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RESUMO 

 

 

HIDROGEOQUÍMICA DO FLUORETO EM PORÇÃO DA ZONA DE 

AFLORAMENTOS DO SISTEMA AQUÍFERO GUARANI NA REGIÃO CENTRAL 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

AUTOR: Thiago Boeno Patricio Luiz 

ORIENTADOR: José Luiz Silvério da Silva 

 

 

Este trabalho investigou o comportamento hidrogeoquímico de águas subterrâneas com 

anomalias de fluoreto (F-) e sua associação com tipos hidroquímicos em uma porção da Zona 

de Afloramentos (ZA) do Sistema Aquífero Guarani (SAG). A área piloto selecionada para a 

pesquisa compreendeu os municípios de Restinga Seca, Agudo, Paraíso do Sul e Novo Cabrais, 

em uma área de aproximadamente 2.034 km², localizada na região da Depressão Central do 

Estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. A partir da compilação e da coleta de dados 

hidroquímicos, o estudo apresenta uma abordagem que utiliza a integração de análises 

geoestatísticas e geoquímicas, objetivando a identificação e a quantificação de fenômenos que 

possam estar interferindo no quimismo da água subterrânea. Nesse contexto, realizou-se o 

modelamento hidrogeoquímico por intermédio do código de modelagem PHREEQC 3.3.5, 

buscando-se indícios de saturação mineral e sua relação com a força iônica. Assim, foi possível 

observar que as ocorrências de anomalias de fluoreto nos municípios da área de estudo são 

altamente salinizadas (devido aos aumentos das concentrações de sódio, cloreto e sulfato). A 

classificação hidroquímica teve predominância de águas cloretadas sódicas seguidas de 

sulfatadas sódicas e bicarbonatadas sulfatadas cloretadas sódicas. Os parâmetros boro e bromo 

total, avaliados por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado 

(ICP-OES), apresentaram teores significativos, sendo que o boro mostrou correlação estatística 

positiva com o fluoreto. A análise de fluxo subterrâneo aliado ao traçado de lineamentos 

morfoestruturais, permitiu avaliar a ocorrência de grandes blocos tectônicos formados pelos 

rios Vacacaí, Vacacaí-Mirim e Jacuí, possuindo um controle tectônico rígido com lineamentos 

predominantes segundo as direções N-60-70-E e N-20-50-O. Os resultados foram analisados 

pelas principais direções de lineamento e de fluxo, o que permitiu determinar características de 

dissolução mineral de rochas carbonáticas até a sua saturação, onde posteriormente precipitam 

no meio subterrâneo onde a água é mais salinizada. Os haletos halita e silvita mostraram 

tendências de dissolução ao longo dos transectos traçados, indo em direção ao equilíbrio 

mineral. O mineral fluorita, por sua vez, apresentou subsaturação com tendências ao equilíbrio 

e, possivelmente, precipitação nas águas mais salinizadas. A metodologia aplicada permitiu 

extrair informações para uma melhor compreensão da dinâmica hidrogeoquímica de águas 

salinizadas e suas interações água/rocha em porção da ZA do SAG, constituindo, assim, como 

um material de apoio à pesquisa de ocorrência de anomalias de fluoreto em águas subterrâneas 

e para práticas de gerenciamento desse importante sistema aquífero. 

 

  

Palavras-chave: Fluoreto anômalo. Modelagem hidrogeoquímica. Sistema Aquífero Guarani. 

Zona de Afloramentos. 



ABSTRACT 

 

 

HYDROGEOCHEMISTRY OF FLUORIDE IN GUARANI AQUIFER SYSTEM 

OUTCROP ZONE PORTION IN CENTRAL REGION OF RIO GRANDE DO SUL 

STATE 

 

 

AUTHOR: Thiago Boeno Patricio Luiz 

ADVISOR: José Luiz Silvério da Silva 

 

 

This work investigated the hydrogeochemical behavior of groundwater with fluoride  (F-) 

anomalies and its association with hydrochemical types in a portion of the Outcrop Zone (OZ) 

of the Guarani Aquifer System (GAS). The selected area for the research comprised the 

Restinga Seca, Agudo, Paraíso do Sul and Novo Cabrais municipalities, in an area of 

approximately 2,034 km², located in the Central Depression of the Rio Grande do Sul State, 

southern of Brazil. From the compilation and collect of hydrochemical data, the study presents 

an approach that uses the integration of geostatistical and geochemical analyzes, aiming at the 

identification and quantification of phenomena that may be interfering in the groundwater 

chemistry. In this context, hydrogeochemical modeling was performed using the PHREEQC 

3.3.5 modeling code, looking for signs of mineral saturation and its relation with the ionic 

strength. Thus, it was observed that the occurrences of fluoride anomalies in the municipalities 

of the study area are highly salinized (due to increases in sodium, chloride and sulfate 

concentrations). The hydrochemical classification has predominance of sodium chlorate waters 

followed by sodium sulphates and bicarbonated sulphate sodium chlorate. For total boron and 

bromine parameters, evaluated by inductively coupled plasma optical emission spectrometry 

(ICP-OES), significant concentrations were identified for these elements and boron showed a 

positive statistical correlation with fluoride. The analysis of groundwater flow along with the 

morphostructural tracing of lineaments allowed to evaluate the occurrence of large tectonic 

blocks formed by the Vacacaí, Vacacaí-Mirim and Jacuí rivers, with a rigid tectonic control 

with predominant lineaments according to the directions N-60-70-E and N-20-50-W.  The 

results were analyzed by the main directions of flow and lineage, which allowed to determine 

characteristics of mineral dissolution of carbonate rocks until their saturation, where they can 

be precipitating in the underground environment where the water is more salinized. The halite 

and silvite halides showed dissolution tendencies along the traced transects, towards the mineral 

equilibrium. The fluorite mineral, in turn, presented subsaturation with tendencies to mineral 

equilibrium, and possibly, precipitation in the most salinized waters. The applied methodology 

allowed to extract information for a better understanding of the hydrogeochemical dynamics of 

salinized waters and their water/rock interactions in the OZ portion of the GAS, therefore, 

constituting, as a material to support the research of anomalous fluoride concentrations in 

groundwater and to practices of management of this important aquifer system. 

 

  
Keywords: Fluoride anomalous. Hydrogeochemical modeling. Guarani Aquifer System. 

Outcrop Zone. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por novas fontes de água subterrânea potável, devido à perda de qualidade dos 

mananciais superficiais, vem levantando inúmeras questões e impondo uma série de desafios 

para os hidrólogos e hidrogeólogos ao redor do mundo. Se por um lado esgotam-se cada vez 

mais esses recursos, muitas vezes de forma insustentável, por outro aumenta-se o nível de 

conhecimento das águas subterrâneas. Na medida em que mais poços são monitorados e mais 

análises químicas são feitas, permite-se aprofundar de forma mais detalhada os estudos no 

sistema hidrogeológico em distintas escalas. 

Diversos problemas envolvendo usos de águas subterrâneas com altas concentrações de 

fluoreto (F-) têm sido diagnosticados no Sistema Aquífero Guarani (SAG). Sabe-se que esses 

teores anômalos são captados em diversas regiões e não se restringem a zonas preferenciais. 

Para o consumo humano, o VMP de fluoreto segundo Portaria do Ministério da Saúde (MS) n° 

2914/2011 (BRASIL, 2011) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 1,5 mg/L (WHO, 

2011). A ingestão de águas com concentrações acima desse valor pode resultar no 

desenvolvimento da fluorose dentária e, em casos mais graves, a fluorose esquelética ou 

osteofluorose, que danifica os ossos e as articulações do corpo humano, podendo levar a 

inúmeras complicações e até a morte.  

Além disso, a utilização de águas com concentrações elevadas de fluoreto é considerada 

tóxica para os vegetais. De acordo com a resolução n° 396 do Conselho Nacional do meio 

Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2008), que dispõe sobre as diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas, admite-se um VMP de até 1,0 mg/L para o uso na 

irrigação e de 2,0 mg/L para dessedentação animal. 

A presença de fluoreto em águas subterrâneas geralmente está associada ao 

enriquecimento por origem natural (geogênico), onde as formações geológicas condicionam as 

reações químicas de associação dos diversos íons do meio subterrâneo. No entanto, a gênese 

destes teores anômalos de F- não são consenso entre os pesquisadores e são relatadas diferentes 

associações iônicas entre os parâmetros hidroquímicos, o que sugere a possibilidade da 

ocorrência de distintas formas de interação e enriquecimento mineralógico, catiônico e/ou 

aniônico. Esse estudo objetiva investigar as concentrações de fluoreto e suas relações com os 

íons maiores em águas subterrâneas em uma parcela da Zona de Afloramentos (ZA) do SAG 

entre os municípios de Restinga Seca, Agudo, Paraíso do Sul e Novo Cabrais, na Depressão 

Central do Estado do Rio Grande do Sul (RS). Sabe-se de ocorrências nesses municípios através 

de informações oriundas de captações efetuadas pela Secretaria de Obras Públicas e 
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Saneamento por meio do Programa de Açudes e Poços (PAP/SOPS) da Companhia Rio-

Grandense de Saneamento (CORSAN). 

Deste modo, a partir de observações de dados pré-existentes sobre concentrações 

anômalas de fluoreto associadas a informações de trabalhos anteriores desenvolvidos no SAG, 

percebe-se a existência de lacunas de falta de informação hidroquímica completa de água 

subterrânea, o que muitas vezes leva a considerações generalistas dos modelos conceituais 

propostos. Diante disso, procura-se investigar o comportamento hidrogeoquímico na Zona de 

Afloramentos, avaliando-se a correlação entre concentrações anômalas de fluoreto e 

concentrações dos demais íons. 

Neste contexto, realizar estudos de reconhecimento hidroquímico são importantes pois 

oferecem informações em maior detalhe para auxiliar na interpretação da dinâmica dos 

aquíferos. Assim, estudos dos ambientes subterrâneos são importantes, pois oferecem 

informações sobre os elementos químicos dissolvidos na água, construindo as bases para uma 

interpretação mais precisa da hidroquímica do SAG, o que contribui para gerar conhecimento 

sobre os sistemas aquíferos e, consequentemente, subsidiar programas conservacionistas e 

políticas públicas que atendam às necessidades de preservação dos recursos hídricos 

subterrâneos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Investigar as concentrações anômalas de fluoreto em captações de águas subterrâneas 

em uma parcela da Zona de Afloramentos do Sistema Aquífero Guarani e suas relações 

hidrogeoquímicas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a)  compilar dados hidroquímicos oriundos de diferentes bancos de dados com 

anomalias de fluoreto em captações de águas subterrâneas na área de estudo; 

b) ampliar o nível de informação hidroquímica completa dos íons maiores, bem como 

dos elementos alumínio, boro, bromo e ferro; 

c) avaliar e discutir as correlações entre os parâmetros hidroquímicos; 

d) investigar a evolução da composição hidroquímica das águas subterrâneas ao longo 

do fluxo subterrâneo; 

e) avaliar os processos hidrogeoquímicos de saturação e subsaturação mineral nas águas 

subterrâneas; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente referencial teórico foi elaborado com o intuito de englobar o conhecimento 

básico necessário utilizado nos estudos de cunho hidrogeoquímico. Sendo assim, tendo em vista 

que o trabalho se concentra nos estudos de concentrações de fluoreto em águas subterrâneas, 

optou-se por dividir esse capítulo em 5 partes. Em um primeiro momento são abordados os 

aspectos de uso e qualidade dos recursos hídricos subterrâneos e a distribuição do flúor no 

ambiente. Em segundo momento, são apresentados estudos a nível de pesquisa, introduzindo o 

contexto de casos de ocorrências de anomalias de fluoreto em águas subterrâneas no mundo e 

no Brasil, demonstrando os diferentes pontos de vista sobre o tema. Em seguida destaca-se o 

quadro de conhecimento atual do SAG, seus aspectos geológicos e zonas de gestão. Por fim, 

apresenta-se o background químico utilizado como base para essa investigação, enfatizando-se 

os aspectos hidroquímicos e geoquímicos da pesquisa e ainda sua relação com o fluoreto. 

 

2.1 USOS E QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

Atualmente, sabe-se que de toda água doce existente no planeta, a maior parte encontra-

se nas geleiras e nos polos dos extremos do globo, totalizando cerca de 84% do volume total 

segundo L’vovich (1979, apud HEATH, 1983). Do restante, a maior parte encontra-se no 

ambiente subterrâneo (cerca de 14%), onde, muitas vezes, são armazenadas ao longo de muitos 

anos.  

No Brasil, diversas cidades são abastecidas com águas subterrâneas para o seu consumo, 

onde o abastecimento humano e a dessedentação de animais são considerados prioritários 

segundo a lei nº 9.433/97 (BRASIL, 1997). A referida lei, promulgou a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos (PNRH), estabelecendo um formato descentralizado e participativo de 

gestão das águas, tendo como base a bacia hidrográfica e incluindo os múltiplos usos da água. 

A PNRH pautou uma nova relação de gestão tendo como base a participação social e o conceito 

de que a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico. Dessa forma, a PNRH buscou a priorização do interesse coletivo em detrimento do 

particular, estipulando prioridades para os usos das águas.  

No Estado do Rio Grande do Sul, ao considerar os sistemas de distribuição pública de 

água de cada município, o uso de águas subterrâneas é superior ao uso de mananciais 

superficiais. De todos os 496 municípios do Estado, cerca de 286 são abastecidos 

exclusivamente por águas subterrâneas e cerca de 134 por mananciais de superfície. Os demais 
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municípios são abastecidos de forma mista, através de fontes superficiais e subterrâneas. (ANA, 

2010). 

Contudo, a disponibilidade de água para determinado tipo de uso depende 

fundamentalmente do seu estado físico-químico, já que existem, localmente, flutuações dos 

parâmetros que determinam sua qualidade. Os aspectos qualitativos das águas são determinados 

principalmente pelas características das espécies químicas dissolvidas e em suspensão, que 

nada mais são do que reflexos do ambiente as quais estão submetidas. No meio subterrâneo, as 

águas circulam através de poros ou fissuras em diversos tipos de solos/rochas. Esses apresentam 

distintas composições de minerais em equilíbrio, os quais podem ser alteradas por ações 

humanas ou de intemperismo (físico-químico e/ou biológico). Destaca-se que Rebouças et al., 

(2002) citam que os aquíferos são filtros naturais que podem causar a depuração de substâncias 

químicas em processos de longa duração, o qual pode-se associar a origens biogeoquímicas. 

Esses aspectos são geralmente comparados a valores de referência, onde as concentrações de 

substâncias definem a qualidade natural da água e suas possibilidades de uso.  

No que diz respeito a valores de referência, a captação de água para o consumo humano 

é frequentemente a mais restritiva, visto que são necessários muitas pesquisas e conhecimentos 

acumulados de longo prazo sobre a ação dos constituintes físico-químicos e radiogênicos no 

organismo humano. Nesse aspecto, destaca-se os trabalhos realizados pela OMS que produz há 

bastante tempo estudos sobre a qualidade da água e a saúde humana, sendo usados como base 

para a regulamentação e definição de normas e diretrizes em países de todo o mundo. Para o 

parâmetro fluoreto, o VMP publicados no Guidelines for Drinking-water Quality determinam 

o teto de 1,5 mg/L baseado em pesquisa e tratamento estatístico de incidência de doenças 

ocasionadas por esse elemento. 

Em nível nacional, a água destinada ao consumo humano e proveniente de sistema de 

abastecimento está sujeita a portaria do MS n°2914/2011 (BRASIL, 2011). Essa portaria foi 

baseada fortemente pelas diretrizes da OMS revogando a antiga portaria nº 518/2004 (BRASIL, 

2004), determinando os VMP’s para diversos parâmetros físico-químicos e biológicos. A 

portaria manteve o VMP de fluoreto em águas de abastecimento público em 1,5 mg/L como um 

valor seguro para consumo humano e estabeleceu novos procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água, sendo uma norma de uso obrigatório em todo o território 

nacional. 

Levando-se em consideração somente a água subterrânea, a Resolução n° 396/2008 

(BRASIL, 2008) do CONAMA definiu classes de qualidade da água enquadrando-as com base 

nos seus usos. De acordo com a resolução, o enquadramento das águas subterrâneas é realizado 
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por aquífero ou conjunto de aquíferos onde são considerados diversos fatores, entre eles a 

caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica. Essa resolução apresenta uma lista de 

substâncias mais prováveis de serem encontradas em águas subterrâneas, apresentando padrões 

individuais para usos considerados preponderantes como o consumo humano, dessedentação 

de animais, irrigação e recreação.  

 

2.2 O FLÚOR NO AMBIENTE 

 

Dentre os elementos químicos encontrados na natureza, o flúor é o mais eletronegativo 

de todos, sendo muito reativo. Possui o número atômico (Z) igual a 9, o que lhe confere 7 

elétrons na última camada de valência, fazendo com que esse elemento busque sua estabilidade 

através do recebimento de elétrons e tenha afinidade com elementos carregados positivamente. 

Devido a seus aspectos atômicos possui solubilidade limitada e pouco contribui para a 

alcalinidade da água, pois sofre hidrólise rapidamente (SANTOS, 2008). 

Esse elemento pode ser encontrado no meio ambiente em concentrações variadas nas 

águas, ar, rochas, solos e em toda matéria biológica. Na crosta terrestre, o flúor é o 13º elemento 

em abundância relativa representando cerca de 0,06 a 0,9% do total (FAWELL et al., 2006). 

Trabalhos de Drever (1997) e de Weinstein e Davison (2004) listam as típicas concentrações 

deste elemento encontrados em diferentes tipos de terrenos geológicos. No quadro 1, está 

disposta essas concentrações segundo esses autores. 

 

Quadro 1 - Concentrações típicas do elemento flúor em rochas segundo a literatura. 

 

Rocha Concentração de Flúor (ppm) 

Drever (1997) 

Concentração de Flúor (ppm) 

Weinstein e Davison (2004) 

Granito 800 - 

Xisto 740 800 

Basalto 400 360 

Calcário 330 220 

Arenito 270 180 

 

Fonte: Drever (1997); Weinstein e Davison (2004). 
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Em sua forma mineral, ocorre principalmente na forma de fluorita (CaF2), fluorapatita 

(Ca10(PO4)6F2) e criolita (Na3AlF6) (FAWELL et al., 2006). No entanto, são relatadas na 

literatura mais de 150 associações minerais com estrutura conhecida. (STRUNZ, 1970 apud 

ALLMANN; KORITNIG, 1972). 

Concentrações de fluoreto são normalmente encontrados em águas naturais e seus 

valores elevados, geralmente, estão associadas com fontes subterrâneas sendo frequentemente 

encontradas concentrações de 0,1 mg/L até 10 mg/L. Nas águas dos oceanos, seus valores estão 

entre 0,6 a 0,7 mg/L (CUSTODIO; LLAMAS, 2001). Fawell et al. (2006), citam valores em 

torno de 1 mg/L para o ambiente marítimo e valores menores que 0,5 mg/L para rios e lagos. 

 

2.3 O ESTUDO E A OCORRÊNCIA DE ANOMALIAS DE FLUORETO EM ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS  

 

Dado a grande dispersão do elemento flúor na crosta terrestre, anomalias de fluoreto em 

águas subterrâneas podem ser encontradas em muitas partes do mundo, sendo reportados 

estudos de natureza hidrogeoquímica em periódicos de todos os continentes. Frequentemente 

são relatadas endemias de fluorose em países asiáticos, principalmente em partes da Índia e 

China, onde se concentra grande parte da população mundial. São relatadas também endemias 

na África central e na América do Sul (WHO, 2011; SILVÉRIO DA SILVA et al., 2014). 

Estudos sobre anomalias de fluoreto em águas subterrâneas buscam entender as 

complexas relações da interação entre a água e o ambiente subterrâneo, utilizando para isso 

diversas metodologias de reconhecimento aliados a conhecimentos geoquímicos. É possível 

encontrar-se na literatura especializada diferentes relações entre as variáveis hidroquímicas 

coletadas em associações com distintos tipos de aquíferos. As inferências extraídas do 

tratamento e análise dos dados hidroquímicos têm sido utilizados para criação de diferentes 

modelos conceituais para explicar a dinâmica de evolução química do fluoreto em águas 

naturais no ambiente geológico. 

Handa (1975) reportou concentrações de até 20 mg/L de fluoreto em águas subterrâneas 

da Índia, atribuindo a junção dos fatores clima e presença de minerais acessórios fluorita e/ou 

apatita. O autor chegou nessa conclusão através de cálculos termodinâmicos de saturação 

mineral, estabelecendo para a maioria das amostras a supersaturação do mineral fluorita em 

solução. Jacks et al. (1993), procuraram explicar o enriquecimento da água com fluoreto no sul 

da Índia através da troca de posições do íon hidróxido nas estruturas de minerais silicatados, 

tais como biotita e horneblenda. 
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Fuhong e Shuqin (1988) relataram a distribuição e a formação de águas subterrâneas 

com teores anômalos de fluoreto em aquíferos rasos em algumas áreas áridas e semi-áridas da 

China. Os autores atribuíram fatores climáticos regionais e condições físico-químicos do solo 

como preponderantes para a evolução das concentrações de fluoreto na água subterrânea. Guo 

et al. (2007) ao analisarem 59 análises químicas de amostras de águas subterrâneas com teores 

anômalos de fluoreto do norte da China, chegaram a boas correlações com bicarbonato e sódio. 

Inferiram que o ambiente alcalino aos quais a água estava submetida favoreciam o 

enriquecimento de fluoreto em troca dos hidróxidos, utilizando modelagem geoquímica inversa 

em softwares de codificação para sustentar essa hipótese. Foi estimado, no ano de 1986, com 

base em cálculos estatísticos, que cerca de 50 milhões de chineses consumiam águas fora dos 

padrões de potabilidade para o parâmetro fluoreto. (QIFU 1986 apud FUHONG; SHUQIN, 

1988). 

Kim e Jeong (2005) vincularam a presença de fluoreto nas águas subterrâneas da Coréia 

do Sul devido a fatores relacionados a química da rocha, idade das águas, profundidade e 

estrutura geológica, principalmente em aquíferos associados a granitos e rochas metamórficas 

do embasamento. Chae et al. (2007) ressaltaram a natureza das rochas, a ocorrência de minerais 

com flúor e o grau de interação água/rocha como preponderantes. 

Coetsiers et al. (2008) correlacionaram altos teores de fluoreto em águas subterrâneas 

no Quênia com o aumento da concentração de sódio e do pH e, ainda, com a redução dos teores 

de cálcio. Interpretaram que o intemperismo das rochas ígneas alcalinas ricas em sódio 

provocam um aumento do pH da água, resultando em aumento da concentração de bicarbonato 

e carbonato por dissolução de gás carbônico. As águas subterrâneas tornavam-se supersaturadas 

em relação a calcita, causando sua precipitação. Para sustentar o modelo, basearam-se em 

reações químicas utilizando software de modelagem hidrogeoquímico. 

Na Europa são relatadas anomalias de fluoreto em países como Alemanha e Espanha. 

Queste et al. (2001), ao investigarem casos de fluorose na região de Münster, no norte da 

Alemanha, detectaram altas concentrações de boro e fluoreto em poços de áreas rurais. 

Hardisson et al. (2001) pesquisaram os níveis de fluoreto em águas para consumo na Espanha, 

encontrando valores de até 4,59 mg/L. 

Os estudos de Fawell et al. (2006), executados para a OMS, citam a ocorrência dos 

chamados cinturões de ocorrência de anomalias de fluoreto. Os maiores e mais conhecidos são 

na África, estendendo-se do Leste Africano em direção a Malawi, na região de falhas tectônicas 

do Rift Valley. Na Ásia, outro cinturão se estende da Turquia através do Iraque, Irã, Afeganistão, 
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Índia, norte da Tailândia e China. Citam também cinturões semelhantes nas Américas e no 

Japão.  

Nas Américas, assim como no resto globo, são encontradas anomalias de fluoreto em 

diversas partes, associados a aquíferos e condições distintas. Hem (1985) cita que concentrações 

de fluoreto superiores a 1,0 mg/L foram encontradas em muitos lugares dos Estados Unidos da 

América em uma grande variedade de terrenos geológicos. 

No México, Carrillo-Rivera et al. (1996) e Carrillo-Rivera et al. (2002) investigaram o 

comportamento de certos elementos químicos em águas subterrâneas de aquíferos fissurais na 

região de San Luis Potosí, constatando fortes correlações entre fluoreto, sódio, temperatura e 

condutividade elétrica da água. De fato, Hem (1985) já citava associações de fluoreto e águas 

sódicas para valores superiores a 1 mg/L de fluoreto em águas com maior salinidade. 

Ainda em nível internacional, muitos casos de anomalias de fluoreto em águas 

subterrâneas têm sido encontrados em diversas regiões da Argentina, destacando-se trabalhos 

de Gomez et al. (2008), Kruse e Ainchil (2003) e Paoloni (2003). Gomez et al. (2009) 

descreveram as composições geoquímicas das águas subterrâneas de área central da Argentina 

e registaram valores superiores a 12 mg/L com correlações estatísticas com o elemento químico 

arsênio.  

 

2.3.1 Ocorrência de anomalias de fluoreto em águas subterrâneas do Brasil 

  

No Brasil, há muitas localidades conhecidas por apresentarem anomalias de 

concentrações de fluoreto em águas subterrâneas, destacando-se principalmente os estudos 

realizados na Bacia Geológica Sedimentar do Paraná e regiões do seu embasamento cristalino. 

Nas regiões sul e sudeste concentram-se boa parte dos estudos que envolvem o reconhecimento 

e a avaliação hidroquímica de fluoreto associadas a diferentes aquíferos, ressaltando os 

trabalhos de Gouvêa da Silva (1983), Fraga (1992), Baccar (1998), Marimon (2006), Nanni 

(2008), Santiago (2010), Goffermann (2013), Terra (2015) e Freitas (2016). 

Um estudo de reconhecimento hidroquímico de grande destaque foi o realizado por 

Manzano e Guimaraens (2009) através do Programa Estratégico de Ação para o Sistema 

Aquífero Guarani (PSAG). O objetivo foi avaliar os processos químicos responsáveis pela 

composição química natural da água subterrânea e suas variações espaciais. Sobre o fluoreto, 

os autores reportaram correlações positivas com a temperatura e altos teores de cloreto, sódio e 

sulfato. Indicaram que as altas concentrações de fluoreto são aquelas onde a relação rCl-/rSO4
2-

é próxima a 1, apontando para a possibilidade de que a maior parte do fluoreto estivesse 
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vinculada a águas mais salinas, provenientes de camadas mais profundas (possivelmente 

evaporitos marinhos). 

Na região sudeste, Gouvêa da Silva (1983) encontrou valores de até 13,3 mg/L de 

fluoreto nas águas do Aquífero Botucatu em Presidente Prudente, São Paulo. Em suas 

considerações reportou a elevação da força iônica e a concentração de sódio em função do 

aumento da concentração de fluoreto. Observou que as concentrações de sódio não estavam 

associadas necessariamente ao fluoreto, mas eram reflexo da salinização da água e que a 

elevação da força iônica poderia resultar em uma maior capacidade de dissolver minerais traços 

em rochas sedimentares tais como a fluorapatita (Ca10(PO4)6F2). Valores excepcionais 

poderiam advir da presença de rochas intrusivas básicas discordantes no pacote Botucatu-

Piramboia.  

Sracek e Hirata (2002), em seus estudos geoquímicos com isótopos estáveis nos 

aquíferos Botucatu e Piramboia no Estado de São Paulo, explicaram os teores elevados de 

fluoreto por dissolução do mineral fluorita e também impulsionada por troca catiônica. No 

entanto, não souberam avaliar se a dissolução ocorre fora ou diretamente no aquífero. Hypolito 

et al. (2010) atribuíram as anomalias de fluoreto dos aquíferos Tubarão e Cristalino a percolação 

de fluidos hidrotermais relacionada aos derrames de lava do Mesozoico associados a abertura 

do Atlântico Sul aliados a hidrólise de minerais e argilominerais enriquecidos em flúor. 

No Estado do Paraná, Fraga (1992) considerou a hipótese de filiação litoquímica para 

as altas concentrações de fluoreto associadas à acumulação de águas evaporadas em zonas de 

fluxo lento. Concluiu que os teores de fluoreto estavam associados às águas alcalinas do 

Aquífero Botucatu, sob condições de grande confinamento e que as áreas mais críticas estavam 

relacionadas a uma sequência deposicional fluvio-lacustre (Formações Piramboia e Rosário do 

Sul). 

No Rio Grande do Sul destacam-se os trabalhos de Silvério da Silva e Flores (2000), 

Silvério da Silva et al. (2002, 2011, 2014), Nanni et al. (2008), Viero et al. (2009), Marimon et 

al. (2013) e Luiz et al. (2016). Nanni et al. (2008) aplicaram métodos estatísticos em 309 

análises químicas com anomalias de fluoreto em aquíferos fissurais, em rochas vulcânicas do 

Sistema Aquífero Serra Geral (SASG), indicando características de mistura de águas a partir de 

blocos hidrogeológicos inferidos por meio de análise de lineamentos associados com sistemas 

de falhas tectônicas. Viero et al. (2009) apresentam um modelo para a origem do fluoreto de 

águas subterrâneas em sistemas constituídos por gnaisse e granitos na região de Porto Alegre, 

baseados em análises estatísticas dos parâmetros físico-químicos e nas interações iônicas.  
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Na porção Noroeste do Estado do RS, Mancuso et al. (2013) apresentaram um 

diagnóstico sobre a ocorrência de elevadas concentrações de fluoreto em águas subterrâneas do 

SASG utilizadas para abastecimento de comunidades nos municípios de Ametista do Sul, 

Frederico Westphalem e Cristal do Sul, onde foram encontrados valores de até 9,96 mg/L. Na 

região do Alto Uruguai, Freitas (2016) ao pesquisar a evolução de águas subterrâneas com altos 

teores de salinidade no SASG e nos aquíferos sotopostos a este, reportou valores de até 6,0 

mg/L de fluoreto em águas subterrâneas do SAG e valores de até 5,33 mg/L no SASG. 

Na Depressão Central do Estado do RS, na ZA do SAG, onde ocorre uma sequência 

deposicional de camadas de arenitos, Marimon et al. (2013) aplicaram análises estatísticas e 

modelagem para discutir a possível origem do flúor, destacando os principais grupos 

geoquímicos encontrados na Formação Santa Maria. Silvério da Silva et al. (2014) observaram 

boas correlações de anomalias de fluoreto com águas de caráter sódico, sulfatados e/ou 

cloretados. Para os autores, apesar de ainda não existir um consenso entre os pesquisadores, a 

hipótese mais aceita seria a de existência de misturas com águas salinas mais profundas, 

indicando existirem zonas onde predominam os fluxos verticais ascendentes em relação aos 

fluxos horizontais, possivelmente associadas a diques básicos afaníticos (impermeáveis) e, 

ainda, a capacidade de troca iônica dos argilominerais em um processo de origem natural 

(geogênico). 

São diversos os trabalhos que buscam investigar a gênesis e os mecanismos que 

contribuem para teores anômalos de fluoreto em águas subterrâneas, tendo em vista a ampla 

variedade de situações encontradas e aos fatores geológicos locais envolvidos. Dessa forma, 

dada a enorme complexidade de interações que ocorrem em ambiente subterrâneo, a pesquisa 

da evolução de anomalias de fluoreto em águas subterrâneas não está condicionada a uma 

variável somente, mas sim por vários fatores que ocorrem em cadeia e muitas vezes 

simultaneamente. 

 

2.4 O SAG E SUAS CARATERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS 

 

Localizado no centro leste da América do Sul, na Bacia Geológica Sedimentar do 

Paraná, o SAG atualmente é considerado um dos maiores mananciais de água doce subterrânea 

do mundo. Estima-se que sua área abranja cerca de 1.087.879 de km², ocorrendo em parte do 

Paraguai, Uruguai e Argentina e em parte de oito estados brasileiros (MACHADO, 2008). No 

Brasil o SAG possui ampla distribuição no sudeste e sul do país, ocupando uma área total de 

890.899 km² (PSAG/OEA/PEA, 2009). 
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Contudo, o SAG não é contínuo em toda Bacia Geológica Sedimentar do Paraná, como 

se pensava anteriormente. Estudos têm demonstrado que o SAG é descontínuo e é constituído 

de vários aquíferos, com quantidades e qualidades diferentes de água em cada um. Trata-se de 

um sistema heterogêneo de camadas sedimentares de várias origens, depositadas em um 

intervalo de milhões de anos. Diante disso, suas porosidades e permeabilidades são muito 

variáveis, o que influencia em sua potencialidade, característica aquífera e conectividade. 

Suas camadas sedimentares não são unicamente originadas de um único período 

geológico, e sim de intercalações de camadas de arenitos, com diferentes origens, podendo 

chegar na casa dos 1.000 metros de espessura. Entretanto, sua espessura é muito variável, sendo 

encontradas espessuras superiores a 1.800 metros. As espessuras variando entre 200 e 300 

metros de arenitos são mais comuns, diminuindo em áreas de afloramento (MACHADO, 2005).  

Posteriormente, intrusões vulcânicas oriundas de derrames basálticos modificaram esse 

cenário desértico, atribuindo-lhe características de confinamento em algumas regiões devido ao 

“peso” exercido por essas camadas. Esses derrames de rochas vulcânicas (básicos e ácidos) é 

conhecido hoje como a Formação Serra Geral, sendo formador do SASG. Esse sistema aquífero 

possui características fraturadas, onde o armazenamento da água subterrânea ocorre nas 

fraturas/fissuras da rocha, na porosidade secundária em amigdalas e vesículas. A espessura das 

rochas confinantes varia de poucas dezenas de metros a até mais de 1.900 metros. A maior 

espessura é registrada na região de Cuiabá Paulista, onde os basaltos que recobrem esse sistema 

alcançaram a profundidade de 1.930 metros (ARAÚJO et al., 1995). 

Considerando o sistema geológico, os aquíferos são basicamente controlados pela 

litologia (que trata da composição mineral) e pela estratigrafia (que descreve as relações 

geométricas entre os elementos constituintes e o empilhamento das camadas mais jovens no 

topo e mais antigas na base do sistema). O movimento da água nesse meio pode ser muito 

complexo devido a irregularidades dos poros ou fissuras por onde a água deve fluir por ação da 

gravidade ou devido à pressão hidrostática. 

Esse sistema aquífero foi alvo de vários projetos, destacando-se o Projeto de Proteção 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani (PSAG), publicado 

em 2009 pela Organização dos Estados Americanos (OEA). Esse projeto objetivou promover a 

gestão integrada e o uso sustentável do Aquífero Guarani, com o intuito de gerar conhecimento 

sobre o funcionamento desse sistema aquífero e apoiar a elaboração e a implementação de 

políticas públicas para sua gestão e preservação.  

Por meio desse projeto, os autores Manzano e Guimaraens (2009) apresentam um 

modelo de evolução hidrogeoquímica do SAG, descrevendo alguns processos dinâmicos e 
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geoquímicos que nele ocorrem. A partir de 8 perfis localizados no bloco norte do SAG e 

baseados em um conjunto de informações entre trabalhos científicos realizados anteriormente, 

propuseram o modelo conceitual sintetizado na figura 1. 

 

Figura 1 - Modelo conceitual sintético proposto para o SAG no bloco norte. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Manzano e Guimaraens, (2009). 
 

Os autores reconheceram um conjunto de fácies hidroquímicas em transectos 

específicos localizados majoritariamente no bloco norte, onde a evolução hidrogeoquímica 

apresenta certa relação com a rede de fluxo. Dessa forma, as águas iniciam sua mineralização 

a partir das áreas de recarga, que são águas predominantemente bicarbonatadas cálcico 

magnesianas, seguindo para um confinamento intermediário onde evolui para águas 

bicarbonatadas sódicas. Por fim, quando em alto grau de confinamento, possui fácies 

bicarbonatadas sulfatadas cloretadas sódicas, cloretadas sódicas ou sulfatadas sódicas. A 

classificação utilizada com as principais características hidroquímicas são apresentados no 

quadro 2. 

Na classificação hidroquímica proposta para a gestão do SAG, classificam-se as 

principais fácies hidroquímicas encontradas em águas subterrâneas a partir de 4 grupos 

principais, denominadas pelas letras A, B, C e D. 
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Quadro 2 - Classificação hidroquímica proposta para a gestão do SAG. 

 

Grupo Classificação Subgrupos CE (µS/cm) pH 

TIPO A 

Bicarbonatadas 

cálcicas e 

bicarbonatadas 

magnesianas 

A1: Na > Cl 10 a 250 

Em geral < 150 
4 a 8 

A2: Na ≤ Cl 

TIPO B Bicarbonatadas sódicas 

B1: Cl < SO4 120 a 760 

Em geral entre 

200 a 600 

7 a 10 
B2: Cl > SO4 

TIPO C 

Bicarbonatadas 

sulfatadas 

Cloretadas Sódicas, 

sulfatadas sódicas e 

cloretadas sódicas 

C1: Cl < SO4 

550 a 6.000 7 a 9 
C2: Cl > SO4 

C3: Na-Cl ou 

Na-SO4 

TIPO D 
Cloretadas cálcicas ou 

cloretadas magnesianas 
- Entre 30 e 240 5 a 6 

 

Fonte: Adaptado de Manzano e Guimaraens, (2009). 

 

As águas do tipo A são pouco mineralizadas e com pouco tempo de residência, 

encontrando-se principalmente em zonas de afloramento onde há pequena evolução química. 

As águas do tipo B ocorrem em zonas intermediárias do SAG confinado e representam a 

evolução hidroquímica das águas do tipo A. As águas do tipo C são as mais mineralizadas e 

com maiores tempos de residência, estão presentes em zonas próximas a confinamento mais 

elevado, representando uma mistura com águas do tipo B com águas mais mineralizadas 

provenientes de zonas mais profundas. Assim, as águas do tipo C se dividem em 3 subgrupos 

cujos conteúdos de salinidade aumentam no sentido da sua evolução hidroquímica (C3 > C2 > 

C1). 

 

2.4.1 O SAG no Rio Grande do Sul  

 

No Rio Grande do Sul, destacam-se os estudos realizados por Machado (2005, 2008), 

Machado e Faccini (2004) e Machado e Freitas (2005). Machado (2005) em sua tese de 

doutorado definiu na porção gaúcha do SAG oito unidades hidroestratigráficas, como sendo um 

conjunto litológico heterogêneo em uma sequência de unidades com características distintas. 

Essas seções geológicas e hidrogeológicas permitiram a delimitação de quatro grandes 

compartimentos estruturais. compartimento Leste, delimitado pelo Sistema de Falhas Dorsal de 

Canguçu, compartimento Oeste delimitado pelo Sistema de Falhas Jaguari-Mata, 
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compartimento Norte-Alto Uruguai pertencente à área de influência norte do Sistema de Falhas 

Terra de Areia-Posadas. O compartimento Central-Missões, local onde se localiza a área deste 

estudo, caracteriza-se principalmente pela presença de aquíferos associados com as formações 

triássicas.  

Cada compartimento estrutural tem características muito particulares quanto às 

condições geológicas, geomorfológicas e hidrogeológicas, proporcionando potencialidades e 

conteúdos iônicos diferentes entre as camadas aquíferas.  

Dessa forma, os trabalhos de mapeamento e caracterização hidrogeológica realizados 

por Machado e Freitas (2005), levaram ao aprimoramento dos conhecimentos sobre o Sistema 

Aquífero Guarani no Rio Grande do Sul, contemplando as mais importantes unidades 

hidroestratigráficas e sistemas aquíferos do Estado. Os autores consideraram como topo do 

SAG o primeiro evento de extrusão das lavas basálticas que compõem a Unidade 

Hidroestratigráfica Serra Geral, e como a base do SAG, as rochas sedimentares da Unidade 

Hidroestratigráfica Rio do Rasto, composta litologicamente por siltitos, argilitos e arenitos, que 

possuem um comportamento hidráulico de aquitardo.  

 

2.4.2 Zonas de gestão do SAG 

 

Os estudos do PSAG/OEA/PEA (2009) levaram a identificação de grandes zonas com 

características semelhantes para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. Esse zoneamento 

foi realizado principalmente com base em características hidráulicas, conforme o tipo de 

aquífero e a forma como a água circula, sua explotação, sua qualidade natural, sua 

vulnerabilidade à contaminação e sua temperatura. O objetivo do zoneamento foi o de 

estabelecer um ponto de partida e de referência para a gestão das águas subterrâneas que fossem 

acompanhadas de informações específicas e fundamentais para estudos no SAG, sendo eles: 

Zona de Afloramentos (ZA), Zona de Confinamento (ZC) e Zona de Forte Confinamento (ZFC) 

(Figura 2).  

As ZA’s estão localizadas nas bordas do SAG, onde ocorrem janelas ou ausência de 

rochas vulcânicas de cobertura. Nessas áreas o aquífero é geralmente do tipo livre, podendo ter 

características de semi-confinamento em algumas situações, o que implica características de 

recarga ou de descarga subterrânea. As águas da ZA são caracterizadas como de circulação 

rápida e com boas características de potabilidade. No entanto, nem todas as regiões são 

beneficiadas pelas bordas com afloramentos e seus arredores. A maior extensão das áreas 

privilegiadas fica no Paraguai e nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso 



30 
 

do Sul (ARAÚJO et al., 1995). Assim, essas áreas onde as rochas sedimentares que constituem 

o SAG afloram podem ser consideradas de descarga ou de recarga direta através das chuvas. 

 

Figura 2 - Mapa de localização do SAG com zonas de gestão. 

 

 
 

Fonte: Modificado do PSAG/OEA/PEA, (2009). 

 

As ZC’s foram definidas como as áreas adjacentes às ZA’s, onde o basalto chega a 

alcançar até 100 metros de espessura. Sua existência depende da condutividade hidráulica 

vertical do basalto, cujas espessuras variam muito em todo o SAG e que podem atuar como 

aquitardo em certos casos. Por sua vez, as ZFC’s são aquelas cujas espessuras de basalto 

ultrapassem 100 metros, onde a água disponível chega por efeito da pressão artesiana do 

aquífero. Suas velocidades de circulação são extremamente baixas levando a taxas muito baixas 

de recarga. Devido a sua extensão e complexidade, possuem heterogeneidades que levam a 

características hidroquímicas e hidrodinâmicas distintas. (PSAG/OEA/PEA, 2009). 
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2.5 BACKGROUND QUÍMICO 

 

 Em geral, as modelagens das interações químicas podem ser descritas com abordagens 

fundamentadas na termodinâmica ou na cinética. Na abordagem termodinâmica, supondo o 

equilíbrio do sistema, as reações são expressas pela lei da ação das massas que é em teoria 

termodinamicamente reversível e independe do tempo. Segundo essa lei, qualquer equilíbrio 

químico pode ser descrito pelas equações 1 e 2: 

 

aA + bB ↔ cC + dD       (1) 

 

𝐾 =
{𝐶}𝑐 .{𝐷}𝑑

{𝐴}𝑎.  {𝐵}𝑏
            (2) 

 

Onde a, b, c, d são o número de mols dos reagentes A, B e dos produtos C e D, e K é a 

constante de equilíbrio termodinâmico ou de dissociação, podendo ainda ser definido em 

relação a diferentes tipos de reações. Na Lei de Ação das Massas, as quantidades das 

substâncias são representadas como atividades e não como concentrações de uma dada espécie. 

A atividade é uma função não linear da concentração e diminui com o aumento da força iônica 

até um certo valor, sendo sempre menor que a concentração, pois íons carregados reduzem as 

atividades mútuas em solução devido às interações (MERKEL; PLANER-FRIEDRICH, 2012). 

Nessa perspectiva, encara-se a força iônica como sendo um parâmetro total das 

interações iônicas, uma vez que é calculada como a metade da soma dos produtos dos mols de 

cada espécie e sua respectiva carga segundo a equação 3: 

 

𝐼 = 0,5 ∑ 𝑚𝑖 .  𝑧𝑖²     (3) 

 

Ao realizar a análise química dos principais íons, é possível estimar a força iônica de 

uma solução e a partir disso obter-se o coeficiente de atividade através de várias equações 

aproximadas, deduzidas a partir da equação da Lei-limite de Debye-Hückel, diferindo quanto 

ao intervalo de força iônica ao qual podem ser aplicadas, constituindo assim a base da teoria da 

associação iônica (DREVER, 1997; MERKEL; PLANER-FRIEDRICH, 2012). Para Hem 

(1985), águas com condutividade específica de até 1000 µmhos costumam apresentar força 

iônica entre 0,0085 a 0,027. Em soluções que contenham menos do que 50 mg/L de íons 

dissolvidos, a força iônica normalmente é menor que 10-4. 
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Segundo Custodio e Llamas (2001), as mudanças naturais da composição química das 

águas subterrâneas são fortemente caracterizadas por reações de dissolução das superfícies das 

rochas e precipitação de substâncias dissolvidas nas águas, destacando-se os mecanismos de 

ataque químico aos minerais (hidratação e hidrólise) que promovem a dissolução e a 

precipitação. Essas reações intempéricas são, em geral, reversíveis e heterogêneas, onde a 

solubilidade de um mineral é definida como a massa do mineral que pode ser dissolvida num 

volume-padrão de solvente.  

Apoiado na lei de ação das massas é possível obter-se o produto de solubilidade K como 

sendo a solubilidade máxima possível (baseada em dados de equilíbrio de solubilidade obtidos 

experimentalmente) e sendo equivalente ao produto da atividade iônica (IAP). Os valores do 

IAP dependem do mineral, do solvente, da pressão, da temperatura, pH, Eh e dos íons 

previamente dissolvidos na água (MERKEL; PLANER-FRIEDRICH, 2012). A partir do 

logaritmo do quociente entre o IAP calculado e o produto de solubilidade K é obtido o Índice 

de Saturação (IS) de cada amostra conforme segue na equação 4: 

 

𝐼𝑆 = 𝑙𝑜𝑔
𝐼𝐴𝑃

𝐾
            (4) 

 

O índice de saturação indica se a solução está em equilíbrio, subsaturada ou 

supersaturada com respeito a uma alguma fase sólida. Um valor positivo indica uma 

supersaturação e, um valor negativo, indica uma subsaturação em relação ao mineral 

correspondente (BALL; NORDSTROM, 1991; DREVER, 1997). 

 

2.5.1 Aspectos hidroquímicos 

 

A água é capaz de incorporar grandes quantidades de substâncias ao entrar em contato 

com os constituintes dos solos e rochas pelos quais circula por ação da gravidade. Devido a 

suas propriedades de solvente universal, tem grande facilidade em dissolver e reagir com outras 

substâncias orgânicas e inorgânicas que podem estar sob a forma molecular ou iônica. Nas 

águas subterrâneas a forma iônica é predominante (SANTOS, 2008). 

Nesse contexto, são vários os mecanismos químicos responsáveis pela regulação da 

concentração iônica das águas subterrâneas, tendo em conta que a água pode dissolver tanto 

gases, quanto líquidos e sólidos do ambiente. Mestrinho (2006) coloca as reações e processos 

físico-químico-biogeoquímicos como os fatores determinantes do tipo e da quantidade dos 
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constituintes presentes na água, destacando a dissolução de gases, dissolução/precipitação de 

minerais, reação ácido-base, sorção e troca iônica, oxidação-redução e os processos biológicos. 

 A composição iônica da água subterrânea é determinada em grande medida por 

produtos de intemperismo de rochas onde a composição geológica da bacia de drenagem é o 

fator preponderante de regulação das características da água. Em geral, os estudos 

hidroquímicos dão mais enfoque na identificação e quantificação dos principais constituintes 

iônicos das águas naturais, enquanto que os estudos hidrogeoquímicos tratam da compreensão 

da origem e evolução química dos constituintes dentro do sistema hidrogeológico 

(MESTRINHO, 2008). 

Em geral, em estudos hidroquímicos em águas subterrâneas, abordam-se dados 

analíticos através da divisão da composição iônica em constituintes principais (maiores) e 

secundários (menores). Essa divisão é feita sob o ponto de vista da importância hidrogeológica 

e ocorrência natural, onde os constituintes maiores são os principais e mais abundantes que os 

secundários, embora em alguns casos sua concentração possa exceder a dos elementos maiores 

(CUSTODIO; LLAMAS, 2001; MESTRINHO, 2008; SANTOS, 2008). Na tabela 1 estão 

descritos os principais constituintes maiores e menores, além dos constituintes traço. 

 

Tabela 1 - Classificação dos constituintes dissolvidos em águas subterrâneas. 

 

Constituintes 

Maiores 

(> 5 mg/L) 

Constituintes 

Menores 

(0,01 - 10 mg/L) 

Constituintes 

Traços 

(< 0,1 mg/L) 

Bicarbonato  Boro Alumínio, Arsênio, Antimônio, Bário, Berílio, Bismuto, 

Cálcio Carbonato Bromo, Cádmio, Césio, Chumbo, Cromo, Cobalto, 

Cloreto Estrôncio Cobre, Escândio, Estanho, Fosfato, Gálio,  

Magnésio Ferro Índio, Irídio, Iodo, Lantânio, Lítio, Mercúrio, 

Sílica Fluoreto Manganês, Molibdênio, Níquel, Nióbio, Ouro, Prata, 

Sódio Nitrato Platina, Rádio, Selênio, Tálio, Titânio, Tungstênio, 

Sulfato Potássio Urânio, Vanádio, Zinco, Zircônio 
 

 

Fonte: Santos, (2008). 

 

Esses são considerados os principais constituintes, ou seja, são os mais representativos 

das águas subterrâneas sob a óptica hidrogeológica. Os constituintes menores, normalmente 

apresentam concentrações inferiores a 1% em relação a constituição iônica total (CUSTODIO; 

LLAMAS, 2001), alguns podem ser frequentemente encontrados nas águas subterrâneas, como 

brometo, carbonato, fluoreto, ferro, nitrato etc., enquanto que outros são raros e estão presentes 

em quantidades onde são exigidas técnicas analíticas mais sensíveis. Portanto, os estudos 

hidrogeoquímicos se lastreiam minimamente pela análise dos constituintes maiores, formando 
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assim uma análise dita completa, seguida pela influência dos constituintes menores e traços 

presentes. 

Em estudos hidrogeoquímicos que utilizam informações de laboratórios especializados, 

é imprescindível avaliar-se os resultados das análises químicas fornecidas. No que tange a 

confiabilidade dessas análises, leva-se em consideração os princípios hidroquímicos de 

equivalência dos cátions e ânions presentes nas águas subterrâneas, devendo-se sempre 

verificar o balanço iônico, onde a soma do total de cátions em miliequivalentes/Litro (meq/L) 

deve ser aproximadamente igual a soma do total de ânions em meq/L presentes na amostra. O 

desvio percentual dessa igualdade é determinado pelo coeficiente de erro da análise (SANTOS, 

2008). O cálculo de balanço iônico busca inferir confiabilidade nas análises utilizadas, 

permitindo assim eliminar estatisticamente erros de interpretação e estabelecer as bases para o 

entendimento dos processos que ocorrem em ambiente subterrâneo. Logan (1965) introduziu a 

expressão 5 para realizar o cálculo do erro prático. 

 

Erro (%) = 100 
∑ ânions− ∑ cátions

∑ cátions+ ∑ ânions
           (5) 

 

Para Manzano e Guimaraens (2009) águas normalmente mineralizadas permitem o 

aceite de erros em até 10%, devendo-se sempre atentar para cada caso e interpretar a análise 

química conforme o objetivo do estudo. 

Na prática, problemas no balanço iônico podem advir do fato de existir quantidades 

anormais de íons menores não mensurados ou por erros individuais acumulados em cada uma 

das determinações analíticas. Nesse aspecto, o crescente desenvolvimento nos últimos anos de 

técnicas cromatográficas, eletroquímicas e espectroscópicas tem melhorado a exatidão 

analítica, permitindo um progresso notável no uso de dados hidroquímicos como uma 

ferramenta para aprender mais sobre o funcionamento dos aquíferos 

 

2.5.2 Geoquímica do flúor 

 

As águas subterrâneas estão submetidas em grande parte ao ambiente geológico num 

processo contínuo de transformações que, frequentemente, ocorrem em um efeito combinado 

de fenômenos modificadores. Custodio e Llamas (2001) alertam sobre a possibilidade de efeitos 

secundários complicarem a identificação dos fenômenos modificadores e em certas ocasiões 

mascarar certos processos do meio. Cabe ao analista cautela ao interpretar diferentes processos 
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baseados somente em análises químicas da água uma vez que a composição físico-química dos 

minerais presentes no ambiente geológico é fator preponderante na evolução da distribuição 

iônica da água subterrânea. 

Strunz (1970 apud ALLMANN; KORITNIG, 1972) listam dezenas de minerais que 

contém flúor na sua composição sendo em sua maioria minerais silicatados, halóides e 

fosfatados. No entanto, de acordo com Allmann e Koritnig, (1972), apenas os minerais fluorita 

(CaF2), topázio (Al2SiO4(F, OH)2), villiaumita (NaF) e criolita (Na3AlF6) tem o flúor como 

componente essencial na estrutura cristalina. No restante, o flúor é um substituto isomorfo da 

posição dos hidróxidos (OH-). Os autores distinguem esses minerais em dois grupos com 

comportamentos distintos, onde em um dos grupos o flúor está contido na posição OH- como 

um constituinte misturado a rede cristalina. No outro grupo o flúor está contido em pequenas 

quantidades camuflados nas posições OH- e raramente na posição O2-. Esse grupo é considerado 

muito importante para geoquímica uma vez que minerais contendo hidróxidos como as micas 

e os anfibólios podem camuflar o íon fluoreto. De fato, ao observar os raios atômicos do íon de 

fluoreto (1,33Å) e do hidróxido (1,4Å) percebe-se a sua similaridade, podendo facilmente 

substituir-se mutuamente em estruturas minerais (HEM, 1985).  

 Outra característica geoquímica importante de ser ressaltada é a alta afinidade de flúor 

com o cálcio através da formação de fluorita (CaF2). As águas subterrâneas enriquecidas em 

fluoreto são águas em sua maioria consideradas bastante salinizadas, porém deficientes em 

cálcio. Assim, a diminuição da concentração de cálcio favoreceria as concentrações de fluoreto 

mais elevadas. (ANDREAZZINI et al., 2005). 

 Dessa forma, para Coetsiers et al. (2008) a concentração do cálcio nas águas 

subterrâneas é regulada pelo equilíbrio da calcita, sendo que o aumento do pH e da alcalinidade 

faz com que a calcita precipite segundo a seguinte equação: 

 

CaCO3 ↔ Ca2+ + CO3
2-     (6) 

 

 Assim, o cálcio será removido do sistema fazendo suas concentrações diminuírem. Esse 

fato acabaria gerando condições favoráveis para a dissolução de fluorita, uma vez que o meio 

não está em equilíbrio, o que faz com que haja liberação de fluoreto para a água, conforme 

apresenta a equação 7: 

 

CaF2 ↔ Ca2+ + 2F-                   (7) 
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3 METODOLOGIA 

 

A primeira etapa dos procedimentos metodológicos utilizados para esse estudo consistiu 

no levantamento de informações dos poços tubulares cadastrados junto ao Sistema de 

Informação de Águas Subterrâneas (SIAGAS) do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), dos 

poços perfurados pela Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN) através do 

Programa de Açudes e Poços (PAP) da Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e 

Desenvolvimento Urbano (SOPS) do governo do Estado do RS e dos trabalhos de pesquisa 

realizados pelo Labhidrogeo na região correspondente a ZA do SAG. Os principais dados 

levantados, em primeiro momento, foram as informações de localização e as condições dos 

poços tubulares, bem como os aspectos geológicos de sua perfuração. Em um segundo 

momento, verificam-se a disponibilidade de dados hidroquímicos, buscando-se áreas onde 

houvesse ocorrência de teores anômalos de fluoreto (F- > 1,5 mg/L).  

Assim, de acordo com avaliação dos dados disponíveis nos órgãos responsáveis pelo 

monitoramento das águas subterrâneas, pelos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo 

PSAG (2009), por Santiago (2010), Silvério da Silva et al. (2014) e Terra (2015), e, buscando 

áreas para aumentar o nível de conhecimento de localidades potencialmente sujeitas a 

anomalias de fluoreto, selecionaram-se os municípios de Restinga Seca, Agudo, Paraíso do Sul 

e Novo Cabrais, como área piloto para investigação. Esses foram escolhidos devido à falta de 

informações hidroquímicas completas e com balanços iônicos inferiores a 10%, buscando-se 

assim, dados físico-químicos confiáveis para proceder com o modelamento hidrogeoquímico 

das águas subterrâneas da região.  

A metodologia desse trabalho foi dividida em etapas que abrangem a caracterização do 

meio físico da área a ser estudada, a definição de parâmetros e procedimentos de coleta das 

amostras e a definição dos tratamentos estatístico e gráfico.  Por fim, apresenta-se o método 

que será utilizado para os cálculos de força iônica e dos índices de saturação das análises 

químicas, para posteriormente proceder com a interpretação dos dados. 

Na figura 3 apresenta-se o fluxograma esquemático com a sintetização da proposta 

metodológica utilizada para esta pesquisa. O fluxograma apresenta de forma simplificada os 

procedimentos adotados, enfatizando-se os principais aspectos relacionados a metodologia 

usada no decorrer do trabalho.  
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Figura 3 - Fluxograma sintético da metodologia proposta para o estudo. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Os municípios selecionados para esta pesquisa localizam-se na Depressão Central do 

Estado do Rio Grande do Sul (RS), com aproximadamente 230 km de distância da sua capital 

Porto Alegre (figura 4). De acordo com o IBGE (2010) os municípios juntos possuem 43.762 

habitantes e uma área de aproximadamente 2.034,74 km². 

Geomorfologicamente, os municípios desse estudo localizam-se às bordas da Bacia 

Sedimentar do Paraná, onde ocorrem feições de encostas, planícies fluviais e pediplanos 

(CPRM, 2015). A área selecionada compreende as rochas sedimentares e clásticas aflorantes 

nos municípios citados, constituídos por arenitos formadores de aquíferos porosos, 

intergranulares e livres pertencentes a ZA do SAG. As altitudes aproximadas na zona 

sedimentar segundo o modelo digital de elevação (USGS, 2016) e o mapa geológico do Estado 
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do RS (CPRM, 2007) estão em torno de 142 metros acima do nível do mar na porção mais alta 

e cerca de 26 metros na sua porção mais baixa. Os municípios abrangem duas grandes bacias 

hidrográficas sendo a bacia do Vacacaí-Vacacaí-Mirim (G60) e bacia do baixo Jacuí (G70) 

(SEMA, 2004), ambas pertencentes a Região Hidrográfica do Guaíba. Dessa forma, os 

principais cursos de água que drenam a área em estudo são os rios Jacuí, Vacacaí-Mirim e 

Vacacaí. 

 

Figura 4 - Localização da área de estudo. Destaque aos municípios de Restinga Seca, Agudo, 

Paraíso do Sul e Novo Cabrais. 

 

 
 

Fonte: Construído a partir de USGS (2016) e FEPAM, (2015). 

 

A principal atividade econômica é a agricultura, uma vez que predominam áreas de 

planícies aluviais que são utilizadas para o plantio de arroz irrigado no período do verão. Assim, 

predomina a atividade rural, agricultura e pecuária. Na área do estudo, as captações de águas 
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subterrâneas são predominantes para o abastecimento humano nas áreas rurais, onde 

prevalecem os poços tubulares profundos e secundariamente poços rasos de grande diâmetro. 

De acordo com o sistema de Köppen e Geiger (1928), a área de estudo se enquadra na 

zona tipo Cfa, ou seja, são regiões de clima úmido temperado com verões quentes e inexistência 

de estação seca definida, ocorrendo precipitação em todos os meses do ano. Estudo realizados 

a partir de dados de 2.950 estações climatológicas de todo o Brasil por Alvares et al. (2013) 

indicam precipitações médias anuais entre 1815 milímetros a 1902 milímetros nas cidades da 

área de estudo. As temperaturas médias mensais desses municípios variam entre 13,0°C a 

14,5°C no período do inverno e 22,5°C a 24,7°C no período do verão. 

 

3.1.1 Contexto hidrogeológico 

 

No Rio Grande do Sul, as principais estruturas responsáveis pela compartimentação do 

SAG são compostas de três grandes sistemas de falhas regionais: Terra de Areia-Posadas 

(SFTA-P), Jaguari-Mata (SFJM) e Dorsal de Canguçu (SFDC) (MACHADO, 2005). Na área 

de estudo, localizada no bloco Central-Missões, os poços tubulares selecionados captam 

principalmente as águas subterrâneas do Sistema Aquífero Santa Maria e do Sistema Aquífero 

Sanga do Cabral/Piramboia (Figura 5). Suas litologias são variáveis, podendo ser localmente 

arenosas de granulometria média a grossa ou muito finas interdigitadas, com siltitos e arenitos 

argilosos. 

No Sistema Aquífero Santa Maria, destacam-se as unidades hidroestrátigraficas Alemoa 

e Passo das Tropas. A unidade hidroestratigráfica Alemoa, constituída por argilitos vermelhos 

maciços ou argilitos-siltosos é praticamente impermeável e não é aquífera (aquiclude).  Essas 

camadas podem atuar como agentes de confinamento ou semi-confinamento em sequências de 

arenitos sobrepostos. 

Para Machado e Freitas (2005), nas águas subterrâneas do Sistema Aquífero Santa Maria 

existe um predomínio do ânion bicarbonato sobre os demais e os cátions tendem a ser sódicos. 

Suas águas classificam-se como bicarbonatadas mistas a sódicas e, em menor proporção, são 

cloretadas sódicas. A salinidade varia de 50 a 500 mg/L e, em algumas regiões confinadas, são 

encontrados valores superiores a 2.000 mg/L, podendo ocorrer teores de flúor acima do limite 

de potabilidade. 

Trabalhos de Luiz e Silvério da Silva (2017), ao analisarem hidroquimicamente 

resultados de análises químicas de águas subterrâneas com baixa mineralização em porção do 

Sistema Aquífero Santa Maria, observaram processos de dissolução de minerais carbonáticos, 
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bem como supersaturação de alguns argilominerais. Os politipos das águas subterrâneas 

situaram-se, principalmente, como bicarbonatadas cálcicas e bicarbonatadas sódicas. 

 

Figura 5 - Mapa hidrogeológico do Rio Grande do Sul com destaque nos municípios da área de 

estudo. 

 

 
 

Fonte: Construído a partir de Machado e Freitas, (2005). 

 

No Sistema Aquífero Sanga do Cabral/Piramboia, Machado e Freitas (2005) citam que 

os ânions apresentam pequena predominância do íon bicarbonato sobre o cloreto. Para os 

cátions, existe uma tendência de predominância do sódio. Os autores descrevem essas águas 

como bicarbonatadas mistas a sódicas ou cloretadas sódicas. Na área aflorante a salinidade varia 



41 
 

de 100 mg/L nas áreas aflorantes e mais de 300 mg/L nas confinadas. Na região central do 

Estado podem ser encontradas salinidades entre 3.000 e 5.000 mg/L. 

 

3.2 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

A definição dos parâmetros amostrados nos estudos de reconhecimento hidrogeológico 

e hidrogeoquímico são orientados, principalmente, pelas características físico-químicas das 

análises das águas subterrâneas, com destaque especial para a identificação dos cátions e dos 

ânions maiores presentes (CAMPOS, 2013). Portanto, os parâmetros selecionados são 

comumente utilizados em estudos hidrogeoquímicos compreendendo os constituintes maiores 

das águas subterrâneas (sódio, cálcio, magnésio, bicarbonato, cloreto e sulfato) e pelos 

constituintes menores (ferro, fluoreto e potássio). 

 Definiram-se como de interesse para a pesquisa, a identificação dos elementos 

alumínio, boro e bromo com o intuito de investigar as concentrações destes constituintes na 

água subterrânea. O alumínio foi escolhido em virtude de ser um constituinte comum em rochas 

silicatadas, principalmente nos argilominerais. O boro e o bromo possuem interesse especial na 

caracterização das águas salinas e influências de geologia marinha no quimismo da água 

subterrânea (ALCALÁ; CUSTODIO, 2008; CUSTODIO; LLAMAS, 2001; SANTOS, 2008). 

Para Alcalá e Custodio (2008), os conteúdos de bromo podem servir como traçadores para a 

identificação da origem da salinidade em águas subterrâneas. 

Na etapa de coleta de amostras realizou-se a medição da condutividade elétrica expressa 

em µS/cm por meio do uso do condutivímetro da marca Hanna modelo HI99300. Os dados da 

localização geográfica dos poços em coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) 

bem como suas respectivas cotas topográficas foram obtidos por meio do GPS Garmin 

Colorado 400T.  

As amostras de água subterrânea foram submetidas para análise imediatamente após a 

coleta no Laboratório de Química Ambiental e Industrial (LAQIA) da UFSM. As principais 

técnicas utilizadas para determinação dos parâmetros foram a espectrometria de emissão óptica 

com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES), a espectrometria de absorção atômica com 

chama (FAAS) e ainda, por volumetria através de titulação. O fluoreto, por sua vez, foi avaliado 

por eletrodo de íon seletivo. O conjunto de parâmetros selecionados bem como as técnicas de 

medição que foram empregadas estão listadas na tabela 2. As técnicas utilizadas seguiram as 

orientações constantes no Standard methods for the examination of water and wastewater 

(APHA, 1998). 
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Tabela 2 - Parâmetros avaliados na etapa de coleta das amostras. 

 

PARÂMETROS TÉCNICA DE MEDIÇÃO 

Condutividade Elétrica (1)  Condutivímetro 

pH (2) pHmetro 

Sódio (Na+) (2) FAAS 

Potássio (K+) (2) ICP-OES 

Cálcio (Ca2+) (2) FAAS 

Magnésio (Mg2+) (2) FAAS 

Alcalinidade (2) Titulação potenciométrica 

Cloreto (Cl-) (2) Titulação potenciométrica 

Sulfato (SO4
2-) (2) ICP-OES 

Fluoreto (F-) (2)  Eletrodo de íon seletivo 

Alumínio (Al) (2) ICP-OES 

Ferro (Fe) (2) ICP-OES 

Boro (B) (2) ICP-OES 

Bromo (Br) (2) ICP-OES 

  
(1) Medição em Campo;  

(2) Medição em Laboratório; 

 

A etapa de coleta das amostras é uma das etapas mais importantes nos estudos e 

investigações hidroquímicas, pois são através delas que se geram as interpretações das 

transformações geoquímicas que acontecem no ambiente.  Por isso, se faz necessário a adoção 

de procedimentos que garantam a qualidade das amostragens, assegurando que a porção 

coletada seja representativa do universo a ser estudado. Assim, foram seguidas as 

recomendações sugeridas por Santos (2008) para coletas de águas subterrâneas para estudos 

hidroquímicos, elaborando-se um plano de amostragem, abrangendo os procedimentos técnicos 

que foram seguidos para a coleta no campo.  

 

3.2.1 Plano de Amostragem 

 

O plano de amostragem orientou-se pelo planejamento dos procedimentos técnicos de 

coleta, condicionamento e transporte das amostras de água subterrânea que foram submetidas 

para análise química. Para tanto, em primeiro momento construiu-se um mapa com a 

localização dos poços tubulares cadastrados no SIAGAS (CPRM, 2015), no PAP/SOPS 

(CORSAN, 2015) e de pesquisas de campo do Labhidrogeo (figura 6). No mapa é possível 

observar os poços inventariados para esse estudo, com destaque especial para as anomalias de 
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fluoreto bem como os demais poços com concentrações que são conhecidas e inferiores a 1,5 

mg/L. 

 

Figura 6 - Localização dos poços tubulares na área de estudo com destaque para as 

concentrações de fluoreto. 

 

 
 

Fonte: CPRM (2015), CORSAN (2015) e Terra (2015). 

 

Ao todo, compilaram-se informações de 127 perfurações de poços oriundos destes 

bancos de dados, onde constatou-se que cerca de 43 poços possuíam informações hidroquímicas 

sobre fluoreto, sendo que 18 apresentavam valores superiores ao VMP (1,5 mg/L). Dessas 18 

análises com anomalias de fluoreto, apenas 9 apresentaram informação iônica completa com 

fechamento positivo do balanço iônico não inferior a 10%, necessitando, assim, de pesquisa 

complementar de campo para coleta de mais informações. 
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Neste estudo, propôs-se coletar dados físico-químicos em poços onde não havia o 

conhecimento hidroquímico completo, buscando-se melhorar o nível de informação dos 

recursos hídricos subterrâneos desta porção aflorante da ZA do SAG. 

Os poços tubulares visitados foram acompanhados por um formulário de coleta de água 

subterrânea, contendo informações de identificação do local amostrado com a localização exata 

em coordenadas UTM extraída com GPS. Além da identificação de cada ponto, a ficha de coleta 

contém informações referentes aos parâmetros colhidos em campo e espaço para observações 

relevantes do procedimento em execução. O formulário de coleta de água subterrânea completo 

utilizado em saídas de campo está no apêndice A. 

As amostras foram coletadas preferencialmente direto da bomba submersa instalada e, 

quando possível, precedidas de bombeamento por no mínimo 20 minutos. Na inexistência de 

bomba, coletou-se por meio de amostradores de profundidade do tipo bailer, transferindo-se as 

amostras para frascos de polietileno novos e rotulados. Depois de coletadas, as amostras foram 

lacradas e armazenadas em caixas térmicas e enviadas imediatamente para o LAQIA. 

 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Do total de informações coletadas para este trabalho, somente foram incluídos no 

processamento dos dados as análises hidroquímicas com baixo percentual de erro analítico, 

submetendo-os a cálculos de balanço iônico através da fórmula proposta por Logan (1965), cujo 

critério de utilização fossem as análises com erros menores que 10%. Assim, permitindo gerar 

maior confiabilidade estatística e analítica. O tratamento exploratório dos dados obtidos foram 

processados por meio de análise estatística, análise gráfica e posteriormente o cálculo dos 

índices de saturação mineral e da força iônica. 

 

3.3.1 Análise estatística 

 

A fim de facilitar a interpretação de um grande número de variáveis, a análise das 

informações levantadas e coletadas foram tratadas através de procedimentos de estatística 

descritiva básica, estabelecendo-se o valor mínimo e máximo de cada parâmetro, bem como 

sua média, mediana, desvio padrão, quartis e o coeficiente de variação. Essa parte do estudo 

tem o propósito de conhecer de forma quantitativa a variabilidade dos dados, procurando-se 

estabelecer a escala e a dimensão em que se trabalha. 
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Posteriormente, aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk nos dados hidroquímicos, revelando 

ao nível de 95% de probabilidade que, em sua maioria, os dados analisados não apresentavam 

distribuição normal. Dessa forma, optou-se por avaliar as correlações entre as variáveis através 

do uso de estatística não-paramétrica, aplicando-se cálculos para determinar o coeficiente de 

correlação de postos de Spearman (ρ) entre os parâmetros, conforme apresenta-se na equação 

8 (SIEGEL, 1975). 

 

𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖²

(𝑁³−𝑁)
     (8) 

 

Onde di é a diferença entre cada valor correspondentes aos pares xi e yi, e N é o número 

dos pares dos valores. Esse coeficiente mede a relação entre duas variáveis quantitativas, 

através de um índice adimensional com valores situados ente -1,0 e 1,0. A finalidade é obter-se 

correlações entre as variáveis para gerar uma matriz de correlação para todos os parâmetros 

físico-químicos. Toda manipulação estatística dos dados foi realizada através do software R (R 

CORE TEAM, 2015). 

 

3.3.2 Análise gráfica 

 

As análises gráficas empregadas nortearam-se pela confecção de gráficos, mapas, 

cartogramas e diagramas que foram utilizados para a interpretação dos dados. Inicialmente, 

construiu-se os gráficos das relações obtidas por meio da análise estatística executada, 

observando-se graficamente a plotagem dos dados hidroquímicos do estudo e inferindo sobre 

suas distribuições hidroquímicas. Posteriormente, avaliou-se as relações hidrogeoquímicas 

características entre os parâmetros, que são indicadores de aspectos intrínsecos do quimismo 

natural da água subterrânea e apontam para particularidades específicas das interações da água 

com o meio a qual está submetida (CUSTODIO; LLAMAS, 2001). Dessa forma, apresenta-se 

o quadro 3 com as relações hidrogeoquímicas utilizadas neste estudo e suas características 

principais. 

Os mapas de localização bem como a análise de fluxo e de lineamentos estruturais foram 

construídos por meio do software ArcGis 10.2.2 (ESRI, 2014). Para a análise de tendências dos 

fluxos subterrâneos utilizou-se também o software Surfer 12.0 (GOLDEN SOFTWARE, 2002) 

a fim de elaborar a modelação em terceira dimensão do nível da água subterrânea e, 
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posteriormente, construir o cartograma da superfície potenciométrica ou de uma carga 

hidráulica de superfície. 

 

Quadro 3 - Relações hidrogeoquímicas utilizadas para avaliação dos dados. 

 

Relação Hidrogeoquímica Características 

rBr-/rCl- Relação de interesse para o estudo da origem de águas 

salobras e salinas. 

Cl/Br (relação molar) Relação de interesse no estudo da origem da salinidade com 

possíveis influências endógenas, litológicas ou 

antropogênicas. 

rSO4
2-/rCl- Relação de interesse para a avaliação de processos de 

concentrações de sais no sentido do fluxo subterrâneo 

rNa+/rCl- Relação de interesse para a avaliação da salinidade, em 

especial, ao sal halita, bem como possibilidade de 

caracterização de troca iônica. 

rCl-/rHCO3
- Relação de interesse para a avaliação de processos de 

concentrações de sais no sentido do fluxo subterrâneo. 

rMg2+/rCa2+ Relação de interesse para a avaliação de possibilidades de 

influência de terrenos dolomíticos e/ou graníticos. 
 

Fonte: Custodio e Llamas (2001) e Alcalá e Custodio (2008). 

 

A análise de lineamentos foi traçada a partir da geologia e do relevo sombreado do 

modelo digital de elevação da área investigada obtidos junto ao sítio do United States 

Geological Survey (USGS), com uma resolução espacial de 90 metros por pixel. As imagens 

sombreadas foram geradas para elevações solares de 30° e azimutes de 0° (N), 45° (NE) e 315° 

(NO) a exemplo de Nanni (2008) e Descovi Filho (2015). 

O traçado foi feito em escala de 1:500.000 onde os lineamentos morfoestruturais 

resultaram em um arquivo vetorial em formato shape com coordenadas geográficas de seus 

pontos extremos. Posteriormente, exportaram-se os dados para uma planilha para o cálculo dos 

ângulos e produção do diagrama de roseta com as direções predominantes dos lineamentos. 

Para avaliar os polítipos hidroquímicos das águas subterrâneas, construiu-se o diagrama 

de Piper (Piper, 1944), através do software Easy_Quim 5.0 (VÁZQUEZ-SUÑÉ; SERRANO-

JUAN, 2012), plotando-se os íons em meq/L. De acordo com Drever (1997), o diagrama de 

Piper possui duas finalidades principais. A primeira é a visualização em gráfico das proporções 

catiônicas e aniônicas das análises químicas da água, principalmente para o contexto de 

classificação em “tipos” ou “fácies hidroquímicas”. A segunda utilidade consiste em avaliar 
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séries de análises químicas de água, com o intuito de determinar possibilidades de misturas 

entre elementos químicos. 

 

3.3.3 Especiação química 

 

Buscando-se caracterizar a dinâmica dos processos hidrogeoquímicos das águas 

subterrâneas, realizaram-se cálculos de especiação utilizando-se os parâmetros químicos das 

análises. Cálculos de especiação utilizam dados químicos da água para calcular a distribuição 

de espécies distribuídas em solução através de um modelo baseado em associações iônicas e 

expressões de Debye Hückel (APPELO; PARKHURST, 1999; DREVER, 1997; MERKEL; 

PLANER-FRIEDRICH, 2012). Os resultados mais importantes dos cálculos de especiação nos 

estudos hidrogeoquímicos são os índices de saturação de minerais que relacionam a atividade 

iônica característica do soluto e sua respectiva solubilidade. Os IS próximos de zero indicam 

um equilíbrio do respectivo mineral com o meio, quando negativos indicam tendência para a 

dissolução e ainda, quando positivos, tendência para a supersaturação (BALL; NORDSTROM, 

1991; MERKEL; PLANER-FRIEDRICH, 2012). 

Essas informações, aliadas aos conhecimentos geológicos das perfurações são muito 

úteis para estabelecer-se padrões e construir modelos conceituais para interpretar os fenômenos 

característicos do ambiente subterrâneo. A obtenção dos índices de saturação mineral 

construídos em ambiente de codificação fornece o alicerce matemático que possibilita conhecer 

uma pequena fração da dinâmica geoquímica, permitindo encontrar padrões de funcionamento 

que expliquem determinados fenômenos do meio. 

  Os cálculos foram realizados pelo código de modelagem geoquímico PHREEQC 3.3.5 

(PARKHURST; APPELO, 1999), indicando-se as possíveis distribuições minerais que são 

encontradas nessas águas. Esse programa possibilitou a simulação de reações químicas e 

apontou a caracterização de processos nas águas, uma vez que possui algoritmos geoquímicos 

que fazem a resolução de um conjunto de equações não-lineares que resultam das constantes de 

equilíbrio químico e balanço de massa em um sistema.  

Seu ambiente de programação permitiu o modelamento químico através da utilização 

de bancos de dados termodinâmicos existentes, que foram obtidos experimentalmente. Trata-

se de uma ferramenta muito utilizada por engenheiros e geocientistas de todo o mundo 

(MERKEL; PLANER-FRIEDRICH, 2012).  
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados desta pesquisa são apresentados em etapas, procurando seguir a 

metodologia apresentada. Na primeira etapa realizaram-se as compilações das informações 

disponíveis por meio do sítio do SIAGAS (CPRM, 2015) e da visita realizada no setor de 

perfuração de poços da CORSAN, que fica localizada na cidade de Porto Alegre. Em seguida, 

disserta-se sobre as campanhas de coletas de dados adicionais, enfatizando-se os procedimentos 

adotados e contextualizando-se toda a informação coletada.  

Após a compilação e a coleta de dados adicionais, prosseguiu-se para a etapa do 

tratamento estatístico, a fim de conhecer-se a magnitude dos dados e, posteriormente, realizar 

a análise gráfica e o modelamento geoquímico dos dados levantados, inferindo-se sobre as 

condições e as dinâmicas do meio subterrâneo. 

 

4.1  COMPILAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS 

 

  Em primeiro momento, inventariou-se 18 poços com anomalias de fluoreto nos 

municípios da área de estudo. Desses 18 poços, somente 12 apresentaram análise completa dos 

íons. Assim, ao verificar-se suas confiabilidades analíticas pelo balanço de íons, constatou-se 

que 9 apresentavam condições para proceder com o modelamento geoquímico. Os dados com 

a localização das captações e os dados hidroquímicos estão descritas nas tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3 - Dados de localização das análises hidroquímicas completas com F- > 1,5 mg/L na 

ZA do SAG. 

 

 Ponto (Siagas) Município Localidade Utm_E Utm_N Cota (m) 

4300021505 Restinga Seca Santa Lucia 256709 6710954 131,0 

4300008871 Restinga Seca São Rafael 263783 6712543 95,0 

4300008846 Restinga Seca L.Martiminiano 270332 6703222 57,0 

4300008881 Restinga Seca Araçá 284952 6689798 66,0 

4300023645 Agudo Cerro Chato 279332 6712065 71,0 

4300006560 Agudo 
Teutonia - Escola 

Felipe Camarão 
283302 6713123 90,0 

4300024595 Novo Cabrais Capão do Veado 309489 6705555 128,0 

Prefeitura Novo Cabrais Cerrito 308538 6706494 - 

4300024594 Novo Cabrais  Escola Olimpo 308080 6707600 80,0 
 

Fonte: CPRM, (2015) e CORSAN, (2015). 
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Tabela 4 - Dados hidroquímicos das captações levantados na etapa inicial do estudo. 

 

  pH F- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3
- Alcalinidade SO4

2- 

4300021505 8,5 2,2 179,0 - 5,0 0,6 48,0 224,0 209,0 108,0 

4300008871 8,8 2,6 191,0 0,7 2,0 0,6 61,0 212,0 208,0 124,0 

4300008846 8,9 5,6 242,0 1,0 3,0 0,4 116,0 216,0 201,0 135,0 

4300008881 8,8 2,4 1025,0 2,4 17,0 1,0 810,0 185,0 174,0 472,0 

4300023645 8,1 4,2 832,0 - 78,0 7,0 678,0 94,0 77,0 992,0 

4300006560 8,2 3,2 545,0 - 33,0 3,0 403,0 180,0 147,0 573,0 

4300024595 8,6 3,2 300,0 - 6,2 2,2 169,0 266,0 253,0 179,0 

Prefeitura 8,6 2,9 330,0 - 5,4 0,4 188,0 215,0 214,0 224,0 

4300024594 8,8 3,0 248,0 - 3,3 0,6 104,0 261,0 269,0 100,0 

 

Fonte: CPRM, (2015) e CORSAN, (2015). 
  

Dentre as análises inventariadas, não havia o parâmetro potássio disponível em 6 

análises. Contudo, ressalta-se que não influenciaram significativamente no balanço iônico uma 

vez que as quantidades geralmente encontradas nas águas subterrâneas desse elemento são 

baixas. Santos (2008) cita teores de potássio em águas subterrâneas inferiores a 10 mg/L, sendo 

mais frequentes os valores entre 1 mg/L e 5 mg/L. 

Dessa forma, procedeu-se para a etapa de pesquisa de campo, buscando-se conhecer 

melhor a área de estudo e aumentar o nível de informação hidroquímica da região a partir da 

coleta e análise de amostras de água subterrânea. 

 

4.2  CAMPANHAS DE COLETA DE AMOSTRAS 

 

Para as campanhas de coleta de amostras, selecionaram-se 14 poços tubulares a partir 

da sua localização e no valor de condutividade elétrica da água. Sendo assim, realizaram-se 2 

saídas de campo. Uma em novembro de 2016 e a outra em dezembro de 2016, para a realização 

de coleta de amostras de água subterrânea nesses poços. Do total de captações visitadas, foram 

possíveis realizar 11 coletas de amostras de água. A dificuldade para fazer as coletas deu-se por 

vários motivos, mas sobretudo devido às condições viárias de acesso aos poços ou por não haver 

bomba hidráulica ou meios para inserção de bailer. Outra dificuldade encontrada, procedeu-se 

pela obstrução dos poços (tamponamento), uma vez que é um procedimento comum para poços 

que não atendem aos padrões de potabilidade, evitando que a população o utilize. 
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Algumas das captações visitadas eram usadas para abastecimento público de 

comunidades rurais, como no caso dos poços nas localidades de Cerrito e Capão do Veado no 

município de Novo Cabrais (tabela 3 e figura 7). Ambos os poços apresentaram salinidade 

elevada, com condutividades elétricas de 1630 e 1470 µS/cm respectivamente. As análises 

químicas realizadas em laboratório apontaram valores acima do VMP para fluoretos com 2,98 

e 3,6 mg/L respectivamente, além de padrões fora de potabilidade para o parâmetro sódio 

segundo a portaria do MS n° 2914/2011 (BRASIL, 2011). 

 

Figura 7 - Poços tubulares das localidades de Cerrito e Capão do Veado, no município de Novo 

cabrais. 

 

  
 

Fonte: Acervo pessoal, (2016). 

 

De acordo com o relatório dos poços tubulares de Novo Cabrais, documento obtido 

junto à prefeitura municipal, o poço da localidade de Cerrito abastece cerca de 58 famílias, 

enquanto que o poço da localidade de Capão do Veado abastece 52 famílias. Ambos os poços 

contam com tratamento por hipoclorito de sódio, assim, as coletas foram feitas direto da boca 

do poço. 

Outros poços visitados eram utilizados para funções menos nobres como lavagem de 

pátios e de roupas, como era o caso das localidades de Cerro Chato e da escola Dom Érico 

Ferrari, no município de Agudo, ilustrados na figura 8. Ambos os poços apresentaram alta 

salinidade, com condutividades elétricas de 4208 e 3740 µS/cm e análises de fluoreto de 3,07 e 

4,18 mg/L respectivamente. Além desses parâmetros, apresentou valores acima do VMP 

segundo a portaria do MS n° 2914/2011 para o cloreto e o sulfato. 
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Figura 8 - Poços tubulares das localidades de Cerro Chato e escola Dom Érico Ferrari. 

 

  
 

Fonte: Acervo pessoal, (2016). 
 

 Ressalta-se que em algumas coletas os poços estavam desativados pela prefeitura, ou 

seja, estavam sem uma circulação constante de água, como eram os casos dos poços das 

localidades de São Rafael em Restinga Seca, Escola Felipe Camarão e Picada do Rio em Agudo. 

O poço de São Rafael (figura 9) estava sem energia elétrica, sendo coletado com bailer de pvc. 

Coletou-se também, a água subterrânea proveniente de um poço raso de grande diâmetro, 

próximo ao poço da escola Felipe Camarão, que era utilizado para consumo dos moradores. 

 

Figura 9 - Poços tubulares das localidades de São Rafael no município de Restinga Seca e escola 

Felipe Camarão, no município de Agudo. 

 

    
 

Fonte: Acervo pessoal, (2016). 
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 No município de Paraíso do Sul, o poço amostrado apresentou a maior quantidade de 

sais dissolvidos encontrado na pesquisa de campo, evidenciado pela sua condutividade elétrica 

de 5.206 µS/cm. Essa captação, localizada no bairro Centro de Paraíso do Sul, era chamada de 

“poço jorrante” pelos moradores do local, uma vez que estava sob pressão e com fluxo constante 

de saída de água, não necessitando de bombeamento. Não se encontrou cadastro no SIAGAS 

ou na CORSAN e, em virtude da sua alta salinidade, não tinha nenhum uso pela população. As 

partes metálicas da sua estrutura estavam bastante deterioradas devido a oxidação provocada 

pela água salgada que saía desse poço (figura 10). O resultado de laboratório revelou a maior 

concentração de fluoreto entre as captações visitadas na pesquisa de campo, atingindo o valor 

de 4,97 mg/L. 

 

Figura 10 - Poço jorrante da localidade do centro de Paraíso do Sul. 

 

 
 

Fonte: Acervo pessoal, (2016). 

  

Dessa forma, foram coletadas informações de localização em coordenadas UTM para o 

fuso 22s e suas respectivas cotas topográficas em 11 captações de água subterrânea. Os dados 

colhidos durante os trabalhos de campo, nas duas campanhas realizadas, estão dispostos na 

tabela 5.  
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Tabela 5 - Dados de localização e de cota topográfica das captações visitadas. 

 

Ponto Município Localidade Utm_E Utm_N Cota (m) 

4300008871 Restinga Seca São Rafael 263785 6712542 109 ,0 

4300006560 Agudo 
Escola Felipe 

Camarão 
283276 6713083 83,7 

4300006575 Agudo Picada do Rio 279351 6722706 78,7  

Poço Raso Agudo Poço raso 279352 6722705 78,0  

4300023645 Agudo Cerro Chato 279289 6712023 71,2  

Escola Dom 

Érico Ferrari 
Agudo Cerro Chato 280539 6712477 42,0  

Poço Jorrante Paraíso do Sul Centro 289537 6708804 69,0  

4300024419 Novo Cabrais Faxinal 309297 6709615 98,2  

4300023220 Novo Cabrais Linha Pfeiffer 309024 6712821 108,2  

4300024628 Novo Cabrais Cerrito 308490 6706485 105,0  

4300024629 Novo Cabrais Capão do Veado 2 309432 6705555 119,0  
 

Fonte: Trabalho de campo, (2016). 

 

A fim de otimizar os custos para a determinação dos íons maiores e demais metais, 

visando, assim, avaliar somente as águas com anomalias de fluoreto, condicionou-se a 

realização completa das análises somente para as que apresentassem valores de fluoreto acima 

de 1,0 mg/L. Dessa forma, do total de amostras coletadas, 5 apresentaram fluoreto acima de 1,5 

mg/L e uma com 1,01 mg/L. Os resultados analíticos dos íons maiores em mg/L determinados 

em laboratório estão listados na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Parâmetros químicos determinados em laboratório para amostras com F- > 1,0 mg/L. 

 

 Ponto pH F- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- Alcalinidade 

4300008871 - <0,5 - - - - - - - 

4300006560 - <0,5 - - - - - - - 

4300006575 - <0,5 - - - - - - - 

Poço raso - <0,5 - - - - - - - 

4300023645 7,85 3,07 59,5 2,1 156 20,2 514,0 908,0 102,0 

Escola Dom 

Érico Ferrari 
8,10 4,18 644,0 3,9 70,4 4,6 585,0 723,0 150,0 

Poço Jorrante 8,30 4,97 997,0 3,1 50,3 1,4 903,0 1169,0 89,0 

4300024419 6,80 0,71 - - - - - - - 

4300023220 7,90 1,01 180,0 2,5 7,02 1,17 118,0 275,0 80,0 

4300024628 8,70 2,98 294,0 1,2 3,56 0,32 206,0 189,0 244,0 

4300024629 8,60 3,6 309,0 2,1 4,3 0,37 188,0 158,0 278,0 
 

Fonte: LAQIA, (2016). 
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Assim, os parâmetros de ferro total, alumínio total, boro e bromo determinados por 

espectrometria de emissão óptica com plasma estão listados na tabela 7. O parâmetro bromo 

não foi realizado para a localidade de Cerro Chato devido a problemas no equipamento. 

 

Tabela 7 - Dados dos metais ferro e alumínio total bem como do boro e do bromo na etapa de 

coleta de amostras, determinados por ICP-OES. 

 

 Ponto Localidade 
Ferro 

(mg/L) 

Alumínio 

(mg/L) 

Boro 

(mg/L) 

Bromo 

(mg/L) 

4300023645 Cerro Chato <0,3 0,167 0,249 - 

Escola Dom 

Érico Ferrari 
Cerro Chato <0,3 <0,03 1,19 1,24 

Poço 

Jorrante 

Centro/PS 
<0,3 <0,03 1,47 2,06 

4300023220 Linha Pfeiffer <0,3 0,266 0,24 0,57 

4300024628 Cerrito <0,3 <0,03 0,66 0,28 

4300024629 Capão do Veado 2 <0,3 <0,03 0,82 0,42 
 

Fonte: LAQIA, (2016). 

   

Os teores de metais, em 6 captações, determinados por ICP-OES na etapa de coleta das 

amostras demonstraram valores menores que 0,3 mg/L de ferro total, seguidas por teores de 

alumínio total entre menores que 0,03 a 0,266 mg/L. Para o elemento boro, seus teores variaram 

entre 0,249 mg/L, na localidade de Cerro Chato em Agudo a 1,47 mg/L no poço jorrante do 

município de Paraíso do Sul. Os teores de bromo variaram entre 0,28 a 2,06 mg/L nas águas 

subterrâneas avaliadas.  

 

4.2.1 Avaliação dos dados e métodos de coleta  

 

Do total de coletas realizadas, esperava-se um percentual maior de amostras com 

quantidades significativas de fluoreto, uma vez que a maioria das captações visitadas eram 

altamente salinizadas. Avaliou-se a questão do bombeamento antes da coleta como fator 

preponderante na representatividade das amostras coletadas, visto que nos locais onde os poços 

estavam desativados e sem uso os resultados não foram positivos para o parâmetro fluoreto. 

Contudo, as amostras coletadas dos poços que estavam em funcionamento, foram 

consideradas bastante representativas dos ambientes subterrâneos estudados, inserindo 

informações hidroquímicas completas que até então não se tinha, como é o caso das análises 

dos municípios de Paraíso do Sul e de Novo Cabrais, ampliando-se o conhecimento 
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hidroquímico. Além disso, o balanço iônico das análises mostrou-se dentro do padrão proposto 

no estudo (menor que 10% de erro) para a maioria das análises, evidenciando a qualidade 

analítica das determinações químicas. 

Assim, realizaram-se os procedimentos estatísticos, gráficos e o modelamento 

geoquímico a partir de 14 análises completas, com baixo teor de erro analítico, oriundos dos 4 

municípios da área de estudo. Maiores detalhes das análises químicas com os erros estimados 

bem como das características construtivas, geológicas e de localização dos poços com 

anomalias de fluoreto utilizados para este estudo, podem ser observadas nos apêndices B e C.  

 

4.3  TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Buscando-se a compreensão da magnitude amostral das variáveis observadas nas 14 

análises com anomalias de fluoreto, elaborou-se a tabela 8 com a estatística descritiva das 

principais variáveis avaliadas. Para as análises da etapa de coleta de campo, o parâmetro 

bicarbonato foi estimado a partir da metodologia proposta por Logan (1965), utilizando os 

teores de alcalinidade e o pH da água. 

 

Tabela 8 - Estatística descritiva das 14 análises químicas com anomalias de fluoreto avaliadas. 

 

  Mínima  Máxima Média Mediana  
Desvio  

Padrão 
Q1 Q3 CV (%) 

pH 7,9 8,9 8,5 8,6 0,3 8,2 8,8 3,7 

F-  1,0 5,6 3,5 3,1 1,2 2,7 4,0 35,7 

Na+  179,0 1025,0 485,8 304,5 303,9 243,5 619,2 67,4 

K+ 0,7 3,9 2,1 2,3 1,1 1,2 2,5 48,7 

Ca2+  2,0 78,0 22,2 5,8 26,6 3,8 29,0 129,1 

Mg2+ 0,3 7,0 1,8 0,8 2,0 0,5 2,0 59,9 

Cl- 48,0 903,0 352,1 188,0 294,2 116,5 539,5 90,0 

SO4
2- 100,0 1169,0 417,0 206,5 350,7 140,8 547,8 90,6 

Alcal. 77,0 278,0 199,5 204,5 68,3 147,8 236,5 36,9 

HCO3
- 94,0 327,4 219,3 213,5 70,3 180,2 252,0 34,5 

CE  804,0 5206,0 2393,5 1496,0 1503,2 1077,0 3489,0 67,6 

 

Obs. 1. Dados hidroquímicos em mg/L e CE em µS/cm. 

Obs. 2. Q1= 1° Quartil (25%), Q3= 3° Quartil (75%), CV = Coeficiente de Variação.  

Fonte: Autor, (2016). 

  

Dessa forma, observando a estatística descritiva dos dados, evidencia-se o caráter 

alcalino dessas águas a partir dos valores de pH que variaram entre 7,9 a 8,9 e obtiveram a 

menor variação dos parâmetros avaliados (CV = 3,7%). A alcalinidade variou entre 77,0 a 278 
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mg/L e juntamente com o bicarbonato obtiveram os menores CV’s com 36,9% e 34,5% 

respectivamente. Os parâmetros que mais tiveram amplitudes de concentrações e, 

consequentemente, maiores desvios padrão foram o cálcio (CV = 129,1%), o sulfato (CV = 

90,6%), o cloreto (CV = 90%), seguido do sódio (CV = 67,4%).  Também a condutividade 

elétrica da água apresentou ampla faixa de variação, com valores de 804 µS/cm a 5206 µS/cm 

e CV de 67,6%. 

 Outra característica importante de se ressaltar são os baixos teores de potássio e 

magnésio, com amplitudes de apenas 3,2 mg/L e 6,7 mg/L respectivamente. Assim, 

observando-se a tabela 8 com a estatística descritiva das análises com anomalias de fluoreto, 

nota-se que são águas bastante salinizadas com alto teor médio de sódio pelo lado dos cátions, 

seguido de sulfato, cloreto e bicarbonato pelo lado dos ânions.  

 Dando prosseguimento na exploração estatística dos dados, procedeu-se para a 

avaliação das correlações entre as variáveis através do uso de estatística não-paramétrica. 

Assim, aplicou-se cálculos para determinar o coeficiente de correlação de postos de Spearman 

(ρ) com nível de significância de 5% (p<0,05) entre as variáveis físico-químicas (exceto 

potássio), obtendo-se a matriz de correlação disposta na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Matriz de correlação de postos de Spearman (ρ) das 14 análises físico-químicas com 

anomalias de fluoreto levantadas. Valores em negrito significam forte tendência de correlação. 

 

  F- Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3
- SO4

2- Alcal. pH CE 

F- 1,00          

Na+ 0,45 1,00         

Ca2+ 0,24 0,71 1,00        

Mg2+ 0,22 0,46 0,82 1,00       

Cl- 0,42 0,94 0,77 0,45 1,00      

HCO3
- -0,06 -0,38 -0,70 -0,70 -0,46 1,00     

SO4
2- 0,35 0,78 0,89 0,64 0,90 -0,73 1,00    

Alcal. -0,13 -0,33 -0,68 -0,66 -0,47 0,96 -0,74 1,00   

pH -0,03 -0,20 -0,78 -0,67 -0,35 0,61 -0,64 0,60 -1,00  

CE 0,49 0,96 0,73 0,42 0,98 -0,40 0,85 -0,41 0,24 1,00 

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

 

A correlação de Spearman avalia uma função monótona (preserva ou inverte relações 

de ordem) apontando para descrições das relações lineares entre duas variáveis. Assim, ao 

examinar os índices para a CE, nota-se sua significância positiva em relação aos principais sais 
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dissolvidos, sendo explicado pelo simples fato de que a CE é função da quantidade de íons 

presentes na água, principalmente, dos íons de cloreto, sulfato, cálcio e sódio. O fluoreto, por 

sua vez, não apresentou correlação significativa para a CE, estando assim em conformidade 

com o estudo de Terra (2015) também na ZA do SAG. Para o pH, obteve-se índice de Spearman 

com valor negativo para o cálcio (ρ = -0,78), podendo esse fato estar relacionado à reação de 

precipitação de calcita (CaCO3) em meio alcalinizado. 

O parâmetro sulfato apresentou valores positivos significativos para os parâmetros 

sódio, cálcio e cloreto, mas demonstrou relações inversas com a alcalinidade da água e 

consequentemente para o bicarbonato. Aparentemente, as águas inicialmente bicarbonatadas 

tendem a aumentar as concentrações dos cátions sódio e cálcio, juntamente com os ânions 

sulfato e cloreto, tendendo para a diminuição dos teores de bicarbonatos e consequentemente a 

alcalinidade. 

Os índices positivos para o parâmetro sódio foram bastante significativos em relação ao 

cálcio, cloreto e sulfato, mas principalmente sobre o cloreto (ρ = 0,94), fornecendo a indicação 

de possibilidade de dissolução de cloreto de sódio (NaCl) nas águas.  

Para o parâmetro boro, o cálculo dos postos de Spearman para 6 observações 

demonstraram correlações positivas significativas entre o fluoreto (ρ = 0,94), sódio (ρ = 0,94) 

e cloreto (ρ = 0,77).  Para o bromo, a partir de 5 observações, houve correlações positivas com 

o boro (ρ = 0,82), cálcio (ρ = 0,80), sódio (ρ = 0,96), cloreto (ρ = 0,97) e sulfato (ρ = 0,83). 

A partir dos indícios matemáticos e estatísticos levantados, torna-se interessante realizar 

uma investigação mais apurada das relações que se expressam dentre os dados por meio da 

correlação estatística. Assim, a abordagem a seguir, analisam-se inicialmente os dados através 

de gráficos e as relações hidrogeoquímicas e, posteriormente, avalia-se sua classificação 

hidroquímica pelo diagrama de Piper e pelos critérios de Manzano e Guimaraens (2009) 

propostos para o SAG. 

 

4.4 TRATAMENTO GRÁFICO 

 

4.4.1 Relações características e hidrogeoquímicas 

 

 O tratamento gráfico efetuado por este trabalho foca-se primeiramente na representação 

e análise inicial das principais relações estatísticas entre os parâmetros levantados estabelecidos 

através da correlação estatística dos postos de Spearman. Em seguida avaliou-se os dados por 

meio de relações hidrogeoquímicas características. 
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Assim, ilustra-se na figura 11 a plotagem das concentrações dos íons de cálcio, sódio, 

magnésio e cloreto em função dos teores de sulfato em meq/L. Ao observar-se os gráficos da 

figura 11, evidencia-se as relações positivas dos teores de cálcio, sódio, magnésio e cloreto em 

função do sulfato. Esses apresentam uma relação que se aproxima da linearidade, ou seja, 

incrementos de teores de cálcio, sódio, magnésio e cloreto em função dos incrementos das 

concentrações de sulfato. 

 

Figura 11 - Gráficos da plotagem das concentrações em meq/L de cálcio, sódio, magnésio e 

cloreto em função do sulfato. 

 

 

 
  
Fonte: Autor, (2016). 

 

 De acordo com Santos (2008) os compostos de sulfato são sais altamente deliquescentes 

(forte tendência a absorver água) e moderadamente solúveis a muito solúveis. Ainda reitera que 

em águas doces o sulfato de cálcio (CaSO4) satura a 1.500 mg/L podendo chegar até a 7.200 

mg/L em águas salinas. Sua origem pode estar ligada a oxidação do enxofre presentes nas 

rochas e da lixiviação de compostos sulfatados como a gipsita (Ca[SO4]H2O) e anidrita 

(CaSO4). As águas subterrâneas apresentam, em geral, concentrações em torno dos 100 mg/L 

e o Oceano Atlântico possui uma média de 2.810 mg/L. Para Manzano e Guimaraens (2009) a 
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origem do sulfato nas águas mais salinas do SAG estão relacionados principalmente devido à 

dissolução de minerais associados a materiais evaporíticos ricos em sulfatos e cloretos. 

A figura 12 apresenta a plotagem em gráfico da relação do sulfato versus o bicarbonato 

em meq/L. Assim, observa-se uma relação de decaimento dos teores de bicarbonato em função 

do incremento das concentrações de sulfato. O incremento ou decaimento dos teores de sulfato 

parece aumentar a partir dos 5 meq/L. 

 

Figura 12 - Gráfico da relação sulfato versus bicarbonato. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 

  

De forma análoga ao gráfico da figura 12, os gráficos da figura 13 apresentam 

tendências de decaimento. Representam a diminuição dos teores de cálcio em relação ao 

aumento dos teores do ânion bicarbonato e do pH. 

 

Figura 13 - Gráficos das relações negativas entre cálcio versus bicarbonato e cálcio versus pH. 

 

  

 

Fonte: Autor, (2016). 
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Os gráficos da figura 13 representam as tendências de empobrecimento de cálcio a partir 

do aumento do ânion bicarbonato e do pH. Esse fato, aliado a informação de tendência de 

crescimento do sulfato e do cálcio pode estar vinculada a dissolução de anidrita (CaSO4) ou 

gipsita (Ca[SO4]2H2O), liberando íons de sulfato e cálcio na água. 

Os sais de cálcio possuem elevada a moderada solubilidade, sendo muito comum 

precipitar como carbonato de cálcio (CaCO3) (SANTOS, 2008). O cálcio é um elemento 

abundante na maioria das águas naturais e rochas, ocorrendo principalmente nos minerais 

calcita e aragonita.  

Manzano e Guimaraens (2009) citam que a relação entre o cálcio e a alcalinidade 

poderia indicar a ocorrência de processos de dissolução de carbonatos ou à troca catiônica com 

o sódio. Assim a solubilidade de bicarbonato de cálcio tende a aumentar em presença de sais 

de sódio e potássio. Nas zonas de recarga direta a partir das precipitações (ZA), a dissolução de 

carbonatos faz com que ocorra um aumento desses parâmetros, enquanto que em confinamento 

(ZC), observaram uma diminuição na concentração de cálcio devido a troca iônica com o sódio. 

A figura 14 apresenta os gráficos das relações das concentrações de cloreto versus sódio 

e cloreto versus bicarbonato encontradas para as 14 análises químicas com anomalias de 

fluoreto. 

 

Figura 14 - Gráficos das relações entre cloreto versus sódio e cloreto versus bicarbonato. 

 

  

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

 Considerado como o mais abundante dos halogênios, o cloreto está presente em todas 

as águas naturais com valores, em geral, inferiores a 100 mg/L nas águas subterrâneas 

(SANTOS, 2008). Trata-se de um sal muito solúvel, deliquescente e muito estável em solução, 

configurando-lhe a característica de difícil precipitação no meio. Dessa forma, não oxida e nem 
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se reduz em águas naturais. Devido a sua solubilidade e ao lento movimento das águas no 

aquífero, suas concentrações vão aumentando constantemente ao longo da sua direção de fluxo. 

Santos (2008) cita que apesar das rochas ígneas serem pobres em cloreto, estes são 

provenientes, principalmente, do intemperismo e da lixiviação de minerais ferromagnesianos 

nestas rochas e em rochas evaporíticas, tal como a salgema. 

De acordo com Hem (1985) o cloreto está presente em diferentes tipos de rochas em 

concentrações inferiores a outros componentes principais das águas naturais. Entre os minerais 

contendo cloretos que ocorrem em rochas ígneas o autor cita a sodalita Na8[Cl2(AlSiO4)6] e a 

apatita. Contudo, salienta que minerais em que o cloreto é um componente essencial não são 

muito comuns, sendo que o mais usual é o cloreto estar presente como uma impureza. Portanto, 

as rochas ígneas não podem produzir concentrações muito elevadas de cloreto na água. As 

fontes consideravelmente mais importantes estão associadas a rochas sedimentares, 

particularmente as evaporíticas. Dessa forma, podem estar presentes como resultado da inclusão 

de salmouras ou em material de cimentação formados por um depósito incompletamente 

lixiviado. Um fato interessante reportado pelo autor é que aproximadamente 3/4 de todo cloreto 

presente na crosta terrestre, na atmosfera e hidrosfera está presente nas águas dos oceanos que, 

quando em contato com rochas porosas, ficam impregnados com sais solúveis onde o cloreto 

desempenha um papel importante. Grãos finos de xisto podem reter parte deste cloreto por 

longos períodos. Em todos estes tipos de rochas, o cloreto está presente como cristais de cloreto 

de sódio ou como uma solução de íons de sódio e cloreto. 

Para Santos (2008), o comportamento químico do cloreto é similar ao íon brometo. O 

autor afirma que, em geral, as concentrações de brometo são inferiores a 0,01 mg/L em águas 

doces e nas águas marinhas seus teores estão em torno de 65 mg/L. Custodio e Lamas (2001) 

estabelecem a relação de brometo/cloreto em meq/L como traçadoras de comportamentos para 

o estudo da origem das águas salobras e salinas, uma vez que na água do mar esse valor vale 

aproximadamente 0,0017 podendo ter valores muito diferentes em águas continentais. 

A relação cloreto/brometo em mols tem sido bastante utilizada em estudos geoquímicos 

que buscam avaliar incrementos de salinidade em sistemas de fluxo subterrâneo tanto por fontes 

litológicas quanto por componentes antropogênicos. (ALCALÁ; CUSTODIO, 2008 apud 

FONTES et al., 1986; HUDAK, 2003; LEHMANN et al., 1993; PANKRATOV, 1998; PARK 

et al., 2002; VENGOSH). 

Alcalá e Custodio (2008) apresentaram um estudo com o intuito de avaliar a 

aplicabilidade da relação entre as concentrações aniônicas de cloreto/brometo para identificar 

a origem da salinidade da água subterrânea em aquíferos da Espanha e de Portugal. De acordo 
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com os autores, a lixiviação e a dissolução natural ou artificial de NaCl podem aumentar as 

relações molares cloreto/brometo para valores maiores do que mil, estabelecendo uma relação 

média de 655 para a água do mar. 

Assim, para efeitos de comparação, elaborou-se o quadro 4 com os cálculos das relações 

de brometo/cloreto em meq/L e cloreto/brometo em mol/L, utilizando os resultados analíticos 

obtidos na etapa de coleta de amostras. Para o parâmetro bromo total, obtido por espectrometria 

de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado, foi admitido em sua totalidade como 

brometo uma vez que o ambiente pobre em oxigênio não favorece a sua oxidação e ainda pelo 

fato de não haver contaminação antrópica na área de estudo.  

 

Quadro 4 - Relações Br-/Cl- em meq/L e Cl-/Br- em mol/L. 

 

Ponto Localidade Município 
Cl 

(mg/L) 

Br 

(mg/L) 
rBr/rCl Cl/Br 

Esc. Dom 

Érico 
Cerro Chato Agudo 585,0 1,24 0,000939 1.063 

Poço Jorrante Centro/PS Paraíso do Sul 903,0 2,06 0,001011 988 

4300024628 Cerrito-Oneide Novo Cabrais 206,0 0,28 0,000602 1.659 

4300024629 
Capão do 

Veado 2 
Novo Cabrais 188,0 0,42 0,000990 1.009 

4300023220 Linha Pfeiffer Novo Cabrais 118,0 0,57 0,002142 466 

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

 Observando-se as relações rBr/rCl calculadas, nota-se que a localidade da Linha Pfeiffer 

foi a única que ultrapassou a relação da água do mar (0,0017) proposta por Custodio e Llamas 

(2001), ou seja, possui quantidade relativa alta de bromo em relação ao cloreto. O restante das 

amostras chegou a valores próximos a 0,001, com a exceção de Cerrito-Oneide. Já a relação 

molar Cl-/Br- variou entre 466 a 1.659. Alcalá e Custodio (2008), ao analisarem essa relação 

em processos de contribuição da salinidade por evaporitos naturais, encontraram valores entre 

4.611 a 5.556 para processos de contribuição por lixiviação de halita e valores entre 590 a 7.447 

para processos de contribuição da salinidade por lixiviação de gipsita contendo sais de halita. 

 Davis et al. (1998) relatou relações Cl-/Br- entre 1.000 a 10.000 em aquíferos rasos dos 

Estados Unidos da América. Já Freitas (2016), em estudos realizados em águas termais do SAG 

e do SASG, encontrou relações Cl-/Br- que variaram entre 352,6 a 2.200. Em uma amostra das 
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termas de São João no Estado de Santa Catarina, o autor encontrou uma razão Cl-/Br- de 69.687, 

indicando a possibilidade de influência de litologias de origem evaporítica. 

 A figura 15 apresenta as relações molares de Cl-/Br versus as concentrações em mg/L 

de Cl-. A partir do gráfico, observa-se captações que apresentam uma relação Cl-/Br alta em 

relação as concentrações totais de cloreto (Capão do Veado 2 e Cerrito-Oneide). 

 

Figura 15 - Razão molar Cl-/Br versus Cl- (mg/L) para as análises de bromo realizadas. 

 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

 Ressalta-se que o bromo apresentou correlações estatísticas positivas com o boro (ρ = 

0,82), cálcio (ρ = 0,80), sódio (ρ = 0,96), cloreto (ρ = 0,97) e sulfato (ρ = 0,83), refletindo a 

tendência de salinização das águas analisadas. O boro, por sua vez, apresentou correlações 

estatísticas positivas com o fluoreto (ρ = 0,94). A figura 16 apresenta os gráficos das 

concentrações em mg/L de boro versus bromo e fluoreto versus boro. 

 

Figura 16 - Gráficos das relações entre o boro versus bromo e fluoreto versus boro. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 
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Hem (1983) cita a possibilidade de formação de complexos de fluorborato que podem 

ocorrer a partir da troca de hidróxidos em B(OH)4
- pelo fluoreto. De acordo com o autor, o boro 

pode ser liberado por gases vulcânicos na forma de ácido H3BO3 ou como halogênios como 

BF3. De acordo com Santos (2008), o boro encontra-se dissolvido como H3BO3 parcialmente 

ou dissociado como H2BO3
-.  Segundo o autor, as águas subterrâneas apresentam, geralmente, 

teores inferiores a 0,1 mg/L, porém, às vezes, podem chegar a 10 mg/L. A água do mar possui 

em torno de 4,6 mg/L de boro. 

A seguir, realizou-se o cálculo das relações hidrogeoquímicas rSO4
2-/rCl-, rNa+/rCl-, rCl-

/rHCO3
- e rMg2+/rCa2+ das análises. De acordo com Custodio e Llamas (2001) as relações entre 

os íons dissolvidos na água podem guardar uma relação com o ambiente em que a água está 

submetida, podendo indicar alguma característica específica ou a ação de algum fenômeno 

modificador. Silvério da Silva et al. (2014) afirmam que o uso de razões iônicas pode ser 

importante nos estudos hidrogeoquímicos, fornecendo indícios para a avaliação da origem e 

evolução do fluoreto nas águas subterrâneas.  

Na figura 17 é apresentado o gráfico da relação sulfato/cloreto em meq/L calculado. 

Para Custodio e Llamas (2001), em águas pouco ou moderadamente salinas a relação de sulfato 

e cloreto tende a manter um valor aproximadamente constante até a saturação de sulfato. 

 

Figura 17 - Gráfico da relação de rSO4
2-/rCl-, em meq/L. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 

 

De acordo com Manzano e Guimaraens (2009), em águas com grandes concentrações 
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confirma essa tendência para a relação sulfato/cloreto, onde as relações das localidades de Santa 

Lucia, São Rafael, Araçá e Linha Pfeiffer destoam levemente dessa assertiva. Sendo assim, com 

propósitos de comparação, plotou-se as relações cloreto/sulfato com as concentrações de 

fluoreto na figura 18.  

 

Figura 18 - Gráfico da relação de rCl- /rSO4
2- em meq/L versus as concentrações de fluoreto. 

 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 
 

De fato, ao observar o gráfico da figura 18 verifica-se a assertiva de Manzano e 

Guimaraens (2009), onde os maiores conteúdos de fluoreto estão localizados em análises em 

que a relação sulfato/cloreto é próxima a 1. As análises que apresentaram essa relação são as 

mais salinizadas deste estudo e são, provavelmente, as que apresentarão maiores probabilidades 

de precipitação mineral, uma vez que estão carregadas de sais, principalmente sulfato, cloreto 

e sódio. Para os autores essa relação próxima da unidade significa que nessas águas ambos os 

componentes (sulfato e cloreto) procedem da dissolução de rochas evaporíticas cloretadas e 

sulfatadas. Assim, a causa poderia ser a mistura de águas que circulam por formações 

superiores, procedentes da zona de recarga, com águas circulantes de formações mais 

profundas. 

A relação hidrogeoquímica entre o sódio e o cloreto (figura 19) nas análises avaliadas, 

demonstrou um comportamento variado. A relação entre esses elementos expõe concentrações 

mais altas de sódio em relação ao cloreto, podendo esse fato indicar possivelmente a existência 
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de mais de uma fonte de sódio no meio ou devido a troca catiônica intensa do sódio com outros 

cátions. 

Figura 19 - Gráfico da relação de rNa+/rCl- em meq/L. 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

Para Manzano e Guimaraens (2009) uma das origens naturais mais comuns do sódio e 

do cloreto em águas subterrâneas advêm da infiltração da água da chuva que faz a dissolução 

de sais durante seus fluxos no sistema aquífero. Em ausência de contaminação ambiental, os 

conteúdos de sódio e cloreto em meq/L tanto em águas superficiais quanto subterrâneas tendem 

a valores próximos a unidade (Na ≈ Cl).  Convém salientar que o cloreto, uma vez dissociado 

da molécula de cloreto de sódio, tem pouca afinidade para realizar reações químicas, ao 

contrário do sódio, que pode realizar intercâmbio iônico com outros cátions como o cálcio e o 

magnésio. 

Manzano e Guimaraens (2009) citam que outra possível fonte de cloreto poderiam ser a 

silvita (KCl), a cloromagnesita (MgCl2) ou rochas vulcânicas. No entanto, estes autores 

salientam que o excesso de sódio sobre o cloreto em litologias silicatadas podem ocorrer devido 

à dissolução de feldspato plagioclásio como a albita (NaAlSi3O8) e a troca iônica entre o sódio 

o cálcio e o magnésio. 

No gráfico da figura 20 estão dispostos os índices da relação rCl-/rHCO3
- para cada 

análise. O gráfico apresenta índices próximos a unidade em oito localidades e picos nas 

localidades de Araçá, Cerro Chato, Escola Felipe Camarão, Escola Dom Érico Ferrari e o poço 

jorrante no Centro de Paraíso do Sul. Essas localidades que apresentam picos de cloreto em 

relação ao bicarbonato são as mais salinizadas (variando de 2.735 a 5.206 µS/cm) das análises 
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avaliadas, uma vez que o cloreto é um dos grandes responsáveis pela condutividade elétrica da 

água. 

Figura 20 - Gráfico da relação de rCl-/rHCO3
- em meq/L. 

 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

Dessa forma, denota-se que, das análises avaliadas, o cloreto tem uma relação com o 

bicarbonato que se aproxima da unidade em águas menos mineralizadas, tendendo a aumentar 

sua concentração em relação ao bicarbonato na medida em que se saliniza. Para Custodio e 

Llamas (2001) o conteúdo de bicarbonato em águas subterrâneas possui um valor relativamente 

constante, tendo bastante interesse para o processo de concentração de sais no sentido do fluxo 

subterrâneo, onde o aumento desse índice indicaria um avanço no processo de concentração 

salina. Para esses autores, a relação cloreto/bicarbonato é especialmente útil na caracterização 

de influências marinhas nas águas subterrâneas, tendo valores entre 0,1 a 5,0 em águas 

subterrâneas continentais e valores entre 20,0 a 50,0 em água do mar.  

 A relação de rMg2+/rCa2+, expressa no gráfico da figura 21, demonstra a baixa relação 

que possui o magnésio em relação ao cálcio. Para Custodio e Llamas (2001) a relação 

magnésio/cálcio em águas subterrâneas continentais varia frequentemente de 0,3 a 1,5, sendo 

que, valores próximos a 1 indicam a influência de minerais dolomíticos. Valores superiores a 1 

podem indicar a influência de geologia rica em silicatos de magnésio como gabros e basaltos.  
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Figura 21 - Gráfico da relação de rMg2+/rCa2+ em meq/L. 

 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

Observando-se o gráfico da figura 21, denota-se a baixa relação de meq/L de magnésio 

para cada meq/L de cálcio, indicando pouca influência de minerais dolomíticos na química da 

água no meio subterrâneo. 

 

4.4.2 Classificação hidroquímica 

 

Para a realização da classificação hidroquímica, categorizou-se as águas subterrâneas 

dentro dos critérios estabelecidos por Manzano e Guimaraens (2009) para gestão do SAG 

(quadro 2), a fim de fornecer indícios da evolução hidroquímica da água no meio e para 

comparação entre as amostras. A tabela 10 apresenta essa classificação distribuída por 

localidade com os respectivos íons majoritários em meq/L bem como o grupo e o subgrupo de 

cada amostra. 

Todas as análises consideradas neste estudo foram classificadas dentro do grupo C, 

distribuindo-se entre os subgrupos C1, C2 e C3, sendo o subgrupo C3 as mais salinizadas. De 

acordo com o modelo conceitual proposto por Manzano e Guimaraens (2009), a composição 

das águas do tipo C é devida a mistura de águas do tipo B com outras mais salinas provenientes 

de zonas mais profundas. Para os autores, o trânsito de águas com sulfato maior que cloreto 

para águas com cloreto maior que sulfato deve-se ao fato de que a água se satura com minerais 

sulfatados que são menos solúveis que os cloretados. 
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Tabela 10 - Classificação hidroquímica das análises com anomalias de fluoreto. 

 

Localidade Íons majoritários Grupo  Subgrupo 

Santa Lucia Na-HCO3 C C1 

São Rafael Na-HCO3-SO4-Cl C C1 

L.Martiminiano Na-HCO3-Cl-SO4 C C2 

Aracá Na-Cl C C3 

Escola Dom Érico Ferrari Na-Cl-SO4 C C3 

Cerro Chato Na-SO4-Cl C C3 

Escola Felipe Camarão Na- SO4-Cl C C3 

Centro/PS Na-Cl-SO4 C C3 

Linha Pfeiffer Na- SO4 C C3 

 Escola Olimpo Na-HCO3-Cl C C1 

Cerrito Na-Cl-SO4 C C2 

Cerrito-Oneide Na-Cl-HCO3 C C2 

Capão do Veado Na-Cl-HCO3 C C2 

Capão do Veado 2 Na-HCO3-Cl-SO4 C C2 
 

Fonte: Autor, (2016). 

 

Dando prosseguimento a caracterização hidroquímica por meio de métodos gráficos, 

elaborou-se o diagrama de Piper, visando além da observação dos parâmetros químicos 

expressos em meq/L, obter a classificação dos politipos da água em cada análise e sua evolução 

hidroquímica. Assim, plotaram-se os dados hidroquímicos conforme ilustra o diagrama da 

figura 22. 

O diagrama de Piper demonstra o caráter extremamente sódico das amostras pelo lado 

dos cátions. Pelo lado dos ânions, observa-se que as águas possuem um caráter misto entre o 

bicarbonato mais carbonato, cloreto e sulfato. As exceções foram as análises das localidades de 

Santa Lucia e Araçá, em Restinga Seca, e da Linha Pfeiffer, em Novo Cabrais. As águas 

subterrâneas dessas localidades apresentaram fácies hidroquímicas bicarbonatada sódica, 

cloretada sódica e sulfatada sódica respectivamente. A amostra de Santa Lúcia em Restinga 

Seca apresentou-se no limiar entre bicarbonatada sódica e sulfatada ou cloretada sódica.  

É possível observar no diagrama a evolução hidroquímica das águas subterrâneas, 

indicado pela direção da seta em cor vermelha no sentido de sua salinização. Essa evolução 

começa a partir do subgrupo C1, onde o SO4
2- > Cl-, avançando para o subgrupo C2, onde o 

SO4
2- < Cl-, e, por fim, C3 em águas extremamente salinizadas.  

Dessa forma, observando-se o diagrama de Piper, classifica-se as águas com anomalias 

de fluoreto como águas majoritariamente sulfatadas ou cloretadas sódicas. 
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Figura 22 - Diagrama de Piper das 14 análises com anomalias de fluoreto com as fácies 

hidroquímicas. 

 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 
 

Ao observar-se em maior detalhe a parte aniônica das águas subterrâneas a partir do 

diagrama triangular da figura 23, nota-se o caráter misto dessas águas por parte dos ânions onde 

o bicarbonato mais carbonato, cloreto ou sulfato são dominantes. A figura 23 apresenta a 

divisão (linha tracejada) aniônica das amostras, representando o limiar da dominância de cada 

ânion.  
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Figura 23 - Diagrama triangular dos ânions dos dados hidroquímicos. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 

 

Assim, observa-se a distribuição iônica por zonas de domínio (1 a 6) demonstrando o 

íon dominante seguido pelo segundo mais dominante (subdominante). Todas as dominâncias e 

subdominâncias foram detectadas, com a exceção de sulfato seguido de bicarbonato (zona 1).  

 

4.4.3 Análise de fluxo subterrâneo  

 

 Buscando-se compreender o comportamento do fluxo da água subterrânea na área de 

estudo, gerou-se a superfície potenciométrica por meio de dados de níveis piezométricos. Para 

tal fim, utilizou-se informações de 152 poços tubulares de condição livre provenientes do 

SIAGAS (CPRM, 2015) localizados nos terrenos sedimentares (Sistema Aquífero Santa Maria 

e Sistema Aquífero Sanga do Cabral/Piramboia) dos municípios de estudo e região periférica. 

As informações compiladas foram as coordenadas geográficas em UTM das captações, as cotas 

topográficas e o nível estático da água subterrânea (zona vadosa), obtendo-se o nível da água a 

partir da subtração da cota topográfica menos o nível estático em cada poço tubular.  

Os dados piezométricos foram analisados em três etapas. Primeiramente, realizou-se 

uma análise estatística com o intuito de estimar o melhor modelo de interpolação para os dados 

compilados, levando-se em consideração a distância entre as observações e sua localização 

geográfica. Assim, realizou-se uma análise estrutural por meio do pacote geoestatístico geoR 
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(RIBEIRO JR.; DIGGLE, 2016), buscando-se a caracterização e a quantificação da dispersão 

espacial dos dados.  

Assim, construiu-se o gráfico de semivariância do conjunto amostral de dados de nível 

de água e localização geográfica em coordenadas UTM, representado na figura 24. A 

semivariância é definida como a diferença quadrática média entre pares de valores separados 

por uma distância (SOARES, 2006).  Utilizou-se um corte de 50% da distância máxima entre 

os pares de pontos conforme orientam Journel, e Huijbregts (1978) e Clark (1979), desprezando 

assim os pares de longo alcance. Assim, testaram-se os modelos esférico, exponencial, 

gaussiano e de potência nos pares de pontos avaliando seu ajuste a partir do método dos 

mínimos quadrados. 

Dessa forma, determinou-se como a prática mais apropriada para estimar a superfície 

piezométrica do aquífero a interpolação dos dados de nível da água subterrânea pelo método de 

krigagem ajustado ao modelo esférico. O modelo esférico é um dos modelos mais usuais 

utilizados em geoestatística (SOARES, 2006), sendo de grande valia para a elaboração de 

modelos da piezometria em aquífero livre (FURTADO, 2008; MIRANDA et al., 2016).  

 

Figura 24 - Gráfico de semivariograma dos dados de nível de água subterrânea ajustado ao 

modelo esférico. 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

A figura 24 apresenta a plotagem do gráfico de semivariograma dos dados de 

piezometria, onde a linha contínua representa o modelo esférico teórico ajustado. A partir do 

gráfico, determinou-se os parâmetros alcance (range), patamar (sill) e efeito pepita (nugget 

efect), no ajuste do modelo teórico matemático. Esses parâmetros, obtidos pelo gráfico da figura 

24, foram utilizados como dados de entrada para a interpolação dos dados de nível de água. 
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Após realizada a análise estrutural dos dados e determinado o melhor modelo para sua 

interpolação, apresenta-se na figura 25 o mapa com a interpolação pela técnica da krigagem 

ajustado ao modelo esférico com a localização dos poços tubulares utilizados para a análise de 

fluxo subterrâneo. No mapa estão representados a provável distribuição dos níveis de água 

subterrânea na área de estudo com a localização dos rios Vacacaí, Vacacaí-Mirim e Jacuí.  

 

Figura 25 - Mapa com a interpolação dos dados de nível de água subterrânea e localização dos 

poços tubulares utilizados com principais cursos de água da área de estudo. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 

 

Ao observar-se o mapa da figura 25, denota-se o baixo nível da água subterrânea na 

parte central do mapa (parte mais escura), com destaque para o município de Restinga Seca, 

que é o município mais ao sul da área de estudo e que possui as menores cotas altimétricas, 

encontrando-se quase que em sua totalidade em áreas planas e terras baixas pertencentes 
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geomorfologicamente a Depressão Central e a ZA do SAG. Dessa forma, é possível avaliar que, 

em geral, existe uma tendência de fluxo subterrâneo em direção ao sul do município de Restinga 

Seca, na região onde os rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim deságuam no rio Jacuí. 

Para a segunda etapa da análise de tendências de fluxo, gerou-se um modelo da 

superfície potenciométrica em terceira dimensão, a fim de observar com maior detalhe os níveis 

mais altos de nível de água. Dessa forma, a fim de facilitar a interpretação dos dados, gerou-se 

o modelo de superfície na figura 26. 

 

Figura 26 - Modelo em terceira dimensão da piezometria de 152 poços tubulares na área de 

estudo. 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 

  

A superfície digital dos dados piezométricos interpolados apresentados na figura 26 

demonstra claramente a porção mais elevada do nível de água na porção mais a leste da área de 

estudo, nos municípios de Paraíso do Sul e Novo Cabrais. Essa elevação coincide com as cotas 

topográficas da porção leste dos municípios pesquisados onde ocorre o escoamento superficial 

parcial das águas de precipitação para a bacia do rio Botucaraí (que faz divisa oeste do 

município de Novo Cabrais). 
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A interpolação dos dados piezométricos demonstra as cotas mais baixas, contudo, não 

indica a direção preferencial de fluxo subterrâneo. Assim, por fim construiu-se o cartograma de 

superfície potenciométrica indicando as principais direções de fluxo da água no ambiente 

subterrâneo. 

A partir da interpolação dos dados pelo método da krigagem ajustado ao modelo 

esférico, elaborou-se o cartograma da superfície potenciométrica da área da pesquisa com as 

principais direções de fluxo, apresentado na figura 27. 

 

Figura 27 - Cartograma da superfície potenciométrica com espaçamento de isolinhas a cada 10 

metros e principais direções de fluxo subterrâneo na área de estudo. 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

 O cartograma da superfície potenciométrica da figura 27 apresenta as principais direções 

de fluxo subterrâneo, sendo predominante a direção sul e, secundariamente, sudeste. Também 

é possível observar direções de sentido oeste e sudoeste na porção mais elevada da superfície 

potenciométrica, no município de Paraíso do Sul. Ressalta-se que essa porção da área de estudo 
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está relacionada ao artesianismo, e, possivelmente, sofre influência de diques diabásicos 

aflorantes, fatos que foram observados na etapa de trabalhos de campo. 

 É importante salientar que os dados piezométricos compilados do sítio do SIAGAS são 

provenientes de períodos diferente de tempo e sua interpretação é uma versão simplificada dos 

fenômenos hidrodinâmicos que ocorrem no meio subterrâneo. Contudo, é possível inferir com 

bom grau de acerto as direções predominantes, uma vez que as chuvas são bem distribuídas ao 

longo de todo o ano na área de estudo, ou seja, não há períodos sazonais de seca que afetem 

significativamente as recessões do nível da água. 

 

4.4.4 Análise de lineamentos estruturais  

 

Buscou-se por meio da análise de lineamentos estruturais a caracterização do contexto 

estrutural do terreno da área de estudo, com o intuito de fazer a integração com os resultados 

hidrogeoquímicos levantados e visualizar o padrão tectônico da área. Assim, os lineamentos 

foram traçados por uso de método indutivo (DESCOVI FILHO, 2015; NANNI, 2008) através 

da interpretação visual de imagens do relevo em ambiente SIG. O traçado obedeceu ao princípio 

da não inferência proposto por Schuck et al. (1986) utilizando o relevo sombreado do modelo 

digital do terreno por meio de imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) (USGS, 

2016).  

Gerou-se o mapa de sombreamento utilizando uma elevação solar de 30° e azimutes de 

0° (N), 45° (NE) e 315° (NO) na escala de 1:500.000 e utilizando o mapa geológico do Estado 

do Rio Grande do Sul na escala de 1:750.000 (CPRM, 2007) como referência na indicação de 

contatos litológicos entre as formações. Os lineamentos interpretados bem como as direções de 

luminosidade para os sombreamentos que foram utilizados estão ilustrados na figura 28. Dessa 

forma, a análise de lineamentos buscou inferir as estruturas regionais básicas que definem os 

blocos tectônicos principais e que podem estar relacionadas com fraturas ou contato entre 

diferentes litologias. No total, traçaram-se 76 lineamentos onde 45 atingiram os municípios da 

área de interesse da pesquisa. 

Do total traçado, observaram-se lineamentos de longa continuidade no sentido noroeste. 

Esses lineamentos mais longos e de maior expressão no relevo estão provavelmente 

relacionados com grandes blocos tectônicos associados à malha hídrica que comporta as 

maiores vazões como o rio Jacuí que faz o limite norte de Restinga Seca com os municípios de 

Agudo e Paraíso do Sul, o rio Vacacaí-Mirim que atravessa o município de Restinga Seca e o 

rio Vacacaí, que é o limite sul do município de Restinga Seca. Esses grandes lineamentos já 
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haviam sido observados por Da Rosa e Faccini (2005) em estudos sobre a geologia estrutural 

em sequências mesozoicas no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Figura 28 - Mapeamento dos lineamentos estruturais a partir do mapa geológico (A) e 

sombreamento de imagens SRTM nas direções N (B), NE (C) e NO (D). Em D estão traçados 

os lineamentos interpretados. 

 

 
 

Fonte: Construído a partir de USGS (2016) e CPRM (2007). 

 

Dessa forma, com base na interpretação gráfica dos lineamentos construiu-se o 

diagrama de roseta apresentado na figura 29. Neste diagrama é possível observar-se o sentido 

estrutural predominante em número de observações (lineamentos). 

Conforme observa-se no diagrama de roseta da figura 29, a tendência de direção 

predominante dos lineamentos do sentido nordeste é N-60-70-E, que são os lineamentos mais 
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curtos responsáveis pela definição de blocos menores. Na direção noroeste, que são os 

lineamentos considerados mais longos e responsáveis pela formação dos maiores blocos 

estruturais predominam as tendências de direções N-20-50-O. 

 

Figura 29 - Diagrama de roseta com as direções de lineamentos traçados na área da pesquisa.  

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 

 

A partir do mapeamento dos lineamentos, da análise das principais direções que 

condicionam a formação dos blocos morfoestruturais e objetivando-se estabelecer as 

características fundamentais de evolução hidrogeoquímica na área de estudo, optou-se pelo 

estabelecimento de nomenclatura dos lineamentos mais longos a fim de elucidar as explicações 

e posterior análise da modelagem hidrogeoquímica. Dessa forma, construiu-se o mapa da figura 

30, localizando os principais lineamentos e as localidades das captações por poços tubulares 

com anomalias de fluoreto avaliados. 

Assim, no mapa da figura 30 estão localizados os principais lineamentos na área de 

estudo com as localidades identificadas na legenda. Na figura estão destacados os grandes 

lineamentos de sentido noroeste, sendo, neste estudo, denominados de lineamento do rio 

Vacacaí-Mirim (transecto A-A’) e lineamento do rio Jacuí (transecto B-B’). Esses lineamentos, 

juntamente com o lineamento do rio Vacacaí (extremo sul do mapa da figura 30) delimitam 

grandes blocos estruturais da área de estudo. Assim, torna-se evidente a partir do mapa, a 

formação desses blocos que podem ser visualizados por meio da altitude em cinza claro no 

mapa da figura 30. Ressalta-se que esses blocos estruturais são uma aproximação da realidade, 

podendo haver lineamentos ou falhas de sentido noroeste que não aparecem nas imagens de 

satélite por estarem encobertas e não detectadas por essa metodologia. 
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Figura 30 - Mapa altimétrico com as localidades das captações de água dos poços e lineamentos 

morfoestruturais. 

 

 
 

Fonte: Construído a partir de USGS (2016) e CPRM (2007). 

  

4.5 MODELAGEM HIDROGEOQUÍMICA 

 

A abordagem utilizada para os cálculos de especiação química procedeu-se a partir da 

construção de um algoritmo com blocos de comando em formato phc utilizando os parâmetros 

químicos das análises selecionadas e aplicando-se posteriormente para leitura no código de 

modelagem PHREEQC 3.3.5 (PARKHURST; APPELO, 1999). Para realização deste 

procedimento, utilizou-se as análises químicas com baixo percentual de erro analítico. Portanto, 

calcularam-se em primeiro momento os índices de saturação para os minerais calcita, dolomita, 

fluorita, gipsita, anidrita, halita e silvita bem como a força iônica das análises. 

Para os cálculos, utilizou-se o banco de dados termodinâmicos phreeqc.dat, buscando-

se avaliar se o equilíbrio mineral estaria favorável a ocorrências de processos de dissolução ou 

de precipitação. O IS mineral em meio aquoso é considerado como o logaritmo do quociente 

entre o produto da atividade iônica (ou produto das atividades elementares) e o produto da sua 

solubilidade máxima possível (baseada em dados de equilíbrio obtidos da literatura) 

(MERKEL; PLANNER FRIEDRICH, 2012).  
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Sendo assim, a análise dos resultados da modelagem hidroquímica de saturação mineral 

e demais cálculos de especiação das análises com anomalias de fluoreto foram realizadas a 

partir dos lineamentos traçados (figura 30), de acordo com os dados disponíveis e seguindo o 

sentido de fluxo mais provável na área de estudo. Portanto, discute-se os resultados da 

modelagem por intermédio dos transectos A-A’, B-B’ e individualmente as análises do 

município de Novo Cabrais. 

 

4.5.1 Transecto A-A’ - Lineamento do rio Vacacaí-Mirim 

 

 O lineamento do rio Vacacaí-Mirim considerado no município de Restinga Seca, tendo 

em vista o sentido sudeste, atravessa as localidades de Santa Lúcia, São Rafael, Linha 

Martiminiano e Araçá respectivamente. Suas cotas topográficas estão na ordem de 131 metros 

e 95 metros para as localidades de Santa Lúcia e São Rafael, e 57 metros e 66 metros para as 

localidades da Linha Martiminiano e Araçá. As profundidades das captações variam entre 120 

e 150 metros, mostrando que os poços tubulares das localidades da Linha Martiminiano e Araçá 

captam águas de zonas mais profundas do arenito. Posto isto, observa-se a tendência de 

crescimento da salinidade nas águas no sentido sudeste deste lineamento, evidenciadas pelas 

suas condutividades elétricas crescentes. Salienta-se que a localidade da Linha Martiminiano 

foi a que apresentou maior concentração de fluoreto (5,6 mg/L) na ZA do SAG. 

 Assim, após a realização dos cálculos de especiação mineral das amostras com 

anomalias de fluoreto, elaborou-se o gráfico de IS na figura 31, objetivando-se observar as 

tendências de dissolução e/ou precipitação mineral no meio, ao longo do transecto A-A’. 

 

Figura 31 - Gráfico de IS mineral no transecto A-A’ para a calcita, dolomita, fluorita e CO2 (g). 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 
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 Para o mineral calcita (CaCO3), os IS calculados ficaram muito próximos do equilíbrio 

com IS de 0,06, -0,08, 0,14 e 0,55 respectivamente, mostrando tendências para a saturação desse 

mineral carbonático. O gráfico da figura 31 com os IS calculados para os minerais calcita e 

dolomita (CaMg(CO3)2) demonstram tendências de dissolução destes minerais ao longo do 

transecto A-A’ indo de encontro a saturação. Esses processos de dissolução de minerais 

carbonatados são recorrentes no SAG, uma vez que esses minerais são comuns nos aquíferos 

que o compõe. Na medida em que ocorrem os processos de precipitação, aumenta o poder de 

dissolução do CO2 na forma de gás. Manzano e Guimaraens (2009), ao analisarem as águas do 

tipo C nos transectos do SAG no bloco norte, também relataram tendências de saturação para a 

calcita e para a dolomita. 

Para a fluorita, as análises apresentaram subsaturação mineral com distintas tendências 

de dissolução para este mineral. A localidade da Linha Martiminiano demonstrou a maior 

tendência para supersaturação visto que possui a maior concentração de fluoreto detectada. 

Ao atentar-se para os tipos das águas subterrâneas no lineamento do transecto A-A’, 

percebe-se claramente sua evolução hidroquímica, onde a classe C1 domina no poço tubular da 

localidade de Santa Lúcia e São Rafael, C2 na Linha Martiminiano e C3 na localidade de Araçá. 

Assim, ao longo do transecto A-A’, torna-se evidente o incremento da concentração de cloreto 

nas águas subterrâneas em relação ao sulfato até que o cloreto seja o ânion dominante na água. 

A partir dessa constatação e observando as relações entre o cloreto e o sulfato que influem 

significativamente na condutividade elétrica, construiu-se o gráfico da figura 32 com o IS dos 

seguintes minerais: gipsita (Ca(SO4)H2O), anidrita (CaSO4), halita (NaCl) e silvita (KCl). 

 

Figura 32 - Gráfico de IS no transecto A-A’ para a gipsita, anidrita, halita e silvita. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 
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 Todos os IS calculados no gráfico da figura 32 indicaram subsaturação para esses 

minerais, ficando evidente sua tendência de dissolução ao longo do transecto A-A’. É possível 

que o aumento das concentrações de cloreto ao longo do transecto A-A’ seja influenciado pela 

dissolução dos sais de halita e silvita em camadas mais profundas do SAG ou pelo pré-SAG. 

Para Manzano e Guimaraens (2009) os IS para a gipsita e a halita aumentam nos pontos em que 

existem fluxos ascendentes de águas salinas profundas, porém não foram encontradas águas 

saturadas com esses minerais em nenhum ponto do estudo. 

 

4.5.2 Transecto B-B’ - Lineamento do rio Jacuí 

 

 Apresenta-se os resultados do modelamento hidrogeoquímico no transecto B-B’, 

delineado neste estudo como lineamento do rio Jacuí, a partir do poço tubular da escola Felipe 

Camarão, escola Dom Érico Ferrari e Cerro Chato no município de Agudo, seguindo no sentido 

sudeste para o poço tubular no centro do município de Paraíso do Sul. As águas subterrâneas 

dessas localidades foram classificadas todas dentro do grupo C, subgrupo C3, demonstrando 

tipos hidroquímicos com sulfato ou cloreto dominantes pela parte dos ânions e sódio pela parte 

dos cátions. 

Suas cotas topográficas variaram na parte mais alta de 90 metros e 71 metros na escola 

Felipe Camarão e Cerro Chato respectivamente, e, na parte mais baixa da região do lineamento 

entre 42 metros e 69 metros na escola Dom Érico Ferrari e Centro do município de Paraíso do 

Sul respectivamente.  

Ressalta-se que na localidade de Cerro Chato foram observados afloramentos de rochas 

que podem estar relacionados com a formação de diques ou outras formas discordantes de rocha 

vulcânica aflorante. Esses diques podem estar funcionando como uma barreira hidráulica, 

influenciando nas direções de fluxo subterrâneo e favorecendo a mistura de águas. Além disso, 

podem favorecer o aumento do seu tempo de residência, concentrando os íons cloreto, sulfato 

e o sódio. Gouvêa da Silva (1983) salienta que misturas de águas podem ser ocasionadas por 

camadas sedimentares seccionadas por diques básicos. Esses ocorrem em vários pontos da área 

do estudo, como por exemplo na RSC-287 em Restinga Seca, São João do Polêsine e Novo 

Cabrais (SILVÉRIO DA SILVA et al., 2014). 

No gráfico da figura 33 apresenta-se os IS calculados no transecto B-B’ para os minerais 

calcita, dolomita, fluorita e para o gás carbônico. O IS para o mineral calcita, em cada poço, 

apresentou tendências de saturação em solução, com IS calculado de 0,26; 0,41; 0,15 e 0,17 
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respectivamente, indicando a ocorrência de precipitação de calcita no meio. A dolomita 

apresentou subsaturação nas análises avaliadas. 

 

Figura 33 - Gráfico de IS dos minerais calcita, dolomita, fluorita e CO2 (g) no transecto B-B’. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 

 

As concentrações de fluoreto nessas localidades variaram entre 3,2 mg/L a 4,97 mg/L, 

onde observou-se que as maiores concentrações de fluoreto, assim como as maiores 

condutividades elétricas estavam nos poços tubulares de cotas mais baixas. Consequentemente, 

o mineral fluorita apresentou os índices mais próximas do equilíbrio químico nesse estudo, com 

IS que variaram de -0,58; -0,07; -0,08 e -0,16 respectivamente, demonstrando possibilidade de 

reações na direção de equilíbrio de fluorita.  

Dessa forma, levando-se em consideração as vias de saturação para o mineral calcita, 

tanto no transecto A-A’ quanto no transecto B-B’, torna-se possível afirmar que as 

concentrações do cálcio nessas águas estão sendo reguladas pelo equilíbrio da calcita que está 

precipitando no meio, fazendo com que o cátion cálcio seja removido do sistema. As baixas 

concentrações de cálcio geram condições favoráveis para a dissolução de fluorita (evidenciados 

pelos IS calculados para fluorita) fazendo com que haja liberação de fluoreto para a água, 

elevando sua concentração no meio. 

Dando-se prosseguimento à modelagem hidrogeoquímica, elaborou-se o gráfico em 

linha com o resultado dos IS calculados no transecto B-B’, para os minerais gipsita, anidrita, 

halita e Silvita, ilustrados na figura 34. 

Os minerais sulfatados gipsita e anidrita apresentaram subsaturação no meio com 

tendências para a saturação. Para os minerais haletos halita e silvita foram identificados grande 
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subsaturação mineral, sem grandes tendências em virtude do fato de que todas as amostras 

apresentadas no transecto B-B’ serem altamente mineralizadas pertencentes todas ao subgrupo 

C3, com condutividades elétricas entre 2735 µS/cm a 5206 µS/cm. 

 

Figura 34 - Gráfico de IS no transecto B-B’ para a gipsita, anidrita, halita e silvita. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 

 

Ressalta-se que as relações sulfato/cloreto dessas análises em meq/L ficaram todas 

muito próximas a 1 (figura 18), o que de acordo como Manzano e Guimaraens (2009) significa 

que essas águas podem estar sendo influenciadas pela dissolução de rochas evaporíticas 

cloretadas e sulfatadas.  

Outra característica interessante dessas análises é a relação bicarbonato/cloreto que, 

juntamente com a localidade de Araçá, apresentaram índices mais distantes de 1. As relações 

no transecto B-B’ apresentaram valores de 3,8; 5,5; 12,4 e 14,5 respectivamente demonstrando 

valores de cloreto muito superiores aos de bicarbonato O aumento desse índice demonstra o 

processo de concentração de sais no sentido do fluxo subterrâneo, indicando o avanço no 

processo de concentração salina. (CUSTODIO; LLAMAS, 2001). 

 

4.5.3 Anomalias de fluoreto em Novo Cabrais 

 

No município de Novo Cabrais foram avaliados 6 poços tubulares provenientes de três 

localidades distintas, sendo as localidades Linha Pfeiffer, Cerrito e Capão do Veado. Suas cotas 

topográficas estão na ordem de 128 e 115 metros para os poços da localidade de Capão do 

Veado 1 e 2 respectivamente, na Linha Pfeiffer 108,2 metros e na localidade de Cerrito variaram 
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entre 112 a 80 metros. Devido à proximidade destes poços não foi possível realizar uma análise 

seguindo-se o sentido sudeste, contudo, ressalta-se que os poços que apresentam salinidade 

elevada no município possam estar vinculados a lineamentos de sentido sudeste, delineado 

pelas formas de encaixe entre os blocos tectônicos formados pelo rio Botucaraí e o rio Jacuí. 

Posto isto, apresenta-se na figura 35 o gráfico em linha com os IS dos minerais calcita, dolomita, 

fluorita e do CO2 (g). 

 

Figura 35 - Gráfico de IS para calcita, dolomita, fluorita e CO2 (g) no município de Novo 

Cabrais. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 

 

As águas subterrâneas com alto conteúdo de fluoreto no município de Novo Cabrais 

apresentaram tendências de precipitação para a calcita com IS na ordem de 0,22; 0,12; 0,04; 

0,12 e 0,26 respectivamente, com a exceção da amostra da Linha Pfeiffer (menos mineralizada) 

que apresentou IS de -0,85. Para o mineral dolomita, o IS apresentou vias de saturação no poço 

da escola Olimpo e para o poço de Capão do Veado 2, e subsaturação nas captações restantes. 

O IS para o mineral fluorita manteve-se entre -2,1 (Linha Pfeiffer com menor conteúdo de 

fluoreto) a -1,18 (Capão do Veado 2 com maior conteúdo de fluoreto), indicando que essas 

águas estão subsaturadas para esse mineral, logo não precipitaria na forma sólida. 

Da mesma forma, apresenta-se na figura 36, o resultado do cálculo dos IS para os 

minerais sulfatados e cloretados gipsita, anidrita, halita e silvita a fim de averiguar a magnitude 

dos processos de saturação mineral nestas águas para esses minerais.  
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O gráfico da figura 36 apresenta subsaturação para todos os minerais avaliados, onde 

evidenciou-se pouca variação de IS entre os poços tubulares com anomalias de fluoreto do 

município. 

 

 

Figura 36 - Gráfico de IS para a gipsita, anidrita, halita e silvita no município de Novo Cabrais. 

 

 
 

Fonte: Autor, (2016). 

 

No Geral, os IS calculados mantiveram-se constantes, principalmente para os sais 

haletos halita e silvita que tiveram uma média de IS de -5,8 e -7,8 respectivamente. Para gipsita 

e anidrita as médias de IS ficaram em torno de -2,6 e -2,9 respectivamente. Notou-se que mesmo 

sendo menos mineralizada, a análise da Linha Pfeiffer demonstrou-se mais próxima do 

equilíbrio mineral para gipsita e anidrita, uma vez que apresentou o politipo sulfatado sódico. 

 

4.5.4 Força iônica das análises hidroquímicas  

 

A partir da modelagem em ambiente de programação dos principais íons das análises 

químicas, calculou-se a força iônica das soluções por meio da equação 3, apresentado na figura 

37 em forma de gráfico a partir dos transecto A-A’, transecto B-B’ e no município de Novo 

Cabrais.  

A força iônica é calculada baseada na concentração total de eletrólitos e de acordo com 

Hem (1985), afeta propriedades importantes como a dissociação de íons ou a solubilidade de 

sais. Em águas subterrâneas com condutância específica de até 1.000 µmhos, a força iônica 
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tende a valores entre 0,0085 a 0,027. Em soluções contendo menos que 50 mg/L de íons 

dissolvidos, a força iônica normalmente é menor que 0,0001. 

No transecto A-A’, o gráfico da figura 37 demonstra um aumento da força iônica no 

sentido sudeste, principalmente no ponto mais ao sul do transecto (localidade de Araçá), 

alcançando um valor de 0,045. Do mesmo modo, observou-se uma tendência de crescimento 

da força iônica ao longo do transecto B-B’, evidenciado pelo gráfico da figura 37. Neste 

transecto, identificou-se os maiores valores calculados de força iônica neste estudo, variando 

de 0,031 na captação da escola Felipe Camarão até o valor de 0,051 no poço jorrante do 

município de Paraíso do Sul. 

No município de Novo Cabrais, as forças iônicas das amostras mantiveram-se 

relativamente constantes, variando entre 0,0123 a 0,0194. Ressalta-se que as condutividades 

elétricas dessas águas oscilaram pouco, entre 1070 a 1630 µS/cm, e suas classificações 

hidroquímicas foram variadas entre os subgrupos C1 (SO4
2- > Cl-), subgrupo C2 (Cl- >SO4

2-) e 

subgrupo C3 (Na-Cl e/ou Na-SO4). 

 

Figura 37 - Gráfico da força iônica calculada para as análises hidroquímicas do transecto A-A’, 

transecto B-B’ e do município de Novo Cabrais. 

 

 

 

Fonte: Autor, (2016). 

 

Gouvêa da Silva (1983) em seu estudo hidroquímico reportou a elevação da força iônica 

e da concentração de sódio em função do aumento da concentração de fluoreto. Para a autora, 
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a elevação da força iônica poderia resultar em uma maior capacidade de dissolver minerais 

traço. Esses valores elevados podem estar relacionados com alterações hidroquímicas das águas 

subterrâneas, uma vez que podem afetar propriedades importantes do meio, como por exemplo 

facilitar os processos de dissociação iônica ou alterar a solubilidade mineral. Dessa forma, 

avaliou-se estatisticamente essa afirmação com base na correlação dos postos de Spearman (ρ), 

aplicando-se nos dados calculados de força iônica e demais parâmetros físico-químicos do 

estudo, apresentado na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Correlação estatística dos postos de Spearman (ρ) entre a força iônica e os 

parâmetros físico-químicos das captações. 

 

  pH F- Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3
- Alcali. SO4

2- CE 

Força 

Iônica 
-0,29 0,41 0,92 0,73 0,50 0,90 -0,47 -0,41 0,78 0,92 

 

Fonte: autor, (2016). 

 

De fato, ao avaliar a tabela 11, observou-se um aumento das concentrações de sódio, 

cloreto, sulfato e cálcio em função da força iônica. Contudo, neste estudo, o fluoreto não 

apresentou tendências de aumento em função do incremento da força iônica. Em geral, os 

valores de força iônica apresentaram proporções muito similares aos valores de condutividade 

elétrica, evidenciado pela correlação estatística positiva entre esses parâmetros (ρ = 0,92). 

 

4.5.5 Considerações sobre a modelagem 

 

 Tendo em vista que a análise deste estudo se deu em águas subterrâneas de aquíferos 

com litologias predominantemente sedimentares (arenitos, siltitos e argilitos), para os cálculos 

apresentados na modelagem hidrogeoquímica, assumiu-se condições padrão de temperatura (25 

°C), pressão (1 atm) e condições redox (pe) no meio. Sabe-se que, ao longo do seu percurso, as 

águas subterrâneas podem estar submetidas a mudanças de suas condições termodinâmicas, e 

isso não foi levado em consideração nos cálculos de especiação, uma vez que nenhuma das 

captações avaliadas foram consideradas termais. 

De acordo com Hem (1985), mudanças moderadas de temperatura e pressão na ordem 

de algumas atmosferas de pressão e mudanças para mais ou para menos de 15 °C podem ser 

ignoradas para muitas aplicações práticas de modelagens hidrogeoquímicas. Contudo, alguns 
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sistemas podem ser mais sensíveis a variações de temperatura, como por exemplo o sistema de 

carbonatos. Esses podem sofrer pequenas alterações de seus IS, como uma diminuição da 

capacidade de dissolução em função da diminuição de temperatura do meio, ou aumento da 

capacidade de precipitação com o incremento da temperatura. No entanto, para esse estudo, 

essas pequenas variações não foram consideradas significativas uma vez que se testaram 

diferentes temperaturas nas simulações de IS. As alterações do IS deram-se na ordem de poucos 

décimos, e, em alguns casos na ordem de centésimos, sendo assim, considerado irrelevante para 

esse caso. 

Para o cálculo do IS do mineral Silvita (KCl) nas análises que não possuíam o parâmetro 

potássio, optou-se por utilizar a média aritmética obtida nesse estudo (2,1 mg/L). Considerou-

se que a média se apresentou como uma boa estimativa para a concentração de potássio, uma 

vez que o parâmetro demonstrou pouca variação no conjunto total de dados avaliados 

(amplitude de 3,2 mg/L e desvio padrão de 1,1 mg/L), fato também evidenciado pelo balanço 

iônico satisfatório.  

Esse estudo apresentou uma abordagem que utilizou a integração de análises 

geoestatísticas e geoquímicas com o intuito de investigar os comportamentos hidrogeoquímicos 

das águas subterrâneas com anomalias de fluoreto. As estimativas dos índices de saturação 

mineral e da força iônica serviram como indicativos para a caracterização e quantificação dos 

fenômenos que possam estar interferindo no quimismo da água subterrânea. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Ao analisar as ocorrências de anomalias de fluoreto em uma área de aproximadamente 

2.034 km², nos municípios de Restinga Seca, Agudo, Paraíso do Sul e Novo Cabrais, percebe-

se que, quimicamente, as águas subterrâneas são incorporadas com aumentos significativos das 

concentrações de sódio, cloreto, sulfato e, consequentemente, da sua salinização. As relações 

hidrogeoquímicas de cloreto/sulfato tenderam para valores em torno de 1, enquanto que a 

relação sódio/cloreto evidenciou aumento de teores sódio em relação ao cloreto, podendo esse 

fato indicar, possivelmente, a troca iônica do sódio com outros cátions ou ainda, mais de uma 

fonte de sódio para essas águas. Por meio da relação cloreto/bicarbonato, verificou-se que o 

comportamento do cloreto tem uma relação que se aproxima da unidade em águas menos 

mineralizadas, tendendo a aumentar sua concentração em relação ao bicarbonato em águas mais 

mineralizadas. 

A classificação hidroquímica das águas subterrâneas com anomalias de fluoreto 

situaram-se todas dentro do grupo C, subgrupos C1, C2 e C3, com predominância de águas 

cloretadas sódicas seguidas de sulfatadas sódicas e bicarbonatadas sulfatadas cloretadas 

sódicas. O sódio é sempre o íon dominante pelo ponto de vista catiônico, seguidos pelo aumento 

do cloreto e do sulfato até estes serem dominantes, pela parte aniônica. 

As análises de metais, em 6 captações com anomalias de fluoreto, não detectaram teores 

significativos para o ferro e nem para o alumínio total, fato que foi observado também nas 

análises químicas provenientes dos bancos de dados do SIAGAS e da CORSAN. Para o 

parâmetro boro e bromo total, identificaram-se teores significativos para esses elementos, sendo 

que o boro apresentou uma correlação estatística positiva com o fluoreto. Estes elementos 

podem estar associados a materiais de origem salina associadas a evaporitos. 

A integração da análise de fluxo subterrâneo e dos lineamentos morfoestruturais 

permitiram avaliar a ocorrência e a direção de grandes blocos tectônicos gerados pela ação 

erosiva ao longo do tempo e pela característica de encaixe dos rios Vacacaí, Vacacaí-Mirim e 

Jacuí. Os transectos traçados apresentaram associação com os dados hidroquímicos 

evidenciados tanto pelo aumento da salinização das águas quanto pela força iônica ao longo do 

fluxo subterrâneo, demonstrando que os blocos possuem um controle tectônico rígido com 

lineamentos predominantes segundo as direções N-60-70-E e N-20-50-O, acompanhando as 

direções do embasamento cristalino. 

 Os resultados da modelagem hidrogeoquímica dos principais minerais, analisados a 

partir dos transectos A-A’ e B-B’, permitiram determinar características de dissolução mineral 
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de rochas carbonáticas até a sua saturação, onde posteriormente podem estar precipitando no 

meio subterrâneo onde a água seria mais salinizada. O cálculo de IS dos minerais halita e silvita 

mostraram uma tendência de dissolução, indo em direção ao equilíbrio mineral, mas ainda 

demonstrando bastante capacidade de dissolução para esses sais haletos. Esses minerais podem 

estar diretamente associados ao aumento da concentração de cloreto e sódio nas águas 

subterrâneas. 

Considerando-se a fluorita, todas a análises apresentaram subsaturação mineral com 

distintas tendências de dissolução. Contudo, as águas mais salinas, especialmente as do 

transecto B-B’, apresentaram maiores tendências ao equilíbrio mineral, evidenciados pelos 

valores de IS calculados. Esse fato indicaria que existe a possibilidade de estar ocorrendo 

precipitação de fluorita em zonas mais salinizadas do sistema aquífero (possivelmente no pré-

SAG), o que explicaria a oscilação das concentrações de fluoreto em relação a outros 

parâmetros hidroquímicos que foram evidenciados pela sua não relação estatística amostral. 
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO PARA COLETA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. 
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APÊNDICE B - DADOS HIDROQUÍMICOS EM mg/L DAS ANÁLISES COM ANOMALIAS DE FLUORETO UTILIZADOS PARA O 

PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

Ponto 
Localid

ade 

Municíp

io 

Cátions 
 

Ânions 

Alcal. pH 
C.E. 

(µS/cm) 

Metais Não-metais 
Erro 

(%) 

Sub-

Grupo 
Na+ K+ Ca2 Mg2 

 
Cl- HCO3 SO4

2- F- Al Fe B Br 

4300021505 
Santa 
Lucia 

Restinga 

Seca 
179 - 5,0 0,6 

 
48,0 224 108 2,20 209 8,5 804 - 0,20 - - 1,22 C1 

4300008871 S.Rafael 
Restinga 

Seca 
191 0,7 2,0 0,6 

 
61,0 212 124 2,60 208 8,8 847 - 0,01 - - 0,62 C1 

4300008846 

L. 

Martimini
ano 

Restinga 

Seca 
242 1,0 3,0 0,4 

 
116,0 216 135 5,60 201 8,9 1080 - 1,20 - - 1,66 C2 

4300008881 Araçá 
Restinga 

Seca 
1025 2,4 17,0 1,0 

 
810,0 185 472 2,40 174 8,8 4257 - 3,80 - - 11,38 C3 

Esc Dom 

Érico 
Ferrari 

Cerro 

Chato 
Agudo 644 3,9 70,4 4,7 

 
585,0 181 723 4,18 150 8,1 3740 <0,03 <0,3 1,19 1,24 4,09 C3 

4300023645 
Cerro 

Chato 
Agudo 832 - 78,0 7,0 

 
678,0 94 992 4,20 77 8,1 4208 - - - - 1,07 C3 

4300023645 
Cerro 

Chato 
Agudo 59,5 2,11 156 20,2 

 
514,0 102 908 3,07 - 7,8 3923 0,17 <0,3 0,25 - 48,92 C3 

4300006560 

Esc 

Felipe 

Camarão 
Agudo 545 - 33,0 3,0 

 
403,0 180 573 3,20 147 8,2 2735 - 0,00 - - 1,57 C3 

Poço 

Jorrante 
Centro 

Paraíso 

do Sul 
997 3,1 50,3 1,4 

 
903,0 107 1169 4,97 89 8,3 5206 <0,03 <0,3 1,47 2,06 5,87 C3 

4300023220 
Linha 

Pfeiffer 

Novo 

Cabrais 
180 2,5 7,0 1,2 

 
118,0 97 275 1,01 80 7,9 1070 0,27 <0,3 0,24 0,57 12,37 C3 

4300024594 

Cerrito 

Escola 

Olimpo 

Novo 

Cabrais 
248 - 3,3 0,6 

 
104,0 261 100 3,00 269 8,8 1076 0,02 - - - 2,09 C1 

Prefeitura Cerrito 
Novo 

Cabrais 
330 - 5,4 0,4 

 
188,0 215 224 2,90 214 8,6 1522 0,02 0,09 - - 0,84 C2 

4300024628 
Cerrito-

Oneide 

Novo 

Cabrais 
294 1,2 3,6 0,3 

 
206,0 286 189 2,98 244 8,7 1630 <0,03 <0,3 0,66 0,28 5,65 C2 

4300024595 
Capão do 

Veado 

Novo 

Cabrais 
300 - 6,2 2,2 

 
169,0 266 179 3,20 253 8,6 1470 0,04 - - - 0,67 C2 

4300024629 
Capão do 

Veado 2 

Novo 

Cabrais 
309 2,1 4,3 0,4 

 
188,0 327 158 3,60 278 8,6 1470 <0,03 <0,3 0,82 0,42 1,46 C2 
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APÊNDICE C - DADOS CONSTRUTIVOS, GEOLÓGICOS E DE LOCALIZAÇÃO DOS 14 POÇOS COM ANOMALIAS DE 

FLUORETO UTILIZADOS PARA O PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES. 

 

Ponto Localidade Município utmE utmN 
Cota 

(m) 

prof. 

(m) 

NA 

(m) 
Perfil Geológico Grupo 

Zona de 

gestão do SAG 

4300021505 Santa Lucia Restinga Seca 256709 6710954 131,0 150,0 54,1 
Argilito-Arenito 

médio 
Rosário do Sul ZA 

4300008871 S.Rafael Restinga Seca 263783 6712543 95,0 120,0  44,6 - Rosário do Sul ZA 

4300008846 L. Martiminiano Restinga Seca 270332 6703222 57,0 140,0 42,0 - Rosário do Sul ZA 

4300008881 Araçá Restinga Seca 284952 6689798 66,0 130,0  58,6 - Rosário do Sul ZA 

Esc. Dom 

Érico Ferrari 
Cerro Chato Agudo 280539 6712477 42,0 - - -  Rosário do Sul ZA 

4300023645 Cerro Chato Agudo 279332 6712065 71,0 82,0 58,5 
Argilito-Arenito 

médio 
Rosário do Sul ZA 

4300006560 
Esc Felipe 

Camarão 
Agudo 283302 6713123 90,0 132,0 51,8 

Areia argilosa - 

Areia média - 

Arenito argiloso - 

Arenito médio 

Rosário do Sul ZA 

Poço Jorrante Centro Paraíso do Sul 289537 6708804 69,0 - - - Rosário do Sul ZA 

4300023220 Linha Pfeiffer Novo Cabrais 309024 6712821 112 174,0 110,0 - Rosário do Sul ZA 

4300024594 
Cerrito Escola 

Olimpo 
Novo Cabrais 308080 6707600 80,0 140,0 35,0 

Argilito-Arenito 

médio - Argilito 
Rosário do Sul ZA 

Prefeitura Cerrito Novo Cabrais 308538 6706494 101,0 - - - Rosário do Sul ZA 

4300024628 Cerrito-Oneide Novo Cabrais 308493 6706488 112,0 130,0 106,6 - Rosário do Sul ZA 

4300024595 Capão Do Veado Novo Cabrais 309489 6705555 128,0 162,0 54,6 Argilito Rosário do Sul ZA 

4300024629 Capão do Veado 2 Novo Cabrais 309427 6705554 115,0 130,0 98,8 - Rosário do Sul ZA 

 


