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Cerca de 97% da água doce disponível para uso da humanidade encontra-se no subsolo, na 
forma de água subterrânea. No entanto, pelo fato de ser um recurso invisível, a grande 
maioria das pessoas, incluindo governantes e políticos, nunca a levam em consideração 
quando falam em água. É comum encontrarmos ambientalistas militantes que, por 
conhecerem muito pouco este recurso, têm diminuída sua intervenção social. Na literatura 
sobre meio ambiente utilizada no ensino brasileiro, verificamos que a água subterrânea 
ocupa um espaço muito pequeno, ficando a ênfase maior com as águas superficiais. 

No entanto, grandes cidades brasileiras já são abastecidas, total ou parcialmente, por água 
subterrânea. No Estado de São Paulo estima-se que 75% das cidades são abastecidas por 
poços. Ribeirão Preto é um bom exemplo de uma grande cidade onde a água subterrânea tem 
sido bem gerenciada, garantindo o abastecimento de toda a população com uma água de 
ótima qualidade. Nos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, 90% das cidades são 
abastecidas por águas subterrâneas. 

Apontamos as seguintes vantagens das águas subterrâneas em relação às águas superficiais: 

São mais protegidas da poluição;  

O custo de sua captação e distribuição é muito mais barato. A captação pode ser próxima da área 
consumidora, o que torna mais barato o processo de distribuição;  

Em geral não precisam de nenhum tratamento, o que, além de ser uma grande vantagem econômica, é 
melhor para a saúde humana;  

Permitem um planejamento modular na oferta de água à população, isto é, mais poços podem ser perfurados 
à medida que aumente a necessidade, dispensando grandes investimentos de capital de uma única vez.  

Obviamente que a água subterrânea, apesar de muito importante, não é suficiente para 
abastecer grandes centros populacionais, situados em áreas de aqüíferos pobres, como é o 
caso do Rio de Janeiro. No entanto, é um complemento importante à água superficial. 
Poucos sabem, mas, mesmo na cidade do Rio de Janeiro, há muitas indústrias que só usam 
água subterrânea. 

Nas duas últimas décadas houve um grande crescimento do uso deste recurso no Brasil, mas 
estamos longe dos níveis de uso e gerenciamento alcançados pelos países da Europa e os 
Estados Unidos. 



 

Conceitos e Preconceitos 

Se a água subterrânea é tão importante, por que é tão desconhecida e ignorada? 

Como é um recurso que não pode ser visto, só o conhecimento científico de sua ocorrência 
pode nos capacitar a formar em nossa mente uma imagem de sua existência real e de suas 
características físicas e químicas. 

A primeira grande dificuldade com que nos deparamos é com o falso conceito de que as 
rochas, por serem sólidas, não conseguem armazenar tanta água. É difícil, num primeiro 
momento, acostumar-se à idéia de que estamos sobre uma grande esponja rochosa cheia de 
água. Por isto é muito comum ouvirmos falar em "rios subterrâneos". Nos livros didáticos, 
não é raro a água subterrânea ser apresentada como uma massa em fluxo contínuo como se 
fosse um rio. Este erro decorre da dificuldade de pensar o fluxo subterrâneo como sendo em 
meio poroso ou fraturado. 

Para entender a água subterrânea, o primeiro passo é compreender que as rochas, apesar de 
sólidas, são mais ou menos porosas ou fraturadas e é aí que se acumula a água. Imagine um 
balde cheio de areia seca. Se colocarmos água ela vai sumir? Não, vai se acumular nos 
espaços existentes entre os grãos. O mesmo acontece com as rochas. A água que se infiltra 
vai se acumular nos espaços abertos encontrados nas rochas ou nos solos. Apesar das rochas 
não serem tão porosas, como a areia solta, grandes volumes de rochas podem armazenar 
grandes volumes de água. A quantidade de água capaz de ser armazenada pelas rochas e 
pelos materiais não consolidados em geral (solos e sedimentos) vai depender da porosidade, 
da comunicação destes poros entre si, ou da quantidade e tamanho das aberturas de fraturas 
existentes. As rochas e os materiais não consolidados, dependendo de sua origem e 
características intrínsecas, podem apresentar porosidade bem distintas, indo do impermeável 
até 30%,ou mais, em alguns casos. 

Por fim, duas últimas palavras: 

1- Os maus governantes não gostam do assunto água subterrânea, porque no aproveitamento 
desta não se pode contratar grandes construtoras para fazer obras faraônicas, que, depois de 
inauguradas, permanecem como um monumento à ignorância e capacidade de desperdiçar 
dinheiro público. 

2- Conhecer a água subterrânea será a única forma de termos consciência da importância de 
sua preservação. Isto nos capacitará a não permitir que se faça com ela o que tem sido feito 
com nossos rios, transformados em esgotos a céu aberto. 

 



 

O CICLO HIDROLÓGICOO CICLO HIDROLÓGICOO CICLO HIDROLÓGICOO CICLO HIDROLÓGICO 

  

 

  

Devido às diferentes e particulares condições climáticas, em nosso planeta a água pode ser 
encontrada, em seus vários estados: sólido, líquido e gasoso. 

Chamamos de ciclo hidrológico, ou ciclo da água, à constante mudança de estado da água na 
natureza. O grande motor deste ciclo é o calor irradiado pelo sol. 

A permanente mudança de estado físico da água, isto é, o ciclo hidrológico, é a base da 
existência da erosão da superfície terrestre. Não fossem as forças tectônicas, que agem no 
sentido de criar montanhas, hoje a Terra seria um planeta uniformemente recoberto por uma 
camada de 3km de água salgada. 

Em seu incessante movimento na atmosfera e nas camadas mais superficiais da crosta, a 
água pode percorrer desde o mais simples até o mais complexo dos caminhos. 

Quando uma chuva cai, uma parte da água se infiltra através dos espaços que encontra no 
solo e nas rochas. Pela ação da força da gravidade esta água vai se infiltrando até não 
encontrar mais espaços, começando então a se movimentar horizontalmente em direção às 
áreas de baixa pressão. 

A única força que se opõe a este movimento é a força de adesão das moléculas d’água às 
superfícies dos grãos ou das rochas por onde penetra. 



A água da chuva que não se infiltra, escorre sobre a superfície em direção às áreas mais 
baixas, indo alimentar diretamente os riachos, rios, mares, oceanos e lagos. 

Em regiões suficientemente frias, como nas grandes altitudes e baixas latitudes (calotas 
polares), esta água pode se acumular na forma de gelo, onde poderá ficar imobilizada por 
milhões de anos. 

O caminho subterrâneo das águas é o mais lento de todos. A água de uma chuva que não se 
infiltrou levará poucos dias para percorrer muitos e muitos quilômetros. Já a água 
subterrânea poderá levar dias para percorrer poucos metros. Havendo oportunidade esta água 
poderá voltar à superfície, através das fontes, indo se somar às águas superficiais, ou então, 
voltar a se infiltrar novamente.     

A vegetação tem um papel importante neste ciclo, pois uma parte da água que cai é 
absorvida pelas raízes e acaba voltando à atmosfera pela transpiração ou pela simples e 
direta evaporação (evapotranspiração).  

Observa- que, de toda a água existente no planeta Terra, somente 2,7% é água doce. Pode-se 
também verificar que de toda a água doce disponível para uso da humanidade, cerca de 98% 
está na forma de água subterrânea. 

Da água que se precipita sobre as áreas continentais, calcula-se que a maior parte (60 a 70% 
) se infiltra. Vê-se, portanto, que a parcela que escoa diretamente para os riachos e rios é 
pequena (30 a 40%). É esta água que se infiltra, que mantém os rios fluindo o ano todo, 
mesmo quando fica muito tempo sem chover. Quando diminui a infiltração, 
necessariamente  aumenta o escoamento superficial das águas das chuvas. 

A infiltração é importante, portanto, para regularizar a vazão dos rios, distribuindo-a ao 
longo de todo o ano, evitando, assim, os fluxos repentinos, que provocam inundações. 

Não adianta culpar a natureza. Esta relação, entre a quantidade de água que se precipita na 
forma de chuva, a quantidade que se infiltra, a que tem escoamento superficial imediato, e a 
que volta para a atmosfera, na forma de vapor, constitui uma verdade da qual não podemos 
escapar. As cidades são aglomerados, onde grande parte do solo é impermeabilizado, e a 
conseqüência lógica disto é o aumento de água que escoa, provocando inundações das áreas 
baixas. Se estiver correta as previsões de que está havendo um aquecimento global,  e de que 
este levará ao aumento das chuvas, é de se esperar um agravamento do problema de 
inundações nos países tropicais 

 

  



 

 

. OCORRÊNCIA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA OCORRÊNCIA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA OCORRÊNCIA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA OCORRÊNCIA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

A água da chuva pode ter vários destinos após atingir a superfície da Terra. Inicialmente 
uma parte se infiltra. Quando o solo atinge seu ponto de saturação, ficando encharcado, a 
água passa a escorrer sobre a superfície em direção aos vales. Dependendo da temperatura 
ambiente, uma parte da chuva volta à atmosfera na forma de vapor. Em países frios, ou em 
grandes altitudes, a água se acumula na superfície na forma de neve ou gelo, ali podendo 
ficar por muito tempo.A parcela da água que se infiltra vai dar origem à água subterrânea. 

A taxa de infiltração de água no solo depende de muitos fatores: 

1-Sua porosidade: A presença de argila no solo diminui sua porosidade, não permitindo uma 
grande infiltração. 

2-Cobertura vegetal: Um solo coberto por vegetação é mais permeável do que um solo 
desmatado. 

2-Inclinação do terreno: em declividades acentuadas a água corre mais rápidamente, 
diminuindo o tempo de infiltração. 

3- Tipo de chuva: Chuvas intensas saturam rapidamente o solo, ao passo que chuvas finas e 
demoradas têm mais tempo para se infiltrarem. 

  



O CAMINHO SUBTERRÂNEO DA ÁGUA 

A água que se infiltra está submetida a duas forças fundamentais: a gravidade e a força de 
adesão de suas moléculas às superfícies das partículas do solo (força de capilaridade). 
Pequenas quantidades de água no solo tendem a se distribuir uniformemente pela superfície 
das partículas. A força de adesão é mais forte do que a força da gravidade que age sobre esta 
água. Como conseqüência ela ficará retida, quase imóvel, não atingindo zonas mais 
profundas. Chuvas finas e passageiras fornecem somente água suficiente para repor esta 
umidade do solo. Para que haja infiltração até a zona saturada é necessário primeiro 
satisfazer esta necessidade da força capilar. 

 A figura abaixo mostra as formas em que a água pode estar no solo 

 

Zonas de ocorrência da água no solo de um aqüífero freático 

 

Zona de aeração: é a parte do solo que está parcialmente preenchida por água. Nesta zona a 
água ocorre na forma de películas aderidas aos grãos do solo. Solos muito finos tendem a ter 
mais umidade do que os mais grosseiros, pois há mais superfícies de grãos onde a água pode 
ficar retida por adesão. 

Na zona de aeração podemos distinguir três regiões: 

1-Zona de umidade do solo: é a parte mais superficial, onde a perda de água de adesão para 
a atmosfera é intensa. Em alguns casos é muito grande a quantidade de sais que se 
precipitam na superfície do solo após a evaporação desta água, dando origem a solos 
salinizados ou a crostas ferruginosas (lateríticas). 



2-Franja de capilaridade: é a região mais próxima ao nível d’água do lençol freático, onde 
a umidade é maior devido à presença da zona saturada logo abaixo. 

3-Zona intermediária: região compreendida entre as duas anteriores e com umidade menor 
do que na franja capilar e maior do que na zona superficial do solo. 

Como já foi dito, a capilaridade é maior em terrenos cuja granulometria é muito fina.Em 
áreas onde o nível freático está próximo da superfície, a zona intermediária pode não existir, 
pois a franja capilar atinge a superfície do solo. São brejos e alagadiços, onde há uma intensa 
evaporação da água subterrânea.  

Zona de Saturação: é a região abaixo do lençol freático (nível freático) onde os poros ou 
fraturas da rocha estão totalmente preenchidos por água. Observe-se que em um poço 
escavado num aqüífero deste tipo a água o estará preenchendo até o nível freático. 

Em aqüíferos freáticos o nível da água varia segundo a quantidade de chuva. Em épocas com 
mais chuva o nível freático sobe e em épocas em que chove pouco o nível freático desce. 
Um poço perfurado no verão poderá ficar seco caso sua penetração na zona saturada for 
menor do que esta variação do nível d’água. 

  

CLASSIFICAÇÃO DOS AQÜÍFEROS SEGUNDO A PRESSÃO DA ÁGUA 

1)Aqüíferos Livres ou Freáticos 

A pressão da água na superfície da zona saturada está em equilíbrio com a pressão 
atmosférica, com a qual se comunica livremente. A figura ? esquematiza um aqüífero deste 
tipo. São os aqüíferos mais comuns e mais explorados pela população. São também os que 
apresentam maiores problemas de contaminação.  

 

 



2)Aqüíferos Artesianos  

Nestes aqüíferos a camada saturada está confinada entre duas camadas impermeáveis ou 
semipermeáveis, de forma que a pressão da água no topo da zona saturada é maior do que a 
pressão atmosférica naquele ponto, o que faz com que a água suba no poço para além da 
zona aqüífera. Se a pressão for suficientemente forte a água poderá jorrar espontaneamente 
pela boca do poço. Neste caso diz-se que temos um poço jorrante. 

Há muitas possibilidades geológicas em que a situação de confinamento pode ocorrer. A 
figura abaixo mostra o modelo mais clássico, mais comum e mais importante. 

 

Esquema de sistema artesiano 

CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A GEOLOGIA DO MATERIAL SATURADO 

1)Aqüíferos Porosos 

Ocorrem em rochas sedimentares consolidadas, sedimentos inconsolidados e solos arenosos, 
decompostos in situ. Constituem os mais importantes aqüíferos, pelo grande volume de água 
que armazenam, e por sua ocorrência em grandes áreas. Estes aqüíferos ocorrem nas bacias 
sedimentares e em todas as várzeas onde se acumularam sedimentos arenosos. Uma 
particularidade deste tipo de aqüífero é sua porosidade quase sempre homogeneamente 
distribuída, permitindo que a água flua para qualquer direção, em função tão somente dos 
diferenciais de pressão hidrostática ali existentes. Esta propriedade é conhecida como 
isotropia.   

Poços perfurados nestes aqüíferos podem fornecer até 500 metros cúbicos por hora de água 
de boa qualidade. 

 



2)Aqüíferos fraturados ou fissurados 

Ocorrem em rochas ígneas e metamórficas. A capacidade destas rochas em acumularem 
água está relacionada à quantidade de fraturas, suas aberturas e intercomunicação. No Brasil 
a importância destes aqüíferos está muito mais em sua localização geográfica, do que na 
quantidade de água que armazenam. Poços perfurados nestas rochas fornecem poucos 
metros cúbicos de água por hora. A possibilidade de se ter um poço produtivo dependerá,tão 
somente, de o mesmo interceptar fraturas capazes de conduzir a água. Há caso em que, de 
dois poços situados a pouca distância um do outro, somente um venha a fornecer água, 
sendo o outro seco. Para minimizar o fracasso da perfuração nestes terrenos, faz-se 
necessário que a locação do poço seja bem estudada por profissional competente. Nestes 
aqüíferos a água só pode fluir onde houver fraturas, que, quase sempre, tendem a ter 
orientações preferenciais, e por isto dizemos que são meios aqüíferos anisotrópicos, ou que 
possuem anisotropia. 

Um caso particular de aqüífero fraturado é representado pelos derrames de rochas ígneas 
vulcânicas basálticas, das grandes bacias sedimentares brasileiras. Estas rochas, apesar de 
ígneas, são capazes de fornecer volumes de água até dez vezes maiores do que a maioria das 
rochas  ígneas e metamórficas. 

3)Aqüíferos cársticos 

São os aqüíferos formados em rochas carbonáticas. Constituem um tipo peculiar de aqüífero 
fraturado, onde as fraturas, devido à dissolução do carbonato pela água, podem atingir 
aberturas muito grandes, criando, neste caso, verdadeiros rios subterrâneos. É comum em 
regiões com grutas calcárias, ocorrendo em várias partes do Brasil. 

CAPTAÇÃO DECAPTAÇÃO DECAPTAÇÃO DECAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA ÁGUA SUBTERRÂNEA ÁGUA SUBTERRÂNEA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Toda perfuração através da qual obtemos água de um aqüífero é, genericamente, chamada de 
poço. Há muitas formas de classificá-los. Usaremos aqui uma classificação baseada em sua 
profundidade, pois a mesma determina, de uma forma geral, o método construtivo, além de 
ser um fator importante nas considerações sobre poluição da água subterrânea. 

Alerta: Para que um poço seja chamado de artesiano, é necessário que seja perfurado em 
aqüífero artesiano. Está errado chamar qualquer poço profundo de artesiano. Para maiores 
detalhes ver o item: Perguntas Freqüentes.  

1 - POÇOS RASOS: 

1a- POÇO ESCAVADO 

É a mais antiga forma de exploração da água subterrânea, estando presente em civilizações 
muito antigas. São poços cilíndricos, abertos manualmente, com o uso de picareta e pá. Às 



vezes são usados fogachos (pólvora) para romper blocos de rocha mais resistentes. 
Entretanto, este expediente é desaconselhável em virtude do perigo que acarreta, sendo 
proibido por lei a pessoas não autorizadas a lidar com explosivos. Poço escavado é o tipo 
mais utilizado pela população rural brasileira e, recebe nomes distintos, dependendo da 
região: cisterna, cacimba, cacimbão, poço amazonas, poço caipira, ou simplesmente poço. 
Só podem ser escavados em material não muito resistentes, geralmente solo e depósitos 
sedimentares pouco consolidadas. Certos arenitos friáveis podem ser escavados 
manualmente. 

Para que o operário possa trabalhar no fundo do poço, seu diâmetro deve ser grande, indo de 
1 a 2 metros, em média 1,50 metros. À medida que o buraco se aprofunda são necessários 
pelo menos dois operários. Um fica no fundo do poço escavando enquanto o outro fica na 
superfície, retirando o material através de balde preso à ponta de uma corda que vai sendo 
enrolada num sarilho. O sarilho nada mais é do que um eixo que gira sobre duas forquilhas, 
acionado por uma manivela. Após atingir o nível d'água, a escavação continua, até que não 
se consiga mais esvaziar a água que está afluindo ao poço. 

Os poceiros profissionais possuem algumas ferramentas que aumentam a segurança do 
trabalho, como o sarilho mecânico, com trava que não permite seu retorno acidental. 

É um trabalho muito perigoso e só deve ser feito por pessoa treinada. Os cuidados a serem 
tomados no processo são: 

a) evitar o uso de bebida alcoólica e as jornadas longas, pois elas diminuem o grau de 
atenção necessário; 

b) Sempre trabalhar em dupla, estando o operário da superfície responsável pelo que está no 
fundo; 

c)estar sempre atento para possíveis emanações gasosas no fundo do poço, algumas podendo 
ser explosivas ou tóxicas; 

d) sempre dar preferência pelo revestimento das paredes à medida que o poço se aprofunda, 
pois qualquer desmoronamento soterrará quem estiver embaixo. Um método utilizado é o 
uso de anéis de concreto armado,com 60 centímetros de altura, que vão descendo à medida 
que a terra que o sustenta vai sendo cavada. O primeiro anel tem a borda inferior chanfrada 
para facilitar seu deslocamento e, assim como o segundo anel, possui furos para a entrada 
lateral de água. Tijolos também poderão ser usados para revestir a parede da escavação.  

e) trabalhar com capacete de seguraça e sempre manter dentro do poço uma tábua que possa 
ser colocada como cobertura de proteção ao operário que estiver no fundo, pois qualquer 
acidente no levantamento do balde cheio de terra pode ser fatal; 



f) muita atenção deve ter o operário que estiver acionando a manivela do sarilho, pois se a 
mesma escapar de sua mão quando estiver sendo içado, ela girará ao contrário com grande 
força, atingindo o operador nas partes superiores do corpo, normalmente na face. 

Após a construção o poço deve ser bem fechado, erguendo-se uma proteção de tijolo acima 
do nível do terreno e cimentando o solo ao redor do mesmo. Isto evita a entrada de água 
contaminada da superfície e a queda de objetos e animais em geral. 

1b- PONTEIRAS CRAVADAS 

Ponteira é uma haste perfurada, revestida por tela, com terminação cônica e que é cravada no 
terreno, através da qual pode-se retirar água com bomba de sucção. Muito popular, só 
funciona em aqüíferos muito rasos. Muito usadas em obras de engenharia civil para o 
rebaixamento do lençol freático. 

É necessário que os segmentos de tubos que foram conectados na ponteira, sejam bem 
vedados para não entrar ar, o que impediria a água de subir. Em geral estes poços possuem 
de 4 a 5cm de diâmetro. 

Estas ponteiras são muito versáteis, e são uma boa opção para um poço de baixo custo. Caso 
a necessidade de água aumente pode-se cravar mais ponteiras, mantendo uma distância 
segura para evitar as interferências dos cones de depressão. 

A principais limitações são: 

- Como a água é extraída por sucção, isto é, extração passiva, a profundidade máxima de 
extração alcançada é dada pela pressão atmosférica. No nível do mar esta profundidade é de 
cerca de 6 (seis) metros, diminuindo com a altitude. 

- É indicada para terrenos arenosos homogêneos. Qualquer seixo ou bloco de pedra um 
pouco maior encontrado, quando se estiver cravando, impedirá que a ponteira desça. Da 
mesma forma solos argilosos oferecem muita resistência à penetração. Para facilitar a 
penetração pode-se injetar água no tubo na medida que o mesmo vai sendo cravado. 

Obs: O funcionamento destas ponteiras pode ser comparado a um canudinho destes que se 
usa para tomar água de coco.  

1C- POÇO A TRADO 

Trado é uma ferramenta composta de uma caçamba cilíndrica, com aberturas laterais 
cortantes, rosqueada a uma haste de ferro terminada em T e que penetra no solo através de 
movimentos giratórios, realizados por um operário (trado manual) ou por um motor (trado 
mecânico). Há no mercado trados com diâmetro variando de 5 a 24 centímetros. 

Quanto maior for o diâmetro do trado, mais pesado ficará o serviço. 



O poço é perfurado lentamente, pois após algumas voltas o operador tem que levantar a 
ferramenta para retirar o solo preso na caçamba. À medida que a profundidade aumenta são 
acrescentados novos segmentos de cano galvanizado na haste, que se tornará, portanto mais 
pesada. Ao atingir o nível freático é necessário descer um ou mais tubos que protejam a 
parede do poço, evitando seu desmoronamento. Para continuar a perfuração na zona saturada 
é necessário diminuir o diâmetro da caçamba para poder perfurar por dentro do tubo de 
revestimento. Quando o poço começa a produzir muita água, o avanço se torna muito difícil 
pois há a formação de lama no fundo, tornando-se quase impossível a retirada do material. 
Após ter atingido a máxima profundidade possível da zona saturada, coloca-se um tubo de 
fundo cego e furos na lateral, que servirá como filtro e elemento de contenção das paredes da 
escavação. 

1d- POÇO RADIAL, 

    São poços escavados, de diâmetro maior do que o normal (3 a 4 metros) nos quais foram 
cravadas ponteiras ou aberto drenos horizontais em sua parte inferior, num arranjo radial. 
Isto permite aumentar grandemente a área de captação de água, elevando a produtividade do 
poço bem mais do que se fosse meramente escavado. Uma das vantagens deste método é que 
permite que se faça o desenvolvimento do poço, isto é, usar processos que aumentam a 
permeabilidade do aqüífero ao redor das ponteiras ou drenos. 

    Uma forma rudimentar de desenvolver um poço é provocar uma grande agitação da água 
de forma a extrair o sedimento fino que fica entre os grão maiores. Isto pode ser conseguido 
com o uso de uma ferramenta (pistão) que ao ser enfiada e retirada repetidamente, num 
movimento de vai e vem, provoca grande agitação da água e a retirada das partículas finas. 
Para facilitar a desagregação dos grumos de partículas finas podem ser utilizadas substâncias 
químicas especiais, não tóxicas. Para que um poço possa ser desenvolvido é necessário que o 
diâmetro dos orifícios filtrantes da ponteira ou do dreno sejam adequados à granulometria do 
material perfurado, e permita que somente as partículas mais finas passem, caso contrário ele 
estará sempre produzindo areia junto com a água. 

1d- GALERIAS 

Apesar de não serem exatamente poços, vou colocar aqui as galerias por serem importantes 
em certas regiões montanhosas. Estas galerias são túneis cavados horizontalmente nas 
encostas até se encontrar o substrato rochoso, por onde, circula a água de infiltração. Uma 
vez encontrada uma região onde esteja havendo suficiente infiltração, cava-se uma pequena 
bacia de captação a partir da qual a água é levada para fora, através de tubos e por gravidade. 
Como a saída de água passa a ser constante, é necessário a construção de reservatório para 
armazená-la. 

Uma das grande vantagens destas galerias é que fornecem água por gravidade, o que implica 
numa grande economia de energia. Na verdade são verdadeiras nascentes artificiais.  



Na cidades serranas do Estado do Rio de Janeiro são muito utilizadas. Em Petrópolis pude 
visitar uma galeria com cerca de 40 metros de comprimento, que havia sido acabada de ser 
escavada, sem nenhum revestimento e que fornecia 200 litros de boa água por hora, durante 
o período de estiagem.  

A largura e altura destas galerias são o suficiente para que um homem possa ali se 
movimentar carregando um carrinho de mão, com o qual é retirado o solo escavado. Seu teto 
é abobadado. Após a construção e colocação de um tubo resistente como dreno, qualquer 
desmoronamento do teto não prejudicará a continuidade da saída da água. 

É um serviço extremamente perigoso e só deve ser feito por pessoas muito treinadas e 
conhecedoras da técnica.   

2 - POÇOS PROFUNDOS 

São poços perfurados com máquinas, com profundidades que variam de 40 a 1000 metros. 
Em alguns casos profundidades maiores são atingidas quando se procura a produção de água 
aquecida pelo geotermalismo. 

    A perfuração de um poço demanda conhecimento técnico especializado. Em linhas gerais 
podemos dizer que um poço profundo ideal é constituído das seguintes partes: 

a) O furo propriamente dito, que pode variar de 10 a 30 centímetros de diâmetro. 

b) Um tubo de revestimento, cuja finalidade é conter as paredes do poço. Em formações 
pouco resistentes, perfuradas com ferramenta de percussão, este tubo de revestimento vai 
sendo colocado na medida que o poço vai se aprofundando. Nos poços perfurados por 
ferramentas rotativas, a lama impede a queda das paredes e o revestimento é colocado só no 
final.  

c) Uma seção final (filtro) do tubo de revestimento perfurada ou ranhurada, por onde a água 
passa do aqüífero para o tubo. Em alguns casos pode haver também seções intermediárias 
filtrantes, colocadas para aproveitar entradas superiores de água, que podem ser do mesmo 
aqüífero ou de camadas superiores. 

d) Uma camada de material arenoso (granular) que preenche o espaço anular entre o poço e 
seu revestimento ou filtro. Este material é chamado de pré-filtro e tem como finalidade 
permitir o aumento da área de abertura das fendas do filtro, ao mesmo tempo que retém as 
partículas do aqüífero, principalmente quando estas são muito finas. 

Métodos de perfuração mais usados: 

a1) Percussão: a rocha é perfurada através da batida constante de uma ferramenta chamada 
trépano, presa a um cabo de aço, que é movimentado para cima e para baixo, através de um 



balancim acionado por motor.As pancadas do trépano esmigalha a rocha e os fragmentos 
resultantes, misturados com água do próprio poço ou colocada se este ainda estiver seco, dá 
origem a uma lama. Estes são retirados do poço através de uma ferramenta chamada 
caçamba. Esta lama que se forma além de facilitar a retirada do material triturado, serve 
como meio de refrigeração do trépano. A perfuração por percussão é indicada para 
formações bem consolidadas ou rochas duras, e profundidades não superiores a 250 metros. 
Em formações pouco consolidadas as paredes podem entrar em colapso, o que obriga o uso 
de revestimento à medida que o poço se aprofunda, o que cria dificuldades adicionais para a 
continuidade do trabalho.  

a2) Rotativa: a perfuração se dá através do movimento rotatório de uma broca, ao mesmo 
tempo que se faz circular lama no poço. Esta lama além de servir para trazer o material 
triturado para cima, serve para refrigerar a ferramenta de corte e para manter uma pressão 
contínua dentro do poço, de forma a conter suas paredes, evitando assim seu colapso. A lama 
poderá ser injetada pelo furo central da haste de perfuração, subindo pelo espaço anelar, ou 
vice versa. Este método é indicado para formações moles e grandes profundidades. O 
revestimento do poço é feito no final, antes de bombear toda a lama. 

OBS: A escolha da ferramenta certa é uma etapa importante no processo pois a escolha 
errada implica em maior tempo de perfuração, desgaste excessivo da ferramenta e dos 
equipamentos em geral, maior gasto com mão de obra, e perigos potenciais de perda do 
trabalho devido ao colapso das paredes ou da retenção da ferramenta no fundo do poço.  

 

COMOCOMOCOMOCOMO     FUNCIONA FUNCIONA FUNCIONA FUNCIONA     UM UM UM UM     POÇO POÇO POÇO POÇO 

Quando iniciamos o bombeamento de um poço, ocorre neste o rebaixamento do nível da 
água, criando um gradiente hidráulico (uma diferença de pressão) entre este local e suas 
vizinhanças. Este gradiente provoca a vinda contínua de água do aqüífero em direção ao 
poço, enquanto estiver sendo processado o bombeamento. Se o bombeamento parar, o nível 
d’água retorna ao nível original (recuperação). Ao nível em que se encontra a água dentro do 
poço quando este está sendo bombeado chamamos de nível dinâmico. 

O rebaixamento do nível d’água possui a forma cônica, cujo eixo é o próprio poço. A 
formação deste cone responde à necessidade de a água fluir em direção ao poço para repor a 
que está sendo extraída. Nos aqüíferos isotrópicos, a água chegará todos os lados com a 
mesma velocidade, dando origem a uma superfície cônica relativamente simétrica. Se o 
aqüífero for anisotrópico, este contorno será alongado segundo a direção da velocidade 
menor do fluxo de água. 

A forma do cone de depressão dependerá dos seguintes fatores: 



1- Do volume de água que está sendo bombeado: um mesmo poço apresentará cones de 
tamanhos diferentes em função do volume de água que está sendo extraída. Volume maior 
implica em maior rebaixamento do nível da água dentro do poço. 

2- Da permeabilidade do aqüífero: esta determinará a velocidade com que a água se 
movimenta para o poço. Quando a permeabilidade é grande, maiores volumes de água 
chegarão ao poço em menos tempo, provocando um cone menos profundo. Se a 
permeabilidade do aqüífero for pequena, o cone terá um rebaixamento muito pronunciado.  

O cone de depressão se expandirá até que seja capturada uma quantidade de água que iguale 
ao volume que está sendo extraído pelo bombeamento. Esta água capturada poderá ser: água 
de cursos superficiais ou de mares e lagos; água da chuva ou águas de camadas superiores 
separadas do aqüífero por camadas semiconfinantes, no caso de aqüíferos artesianos. 
Quando a quantidade de água capturada pelo cone de depressão se iguala ao volume que está 
sendo extraído, dizemos que o poço está sendo operado em condições de equilíbrio.  

 

Figura: Poço perfurado em aqüífero com boa permeabilidade. 

Obs: Notar que o cone de depressão tem pequeno rebaixamento. 

  



  

Figura: Poço perfurado em aqüífero de baixa permeabilidade 

Obs: Notar o cone de depressão profundo 

Quando o cone de depressão atinge uma massa de água superficial, se esta não estiver 
hidraulicamente isolada, haverá o início ou o aumento da infiltração destas águas em direção 
ao poço. Poços próximos a fontes de águas poluídas estão seriamente sujeitos a produzir 
água contaminada. Um caso muito comum é a interceptação de água de fossas e sumidouros 
sanitários ou de vazamentos de redes de esgoto. Mesmo uma fossa situada a jusante do poço 
poderá contaminá-lo, pois com o bombeamento ocorre uma inversão do fluxo subterrâneo. 

Uma vez terminado o poço, faz-se análise de sua água. No entanto, após um certo tempo de 
bombeamento intenso, este poço poderá começar a produzir água contaminada em virtude 
do acima exposto, isto é, pela captura de água poluída. Daí a necessidade de se manter uma 
permanente vigilância sobre a qualidade da água produzida. Vigilância que deverá se dar não 
somente na qualidade bacteriológica, mas também na sua qualidade química, pois às vezes o 
aqüífero é capaz de filtrar as bactérias, mas não os produtos químicos indesejáveis como os 
compostos de nitrogênio, detergentes, arsênio, entre outros. 

 

QUÍMICA DA ÁGUA SUBTQUÍMICA DA ÁGUA SUBTQUÍMICA DA ÁGUA SUBTQUÍMICA DA ÁGUA SUBTERRÂNEAERRÂNEAERRÂNEAERRÂNEA  

 INTRODUÇÃO 

As características químicas das águas subterrâneas refletem os meios por onde percolam, 
guardando uma estreita relação com os tipos de rochas drenados e com os produtos das 
atividades humanas adquiridos ao longo de seu trajeto. Em áreas industrializadas encontra-se 
uma forte marca das atividades humanas na qualidade química das águas. Esta relação é em 
particular marcante onde predominam os aqüíferos do tipo fissural, passíveis de serem 
facilmente influenciados pelas atividades humanas. Nas proximidades dos grandes centros 
urbanos temos problemas associados às seguintes descargas de poluentes: efluentes líquidos 



industriais e domésticos, vazamentos de depósitos de combustíveis, chorumes provenientes 
de depósitos de lixo doméstico, descargas gasosas e de material particulado lançado na 
atmosfera pelas indústrias e veículos. Nas áreas onde se desenvolve algum tipo de 
agricultura, a química da água pode estar fortemente influenciada pelos produtos químicos 
utilizados: inseticidas, herbicidas, adubos químicos, cálcario, entre outros. 

Água e Saúde 

Existem padrões muito bem conhecidos de relacionamento entre a incidência de moléstias 
no homem e nos animais, com a abundância ou deficiência de elementos maiores, menores e 
traços no meio ambiente, particularmente nas águas. Exemplos são: a relação entre o bócio 
(hipertrofia da tireóide) e a deficiência em iodo; anemias severas, nanismo e 
hiperpigmentação da pele e a deficiência em zinco; fluorose esqueletal e dentária e excesso 
de flúor; maior incidência de cáries dentárias e deficiência em flúor; anencefalia e mercúrio; 
inapetência e selênio. Outras correlações com aceitação controversa ocorrem, como por 
exemplo, entre a dureza da água e algumas moléstias cardiovasculares; entre o chumbo e a 
esclerose múltipla, entre o cádmio e a hipertensão e arteriosclerose; entre uma gama ampla 
de elementos e diversos tipos de câncer. Contudo estes relacionamentos são possíveis 
quando as manifestações clínicas são evidentes por estarmos diante de exposições anormais 
a produtos resultantes de atividades humanas. Muitas vezes o desequilíbrio em elementos 
traços se manifesta em debilitações subclínicas, sendo de difícil diagnose. 

Contudo, os relacionamentos entre o teor dos elementos e substâncias químicas, e a saúde do 
homem e dos animais podem ser dificultados por questões relativas à mobilidade e à 
dispersão destes elementos e substâncias, governadas pelos princípios da geoquímica e da 
dinâmica das águas superficiais e subterrâneas. Fatores como o pH, tipo e abundância de 
argilo-minerais, teor de matéria orgânica, hidróxidos de ferro, manganês e alumínio, 
reatividade química, gradientes hidráulicos, porosidade e permeabilidade necessitam ser 
considerados nestes tipos de estudo. Muitas vezes os efeitos tóxicos de uma substância se 
manifestam distante de sua introdução no meio ambiente, podendo se dar em áreas pontuais 
ou ao longo de estruturas geológicas lineares, como falhas. Em alguns casos, o produto da 
degradação de uma substância é mais tóxico e mais persistentes no solo do que a substância 
original. 

Na medida em que hoje tem-se como ideal a ser atingido o uso auto sustentado do meio 
ambiente, torna-se extremamente importante que um grande número de perguntas tenham 
respostas satisfatórias, o que só se conseguirá com investimentos em pesquisas técnicas e 
científicas. 

É de se salientar que, neste particular, muito do conhecimento desenvolvido em países ricos 
não se aplica diretamente ao nosso caso, em virtude de diversas diferenças de climas, solos e 
coberturas vegetais. 



Devido à sua estrutura molecular dipolar a água é um forte solvente (solvente universal). 
Nas águas naturais este poder de dissolução é muito aumentado pela presença de ácido 
carbônico, formado pelo gás carbônico dissolvido, e ácidos orgânicos, principalmente 
húmicos, produzidos pela atividade dos seres vivos ao nível do solo. Num país tropical como 
o Brasil a abundância de água (umidade) e seu conteúdo em ácidos se coloca como o 
principal responsável pelo intemperismo das rochas, dando origem a mantos de 
decomposição (regolito) com espessura de dezenas de metros. Todas as águas naturais 
possuem, em graus distintos, um conjunto de sais em solução, sendo que as águas 
subterrâneas possuem, em geral, teores mais elevados dos que as águas superficiais, por 
estarem intimamente expostas aos materiais solúveis presentes no solo e nas rochas. A 
quantidade e tipo de sais presentes na água subterrânea dependerá do meio percolado, do 
tipo e velocidade do fluxo subterrâneo, da fonte de recarga do aqüífero e do clima da região. 
Em áreas com alto índice pluviométrico a recarga constante dos aqüíferos permite uma 
maior renovação das águas subterrâneas, com a conseqüente diluição dos sais em solução. 
Diferentemente, em climas áridos a pequena precipitação leva a uma salinização na 
superfície do solo através da evaporação da água que sobe por capilaridade. Por ocasião das 
chuvas mais intensas os sais mais solúveis são carreados para as partes mais profundas do 
aqüífero aumentando sua salinidade. Isto é o que acontece no Nordeste Brasileiro, onde , em 
muitas áreas, o problema consiste muito mais na salinização excessiva da água do que na 
inexistência da mesma. 

Propriedades Físicas 

Temperatura: 

As águas subterrâneas têm uma amplitude térmica pequena, isto é, sua temperatura não é 
influenciada pelas mudanças da temperatura atmosférica. Exceções são os aqüíferos 
freáticos pouco profundos. Em profundidades maiores a temperatura da água é influenciada 
pelo grau geotérmico local ( em média 1ºC a cada 30 m). No aqüífero Botucatu (Guarani) 
são comuns temperaturas de 40 a 50ºC em sua partes mais profundas. Em regiões vulcânicas 
ou de falhamentos profundos águas aquecidas podem aflorar na superfície dando origem às 
fontes termais. 

Cor 

A cor de uma água é conseqüência de substâncias dissolvidas. Quando pura, e em grandes 
volumes, a água é azulada. Quando rica em ferro, é arroxeada. Quando rica em manganês, é 
negra e, quando rica em ácidos húmicos, é amarelada. A medida da cor de uma água é feita 
pela comparação com soluções conhecidas de platina-cobalto ou com discos de vidro 
corados calibrados com a solução de platina-cobalto. Uma unidade de cor corresponde 
àquela produzida por 1mg/L de platina, na forma de íon cloroplatinado. Especial cuidado 
deve ser tomado na anotação do pH em que foi realizada a medida, pois sua intensidade 
aumenta com o pH. Da mesma forma a cor é influenciada por matérias sólidas em suspensão 
(turbidez), que devem ser eliminadas antes da medida. Para águas relativamente límpidas a 



determinação pode ser feita sem a preocupação com a turbidez. Neste caso a cor obtida é 
referida como sendo aparente. 

Em geral as águas subterrâneas apresentam valores de cor inferiores a 5mg de platina. 

Para ser potável uma água não deve apresentar nenhuma cor de considerável intensidade. 
Segundo a OMS o índice máximo permitido deve ser 20mg Pt/L. 

Odor e sabor 

Odor e sabor são duas sensações que se manifestam conjuntamente, o que torna difícil sua 
separação. O odor e o sabor de uma água dependem dos sais e gases dissolvidos. Como o 
paladar humano tem sensibilidade distinta para os diversos sais, poucos miligramas por litro 
de alguns sais ( ferro e cobre por exemplo) é detectável, enquanto que várias centenas de 
miligramas de cloreto de sódio não é apercebida. Em geral as águas subterrâneas são 
desprovidas de odor. Algumas fontes termais podem exalar cheiro de ovo podre devido ao 
seu conteúdo de H2S (gás sulfídrico). Da mesma maneira águas que percolam matérias 
orgânicas em decomposição (turfa por exemplo) podem apresentar H2S. 

  

Turbidez 

É a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa quantidade de água. A 
turbidez é causada por matérias sólidas em suspensão (silte, argila, colóides, matéria 
orgânica, etc.). A turbidez é medida através do turbidímetro, comparando-se o espalhamento 
de um feixe de luz ao passar pela amostra com o espalhamento de um feixe de igual 
intensidade ao passar por uma suspensão padrão. Quanto maior o espalhamento maior será a 
turbidez. Os valores são expressos em Unidade Nefelométrica de Turbidez (UNT). A cor da 
água interfere negativamente na medida da turbidez devido à sua propriedade de absorver 
luz . Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o limite máximo de turbidez em 
água potável deve ser 5 UNT. As águas subterrâneas normalmente não apresentam 
problemas devido ao excesso de turbidez. Em alguns casos, águas ricas em íons Fe, podem 
apresentar uma elevação de sua turbidez quando entram em contato com o oxigênio do ar. 

  

Sólidos em Suspensão: 

Corresponde à carga sólida em suspensão e que pode ser separada por simples filtração ou 
mesmo decantação. As águas subterrâneas em geral não possuem sólidos em suspensão e 
quando um poço está produzindo água com significativo teor de sólidos em suspensão é 
geralmente como conseqüência de mal dimensionamento do filtro ou do pré-filtro ou 
completação insuficiente do aqüífero ao redor do filtro. Em aqüíferos cársticos e fissurais as 



aberturas das fendas podem permitir a passagem das partículas mais finas (argila, silte) 
aumentando assim o conteúdo em sólidos em suspensão. 

Condutividade Elétrica 

Os sais dissolvidos e ionizados presentes na água transformam-na num eletrólito capaz de 
conduzir a corrente elétrica. Como há uma relação de proporcionalidade entre o teor de sais 
dissolvidos e a condutividade elétrica, podemos estimar o teor de sais pela medida de 
condutividade de uma água. A medida é feita através de condutivímetro e a unidade usada é 
o MHO (inverso de OHM, unidade de resistência). Como a condutividade aumenta com a 
temperatura, usa-se 25ºC como temperatura padrão, sendo necessário fazer a correção da 
medida em função da temperatura se o condutivímetro não o fizer automaticamente. Para as 
águas subterrâneas as medidas de condutividade são dadas em microMHO/cm. 

OBS: No Sistema Internacional de Unidades, adotado pelo Brasil, a unidade de condutância 
é siemens, abreviando-se S (maiúsculo). Para as águas subterrâneas o correto seria nos 
referirmos a microsiemens por centímetro (µS/cm). 

Dureza 

A dureza é definida como a dificuldade de uma água em dissolver (fazer espuma) sabão pelo 
efeito do cálcio, magnésio e outros elementos como Fe, Mn, Cu, Ba etc. Águas duras são 
inconvenientes porque o sabão não limpa eficientemente, aumentando seu consumo, e 
deixando uma película insolúvel sobre a pele, pias, banheiras e azulejos do banheiro. A 
dureza pode ser expressa como dureza temporária, permanente e total. 

Dureza temporária ou de carbonatos: É devida aos íons de cálcio e de magnésio que sob 
aquecimento se combinam com íons bicarbonato e carbonatos, podendo ser eliminada por 
fervura. Em caldeiras e tubulações por onde passa água quente (chuveiro elétrico por 
exemplo) os sais formados devido à dureza temporária se precipitam formando crostas e 
criando uma série de problemas, como o entupimento. 

Dureza permanente: 

É devida aos íons de cálcio e magnésio que se combinam com sulfato, cloretos, nitratos e 
outros, dando origem a compostos solúveis que não podem ser retirados pelo aquecimento. 

Dureza total: 

É a soma da dureza temporária com a permanente. A dureza é expressa em miligrama por 
litro (mg/L) ou miliequivalente por litro (meq/L) de CaCO3 (carbonato de cálcio) 
independentemente dos íons que a estejam causando. 

Alcalinidade: 



É a medida total das substâncias presentes numa água, capazes de neutralizarem ácidos. Em 
outras palavras, é a quantidade de substâncias presentes numa água e que atuam como 
tampão. Se numa água quimicamente pura (pH=7) for adicionada pequena quantidade de um 
ácido fraco seu pH mudará instantaneamente. Numa água com certa alcalinidade a adição de 
uma pequena quantidade de ácido fraco não provocará a elevação de seu pH, porque os íons 
presentes irão neutralizar o ácido. Em águas subterrâneas a alcalinidade é devida 
principalmente aos carbonatos e bicarbonatos e, secundariamente, aos íons hidróxidos, 
silicatos, boratos, fosfatos e amônia. 

Alcalinidade total é a soma da alcalinidade produzida por todos estes íons presentes numa 
água. Águas que percolam rochas calcárias (calcita = CaCO3) geralmente possuem 
alcalinidade elevada. Granitos e gnaisses, rochas comuns em muitos estados brasileiros, 
possuem poucos minerais que contribuem para a alcalinidade das água subterrâneas. A 
alcalinidade total de uma água é expressa em mg/L de CaCO3. 

pH: 

É a medida da concentração de íons H+ na água. O balanço dos íons hidrogênio e hidróxido 
(OH-) determina quão ácida ou básica ela é. Na água quimicamente pura os íons H+ estão em 
equilíbrio com os íons OH- e seu pH é neutro, ou seja, igual a 7. Os principais fatores que 
determinam o pH da água são o gás carbônico dissolvido e a alcalinidade. O pH das águas 
subterrâneas varia geralmente entre 5,5 e 8,5. 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD): 

É a soma dos teores de todos os constituintes minerais presentes na água. Como dito 
anteriormente, a medida de Condutividade elétrica, multiplicada por um fator que varia entre 
0,55 e 0,75, fornece uma boa estimativa do STD de uma água subterrânea. Segundo o padrão 
de potabilidade da OMS, o limite máximo permissível de STD na água é de 1000 mg/L. 

Principais Constituintes Iônicos: 

Como já foi dito, as águas subterrâneas tendem a ser mais ricas em sais dissolvidos do que as 
águas superficiais. As quantidades presentes refletem não somente os substratos rochosos 
percolados mas variam também em função do comportamento geoquímico dos compostos 
químicos envolvidos. Como há sensíveis variações nas composições químicas das rochas, é 
de se esperar uma certa relação entre sua composição da água e das rochas preponderantes 
na área. É necessário, contudo, frisar que o comportamento geoquímico dos compostos e 
elementos é o fator preponderante na sua distribuição nas águas. Desta forma o sódio e o 
potássio, dois elementos que ocorrem com concentrações muito próximas na crosta 
continental (vide tabela) participam em quantidades sensivelmente diferentes nas águas 
subterrâneas. 

 



Composição Média da Crosta Continental 

Bário (Ba) 

O Bário é um elemento raro nas águas naturais, em teores de 0,0007 a 0,9 mg/L. As 
principais fontes naturais são: Intemperismo e erosão de depósitos naturais, normalmente 
veios, onde ocorre na forma de barita (Ba SO4), ou feldspatos ricos em Ba. Entre as 
atividades humanas que introduzem bário no meio ambiente, podemos citar: Perfuração de 
poços, onde é empregado em lamas de perfuração; produção de pigmentos, fogos de 
artifício, vidros e defensivos agrícolas. Pela resolução 20 do CONAMA, o limite permitido 
de Ba em águas de abastecimento, é de 1,0 mg/L. É um elemento muito tóxico acima deste 
teor. Sua ingestão provoca elevação da pressão sanguínea, por vasoconstrição e bloqueio do 
sistema nervoso. 

Cádmio (Ca) 

Normalmente está presente nas águas naturais em pequenas concentrações, geralmente 
inferiores a 0,001 mg/L. As principais fontes humanas de liberação de cádmio são: 
Combustíveis fósseis, pigmentos, baterias, soldas, equipamentos eletrônicos, lubrificantes, 
acessórios fotográficos, defensivos químicos, corrosão de tubos galvanizados e refinarias de 
minérios. É um metal de elevado potencial tóxico, que se acumula em organismos aquáticos, 
o que possibilita sua entrada na cadeia alimentar, podendo chegar ao homem. Sua ingestão 
provoca disfunção renal, hipertensão, arterosclerose, inibição no crescimento, doenças 
crônicas em idosos e câncer. Segundo a Resolução 20 do CONAMA, o teor máximo 
permitido é 0,001mg/L. 

Cálcio (Ca+) 

O teor de cálcio nas águas subterrâneas varia, de uma forma geral, de 10 a 100mg/L. As 
principais fontes de cálcio são os plagioclásios cálcicos, calcita, dolomita, apatita, entre 
outros. O carbonato de cálcio é muito pouco solúvel em água pura. O cálcio ocorre nas águas 
na forma de bicarbonato e sua solubilidade está em função da quantidade de gás carbônico 
dissolvido. A quantidade de CO2 dissolvida depende da temperatura e da pressão, que são, 
portanto, fatores que vão determinar a solubilidade do bicarbonato de cálcio. 

A reação resultante é a seguinte: Ca CO3 + CO2 + H2O → Ca (CO3)2 H2 

Toda variação de temperatura e de pressão que levam à modificação do CO2 dissolvido na 
água refletirá sobre seu conteúdo em Ca. No caso das águas subterrâneas estas variações ora 
levam à solubilização do carbonato de cálcio, ora levam à sua precipitação. A incrustação de 
um filtro de poço por Ca CO3 é uma das conseqüências deste processo.O cálcio é o principal 
elemento responsável pela dureza de uma água. 

Chumbo (Pb) 



Apesar de não ser um elemento comum nas águas naturais, o chumbo tem sido responsável 
por sérios problemas de intoxicação, devido ao fato de que é introduzido facilmente no meio 
ambiente a partir de uma série de processos e produtos humanos, tais como: encamentos e 
soldas, plásticos, tintas, pigmentos, metalurgia. Em países em que o chumbo tetraetila é 
adicionado à gasolina, esta é uma das principais fontes de poluição por este elemento. No 
Brasil, seu uso na gasolina foi substituído por álcool etílico. Recentemente a imprensa 
noticiou a presença de chumbo na água de abastencimento do bairro de Copacabana, oriundo 
de antigos encanamentos de chumbo.  

É um metal que tem efeito cumulativo no organismo, provocando uma doença crônica 
chamada saturnismo, hoje mais comum em trabalhadores que estão muito expostos à 
contaminação. No passado a taxa de intoxicação era muito elevada devido ao uso de canecas 
e vasilhames de chumbo. Os efeitos da intoxicação por chumbo são: tontura, irritabilidade, 
dor de cabeça, perda de memória. A intoxicação aguda caracteriza-se pela sede intensa, 
sabor metálico na boca, inflamação gastro-intestinal, vômitos e diarréias. Em crianças, o 
chumbo provoca retardamento físico e mental, perda da concentração e diminuição da 
capacidade cognitiva. Em adultos são comuns problemas nos rins e aumento da pressão 
arterial. 

Análises realizadas em amostras de cabelo de Beethoven, o grande compositor alemão, 
detectaram chumbo em níveis 60 vezes superiores ao comum. Alguns pesquisadores 
acreditam que uma intoxicação aguda por chumbo pode explicar muitas das dores que 
Beethoven sentia e do seu comportamento irritadiço e solitário. 

No sul do Estado de São Paulo e norte do Estado do Paraná, na região do Vale do Rio 
Ribeira, foi detectada intoxicação, em larga escala, da população e dos animais aquáticos. A 
poluição é proveniente de rejeitos da mineração de chumbo, ouro e prata, que ali existiu até 
1996. As áreas onde estão os rejeitos foram adquiridas pela empresa CBA, que ali pretende 
construir uma barragem. O problema de saúde pública na região já se configura como sério e 
poderá piorar se a CBA não tomar as medidas necessárias, antes de construir a represa. 

Segundo a Resolução 20 do CONAMA, o teor máximo de chumbo na água de 
abastecimento deve ser 0,05 mg/L. 

Cloretos (Cl-) 

O cloro está presente em teores inferiores a 100mg/L. Forma compostos muito solúveis e 
tende a se enriquecer , junto com o sódio, a partir das zonas de recarga das águas 
subterrâneas. Teores anômalos são indicadores de contaminação por água do mar, e por 
aterros sanitários. 

Cobre (Cu) 



O cobre é um elemento que ocorre, em geral, em baixas concentrações na água subterrânea, 
devido sua pequena solubilidade. Nas águas superficiais são, normalmente, bem menores 
que 0,020 mg/L e nas águas subterrâneas é inferior a 1µg/L. A injestão de altas doses pode 
acarretar, no homem, irritação e corrosão da mucosa, problemas hepáticos, renais, irritação 
do sistema nervoso e depressão. Os portadores da Doença de Wilson podem ser seriamente 
afetados pela presença de cobre na água. As atividades humanas responsáveis pela 
introdução de cobre na água são: corrosão de tubos de cobre e de latão por águas ácidas, 
algicidas, fungicidas usados na preservação da madeira e indústria de mineração, fundição, 
galvanoplastia e refino. Segundo a Resolução 20 do CONAMA, o teor máximo permitido 
em águas de abastecimento público é 0,5 mg/L. Para os portadores da Doença de Wilson, 
este teor tem substancialmente menor, porque eles não conseguem eliminar o cobre do 
organismo, que tem, pois, um efeito cumulativo nestes pacientes.  

Observação: No capítulo "FAQ" há mais sobre Doença de Wilson. 

Ferro (Fe-) 

É um elemento persistentemente presente em quase todas as águas subterrâneas em teores 
abaixo de 0,3mg/L. Suas fontes são minerais escuros (máficos) portadores de Fe: magnetita, 
biotita, pirita, piroxênios, anfibólios. Em virtude de afinidades geoquímicas quase sempre é 
acompanhado pelo Manganês. O ferro no estado ferroso (Fe²+) forma compostos solúveis, 
principalmente hidróxidos. Em ambientes oxidantes o Fe²+ passa a Fe³+ dando origem ao 
hidróxido férrico, que é insolúvel e se precipita, tingindo fortemente a água. Desta forma, 
águas com alto conteúdo de Fe, ao saírem do poço são incolores, mas ao entrarem em 
contato com o oxigênio do ar ficam amarelada, o que lhes confere uma aparência nada 
agradável. Apesar do organismo humano necessitar de até 19mg de ferro por dia, os padrões 
de potabilidade exigem que uma água de abastecimento público não ultrapasse os 0,3mg/L. 
Este limite é estabelecido em função de problemas estéticos relacionados à presença do ferro 
na água e do sabor ruim que o ferro lhe confere. O ferro, assim como o manganês, ao se 
oxidarem se precipitam sobre as louças sanitárias, azulejos, roupas, manchando-as. Águas 
ferruginosas são aeradas antes da filtração para eliminar o ferro. Outra forma de evitar os 
inconvenientes da precipitação de sais deste elemento químico é usar substâncias 
complexantes, à base de fosfato, que encapsulam as moléculas dos sais de Fe e Mn, 
formando compostos estáveis, não oxidáveis nem através de forte cloração, e desta forma 
mantendo-as permanentemente em solução. O inconveniente deste processo é que ele não 
elimina o ferro e o manganês presentes na água, e ainda adiciona mais produto químico 
(fosfatos) à mesma. Estas substâncias complexantes são também usadas para evitar a 
precipitação de sais de Ca e Mg em águas duras, evitando as indesejáveis incrustações, e 
diminuindo o consumo de sabão. 

A precipitação de ferro presente nas águas é a principal responsável pela perda da 
capacidade específica de poços profundos. Estas incrustações são produtos da atividade das 
ferro-bactérias. O uso de substâncias orgânicas emulsificantes e polifosfatos nos processos 
de perfuração e desenvolvimento dos poços criam condições para que as ferro-bactérias, 



naturalmente ocorrente nos aqüíferos, proliferem com mais facilidade, fazendo-se necessário 
uma boa limpeza no processo de completação do poço. 

Flúor (F-) 

O flúor é um elemento que ocorre naturalmente e em pequenas quantidades nas águas 
naturais (0,1 a 2,0mg/L). É produto do intemperismo de minerais no qual é elemento 
principal ou secundário: fluorita, apatita, flúor-apatita, turmalina, topázio e mica. O flúor 
liberado pelo intemperismo destes minerais passa para as soluções aquosas supergênicas na 
forma do íon fluoreto, de alta mobilidade. Diversamente de outros halogênios ele pode 
formar complexos estáveis com elementos como Al, Fe, B e Ca. Desta forma no ciclo 
geoquímico o flúor pode ser removido das águas pela coprecitação com óxidos secundários 
de Fe, podendo também ser complexado tanto com o Fe como com o Al na forma de 
fosfatos. Como produto da ação humana o flúor é originado de atividades industriais: 
siderurgia, fundições, fabricação do alumínio, de louças e esmaltados, vidro, teflon, entre 
outras. Estas atividades são responsáveis pela sua introdução no ciclo hidrológico pelo 
lançamento na atmosfera ou em corpos hídricos superficiais. Na forma de clorofluorcarbono 
(CFC) o flúor foi amplamente utilizado como propelente de aerossóis. Este uso está em 
declínio devido a restrições legais, pois o CFC agride e destrói a camada de ozônio que 
circunda a Terra. É sabido que o flúor, em pequenas quantidades, é benéfico à saúde 
humana, principalmente em crianças, promovendo o endurecimento da matriz mineral dos 
dentes e esqueleto e tem se mostrado como o agente químico mais eficiente na prevenção da 
cárie dentária, daí sua adição nos sistemas de abastecimentos públicos de água ser uma 
prática muito difundida. Contudo, acima de certos teores, passa a ser prejudicial, causando 
fluorose dental e esquelética, tanto em seres humanos como em animais. A fluorose se 
caracteriza pelo escurecimento dos dentes e a perda de resistência dos dentes e ossos. Os 
teores máximos permitidos são estabelecidos em função da idade do consumidor e da 
quantidade de água ingerida diariamente. Nos países tropicais, onde a ingestão diária de 
água é maior, admite-se que se deva ser mais rigoroso no controle de flúor nas águas de 
abastecimento público. Segundo a Organização Mundial da Saúde o teor de flúor 
estabelecido como ótimo na água potável varia entre 0,7 a 1,2mg/L, segundo as médias de 
temperaturas anuais (18 ° C=1,2mg/L, 19-26 ° C=0,9mg/L, 27 ° C=07mg/L). 

Magnésio (Mg²+) 

O magnésio é um elemento cujo comportamento geoquímico é muito parecido com o do 
cálcio e, em linhas gerais, acompanha este elemento. Diferentemente do cálcio, contudo, 
forma sais mais solúveis. Os minerais mais comuns fornecedores de magnésio para as águas 
subterrâneas são: biotita, anfibólios e piroxênios. Estes minerais são mais estáveis diante do 
intemperismo químico, do que os minerais fornecedores de cálcio, por isso seu teor nas 
águas subterrâneas é significativamente menor do que aquele. Em região de rochas 
carbonáticas, o mineral dolomita é um importante fornecedor de Mg. Nas águas subterrâneas 
ocorre com teores entre 1 e 40mg/L. O magnésio, depois do cálcio, é o principal responsável 
pela dureza das águas. 



Na água do mar o magnésio ocorre em teores de cerca 1400 mg/L, bem acima do teor de 
cálcio (cerca de 480mg/L). Em águas subterrâneas de regiões litorâneas, a relação Mg/Ca é 
um elemento caracterizador da contaminação por água marinha. 

Manganês (Mn+) 

É um elemento que acompanha o ferro em virtude de seu comportamento geoquímico. 
Ocorre em teores abaixo de 0,2mg/L, quase sempre como óxido de manganês bivalente, que 
se oxida em presença do ar, dando origem a precipitados negros. 

Níquel (Ni) 

O teor de níquel nas águas está ao redor de o,1 mg/L. Concentrações superiores a 11,0 mg/L 
podem ser encontradas em áreas de mineração. As principais fontes antropomórficas de 
níquel são: queima de combustíveis fósseis, fundição e ligas, galvanoplastia. No ser humano, 
altas doses levam à intoxicação, afetando nervos, coração e sistema respiratório. Pode causar 
dermatites em pessoas sensíveis. Segundo a Resolução 20 do CONAMA, o teor máximo 
permitido em águas de abastecimento é 0,025 mg/L. 

Nitrato (NO3
- ) 

O nitrogênio perfaz cerca de 80 por cento do ar que respiramos. Como um componente 
essencial das proteínas ele é encontrado nas células de todos os organismos vivos. 
Nitrogênio inorgânico pode existir no estado livre como gás, nitrito, nitrato e amônia. Com 
exceção de algumas ocorrências como sais evaporíticos, o nitrogênio e seus compostos não 
são encontrados nas rochas da crosta terrestre. O nitrogênio é continuamente reciclado pelas 
plantas e animais. Nas águas subterrâneas os nitratos ocorrem em teores em geral abaixo de 
5mg/L. Nitritos e amônia são ausentes, pois são rapidamente convertidos a nitrato pelas 
bactérias. Pequeno teor de nitrito e amônia é sinal de poluição orgânica recente. Segundo o 
padrão de potabilidade da OMS, uma água não deve ter mais do que 10mg/L de NO3

-. 

No sistema digestivo o nitrato é transformado em nitrosaminas, que são substâncias 
carcinógenas. Crianças com menos de três meses de idade possuem, em seu aparelho 
digestivo, bactérias que reduzem o nitrato a nitrito. Este se liga muito fortemente a 
moléculas de hemoglobina, impedindo-as de transportarem oxigênio para as células do 
organismo. A deficiência em oxigênio leva a danos neurológicos permanentes, dificuldade 
de respiração (falta de ar) e em casos mais sérios à morte por asfixia. Aos seis meses de 
idade a concentração de ácido hidroclórico aumenta no estômago, matando as bactérias 
redutoras de nitrato. 

Pesquisa realizada pela USEPA ( U. S. Environmental Protection Agency) no decorrer do 
ano de 1992, em todo território norte-americano, constatou que cerca de 75 000 crianças 
com menos de dez meses de idade estavam expostas ao consumo de água com mais de 10 
mg/L de nitrato. No Brasil, não se tem idéia da extensão do problema. Aparentemente, aqui 



o problema está mais associado a poços poluídos por esgotos domésticos do que ao uso 
intensivo de fertilizante. 

Potássio (K+) 

O potássio é um elemento químico abundante na crosta terrestre, mas ocorre em pequena 
quantidade nas águas subterrâneas, pois é facilmente fixado pelas argilas e intensivamente 
consumido pelos vegetais. Seus principais minerais fontes são: feldspato potássico, mica 
moscovita e biotita, pouco resistentes aos intemperismo físico e químico. Nas águas 
subterrâneas seu teor médio é inferior a 10mg/L, sendo mais freqüente valores entre 1 e 
5mg/L. 

Sódio (Na+) 

O sódio é um elemento químico quase sempre presente nas águas subterrâneas. Seus 
principais minerais fonte (feldspatos plagioclásios) são pouco resistentes aos processos 
intempéricos, principalmente os químicos. Os sais formados nestes processos são muito 
solúveis. Nas águas subterrâneas o teor de sódio varia entre 0,1 e 100mg/L, sendo que há um 
enriquecimento gradativo deste metal a partir das zonas de recarga. A quantidade de sódio 
presente na água é um elemento limitante de seu uso na agricultura. Em aqüíferos litorâneos, 
a presença de sódio na água poderá estar relacionada à intrusão da água do mar. Segundo a 
OMS, o valor máximo recomendável de sódio na água potável é 200mg/L 

  

Bário (Ba) 

O Bário é um elemento raro nas águas naturais, em teores de 0,0007 a 0,9 mg/L. As 
principais fontes naturais são: Intemperismo e erosão de depósitos naturais, normalmente 
veios, onde ocorre na forma de barita (Ba SO4), ou feldspatos ricos em Ba. Entre as 
atividades humanas que introduzem bário no meio ambiente, podemos citar: Perfuração de 
poços, onde é empregado em lamas de perfuração; produção de pigmentos, fogos de 
artifício, vidros e defensivos agrícolas. Pela resolução 20 do CONAMA, o limite permitido 
de Ba em águas de abastecimento, é de 1,0 mg/L. É um elemento muito tóxico acima deste 
teor. Sua ingestão provoca elevação da pressão sanguínea, por vasoconstrição e bloqueio do 
sistema nervoso. 

Cádmio (Cd) 

Normalmente está presente nas águas naturais em pequenas concentrações, geralmente 
inferiores a 0,001 mg/L. As principais fontes humanas de liberação de cádmio são: 
Combustíveis fósseis, pigmentos, baterias, soldas, equipamentos eletrônicos, lubrificantes, 
acessórios fotográficos, defensivos químicos, corrosão de tubos galvanizados e refinarias de 
minérios. É um metal de elevado potencial tóxico, que se acumula em organismos aquáticos, 



o que possibilita sua entrada na cadeia alimentar, podendo chegar ao homem. Sua ingestão 
provoca disfunção renal, hipertensão, arterosclerose, inibição no crescimento, doenças 
crônicas em idosos e câncer. Segundo a Resolução 20 do CONAMA, o teor máximo 
permitido é 0,001mg/L. 

Chumbo (Pb) 

Apesar de não ser um elemento comum nas águas naturais, o chumbo tem sido responsável 
por sérios problemas de intoxicação, devido ao fato de que é introduzido facilmente no meio 
ambiente a partir de uma série de processos e produtos humanos, tais como: encamentos e 
soldas, plásticos, tintas, pigmentos, metalurgia. Em países em que o chumbo tetraetila é 
adicionado à gasolina, esta é uma das principais fontes de poluição por este elemento. No 
Brasil, seu uso na gasolina foi substituído por álcool etílico. Recentemente a imprensa 
noticiou a presença de chumbo na água de abastencimento do bairro de Copacabana, oriundo 
de antigos encanamentos de chumbo.  

É um metal que tem efeito cumulativo no organismo, provocando uma doença crônica 
chamada saturnismo, hoje mais comum em trabalhadores que estão muito expostos à 
contaminação. No passado a taxa de intoxicação era muito elevada devido ao uso de canecas 
e vasilhames de chumbo. Os efeitos da intoxicação por chumbo são: tontura, irritabilidade, 
dor de cabeça, perda de memória. A intoxicação aguda caracteriza-se pela sede intensa, 
sabor metálico na boca, inflamação gastro-intestinal, vômitos e diarréias. Em crianças, o 
chumbo provoca retardamento físico e mental, perda da concentração e diminuição da 
capacidade cognitiva. Em adultos são comuns problemas nos rins e aumento da pressão 
arterial. 

Análises realizadas em amostras de cabelo de Beethoven, o grande compositor alemão, 
detectaram chumbo em níveis 60 vezes superiores ao comum. Alguns pesquisadores 
acreditam que uma intoxicação aguda por chumbo pode explicar muitas das dores que 
Beethoven sentia e do seu comportamento irritadiço e solitário. 

No sul do Estado de São Paulo e norte do Estado do Paraná, na região do Vale do Rio 
Ribeira, foi detectada intoxicação, em larga escala, da população e dos animais aquáticos. A 
poluição é proveniente de rejeitos da mineração de chumbo, ouro e prata, que ali existiu até 
1996. As áreas onde estão os rejeitos foram adquiridas pela empresa CBA, que ali pretende 
construir uma barragem. O problema de saúde pública na região já se configura como sério e 
poderá piorar se a CBA não tomar as medidas necessárias, antes de construir a represa. 

Segundo a Resolução 20 do CONAMA, o teor máximo de chumbo na água de 
abastecimento deve ser 0,05 mg/L. 

 

 



Cobre (Cu) 

O cobre é um elemento que ocorre, em geral, em baixas concentrações na água subterrânea, 
devido sua pequena solubilidade. Nas águas superficiais são, normalmente, bem menores 
que 0,020 mg/L e nas águas subterrâneas é inferior a 1µg/L. A injestão de altas doses pode 
acarretar, no homem, irritação e corrosão da mucosa, problemas hepáticos, renais, irritação 
do sistema nervoso e depressão. Os portadores da Doença de Wilson podem ser seriamente 
afetados pela presença de cobre na água. As atividades humanas responsáveis pela 
introdução de cobre na água são: corrosão de tubos de cobre e de latão por águas ácidas, 
algicidas, fungicidas usados na preservação da madeira e indústria de mineração, fundição, 
galvanoplastia e refino. Segundo a Resolução 20 do CONAMA, o teor máximo permitido 
em águas de abastecimento público é 0,5 mg/L. Para os portadores da Doença de Wilson, 
este teor tem substancialmente menor, porque eles não conseguem eliminar o cobre do 
organismo, que tem, pois, um efeito cumulativo nestes pacientes.  

Observação: No capítulo "FAQ" há mais sobre Doença de Wilson. 

Níquel (Ni) 

O teor de níquel nas águas está ao redor de o,1 mg/L. Concentrações superiores a 11,0 mg/L 
podem ser encontradas em áreas de mineração. As principais fontes antropomórficas de 
níquel são: queima de combustíveis fósseis, fundição e ligas, galvanoplastia. No ser humano, 
altas doses levam à intoxicação, afetando nervos, coração e sistema respiratório. Pode causar 
dermatites em pessoas sensíveis. Segundo a Resolução 20 do CONAMA, o teor máximo 
permitido em águas de abastecimento é 0,025 mg/L. 

 

ÁGUAS MINERAISÁGUAS MINERAISÁGUAS MINERAISÁGUAS MINERAIS 

Águas minerais são aquelas que por sua composição química ou características físico-
químicas são consideradas benéficas à saúde. A rigor, toda água natural, por mais pura que 
seja, tem um certo conteúdo de sais. As águas subterrâneas são especialmente enriquecidas 
em sais retirados das rochas e sedimentos por onde percolaram muito vagarosamente. 

Durante muito tempo acreditou-se que as águas minerais tinham uma origem diferente da 
água subterrânea. Sabe-se hoje, contudo, que ambas têm a mesma origem: são águas de 
superfície que se infiltraram no subsolo. As águas minerais são aquelas que conseguiram 
atingir profundidades maiores e que, por isto, se enriqueceram em sais, adquirindo novas 
características físico-químicas, como, por exemplo, pH mais alcalino e temperatura maior. 

Para que a água atinja grandes profundidades é necessário que encontre descontinuidades 
nas rochas, como fraturamentos e falhas geológicas. Sua temperatura será tanto maior quanto 
maior for a profundidade, devido ao gradiente geotérmico local. Seu conteúdo em sais 



guarda uma relação direta com o calor, pois a capacidade de dissolver minerais e incorporar 
solutos aumenta com a temperatura. 

Admite-se que uma parte muito pequena das águas minerais sejam provenientes de 
atividades magmáticas na crosta terrestre. Isto ocorre nas áreas com atividade vulcânica 
atual ou recente. 

No Brasil, a maior parte das ocorrências de águas mineralizadas se dá na forma de fontes 
naturais. 

Hoje, com o avanço da tecnologia de perfuração de poços profundos, pode-se prever que 
esta passará a ser a forma predominante de captação. As vantagens da captação através de 
poços são muitas: Produção segundo a demanda; controle mais barato e efetivo da qualidade 
bacteriológica da água; captação mais profunda e longe da influência das águas rasas, mais 
recentes e menos mineralizadas. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS MINERAIS NATURAIS 

Segundo o Código de Águas do Brasil (decreto-lei 7.841, de 8/08/45), em seu artigo 1°, 
águas minerais naturais "são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes 
artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-
químicas distintas das  águas comuns, com características que lhes confiram uma ação 
medicamentosa". 

Neste código as  águas minerais naturais são classificadas segundo suas características 
permanentes e segundo as características inerentes às fontes. 

1- CARACTERÍSTICAS PERMANENTES 

Quanto à composição química, as  águas minerais naturais são assim classificadas: 

I- Oligominerais: aquelas que contêm diversos tipos de sais, todos em baixa concentração. 

II- Radíferas: quando contêm substâncias radioativas dissolvidas, que lhes atribuam 
radioatividade permanente. 

III- Alcalina-bicarbonatadas: as que contêm, por litro, uma quantidade de compostos 
alcalinos equivalentes a, no mínimo, a 0,200g de bicarbonato de sódio. 

IV- Alcalino-terrosas: as que contêm, por litro, uma quantidade de alcalinos terrosos 
equivalentes a, no mínimo, 0,120g de carbonato de cálcio, distinguindo-se: 



IVa- Alcalino-terrosas cálcicas: as que contêm, por litro, no mínimo, 0,048g de cátion Ca, 
sob a forma de bicarbonato de cálcio. 

IV.b- Alcalino-terrosas magnesianas: as que contêm, por litro, no mínimo, 0,030g de cátion 
Mg, sob a forma de bicarbonato de magnésio. 

V- Sulfatadas: as que contêm, por litro, no mínimo, 0,100g do ânion SO4, combinado aos 
cátion Na, K e Mg. 

VI- Sulfurosas: as que contêm, no mínimo, 0,001g do ânion S. 

VII-Nitratadas: as que contêm, por litro, no mínimo, 0,100g de ânion NO3 de origem 
mineral. 

VIII- Cloretadas: as que contêm, por litro, no mínimo, 0,500g de NaCl. 

IX- Ferruginosas: as que contêm, por litro, no mínimo. 0,005g de cátion Fe. 

X- Radioativas: as que contêm radônio em dissolução, obedecendo aos seguintes limites: 

Xa- Fracamente Radioativas: as que apresentam, no mínimo, um teor em radônio 
compreendido entre 5 e 10 unidades Mache, por litro, a 20°C e 760mm de Hg de pressão; 

Xb- Radioativas: as que apresentam um teor em radônio compreendido entre 10 e 50 
unidades Mache por litro, a 20° C e 760mm de Hg de pressão; 

Xc- Fortemente Radioativas: as que possuírem um teor em radônio superior a 50 unidades 
Mache, por litro, a 20°C e 760mm de Hg de pressão. 

XI- Toriativas: as que possuem, por litro, no mínimo, um teor em torônio em dissolução 
equivalente, em unidades eletrostáticas, a 2 unidades Mache. 

XII- Carbogasosas: as que contêm, por litro, 200ml de gás carbônico livre dissolvido, a 20°C 
e 760mm de Hg de pressão. 

2-CARACTERÍSTICAS DAS FONTES: 

As fontes de  água mineral são classificadas segundo os gases presentes e segundo a 
temperatura: 

2.1- Quanto aos gases: 

I- Fontes radioativas: 



Ia- Fracamente Radioativas: as que apresentam, no mínimo, uma vazão gasosa de 1 litro por 
minuto com um teor em radônio compreendido entre 5 e 10 unidades Mache, por litro de gás 
espontâneo, a 20°C e 760mm de Hg de pressão; 

Ib- Radioativas: as que apresentam, no mínimo, uma vazão gasosa de 1 litro por minuto, 
com um teor compreendido entre 10 e 50 unidades Mache, por litro de gás espontâneo, a 
20°C e 760mm de Hg de pressão; 

Ic- Fortemente Radioativas: as que apresentam, no mínimo, uma vazão gasosa de 1 litro por 
minuto, com teor em radônio superior a 50 unidades Mache, por litro de gás espontâneo, a 
20°C e 760mm de Hg de pressão. 

II- Fontes Toriativas: as que apresentam, no mínimo, uma vazão gasosa de 1 litro por 
minuto, com um teor em torônio, na fonte, equivalente, em unidades eletrostáticas, a 2 
unidades Mache por litro. 

III- Fontes Sulfurosas: as que possuírem, na fonte, desprendimento definido de gás 
sulfídrico. 

2.2- Quanto à temperatura: 

I- Fontes frias: quando sua temperatura for inferior a 25°C; 

II- Fontes hipotermais: quando sua temperatura estiver compreendida entre 25 e 33°C; 

III- Fontes mesotermais: quando sua temperatura estiver compreendida entre 33 e 36°C; 

IV- Fontes isotermais: quando sua temperatura estiver compreendida entre 36 e 38°C. 

  

PANORAMA ECONÔMICO DAS ÁGUAS MINERAIS O BRASIL 

O mercado brasileiro de águas minerais naturais tem mantido um crescimento contínuo nos 
últimos cinco anos. A produção passou de 1,552 bilhão de litros em 1995 para 3,005 bilhões 
em 1999. 

O consumo per/capita dos brasileiros passou de 15,13 litros/ano em 98 para 17,67 litros/ano 
em 99. Era de 9,8 litros/ano em 1995. A principal forma de comercialização é através de 
garrafões de 20 litros, distribuídos em empresas e residências, que são responsáveis por 
quase 60% do consumo nacional. 

Em 1999 o Brasil importou quase 1,4 milhão de litros, correspondentes a US$ 472 mil, 
procedentes da França (67%), Itália, Trinidad-Tobago, Portugal e Reino Unido. Vale 



observar, no entanto, que o volume importado em 99 corresponde a apenas 1/3 das 
importações de 98, que somaram 4,16 milhões de litros. 

Em contrapartida, as exportações também caíram, de 962 mil litros em 98 para 779 mil litros 
no ano passado, que renderam ao país US$ 150 mil. Os compradores foram Paraguai (63%), 
Bolívia e Uruguai. 

A produção e o consumo per capita em 1999 em outros países foram: Estados Unidos, 11 
bilhões de litros (consumo per capita/ano de 42,I litros); México, 10,5 bilhões de litros; 
Itália, 7,8 bilhões (143 litros/ano per capita); Suíça, 7,6 bilhões 84,2 litros per capita); 
Espanha, 6,1 bilhões (99,6 litros per capita). Outros grandes consumidores são: França, com 
117,3 litros/ano per capita; Alemanha, 98,5 litros; Áustria, 71,8; Portugal, 63,9; e Grécia, 
36,8 litros/ano. 

 

USO DA ÁGUA SUBTERRÂUSO DA ÁGUA SUBTERRÂUSO DA ÁGUA SUBTERRÂUSO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NA AGRICULTURANEA NA AGRICULTURANEA NA AGRICULTURANEA NA AGRICULTURA 

  

O uso da água subterrânea na agricultura é norteado pelos seguintes fatores, que são, de certa 
forma, relacionados entre si: 

I- a proporção de sódio com referência ao cálcio e ao magnésio, 

II- salinidade total da água, 

III- a permeabilidade do solo, 

IV- a pluviometria da área, 

V- a tolerância do cultivar à salinidade. 

  

I- Relação de adsorção de sódio 

 

O sódio presente na água de irrigação pode ser adsorvido pelas argilas levando ao seu 
endurecimento e impermeabilização. A quantidade de sódio prejudicial é estabelecida em 
função dos teores conjuntos de Cálcio e Magnésio, pois estes elementos agem no sentido de 
deslocar o sódio contido no solo, no processo conhecido como troca catiônica.A relação 
abaixo, desenvolvida pelo Departamento de Agricultura Norte-americano, é usada para 
determinar o grau de adsorção de sódio pelo solo. 



  

Nesta equação os constituintes são expressos em miliequivalentes por litro. SAR é uma 
expressão inglesa que significa: Sodium Adsortion Ratio, ou Razão de Adsorção de Sódio. 
Este Departamento propõe a seguinte classificação de risco para as águas: 

SAR: <10 = risco baixo; 10 a 18 = risco médio; 18 a 26 = risco forte e >26 = risco muito 
forte. 

Esta relação, apesar de importante, não expressa toda a realidade sobre os possíveis 
prejuízos causados ao solo, pois águas com alto conteúdo de sais, são prejudiciais, mesmo 
que a relação SAR seja baixa. 

Obs 1 : Miliequivalente por litro (meq/L) é calculado dividindo - se o peso do constituinte 
em mg/L pelo seu peso equivalente. 

Obs 2 :Peso equivalente é calculado dividindo - se o peso molecular do constituinte pela sua 
valência. 

Obs 3 :Transformar os teores dos constituintes de uma água de ppm (mg/L) para meq/L tem 
as seguintes vantagens: 

1- Permite conferir a exatidão da análise, através do balanço iônico. O peso total de cátions 
deve igualar o total de ânions, ambos em meq/L. 

2- Permite saber quais sais formam os íons detectados na análise 

 II- Quanto à salinidade da água 

O principio básico para se evitar a salinização de um solo é manter o equilíbrio entre a 
quantidade de sais que é fornecida ao solo, através da irrigação, com a quantidade de sais 
que é retirada através da drenagem. Em climas áridos, ou muito ventilados, a evaporação da 
água enriquece o solo com os solutos, potencializando o perigo da salinização. Da mesma 
forma, como veremos mais à frente, solos pouco permeáveis tendem a concentrar sais. 

Independente da relação de adsorção de sódio, o teor absoluto de sais de uma água é um 
fator limitante de seu uso na agricultura, em que pese a grande variação de tolerância a sais 
por parte da vegetação. A salinidade total da água age tanto sobre o solo como sobre as 
plantas, interferindo em seu processo osmótico. Alguns constituintes isolados, como o Boro, 
são tóxicos, mesmo em pequenos teores. O Departamento de Agricultura Norte-americano 
desenvolveu o diagrama abaixo, que estabelece o risco devido à salinidade, em função, 
basicamente, de dois fatores: o índice SAR e o teor total de sais da água, estimado a partir de 
sua condutividade elétrica. 

As seguintes classes de risco podem ser visualizadas no diagrama abaixo: 



Baixo: Não há perigo de salinização do solo, a menos que a permeabilidade seja muito baixa 
(solos argilosos). 

Médio: Para evitar a salinização os solos necessitam de drenagem moderada. 

Alto: O solo necessita boa drenagem. 

Muito Alto: inútil, a menos que o solo tenha uma drenagem ótima. 

Excepcionalmente alto: só utilizáveis em solo com excelente drenagem e para vegetais com 
ótima tolerância a sais, como as palmeiras. 

III- Quanto à permeabilidade do solo 

Solos bem drenados permitem a maior lixiviação dos sais, retardando sua salinização. A 
contrapartida, é que estes sais são levados para as camadas mais profundas, indo acabar nas 
águas subterrâneas, onde podem se concentrar em níveis bem elevados. Em solos mal 
drenados os sais tendem a se concentrar nas camadas superiores, ou até mesmo na superfície 
do terreno, onde se precipitam pela evaporação da água. 

IV- Índice pluviométrico 

A quantidade de chuva na área age no sentido de diluir os sais e permitir, caso seja um solo 
bem drenado, sua lixiviação. Em terrenos impermeáveis a água da drenagem superficial 
levará os sais para a bacia hidrográfica. 

V- Tolerância das plantas aos sais 

A tolerância dos vegetais à salinidade é extremamente variável, havendo desde os que são 
absolutamente intolerantes, mesmo a pequenos teores, até vegetais que se desenvolvem bem 
em ambientes altamente salinizados, como as palmeiras. Pesquisa realizada em Petrolina, 
pela EMBRAPA, mostram a viabilidade no uso de vegetais muito tolerantes a sais em 
processos de dessalinização de solos. Tem-se usado para isto a Atriplex nummularia (erva-
sal), forrageira originária da Austrália, com alto teor de proteínas e que tem se mostrado 
capaz de retirar até 1.200 quilos de sal por hectare, a cada ano. 

VII- Boro  

O Boro apesar de não ser um constituinte comum nas águas subterrâneas, que possuem 
teores abaixo de 0,1mg/L, precisa ser levado em consideração quando se trata de água para 
agricultura, pois em concentrações superiores a 1,0mg/L é tóxico às plantas.  
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