderadamente intemperizada, com a cor cinza correspondendo a rocha sã e tons 
marrons a alaranjados indicando alteração. Contém múltiplos pontos laranja ou pretos, 
provavelmente causados por óxidos de ferro e manganês. Tem granulação argila a seixo (até 
6mm) e composição mineralógica quartzo feldspática, predominando quartzo. A matriz 
contém lama (predomina argila), areia fina a média. Areia grossa a seixos (em pouca 
quantidade) compõe o arcabouço. A rocha é muito mal selecionada, de pouca friabilidade, 
possivelmente plástica quando úmida, e texturalmente imatura. 

Rocha intensamente intemperizada, marrom com tons alaranjados, com porções cinza 
(provável representante da rocha mais sã), além de agregados pretos resultantes de 
precipitação de óxidos. Apresenta granulação de argila a areia média; lama argilosa compõe 
a matriz que representa mais de 90% da rocha e areia fina/média constituem o arcabouço. 
Este tem grãos angulosos, de baixa esfericidade, compostos por quarzto e, raramente, 
feldspato alcalino. A rocha é bem selecionada, texturalmente imatura, maciça, 
moderadamente plástica e pouco friável. 

Rocha moderadamente intemperizada, cinza levemente azulado quando sã, com extensas 
porções de cor laranja, além de finos níveis pretos a marrom escuros, prováveis precipitados 
de óxido de ferro e manganês. Predomina granulação argila, porém ocorre também areia 
fina a média, esta última compondo o arcabouço e as demais a abundante matriz (>90%). A 
composição mineralógica é de quartzo e felsdspato alcalino, com o segundo tendo 
ocorrência pontual. Os grãos são angulosos e de baixa esfericidade, o que juntamente com 
o conteúdo elevado de argila configura a rocha como texturalmente imatura. É ainda maciça 
e bem selecionada. 
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Solo de cor preta a marrom escuro, com pequenos pontos alaranjados, textura silto-argilosa, 
moderadamente plástico, e presença substancial de matéria orgânica. Ocorrem raízes finas 
densamente dispostas. Aparenta ser um horizonte “O”. 

De cor marrom muito escuro, granulação argila, subordinadamente silte, muito plástico 
quando úmido. Não é possível identificar a composição. A estrutura é maciça e apresenta 
grau de seleção elevado. Ainda ocorrem raízes, porém muito esparsas. Texturalmente é 
imaturo. 
Rocha de cor cinza azululado quando sã, passando para cinza claro esverdeado quando 
alterada, apresentando também extensas porções alaranjadas resultantes de oxidação de 
ferro. Tem granulação argila, silte a areia fina (muito subordinada) na matriz, e areia média a 
grossa no arcabouço, que perfaz menos de 5% da amostra. Os grãos são de quartzo e 
feldspato alcalino, aproximadamente 50% cada, sendo subangulosos e de esfericidade 
moderada. A rocha é moderadamente selecionada, de estrutura maciça, moderadamente 
plástica, e texturalmente imatura. 

Rocha de cor cinza claro quando sã, porém dado o grau de intemperismo elevado predomina 
cor amarelo acinzentado. Tem granulação argila a areia média, e composição quartzo 
feldspática. A matriz é lamo-arenosa (areia fina/muito fina) e compõe quase a totalidade da 
amostra. O arcabouço envolve exclusivamente areia média. Desse modo, pode-se afirmar 
que o grau de seleção é moderado. Os grãos são em geral angulosos e de baixa a moderada 
esfericidade. A rocha é altamente friável, de estrutura maciça, nada plástica, e texturalmente 
imatura. 

Rocha moderadamente intemperizada, no geral cinza amarelado, com porções cinza 
azuladas - que representam a cor da rocha sã - bordejadas por faixas alaranjadas. A 
granulação varia de argila a areia grossa, sendo mal selecionada, e a composição 
mineralógica é de quartzo e feldspato alcalino (proporção aproximada 4:1). A fração areia 
grossa restringe-se ao arcabouço, que representa menos de 10% da amostra, e a matriz 
engloba argila, silte, areia fina a média, predominando as frações arenosas. Isto resulta em 
rocha moderadamente friável, pouco plástica. Aparenta estratificação interna, com ciclos 
granocrescentes/granodecrescentes (não há informação da posição original da amostra). 
Texturalmente imatura, dado o conteúdo ainda elevado de argila. 

Poço VI 
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Solo de cor marrom escura, friável, com textura areno-argilosa, e presença de raízes. A 
fração areia é composta por quartzo, em grãos angulosos de granulação até areia grossa. 

Material fortemente intemperizado de cor marrom acinzentado, com porções alaranjadas e 
pequenos agregados pretos. Apresenta granulação argila (predominante) a areia média, com 
grãos angulosos e de esfericidade moderada, compostos por quartzo e feldspato alcalino. 
Assim sendo, é imaturo texturalmente e composicionalmente. 

Rocha de cor marrom alaranjado, com porções laranja e outras cinza claro, de granulação 
entre argila e grânulo, muito mal selecionada. A matriz é de lama e areia fina/média, e o 
arcabouço de areia média a grânulo; o cimento é argiloso. A composição mineralógica é 
quartzo e feldspato alcalino, numa proporção 3:1, seja no arcabouço ou na fração arenosa da 
matriz. Os grãos são angulosos a subarredondados, de esfericidade em geral moderada. A 
estrutura é maciça. 

Rocha de cor marrom acinzentado com porções de tonalidades alaranjadas, muito friável, 
fortemente intemperizada. Apresenta granulação entre argila e grânulo. A matriz é areno-
argilosa e o arcabouço composto de quartzo e feldspato alcalino de granulação areia media a 
grânulo. A estrutura é maciça e a rocha é texturalmente imatura, dada a pobre seleção e o 
baixo arredondamento dos grãos. 

Rocha marrom acinzentada, com porções esbranquiçadas, de granulação argila a areia 
grossa, com ocorrência isolada de granulos. A matriz envolve argila a areia fina, o arcabouço 
areia média a grânulos, e o cimento é argiloso. Tem, portanto, seleção pobre. A composição 
mineralógica é de quartzo e feldspato alcalino, com as porções esbranquiçadas podendo ser 
atribuídas a caolinita. Os grãos são ângulos a subangulosos e de esfericidade moderada, 
pontualmente alta. A estrutura da rocha é maciça.   

Rocha de cor cinza quando sã, com tons de marrom e laranja quando alterada (que 
predomina na rocha). Material muito pouco friável e de baixa plasticidade quando seco, com 
granulação de argila a areia grossa. O cimento é argiloso, a matriz é silto-argilosa a arenosa 
(areia fina), e o arcabouço arenoso (areia média a grossa), composto por quartzo e feldspato 
alcalino. Os grãos são angulosos a subarredondados, de esfericidade baixa a moderada. A 
estrutura é maciça. 

Rocha de cor marrom acinzentado, com pequenas porções cinza azuladas, granulação de 
argila a areia grossa, com areia média a grossa compondo o arcabouço e areia fina na matriz 
juntamente com lama. Composta por quartzo e feldspato alcalino em uma proporção 3:1. Os 
grãos são subangulosos a angulosos e de esfericidade moderada. Estrutura maciça, 
mineralogicamente imatura. Ressalta-se que o feldspato é mais presente nas frações 
granulométricas mais grossas do que nas mais finas. 

Rocha marrom com porções cinza azuladas, fortemente intemperizada, de granulação argila a 
seixo (até 6mm), muito mal selecionada. As partes cinza representam agregados de argila e 
tem até 2cm. O cimento é argiloso, a matriz é abundante e contém argila a areia média, e o 
arcabouço contempla areia grossa a seixo. Mineralogicamente, há quartzo e feldspato 
alcalino, sendo imatura pelo conteúdo de argila da rocha. Texturalmente também é imatura, 
dado o grau de seleção, e sua estrutura é maciça. 

Rocha de cor cinza azulada quando sã, cinza esverdeada a alaranjada quando alterada. 
Apresenta granulação variando entre argila e areia grossa, com a primeira ocorrendo como 
cimento e matriz (junto a silte e areia fina), e a segunda no arcabouço (associada a areia 
média). A composição mineralógica é de quartzo e feldspato alcalino. O material tem 
friabilidade e plasticidade moderadas, e tem estrutura maciça. 

Rocha de cor cinza azulada quando sã, cinza esverdeada quando alterada, com algumas 
porções avermelhadas por oxidação de ferro. Apresenta granulação entre argila e areia grossa, 
com ocorrências de seixos de até 5mm. A matriz é de argila a areia fina e o arcabouço contém 
areia média a seixos. A composição mineralógica é de quartzo e feldspato alcalino. Os grãos 
são subangulosos a angulosos e de esfericidade média a baixa. O material é moderadamente 
friável e tem baixa plasticidade; também com estrutura maciça. 
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Material plástico de cor marrom acinzentado, com porções pretas granulosas. Tem textura 
argilosa, com eventuais grãos (areia grossa) de quartzo. Tem presença, ainda que reduzida, de 
material orgânico (folhas, raízes). Provável horizonte “C”. 
 
De cor cinza claro, mas com extensas porções alaranjadas. Material mal selecionado, com 
granulação variando entre argila (predominante) e areia fina a média. Os grãos maiores são de 
quartzo, angulosos e de baixa esfericidade. A estrutura é maciça e texturalmente define-se 
como imaturo. Ainda ocorrem raízes. 
 
Material de cor preta, aspecto poroso e de densidade reduzida. Tem aspecto pouco friável, com 
textura variando entre argilosa e areno-argilosa. Possui grãos de quartzo muito angulosos de 
até 3mm. Contém raízes em maior quantidade e mais grossas que nos níveis superiores. 
 
Material cinza amarronado, que altera para marrom alaranjado quando exposto 
prolongadamente ao ar. Muito plástico, com granulação entre argila e areia média. Argila e silte 
compõe a matriz abundante, enquanto areia fina a média, de composição quartzosa, compõe o 
arcabouço. Os grãos de quartzo são angulosos. 
 
Rocha de cor cinza a alaranjado, com granulação entre argila e grânulo, portanto, muito mal 
selecionada. A fração argila compõe a matriz, enquanto o arcabouço é composto por grãos de 
quartzo e, eventualmente, feldspato alcalino, com granulação entre areia fina e grânulo. Os 
clastos são angulosos a aubangulosos, predominando baixa esfericidade. Aparentemente 
ocorre estratificação interna, com lâminas de pouca matriz concentrando os grânulos, 
alternadas com outras de granulação mais fina e maior presença de matriz. Apresenta-se então 
como imatura texturalmente e mineralógicamente. Pontualmente observa-se agregados pretos, 
possivelmente óxido de manganês. 
 
Rocha de cor marrom alaranjado, resultado de intemperismo/oxidação, com bandas irregulares 
cinza claro. A granulação varia de argila a areia fina; argila e silte compõe a matriz e areia fina 
(quartzo) o arcabouço. Verifica-se que os níveis cinza são exclusivamente argila e ao redor 
deste há intensa oxidação, expressa em tons alaranjados fortes. Há, portanto, estrutura 
acamadada. Texturalmente e composicionalmente a rocha é imatura. Ocorrem ainda raízes em 
pequena quantidade. 
 
Amostra altamente intemperizada com mescla de cores irregularmente distribuídas, sendo elas: 
marrom avermelhado, laranja, cinza. Apresenta granulação argila a areia média, inclusive com 
silte e areia fina. Os grãos são angulosos e geralmente oblatos, porém eventualmente de média 
esfericidade. A mineralogia é de quartzo e feldspato alcalino (traço). A estrutura é maciça e 
texturalmente é imatura. 
 
Rocha altamente intemperizada de cor cinza azulado e tons marrom alaranjados nas porções 
mais oxidadas. Apresenta granulação argila e silte, sendo um material muito plástico. 
Subordinadamente ocorre areia muito fina, dando caráter localmente mais friável. Tem estrutura 
maciça e é imatura composicionalmente e texturalmente. 
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Solo de cor marrom e textura franco arenosa. 
 
Solo de cor marrom com textura areno-argilosa. Apresenta clastos angulosos, de até 2mm, de 
quartzo e feldspato. Possivelmente o horizonte “C” do solo. 
 
Solo preto, com porções marrom, textura argilosa, com pequena participação de areia fina. A 
estrutura forma aglomerados. 
 
Rocha de cor cinza azulado, pontualmente alaranjado (óxidos). O arcabouço é composto por 
quartzo e feldspato, em grãos angulosos e moderadamente esféricos, em granulação areia 
média e grossa. A matriz é predominante e é composta por argila, silte e areia fina. O cimento é 
argiloso e a rocha é pouco friável. A rocha tem estrutura maciça e maturidades baixas. 
 
Rocha de cor cinza esverdeado. Apresenta arcabouço de granulação areia média a grossa, 
com presença de grânulos, composto por quartzo e feldspato alcalino. Os grãos são angulosos 
e pouco esféricos. Já a matriz é composta por argila (predominante), silte e areia fina e perfaz a 
maioria da composição da rocha. O cimento é carbonático e a rocha não é friável. A estrutura é 
maciça e maturidade é baixa em todos os sentidos. 
 
Rocha de cor cinza azulada, que altera para cinza esverdeado. O arcabouço é formado por 
grânulos de quartzo e feldspato, angulosos e pouco esféricos. A matriz, predominante, é 
formada por argila, silte e areia, composta por quartzo e feldspato. O cimento é argiloso e a 
rocha não é friável. A estrutura é maciça e, quanto a maturidade a rocha é imatura tanto 
mineralogicamente quanto texturalmente. 
 
Rocha de cor cinza azulada, que altera para cinza esverdeado. Arcabouço composto por 
quartzo e com presença de feldspato alcalino (rosados ou brancos quando mais alterados), 
grãos pouco arrendados e pouco esféricos, em granulação areia fina a grossa. A matriz, 
predominante, é argilosa com presença de silte. A rocha apresenta cimentação argilosa e não é 
friável. Estruturalmente a rocha é maciça e apresenta maturidade mineralógica baixa. 

 
Rocha de cor cinza azulada, que altera para cinza esverdeado. O arcabouço é formado por 
grãos de granulação areia grossa e grânulo, pouco arredondados e pouco esféricos, de quartzo 
e feldspato alcalino. A matriz é composta por uma variação de argila a areia média e é 
predominante na rocha. O cimento é argiloso e a rocha é pouco friável. A rocha é maciça e 
apresenta baixa maturidade em todos os aspectos. 
 
Rocha de cor cinza azulada, que altera para cinza esverdeada. Arcabouço composto por 
grânulo e areia grossa, de quartzo e feldspato, angulosos a subangulosos e pouco 
arredondados. A matriz é dominante e nela predominam as granulações areia fina e média, 
mas existe também argila e silte. O cimento é argiloso e a rocha a muito friável. A estrutura é 
maciça e a rocha é imatura textural e mineralogicamente. 
 
Rocha de cor cinza azulada, que altera para cinza esverdeado, com porções cinza. O 
arcabouço é composto por quartzo e feldspato alcalino, em granulação grânulo e areia grossa. 
Os grãos são angulosos a subangulosos, com baixa esfericidade. A matriz tem composição 
variando de argila a areia média e é predominante na rocha. O cimento é argiloso e a rocha é 
pouco friável. A estrutura observada é maciça e rocha é imatura. 
 
Rocha cinza azulada, que altera para marrom acinzentado. O arcabouço é formado por areia 
grossa, com grãos angulosos a subangulosos, de esfericidade moderada, de quartzo e 
feldspato. A matriz é predominante e é composta por argila (maioria), silte, areia fina e média. O 
cimento é argiloso, a rocha é pouco friável e muito plástica. A estrutura é maciça e a rocha é 
imatura em todos os aspectos. 
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Solo de cor marrom a marrom escuro, textura argilo-arenosa. Apresenta-se compactado e tem 
presença de grãos de quartzo e feldspato de até 2mm. Tem presença de raízes finas, de 
gramíneas e algumas pouco mais grossas, vegetação arbustiva. Aparenta ser um horizonte “O” 
de um solo incipiente, juntamente com um horizonte “C” composto por fragmentos de rocha. 
Considerando a pequena espessura classifica-se como Cambissolo. 
 
Material de cor marrom, levemente avermelhado, com predomínio da fração argila e com 
presença de quartzo e feldspato alcalino em frações variando de areia fina a grânulos e 
eventual presença de seixos (até 0,9mm). Apresenta raízes finas. O material não passou por 
um processo avançado de intemperismo e pedogênese, podendo ser classificado tanto como 
regolito como horizonte “R” do solo acima. 
 
Rocha de cor cinza esverdeado a azulado, algumas porções apresentam tons alaranjados. O 
arcabouço é composto por quartzo e feldspato em granulação areia fina a grânulo, com grãos 
angulosos e pouco esféricos. A matriz, predominante na rocha, é formada essencialmente por 
argila, com presença de silte. O cimento é argiloso e a rocha é pouco friável. A rocha é textural 
e mineralogicamente imatura. Apresenta materiais pretos, de dimensões variadas, prováveis 
produtos de oxidação de ferro. 

 
Rocha de cor marrom claro com porções alaranjadas. O arcabouço é composto por grãos de 
quartzo e feldspato, de granulação areia a grânulo, pouco arredondados e pouco esféricos. A 
matriz é predominante e é composta por argila, com participação de silte. O cimento é argiloso 
e a rocha é pouco friável. Apresenta camadas (filmes) ou pequenos nódulos de material preto, 
oxidação de ferro. 
 
Rocha de cor cinza esverdeado, com faixas alaranjadas. Composta essencialmente por argila, 
com participação de silte, ocorrem poucos grãos de quartzo em fração areia grossa. A rocha é 
friável e muito plástica. Texturalmente e mineralogicamente imatura. 
 
Rocha de cor cinza. Composta por argila com presença de alguns grãos de quartzo em fração 
areia media e grossa. Rocha pouco friável, muito plástica, imatura mineral e texturalmente. 
 
Rocha de cor cinza escuro. Composta por argila, pouco friável e muito plástica. 
 

Poço X 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo de cor preta, textura argilosa e estrutura com aglutinação de argila em frações maiores. Tem 
presença de raízes finas, de gramíneas. Aparenta ser um horizonte “O” de um solo incipiente, 
Cambissolo. 
 
Rocha de cor marrom claro, com pequenas porções alaranjadas e amareladas. Apresenta 
granulação argila, não sendo possível identificar a composição. A estrutura é maciça e, 
texturalmente, apresenta ótimo grau de seleção. Ainda ocorrem raízes, um pouco mais grossas que 
as do nível superior. 
 
Rocha com cores predominantes cinza claro e marrom claro alaranjado, com porções pretas. 
Apresenta granulação predominantemente argila, porém com presença de silte e areia fina. É 
possível identificar cristais de quartzo, de granulometria variando de 1mm a 1cm, além de formas 
de cor laranjada, de aproximadamente 3mm, que parecem ser relictos de feldspato alcalino 
completamente alterados. Estes minerais se expressam em maior granulometria nas porções 
marrom claro da rocha. A estrutura é maciça e quanto a textura apresenta boa seleção textural e 
moderada maturidade mineralógica. A porção preta da rocha apresenta apenas a granulação argila 
e é muito semelhante ao solo. 
 
Rocha cinza claro com algumas porções marrom claro alaranjado. Apresenta granulação argila e 
silte, não sendo possível identificar a composição. A estrutura é maciça e, texturalmente, apresenta 
bom grau de seleção. 
 
Rocha de cor marrom claro alaranjado e cinza claro. Apresenta granulação variando de argila a 
areia fina, com predomínio de lama. Quanto a composição é possível observar alguns cristais de 
feldspato alcalino de granulometria 1mm a 2mm. A estrutura é maciça e texturalmente observa-se 
que os cristais de feldspato são angulosos e a maturidade textural é média, enquanto a 
mineralógica é boa. 
 
Rocha de cor marrom claro acinzentado. Apresenta granulação variando de argila a areia fina. 
Observa-se cristais de feldspato alcalino, brancos e rosados. A estrutura é maciça e, texturalmente, 
apresenta moderada seleção granulométrica, cristais angulosos de feldspato e boa seleção 
mineralógica. 
 
Rocha de cor cinza claro azulado com pequenas porções mais alteradas de cor alaranjada. 
Apresenta granulação areia fina a média, predominante, mas com presença de silte, areia grossa e 
grânulos. Tanto o arcabouço, quanto a matriz são compostos por quartzo e feldspato, sendo o 
feldspato do arcabouço mais rosado (menos alterado) e o da matriz branco, completamente 
alterado, porém ainda com o mesmo hábito. O cimento é argiloso, a rocha é friável e a estrutura 
aparenta ser maciça. Texturalmente, apresenta baixo grau de seleção e maturidade, pois apresenta 
uma grande variação granulométrica e a maior parte dos grãos são angulosos e pouco esféricos, 
havendo alguns poucos com tais características em estágio intermediário. Mineralogicamente a 
rocha é moderadamente imatura, pois só foi identificado dois minerais, todavia a presença de 
feldspato alcalino é muito marcante, perfazendo de 20 a 30% da rocha. 
 
Rocha de cor cinza azulado e tons marrom alaranjados nas porções alteradas. O arcabouço é 
composto por quartzo em granulação areia grossa e grânulos e feldspato alcalino em granulação 
areia grossa. A matriz é predominantemente argilosa, mas com presença de frações variando de 
silte a areia média. A rocha é constituída predominantemente por matriz, aproximadamente 80% da 
rocha e friável. A estrutura é maciça, texturalmente, apresenta muito baixo grau de seleção, 
maturidade muito baixa com grande presença de argila. Mineralogicamente a rocha é imatura. 
 
Rocha de cor cinza azulado e tons marrom alaranjados nas porções alteradas. O arcabouço é 
composto por quartzo em granulação areia grossa e grânulos e feldspato alcalino em granulação 
areia grossa. A matriz é predominantemente argilosa, mas com presença de frações variando de 
silte a areia média. A rocha é constituída predominantemente por matriz, aproximadamente 80% da 
rocha e friável. A estrutura é maciça, texturalmente, apresenta muito baixo grau de seleção, 
maturidade muito baixa com grande presença de argila. Mineralogicamente a rocha é imatura. 
 
Rocha de cor cinza claro azulado, com algumas porções marrom avermelhado/ amarelado. O 
arcabouço é composto por grânulos e areia grossa de quartzo e feldspato alcalino. A matriz é 
composta essencialmente por argila e participação de areia fina. O feldspato compõe 
aproximadamente 15 a 20% da rocha. A rocha tem cimento argiloso e é friável. Estruturalmente a 
rocha é maciça, texturalmente é pouco matura, com presença de diversas granulometrias, grãos 
pouco arredondados e pouco esféricos. Mineralogicamente a rocha é imatura. 
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Solo marrom com tons alaranjados, de textura argilo-arenosa, com grãos de granulação até 
grânulo, porém predominando a participação de areia fina/média. Os grãos são de quartzo, tem 
forma muito angulosa e baixa esfericidade. O material tem friabilidade moderada, não é plástico e 
contém raízes finas. 
 
Material de cor marrom claro avermelhado, com granulação entre argila e areia grossa, 
contemplando também silte, areia de fina e média, mal selecionado. Mais de 70% é lama e o 
restante envolve as granulações maiores que silte, em que predomina areia fina/média. Composto 
por quartzo, com grãos muito angulosos e de baixa esfericidade. É texturalmente imaturo e 
moderadamente friável e forma agregados muito compactos. 
 
Rocha intensamente intemperizada de cor marrom alaranjado com porções irregulares 
acinzentadas, além de agregados milimétricos marrom avermelhados ou pretos. Apresenta 
granulação argila a areia média, pontualmente grânulo (clastos de argila isolados), e é mal 
selecionada. A matriz é lamo-arenosa, com predomínio de lama; a fração arenosa é de areia fina. 
Areia média forma o arcabouço juntamente com os clastos de argila. Os grãos são angulosos e de 
baixa esfericidade, compostos por quartzo e feldspato alcalino, com maior presença do primeiro. 
Tem friabilidade moderada e plasticidade reduzida (quando seca), estrutura maciça e textura 
imatura. 
 
Rocha intensamente intemperizada, cinza esverdeada nas porções mais sãs, marrom avermelhado 
onde mais alterada. Há também agregados milimétricos pretos, provavelmente por precipitados 
óxidos. A granulação situa-se entre argila e areia grossa, com a matriz sendo lamo-arenosa (areia 
fina). O arcabouço abarca areia média (predominante) e grossa e perfaz menos de 40% da rocha. 
A composição mineralógica é de quartzo, de participação majoritária, e feldspato alcalino, ambos 
em grãos angulosos de baixa esfericidade. A rocha configura-se como texturalmente imatura, 
maciça, com friabilidade e plasticidade moderadas. 
 
Rocha moderadamente intemperizada, composta por 3 elementos: matriz marrom, lamosa, com 
participação subordinada de areia fina; agregados irregulares, brancos a amarelados, com forte 
reação ao Hcl em diluição 10%, do qual foram obtidos fragmentos de até 5cm em amostra de calha; 
películas ou agregados milimétricos pretos, provavelmente precipitados de oxido de manganês. Os 
agregados carbonáticos tem geometria irregular e descontínua, muitas vezes formando lentes de 
até 2 mm de espessura, distribuídos pela rocha em feições que se assemelham a preenchimento 
de fraturas ou juntas. Sugere-se então que se trata de calcrete. A rocha é ainda texturalmente 
imatura (apesar de bem selecionada), muito pouco friável e nada plástica. 
 
Rocha cinza amarronada, intensamente intemperizada, com ocorrência de filmes e agregados 
pretos, semelhantes aos descritos acima, porém menos presentes nesta amostra. Tem granulação 
de argila a seixo (5mm), com a matriz composta de lama e areia fina/média perfazendo mais de 
90% da rocha; o arcabouço envolve areia grossa, grânulos e seixos, predominando a primeira, e o 
cimento é carbonático e reage fortemente ao Hcl (diluição 10%). Os grãos são angulosos e de 
baixa esfericidade, compostos por quartzo e feldspato alcalino, com o segundo predominando nas 
frações granulométricas maiores. A rocha é texturalmente imatura, maciça, moderadamente friável 
e muito pouco plástica. 
 
Rocha de cor marrom claro acinzentado a esbranquiçado, moderadamente intemperizada, com 
agregados brancos a suavemente amarelados, centimétricos. Predomina na rocha matriz areno-
lamosa, com areia fina/média, cimentada por material carbonático abundante e de reação forte ao 
Hcl. Os grãos desta matriz são de quartzo e feldspato alcalino, angulosos e de baixa a média 
esfericidade. Os agregados brancos constituem formas irregulares, constituindo volumes ou lentes 
descontínuas, muito rígidas, com reação forte ao Hcl. A rocha é texturalmente imatura, maciça, 
apesar de anisotrópica, com feições de preenchimento de fraturas por material carbonático, assim 
como registrado aos 1,60m. Sugere-se novamente calcrete. A rocha é, no geral, muito compacta, 
pouco a moderadamente friável, pouco plástica, de modo que aos 2,80m apresentou-se 
impenetrável ao trado, seja mecânico ou operado manualmente. 
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 APÊNDICE 4 – MEDIDAS DE NÍVEL 

Nível estático 

Data/Poço I II III IV VI VII VIII IX X XI 

30/08/2018 906,39 906,09 904,96 906,99 902,30 902,26 901,09 902,60 901,83 904,04 

06/09/2018 906,49 906,38 904,97 907,35 902,40 901,87 901,13 902,73 901,88 904,19 

11/09/2018 906,49 906,41 904,93 907,16 902,34 901,85 901,19 903,28 901,89 904,11 

18/09/2018 906,50 906,29 905,00 907,18 902,38 901,88 901,25 903,49 901,90 904,17 

21/09/2018 906,51 906,34 905,00 907,21 902,39 901,89 901,23 903,44 901,85 904,21 

25/09/2018 906,52 906,29 905,03 907,24 902,43 901,90 901,22 903,39 901,93 904,23 

28/09/2018 906,58 906,28 905,01 907,23 902,41 901,87 901,17 903,34 901,92 904,21 

02/10/2018 906,83 906,33 905,02 907,58 902,38 901,94 901,24 903,26 901,99 904,24 

05/10/2018 906,92 906,41 905,05 907,58 902,49 901,96 901,33 903,26 901,95 904,26 

09/10/2018 907,14 906,53 905,09 907,93 902,49 902,05 901,87 903,41 902,01 904,33 

12/10/2018 907,04 906,47 905,06 907,94 902,49 902,08 901,91 903,82 901,95 904,32 

16/10/2018 907,47 906,90 905,04 908,36 902,51 902,17 901,98 904,18 902,06 904,36 

19/10/2018 907,47 907,11 905,07 908,38 902,52 902,29 902,01 904,54 902,03 904,33 

23/10/2018 906,88 906,17 905,03 907,68 902,46 902,15 901,96 904,28 901,83 904,26 

26/10/2018 907,01 906,55 905,03 907,89 902,50 902,13 901,95 904,11 901,97 904,36 

29/10/2018 906,82 906,50 905,06 907,59 902,46 902,11 901,93 903,91 901,90 904,29 

02/11/2018 906,69 906,43 905,05 907,33 902,53 902,04 901,89 903,75 901,91 904,28 

06/11/2018 906,77 906,43 904,98 907,29 902,43 902,06 901,86 903,47 901,88 904,22 

09/11/2018 906,69 906,43 905,02 907,17 902,45 902,04 901,84 903,51 901,89 904,28 

13/11/2018 906,59 906,36 905,02 907,26 902,33 901,98 901,80 903,39 901,87 904,20 

16/11/2018 906,68 906,38 905,02 907,29 902,40 901,94 901,77 903,29 901,85 904,21 

20/11/2018 906,73 906,42 905,05 907,28 902,45 902,00 901,77 903,37 901,89 904,26 

23/11/2018 906,62 906,36 905,02 907,21 902,28 901,95 901,72 903,23 901,87 904,16 
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ANEXO 1 – ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS 

 

Análise físico química de amostra do poço I – Primeira campanha de 

amostragem. 
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Análise físico química de amostra do poço VII – Primeira campanha de 

amostragem. 
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Análise físico química de amostra do poço X – Primeira campanha de 

amostragem. 
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Análise físico química de amostra do Córrego do Aviário – Primeira campanha de 

amostragem. 
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Análise físico química de amostra do poço I – Segunda campanha de 

amostragem. 
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Análise físico química de amostra do poço VII – Segunda campanha de 

amostragem. 
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Análise físico química de amostra do poço X – Segunda campanha de 

amostragem. 
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Análise físico química de amostra do Córrego do Aviário – Segunda 

campanha de amostragem.  
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ANEXO 2 – DADOS PLUVIOMÉTRICOS 

Data Medida Data Medida Data Medida 

02/08/2018 0,00 11/09/2018 0,00 20/10/2018 0,40 

03/08/2018 0,00 12/09/2018 0,30 22/10/2018 0,00 

04/08/2018 0,00 13/09/2018 1,80 23/10/2018 0,00 

06/08/2018 0,00 14/09/2018 0,80 24/10/2018 11,40 

07/08/2018 0,00 15/09/2018 1,80 25/10/2018 11,50 

08/08/2018 0,00 17/09/2018 0,00 26/10/2018 0,40 

09/08/2018 2,70 18/09/2018 0,00 27/10/2018 8,00 

10/08/2018 0,00 19/09/2018 0,00 29/10/2018 0,00 

11/08/2018 0,00 20/09/2018 2,70 30/10/2018 0,00 

13/08/2018 0,00 21/09/2018 6,40 31/10/2018 0,00 

14/08/2018 0,00 22/09/2018 0,00 01/11/2018 5,30 

15/08/2018 0,00 24/09/2018 0,00 02/11/2018 0,00 

16/08/2018 0,00 25/09/2018 3,80 03/11/2018 0,00 

17/08/2018 0,80 26/09/2018 0,00 04/11/2018 0,00 

18/08/2018 0,00 27/09/2018 5,80 05/11/2018 0,00 

20/08/2018 0,00 28/09/2018 0,00 06/11/2018 0,00 

21/08/2018 0,00 29/09/2018 0,40 07/11/2018 0,00 

22/08/2018 8,20 01/10/2018 0,00 08/11/2018 0,00 

23/08/2018 0,80 02/10/2018 2,20 09/11/2018 2,80 

24/08/2018 0,00 03/10/2018 20,40 10/11/2018 0,80 

25/08/2018 34,20 04/10/2018 22,00 11/11/2018 0,00 

27/08/2018 0,00 05/10/2018 0,00 12/11/2018 0,00 

28/08/2018 0,00 06/10/2018 0,00 13/11/2018 0,00 

29/08/2018 0,10 08/10/2018 0,00 14/11/2018 0,00 

30/08/2018 0,10 09/10/2018 0,00 15/11/2018 7,30 

31/08/2018 0,00 10/10/2018 14,00 16/11/2018 0,00 

01/09/2018 0,00 11/10/2018 25,00 17/11/2018 0,00 

03/09/2018 9,20 12/10/2018 2,20 18/11/2018 0,00 

04/09/2018 6,70 13/10/2018 0,00 19/11/2018 0,00 

05/09/2018 12,80 15/10/2018 2,50 20/11/2018 0,00 

06/09/2018 0,00 16/10/2018 14,00 21/11/2018 0,30 

07/09/2018 0,00 17/10/2018 25,40 22/11/2018 0,00 

08/09/2018 0,00 18/10/2018 41,90 23/11/2018 0,00 

10/09/2018 0,20 19/10/2018 21,20 
   


