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Nos últimos anos verifica-se uma constante discussão entre os diversos e principais 
pesquisadores em saúde e meio ambiente do mundo: os benefícios (inibição da 
cárie e remineralização do esmalte dentários) e os malefícios (fluorose dentária e 
fluorose óssea, principalmente) da ingestão do flúor em água de consumo humano. 
Diante disso, o objetivo deste trabalho foi diagnosticar anomalias de fluoreto em 
captações por poços tubulares e classificar águas da zona de afloramento do 
Sistema Aquífero Guarani, em municípios da Depressão Central do Rio Grande do 
Sul. Para tanto, foram definidos os objetivos específicos: reconhecer, primeiramente, 
os municípios da Depressão Central, com ocorrências de anomalias nas 
concentrações de flúor nas águas subterrâneas através de pesquisa no sítio da 
Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais (CPRM), selecionando algumas 
captações para amostragem em campo; Identificar anomalias de fluoreto a partir dos 
resultados das análises químicas realizadas nas amostras; Classificar as águas 
amostradas através de diagrama de Piper e diagramas de Stiff e Aplicar método 
estatístico de correlação para constatar possíveis correlações, sobretudo, entre a 
condutividade elétrica e fluoreto. Foram realizadas, ao todo, vinte coletas nos 
municípios de: Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, Santa Maria e 
São João do Polêsine. Das vinte amostras, doze apontaram concentração de 
fluoreto maior do que o Valor Máximo Permitido pela legislação vigente. Dezoito 
amostras foram identificadas, quanto a dureza, como moles. Na classificação 
química, oito amostras mostraram-se bicarbonatadas sódicas, sete apresentaram-se 
sódicas cloretadas e cinco, sódicas mistas. O processamento estatístico apontou 
que não há correlação significativa entre condutividade elétrica e flúor. Concluí-se 
que há necessidade de continuidade de trabalhos referentes à temática. Além disso, 
que o (re) conhecimento de águas com anomalias de fluoreto em outros municípios 
é imprescindível para que problemas de saúde pública sejam controlados e/ou 
evitados. 
  

Palavras-chave: Flúor, anomalia, zona de afloramento, Aquífero Guarani. 
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In the recent years there has been a constant discussion between the others and 
leading researchers in health and the world's environment, which are the benefits 
(inhibition of caries and dental enamel remineralization) and harm (dental fluorosis 
and skeletal fluorosis, mostly) by ingestion of fluoride in drinking water. Thus, the 
objective of this study was to diagnose fluoride anomalies and sort outcrop zone 
waters of the Guarani Aquifer System, in cities in the Central Region of Rio Grande 
do Sul. Therefore, the specific objectives were defined: Firstly, recognize the 
municipalities located in the Central Depression, with occurrences of anomalies in 
fluoride concentrations in groundwater. This study was done through research on the 
Company's website for Research on Mineral Resources (CPRM), selecting some 
funding for field sampling; Identifying fluoride anomalies from the results of chemical 
analyzes of samples; Sort the waters sampled in Piper diagram and Stiff diagrams 
and apply statistical method of correlation to find possible correlations, especially 
between electrical conductivity and fluoride. There were performed in total, twenty 
collections in the cities of Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, Santa 
Maria and São João do Polêsine. Among the twenty samples, twelve of them pointed 
fluoride index greater than the Maximum Allowed by law. Eighteen samples were 
identified as moles. In the chemical classification, eight samples proved bicarbonate 
with sodium, seven had sodic chlorinated and five mixed sodium. The statistical 
processing pointed out that there is no significant correlation between conductivity 
and fluoride. It is concluded that there is need for further work on the subject. In 
addition, the water knowledge with fluoride anomalies in other municipalities is 
essential for public health problems to be controlled and/or prevented.  
 
Keywords: Fluoride, anomaly, outcrop zone, Guarani Aquifer. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

É notório que a exploração dos recursos hídricos superficiais para o consumo 

humano sempre foi mais representativa, se comparada com à utilização dos 

recursos subterrâneos. Fato que se deve a facilidade de captação.  

Paralelamente, evidencia-se que o crescimento das cidades, o aumento 

significativo da urbanização bem como das atividades industriais, agrícolas e de 

mineração, com destaque nas últimas décadas, ocasionaram deterioração e 

escassez nos recursos hídricos de superfície. A consequência disso foi a elevação 

do número de captações e utilização dos mananciais subterrâneos. 

Além disso, os recursos subterrâneos são, depois das geleiras, as reservas 

de água doce mais significativas do mundo, em quantidade. O que evidencia a 

necessidade de um gerenciamento efetivo que vislumbre manter constante suas 

qualidade e quantidade, para que a disponibilidade não seja afetada. 

Salienta-se aqui o fato de que, na maioria das vezes, por estar mais 

resguardada das ações antrópicas, as águas de subsuperfície são consideradas de 

melhor qualidade natural. Porém, verifica-se em diversos países, a inviabilidade e a 

escassez desse recurso essencial. Até no Brasil, uma das maiores reservas de água 

doce no planeta isso é observado em diversos aspectos, com destaque para a 

qualidade desfavorável da água subterrânea no que se refere à presença excessiva 

de quantidade de flúor.  

Apesar de, comumente, ser adicionado à água de abastecimento público, pelo 

benefício da ação inibidora de cáries, há uma constante discussão em diversos 

espaços acadêmicos no mundo inteiro sobre os malefícios do consumo de água com 

adição de flúor.  A ingestão prolongada de água com concentrações excessivas de 

fluoreto pode resultar numa patologia denominada fluorose dental e, em 

concentrações extremas, a fluorose esquelética. Pesquisas recentes associam o 

flúor com problemas de tireóide e redução de QI. 

Pesquisas apontam ocorrências anômalas de flúor em águas subterrâneas 

em vinte e oito países. No Brasil, estudos documentam essas alterações nos três 

tipos de aquíferos: poroso (Sistema Aquífero Guarani- SAG), cristalino (Sistema 

Aquífero Serra Geral- SASG) e no cárstico do Grupo Bambuí. 
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Aliado a isso, estudos de natureza hidroquímica, em águas subterrâneas de 

alguns municípios gaúchos abastecidos pelo SAG demonstraram que a água é 

salobra e, portanto, não é de boa qualidade. Em diversos lugares, os resultados 

mostraram a ocorrência de fluoreto acima do Valor Máximo Permitido (VMP) de 1,5 

mg.L-1, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 

(BRASIL, 2011). Essas anomalias têm comprometido o uso dessas águas para o 

consumo humano. 

Diante dessas constatações, cresce a preocupação com a notória 

contaminação, de origem natural ou antrópica, do corpo hídrico de subsuperfície. O 

interesse em saber e entender qual (is) o (s) motivo (s) do enriquecimento de 

fluoreto em águas subterrâneas é crescente e responde com uma infinidade de 

hipóteses.Diante desse cenário, de várias hipóteses para explicar as ocorrências 

dessas anomalias, mas sem confirmação da fonte, aliado à imprescindível utilização 

segura das águas destinadas ao consumo humano, o acompanhamento do elemento 

químico flúor é de extrema relevância como parâmetro de monitoramento e 

enquadramento de águas subterrâneas. Além disso, é necessária do ponto de vista 

técnico e político, para provocar uma discussão, e em seguida elevar o tema nos 

diversos espaços de reflexão, servindo também como base para futuras políticas de 

planejamento.  

O estudo das anomalias de fluoreto permitirá ainda, a conscientização das 

populações locais para a questão, desmistificando a crença de que a água 

subterrânea é sempre limpa e de boa qualidade. Além disso, torna-se importante 

estabelecer possíveis algumas correlações entre fluoreto e outros parâmetros físico-

químicos, para que seja identificado mais facilmente. 

Configura-se então, como justificativa desse trabalho, a necessidade da 

verificação de concentrações de fluoreto em municípios que sofrem com a 

problemática abordada, no intuito de melhor conhecer essas ocorrências anômalas 

em águas subterrâneas e os riscos potenciais que elas proporcionam à população. E 

ainda, suas possíveis correlações com outros parâmetros. 

Assim, considera-se importante ressaltar a escolha da área para a pesquisa: 

municípios da Depressão Central do Rio Grande do Sul, em zona de afloramento 

(ZA) do SAG, a saber: Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, Santa 

Maria e São João do Polêsine. Municípios definidos através de embasamento literário 

de que são áreas potenciais para o estudo e de posterior pesquisa, em órgãos oficias 
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que indicam excessos em quantidades de fluoreto em amostras avaliadas. Espera-se 

encontrar concentrações excessivas de flúor nas águas estudadas e também 

possíveis correlações entre flúor e condutividade elétrica ou outros elementos 

químicos. 
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1 OBJETIVOS 

 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 

Diagnosticar anomalias na concentração de flúor em águas captadas por 

poços em zona de afloramentos do Sistema Aquífero Guarani, na Depressão Central 

do Rio Grande do Sul, classificando-as e espacializando os parâmetros químicos.  

 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Reconhecer e amostrar poços da zona de afloramentos do SAG com 

possibilidade de ocorrência de anomalia nas concentrações de flúor; 

b) Identificar anomalias de fluoreto a partir dos resultados das análises 

químicas realizadas nas amostras; 

c) Espacializar em cartogramas os resultados das amostras analisadas, 

verificando suas classificações; 

d) Aplicar método estatístico buscando possíveis correlações entre os 

elementos analisados.  
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2 HIPÓTESES DE TRABALHO 

 

 

A partir de observações de dados pré-existentes sobre concentrações de 

fluoreto associadas, espacialmente, à Formação Santa Maria, percebeu-se a 

tendência de equivalência entre valores de condutividade elétrica e concentração de 

fluoreto. Assim, surgiram indagações importantes: estariam os valores elevados de 

fluoreto relacionados, de alguma maneira, aos Sólidos Totais Dissolvidos? Existiria 

uma correlação entre a condutividade elétrica e as concentrações anômalas de 

fluoreto? 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 O referencial teórico é apresentado em itens e versará da discussão de 

conceitos e temas relevantes à realização da pesquisa. Primeiramente, é realizada 

uma reflexão básica sobre às águas subterrâneas, sua importância e usos múltiplos. 

Depois disso, são discutidos os conceitos em hidrogeologia. Um terceiro momento 

apresenta questões pertinentes à hidroquímica. Ainda, são debatidos aspectos e 

características do SAG e por fim, é apresentado um tópico sobre flúor e a 

necessidade de estudos relacionados à temática. Com isso, pretende-se embasar 

teoricamente este trabalho. 

 

 

3.1 Águas subterrâneas e seu uso 

 

 

Nas últimas décadas vive-se um grande desenvolvimento das cidades, as 

áreas urbanas ganharam uma população nunca antes verificada. Junto a isso, fez-se 

necessário o aumento, nas mesmas proporções, dos serviços de saneamento e 

abastecimento. 

A população urbana do Brasil é abastecida por águas superficiais e também 

por águas subterrâneas. O que determina a maior ou menor intensidade do uso 

desses mananciais é a localização das demandas e da oferta de água disponível, 

tanto em quantidade quanto em qualidade. Somam-se a isso as capacidades 

institucionais, financeiras e técnicas disponíveis para o melhor aproveitamento dos 

recursos hídricos acessíveis. 

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2010), o grande desafio 

do ponto de vista do abastecimento de água consiste no fato da população brasileira 

estar concentrada em regiões onde a oferta de água é mais desfavorável. Ainda a 

ANA (2010) ressalta que 47% dos municípios são abastecidos exclusivamente por 

mananciais superficiais, 39% por águas subterrâneas e 15% dos municípios por 

abastecimento misto, ou seja, pelos dois tipos de mananciais. O mesmo estudo 

aponta que 50% dos municípios dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do 
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Sul, majoritariamente localizados ao oeste desses estados, são abastecidos 

exclusivamente por mananciais subterrâneos. 

A tendência observada, no maior percentual do uso das águas de superfície 

para o consumo humano, justifica-se pela facilidade de captação, é tecnicamente 

mais fácil e economicamente mais viável, mesmo que as águas subterrâneas 

encontrem-se em maior proporção no globo terrestre. Rebouças (2006), ressalta que 

as reservas subsuperficiais estocam, mesmo com dimensões milimétricas, 

aproximadamente 97% das reservas de água doce que são encontradas no estado 

líquido nos domínios dos continentes. 

Mucelin (2008), ressalta que a criação das cidades e a ampliação das áreas 

urbanas têm contribuído para o crescimento de impactos ambientais negativos. 

Aliado a isso Wolkmer et al. (2011) salientam que todos os problemas responsáveis 

por alterar a qualidade do meio ambiente atingem em primeiro lugar a água. 

A partir do desenvolvimento das cidades e consequente poluição das 

reservas superficiais, os recursos subterrâneos começaram a ser cada vez mais 

utilizados. Porém, mesmo as águas superficiais sendo mais vulneráveis à 

contaminação, por estarem em contato direto com as atividades que ocorrem na 

superfície dos terrenos é importante relembrar a reflexão de Dambrós et al.(2010) ao 

salientarem que a falta de informações e o manejo inadequado das reservas hídricas 

subterrâneas podem atingir níveis preocupantes de sobreexplotação.  

Em função desta crescente demanda na busca pela água subterrânea como 

fonte de abastecimento e desenvolvimento econômico, esse recurso natural 

encontra-se sob forte pressão. Devido à insuficiente implementação de mecanismos 

de gestão integrada e a falta de conhecimento básico sobre este recurso hídrico, os 

problemas ambientais são cada vez mais comuns. 

Capucci et al. (2001) dizem que esses problemas podem ser agrupados em 

duas principais categorias: os causados por superexplotação e aqueles por 

contaminação, que podem ser naturais ou antrópicos. Assim, para que os recursos 

hídricos subterrâneos possam ser melhor gerenciados é necessário o (re) 

conhecimento desses problemas. Considerando que os aquíferos apresentam- se 

em diferentes contextos hidrogeológicos e podem ultrapassar os limites de bacias 

hidrográficas e que as águas subterrâneas possuem características físicas, químicas 

e biológicas intrínsecas, com variações hidrogeoquímicas é necessário que as suas 

classes sejam pautadas nessas especificidades (CONAMA nº 396/2008). 
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3.2 Hidrogeologia e seus conceitos 

 

 

A Resolução nº15/2001 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos define 

águas subterrâneas como aquelas que correm naturalmente ou artificialmente no 

subsolo. Águas subterrâneas são todas as águas que ocorrem abaixo da superfície 

da terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, 

ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas que sendo submetidas a 

duas forças (de adesão e de gravidade) e desempenham um papel essencial na 

manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos (ABAS, 2014). 

As fontes de águas subterrâneas podem ser de águas profundas (aquíferos) 

ou poços tradicionais ou escavados, de grande diâmetro, com profundidades 

menores os quais estão associados a uma maior susceptibilidade à contaminação 

de sua qualidade natural. De acordo com Dambrós et al. (2010), embora comum, a 

presença das  águas subterrâneas não se encontra uniformemente distribuída e em 

igual profundidade da superfície terrestre. 

Ainda a Resolução nº 15/2001, define aquífero como “o corpo hidrogeológico 

com capacidade de acumular e transmitir água através dos seus poros, fissuras ou 

espaços resultantes da dissolução e carreamento de materiais rochosos”. De acordo 

com a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS, 2014), os aquíferos 

podem ser considerados, basicamente, dos tipos livres ou confinados.  

De acordo com a Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais (CPRM, 

2014), aquífero livre ou freático é aquele constituído por uma formação geológica 

permeável e superficial, totalmente aflorante em toda a sua extensão, e limitado na 

base por uma camada impermeável. A superfície superior da zona saturada está em 

equilíbrio com a pressão atmosférica. Oliveira e Souza (2008) salientam que esses 

são os aquíferos mais comuns e mais explorados pela população e também os que 

apresentam maiores problemas de contaminação ou alteração de sua qualidade. 

A CPRM (2014) define aquífero confinado ou artesiano como aquele 

constituído por uma formação geológica permeável, confinada entre duas camadas 

impermeáveis ou semipermeáveis. A pressão da água no topo da zona saturada é 

maior do que a pressão atmosférica naquele ponto, o que faz com que a água 

ascenda no poço para além da zona aquífera. A esquematização e delimitação dos 

aquíferos livre e confinado pode ser vista na figura 1. 
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Figura 1- Esquema representativo de aquífero livre e confinado 
Fonte: Borghetti et al. (2004) 

 

 

De acordo com a ABAS (2014), a litologia do aquífero, ou seja, sua 

constituição geológica é que irá determinar a velocidade, a qualidade e a qualidade 

do reservatório. Geologicamente, os aquíferos podem ser classificados em três 

tipos: poroso ou sedimentar, fraturado ou fissural e cárstico.  

A ABAS (2014) define aquífero poroso ou sedimentar como aquele formado 

por rochas sedimentares com poros formados entre os grãos de tamanho areia, silte 

e argila de granulação variada. Constituem os mais importantes aquíferos, pelo 

grande volume de água que armazenam, e por sua ocorrência em grandes áreas. 

Os aquíferos porosos ocorrem nas bacias sedimentares e em todas as várzeas onde 

se acumularam sedimentos arenosos. Uma particularidade desse tipo de aquífero é 

sua porosidade quase sempre homogeneamente distribuída, permitindo que a água 

flua para qualquer direção, em função tão somente dos diferenciais de pressão 

hidrostática ali existente. Depende do teor de fração de argila (<0,002 mm), o qual 

irá influenciar na relação porosidade/permeabilidade e portanto na velocidade de 

fluxo subsuperficial. 

 Aquífero fraturado ou fissural é conceituado pela CPRM (2014) como aquele 

formado por rochas ígneas, metamórficas ou cristalinas, duras e maciças, onde a 

circulação da água se faz nas fraturas, fendas e falhas, abertas devido ao 

movimento tectônico. A capacidade dessas rochas de acumularem água está 

relacionada à quantidade de fraturas, suas aberturas e intercomunicação, permitindo 
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a infiltração e fluxo da água. Os poços perfurados nessas rochas fornecem poucos 

metros cúbicos de água por hora, sendo que a possibilidade de se ter um poço 

produtivo dependerá, tão somente, da sua capacidade em interceptar fraturas 

capazes de conduzir a água. Nesses aquíferos, a água só pode fluir onde houverem 

fraturas, que, quase sempre, tendem a ter orientações preferenciais. 

De acordo com a ABAS (2014) o aquifero cárstico é formado em rochas 

calcáreas ou carbonáticas, onde a circulação da água se faz nas fraturas e outras 

descontinuidades (diáclases) que resultam da dissolução do carbonato pela água. 

Essas aberturas podem atingir grandes dimensões, criando, nesse caso, 

verdadeiros rios subterrâneos. São aquíferos heterogêneos, descontínuos, com 

águas duras, com fluxo em canais. As rochas reservatórios são os calcários, os 

dolomitos e os mármores. A figura 2 ilustra os diferentes tipos de aquíferos. 

 

 

 
 

Figura 2- Representação dos tipos de aquíferos: porosos, fissurais e cársticos 
Fonte: Borghetti et al. (2004) 

 

 

É importante definir ainda, os aquicludes, os aquitardos e os aquifugos. Os 

aquicludes são rochas ou solos impermeáveis que podem ou não conter água 

(MACIEL FILHO; NÜMMER, 2011). É uma formação que tem água em seu interior, 

podendo até estar saturada com vasta quantidade de água absorvida lentamente, 

mas é incapaz de transmitir um volume significativo de água para abastecer poços 

ou nascentes, como por exemplo, o Aquiclude Alemoa (MACHADO, 2005), que 

ocorre na ZA do SAG.  
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 Os aquitardos são uma formação, que, embora possa armazenar 

quantidades importantes de água, são de natureza semipermeável e, portanto, 

transmitem água a uma taxa muito baixa. Isso inviabiliza o aproveitamento a partir 

de poços ou outras captações, mesmo para o atendimento de demandas modestas.  

Trata-se, portanto de rochas capazes de armazenar e transmitir águas subterrâneas, 

embora a possibilidade de sua exploração econômica seja inferior à dos aquíferos; 

estes podem não só armazenar, mas também transmitir água, já que o material de 

origem é permeável. Entretanto, em determinadas condições, os aquitardos podem 

ser muito importantes para a recarga vertical dos aquíferos (FEITOSA et al., 2008). 

 Rebouças et al. (2006) definem aquifugo como sendo as camadas ou corpos 

de rochas muito compactadas que apresentam porosidade e permeabilidade 

praticamente nulas. Por exemplo, rochas cristalinas e metamórficas não fraturadas 

ou intemperizadas. 

  Os termos “aquífero” e “unidades hidroestratigráficas” são habitualmente 

empregados para subdividir a subsuperfície em unidades de maior importância para 

a hidrogeologia das águas subterrâneas. O primeiro é mais utilizado quando leva em 

consideração o seu uso no abastecimento de água em termos econômicos. 

Enquanto Rebouças et al. (2006) explicam que, mais recentemente, a denominação 

de unidade hidroestratigráfica vem sendo considerada mais apropriada para 

designar horizontes, camadas, ou conjunto de horizontes que apresentem 

propriedades hidrogeológicas semelhantes.  

 

 

3.3 Conceitos em hidroquímica 

  

 

 Do ponto de vista hidrogeológico, a qualidade da água subterrânea é tão 

importante quanto o aspecto quantitativo (SANTOS, 2008). Mestrinho (2006) 

distingue alguns processos geoquímicos e bioquímicos responsáveis por controlar a 

qualidade da água. A autora ressalta que a concentração de uma espécie química 

no sistema aquático é influenciada por dissolução de gases e reações químicas tais 

como reações ácido-base, dissolução e precipitação de sólidos, complexação com 

ligantes orgânicos e inorgânicos, oxidação e redução, além de processos de sorção 

de íons. 
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 De um modo geral, os fatores condicionantes das características químicas 

naturais da água na zona saturada são: a composição e volume da água que 

abastece o aquífero, o tipo de ambiente geológico e as formas de ocupação, as 

características hidrogeológicas das camadas ou corpos aquíferos, características 

inerentes à água, características climáticas e reações químicas e biológicas que 

acontecem dentro do próprio sistema de fluxo subterrâneo (MESTRINHO, 2006). 

 Assim, verificada a importância da composição química das águas e dos 

efeitos que podem causar os seus constituintes, faz-se necessário conhecê-los. A 

classificação dos elementos químicos constituintes dissolvidos nas águas 

subterrâneas, de acordo com Feitosa et al (2008) divide-se em constituintes 

maiores, quando estão presentes com teores superiores a 5 mg.L-1 ; menores 

quando os teores ficam entres 0,01 e 5 mg.L-1; e traços, quando os teores são 

inferiores a 0,01 mg.L-1, conforme pode ser visto na tabela 01. 

 

 
Tabela 1- Classificação dos constituintes dissolvidos em águas subterrâneas 

 
Constituintes 

maiores 
(>5 mg.L-1) 

Constituintes 
menores 

(0,01 – 5 mg.L-1) 

Constituintes  
traços 

(0,1 mg.L-1) 

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: Feitosa et al. (2008) 

 

 

Frequentes estudos hidroquímicos são realizados para a determinação da 

qualidade da água, os mais comuns são: análises físico-químicas com determinação 

dos constituintes maiores e menores, análises bacteriológicas, análises 

microbiológicas, análises radioativas e análises ambientais. Nesse contexto, Feitosa 

et al. (2008) alertam para a importância da análise de alguns constituintes iônicos 

tóxicos e carcinógenos, que podem induzir a algumas doenças se houver uma 

ingestão continuada. Entre esses elementos aponta o fluoreto, tema central desta 

pesquisa. 
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Segundo os autores, o fluoreto possui solubilidade limitada e assim, contribui 

para a alcalinidade da água, já que sofre hidrólise rapidamente. Ainda lembram que 

a principal fonte de fluoreto em rochas ígneas é o mineral fluorita e que sua 

ocorrência é mais comum em regiões áridas.  

 

 

3.4 Sistema Aquífero Guarani 

 

 

Uma vez que o SAG é a área de ênfase desta pesquisa, é importante 

salientar algumas características desse conjunto heterogêneo de "unidades 

hidroestratigráficas". Essas unidades podem conter muita, pouca ou nenhuma água, 

podendo muitas vezes ter água, mas a mesma estar em qualidades desfavoráveis 

aos padrões de potabilidade (MACHADO, 2008). 

Considerado, por órgãos de relevante importância mundial (Organização das 

Nações Unidas- ONU, Organização dos Estados Americanos- OEA, Banco Mundial) 

e grande parte da comunidade científica, uma das maiores reservas hídricas 

subterrâneas do mundo, o SAG tem despertado o interesse de muito pesquisadores. 

Esses estudiosos buscam compreender as diversas relações do SAG e investigar as 

características qualitativas e quantitativas deste manancial tão importante. 

Para Ribeiro (2008), o aspecto internacional do Aquífero Guarani deve ser 

considerado relevante na sua gestão. Para o autor é necessário que os países que 

partilham dessa reserva hídrica subterrânea criem políticas comuns de 

regulamentação e protetivas, a fim de que não ocorra o esgotamento ou a 

contaminação. 

Um estudo de grande destaque sobre o planejamento do Aquífero Guarani foi 

elaborado em cooperação entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai contando com 

a participação de pesquisadores dos quatro países, e que originou o Programa 

Estratégico de Ação para o Sistema Aquífero Guarani (PSAG/OEA/PEA, 2009), um 

marco na gestão de águas subterrâneas. O objetivo esperado pelo Programa foi de 

consolidar o processo de gestão coordenada e sustentável no SAG, a partir da 

definição de um conjunto coerente de ações estratégicas de consenso em âmbito 

nacional e regional entre os quatro países. 
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O SAG é predominante constituído por sequências de arenitos, pertencentes 

a várias unidades hidroestratigráficas e interconectadas, sendo que a mais 

importante é a Formação Botucatu, constituída de arenitos médios a finos, com sets 

de dunas eólicas. No Brasil, são sotopostos por derrames de rochas vulcânicas da 

Formação Serra Geral. Esses derrames de composição básica (basaltos) e ácidas 

(riólitos e riodacitos) também conhecido como SASG. A maior parcela das águas 

destes aquíferos apresenta baixa salinidade e é apropriada para consumo humano, 

porém uma parcela destas águas é salobra e apresenta flúor acima do Valor Máximo 

Permitido (VMP) para consumo humano de acordo com a Portaria do Ministério da 

Saúde nº. 2.914/2011 (SILVÉRIO DA SILVA et al., 2014) 

 

 

3.4.1 As unidades hidroestratigráficas do SAG no estado do Rio Grande do Sul 

 

 

Machado (2005) definiu as unidades hidroestratigráficas do SAG que ocorrem 

no RS: Botucatu, Guará, Arenito Mata, Caturrita, Alemoa, Passo das Tropas I e II, 

Sanga do Cabral e Piramboia. A caracterização das unidades descritas pelo autor é 

apresentada na tabela 2.  
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Tabela 2- Unidades hidroestratigráficas do SAG 

 

UNIDADE 
HIDROESTRATIGRÁFICA 

CARACTERÍSTICAS 

Botucatu 
Tem uma ampla distribuição em toda a área de ocorrência do Sistema Aquífero Guarani. É 
constituída basicamente por arenitos finos a médios, quartzosos e localmente feldspáticos, 
bem selecionados com cores em tons avermelhados, subordinadamente amarelados. 

Guará 

Restringe-se ao compartimento oeste, tendo sido confundida com a Botucatu, apesar das 
grandes diferenças de caráter sedimentológico. Compõe-se de arenitos finos a médios, 
amarelados a esbranquiçados, estratificação planar (horizontal) e por vezes cruzada 
(inclinada). É um dos principais aquíferos do Rio Grande do Sul e sua área de ocorrência 
avança em direção ao Uruguai. 

Arenito Mata 

Ocupa a menor área aquífera dentro do sistema litológico do SAG. ocorrem apenas no 
compartimento Central-Missões. Sua litologia é constituída por sedimentos arenosos 
grossos a conglomeráticos, quartzosos, avermelhados. Sua disposição geomorfológica e 
estrutural não permite grande armazenamento de águas. 

Caturrita 

Corresponde ao conjunto de camadas arenosílticas fluviais e deltáicas, correspondentes à 
Formação Caturrita, que ocorrem acima do Membro Alemoa da Formação Santa Maria. 
Apresenta uma grande percentagem de arenitos, predominantemente finos, além de uma 
pequena participação de pelitos. Dominam as cores avermelhadas e castanho-
avermelhadas, mas os tons lilás são igualmente comuns. 

Alemoa 
 

Corresponde ao Membro Alemoa da Formação Santa Maria e constitui-se de uma sucessão 
quase homogênea de siltitos argilosos vermelhos, maciços ou pobremente laminados. 
Concreções e veios de carbonatos comumente ocorrem na seqüência. Delgadas camadas 
lenticulares de arenitos finos também ocorrem. 

Passo das 
Tropas I 

Corresponde ao Membro Passo das Tropas da Formação Santa Maria e se restringem ao 
compartimento Central-Missões. Sua composição é de arenitos médios a grosseiros, 
rosados a avermelhados, com estratificação cruzada acanalada, de origem fluvial. A 
circulação de água apresenta-se bastante regionalizada e as vazões são bastante 
irregulares 

Passo das 
Tropas II 

Também corresponde ao Membro Passo das Tropas da Formação Santa Maria e aflora na 
parte mais oriental do Compartimento Central-Missões. De modo semelhante a Unidade 
Passo das Tropas 1, predominam camadas de arenitos, porém de cores cinza a 
amarronzadas, em geral mais grossos e com fragmentos de argilitos róseos a presença de 
litologias pelíticas no topo é suficiente para se instalar um sistema confinante, com pequena 
ou nenhuma conexão hidráulica com a unidade sobrejacente. 

Sanga do 
Cabral 

Constituída por uma seqüência composta dominantemente por arenitos finos a muito finos 
de origem fluvial, com pequena participação de pelitos e de arenitos eólicos. As litologias 
pelíticas são constituídas por siltitos e siltitos argilosos. 

Piramboia 

Possui uma ampla distribuição nas áreas onde o SAG aflora. Geralmente com 
predominância de estratificações cruzadas de grande porte, típicas de sedimentos de 
origem eólica. Em subsuperfície a perfilagem gama e elétrica indicam uma sucessão de 
porções mais ou menos argilosas. Essas porções mais argilosas geralmente contêm um 
cimento carbonático e são associadas a wadis ou sedimentos de interdunas. 

Fonte: Adaptado de Machado (2005) 
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3.4.2 Hidroquímica do SAG 

 

 

A avaliação detalhada das principais características hidroquímicas e 

isotópicas do SAG foram realizadas com base em amostras de água coletadas 

durante as campanhas de amostragem promovidas durante a execução do projeto 

SAG. Utilizaram-se também informações pré-existentes.  

O modelo engloba as zonas mais estudadas (setor norte do aquífero e, 

especificamente o estado de São Paulo), todavia os dados produzidos ao longo da 

execução do projeto permitiram comprovar que esse modelo é valido para quase 

todo o aquífero, com algumas particularidades para zona situada a sudoeste do arco 

de Rio Grande-Assunção. Nesta zona, os processos hidrogeoquímicos e os tipos de 

águas são basicamente os mesmos do norte, mas sua evolução espacial e sua 

origem são diferentes (PSAG/OEA/PEA, 2009). 

De acordo com o PSAG/OEA/PEA (2009) em todo aquífero há quatro tipos 

básicos de águas (do ponto de vista hidroquímico): tipos A, B, C e D. Caracterizados 

sinteticamente no quadro 01. 

 

 

Grupo Subgrupos 

Tipo A 
Águas geralmente potáveis, bicarbonatada 
cálcicas (Ca-HCO3) e subordinamente águas 
bicarbonatadas calco-magnésicas e calco-
sódicas (CaMg-HCO3). 

A1: Na>Cl 

A2: Na≤Cl 

Tipo B 
Águas geralmente potáveis, bicarbonatadas 
sódicas (Na-HCO3). 

B1: Cl<SO4 

B2: Cl >SO4 

Tipo C 
Composição oscila entre bicarbonatadas 
sulfatadas e cloretadas sódicas (Na-
HCO3SO4Cl) e cloretadas-sódicas ou sulfatadas 
sódicas. 

C1:Cl<SO4 

C2: Cl>SO4 

C3: Na-Cl ou Na-SO4 

Tipo D 
Águas cloretadas sódicas, cloretadas cálcicas, 
ou cloretadas magnesianas. 

 

 
Quadro 1- Classificação das águas do SAG 

Fonte: Adaptado de PSAG/OEA/PEA (2009) 
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O tipo A é caracterizado como águas bicarbonatadas cálcicas (Ca-HCO3) ou 

cálcio-magnesianas (Ca-Mg-HCO3), pouco mineralizadas e com condutividade 

elétrica, em geral, inferior a 250 μS.cm-1 e com pH entre 4,0 e 8,0. Sua composição 

se deve a dissolução de CO2 edáfico (solo) e de carbonatos sólidos do terreno na 

zona de afloramentos. São divididas em dois subgrupos: A1 e A2, diferenciadas pela 

quantidade de sódio e cálcio, como mostra o quadro 1. 

A classificação do tipo B engloba as águas bicarbonatadas sódicas (Na-

HCO3) com mineralização baixa, CE entre 200 a 600 µS.cm-1  e pH entre 7 e 10, sua 

composição se deve principalmente, os íons de Ca e Mg, em solução, por Na 

adsorvido nas superfícies de intercâmbio de troca iônica dos argilominerais 

presentes nos arenitos do SAG e, possivelmente, nas formações subjacentes. Essa 

troca modifica a ordem de abundância dos cátions na águas da zona de recarga, 

onde o processo de troca iônica é dominante e a alcalinidade da água aumenta 

progressivamente.  

As águas do tipo B estão divididas em dois subtipos, denominados B1 e B2. 

As águas do subtipo B1 têm Cl<SO4 e as águas do subtipo B2 possuem Cl>SO4. 

Diferentemente do subtipo B1, as águas do subtipo B2 podem ser encontradas 

geralmente mais para o centro da bacia, mas é comum encontrar alternâncias das 

seções estudadas.  

As águas do tipo C encontram-se, em geral, nas partes mais internas da 

bacia, tem mineralização média e alta, CE entre 500 e 6000 µS.cm-1e pH entre 7 e 9. 

Sua composição deve-se a mistura das águas do tipo B com outras águas mais 

profundas de maior salinidade (PSAG/OEA/PEA, 2009) 

  

 

3.4.3 Zonas do SAG 

 

 

O PSAG/OEA/PEA (2009) propôs três grandes zonas para a gestão dos 

recursos subterrâneos locais, são elas: Zona de Afloramento (ZA), Zona Confinada 

(ZC) e Zona de Forte Confinamento (ZFC). As diferentes zonas são apresentadas na 

figura 3. 
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Figura 3- Identificação das zonas de gestão do SAG 

Fonte: Adaptado do PSAG/OEA/PEA (2009) 
 

 

A ZA, ênfase desta pesquisa, inclui áreas de descontinuidade do aquitardo 

(janelas de basalto), podendo atuar como zonas de recarga e de descarga. Nessas 

áreas, o aquífero é do tipo livre (ou semiconfinado em alguma situações 

particulares). As águas das zonas de afloramento são caracterizadas como jovens, 

de circulação rápida e em geral, potáveis. De acordo com o PSAG/OEA/PEA (2009) 

geralmente a composição das águas é do tipo I: bicarbonatada cálcica.  

A ZC foi definida como a área que diz respeito às franjas imediatamente 

adjacentes às zonas de afloramento, onde o basalto alcança até 100 metros de 

espessura. As águas são do tipo I e II.  

A ZFC são aquelas cujas “espessuras confinantes de basalto sejam superior 

a 100 metros, onde a água disponível provém dos efeitos mecânicos da compressão 

do corpo do aquífero”. Na área de estudo observa-se a predominância da ZA e ZC, 
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localmente, na zona de transição para os derrames de rochas vulcânicas da 

Formação Serra Geral. 

 

 

3.5 O flúor em minerais, rochas e águas 

 

 

Entre os halogênios, o flúor, é considerado o mais abundante na crosta 

terrestre, o que proporciona sua abrangência em grande variedade dos materiais 

geológicos, em minerais como fluorita, micas, anfibólios, apatitas, certo tipos de 

argilas e a vermiculita (PANAGOULIAS; DA SILVA FILHO, 2006). Assim, as 

características mineralógicas dos materiais primários acabam por definir os teores 

de flúor em determinadas rochas. Frank et al. (2007) salientam que a maior fonte de 

flúor na natureza são os minerais de flúor, que ocorrem principalmente associados a 

rochas graníticas. Quando esses minerais se decompõem lentamente, durante os 

processos de intemperismo, o flúor é transportado como fluoreto e associa-se, na 

maior parte, a argilominerais (FRAGA, 1992).  

As águas superficiais e subterrâneas representam o mais importante meio de 

consumo de flúor, sobretudo nos países em desenvolvimento em que o consumo de 

água ocorre de forma direta. Conforme Nanni (2008), nas águas subterrâneas e 

superficiais o fluoreto, em geral, ocorre em baixas concentrações, mas o 

intemperismo das rochas e as contribuições das fontes antropogênicas, a agricultura 

com a aplicação de fertilizantes, a indústria de alumínio e de fertilizantes, entre 

outras, podem influenciar no aumento substancial das concentrações de fluoreto.  

 Adreazzini et al. (2006), ressaltam que entre os fatores que controlam a 

concentração de fluoreto nas águas naturais estão a temperatura, pH, presença de 

íons e colóides complexantes, solubilidade dos minerais que contêm flúor, 

capacidade de troca iônica dos materiais do aquífero (hidroxila por fluoreto), 

tamanho e tipo de formações geológicas. 

 Marimon (2006) afirma que a ocorrência de fluoreto em águas subterrâneas e 

superficiais tem baixas concentrações, mas que o intemperismo de rochas e o 

aporte a partir de fontes antropogênicas podem aumentar substancialmente as suas 

concentrações. Ainda, a autora diz que as águas de fontes hidrotermais 

frequentemente apresentam altas concentrações deste elemento. 
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Mesmo com sua abundância natural, Brindha e Elango (2011) lembram que o 

flúor não exibe cor, sabor ou odor quando dissolvido na água. Isso dificulta, segundo 

os autores, sua identificação através de métodos físicos.  

 

 

3.5.1 O flúor, a saúde humana e ocorrências 

 

 

Gillespie et al. (1989) afirmam que o flúor é o elemento químico mais 

eletronegativo e reativo, quando comparado com todos os outros da tabela 

periódica. Fawell et al. (2006) ressaltam que é o halogênio que mais está presente 

na crosta terrestre e o 13º elemento mais abundante.  

 Altamente corrosivo, o flúor, possui, ação bacteriostática, ou seja, inibe o 

desdobramento dos açúcares e a consequente formação de ácidos que atuam sobre 

o esmalte dos dentes e auxilia no desenvolvimento saudável dos ossos 

(ANDREAZZINI et al., 2006). Entretanto, o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF, 2014) alerta que quando ingerido em excesso pode acarretar em 

uma intoxicação crônica e originar a fluorose dentária, que se manifesta através de 

manchas esbranquiçadas a amarronzadas na superfície do esmalte dentário ou, até 

mesmo, por perdas em sua estrutura. Ainda, a ingestão crônica de flúor em excesso 

pode levar a deformações ósseas e articulares graves e permanentes da fluorose 

esquelética, patologia que caracteriza-se, principalmente, por dor esporádica e 

rigidez das articulações (UNICEF, 2014). 

Pesquisadores do mundo inteiro têm discutido a relação benefício X malefício 

do flúor. Enquanto alguns estudiosos dizem que o flúor em baixos teores, até 1,5 

mg.L-1 é benéfico para à saúde, na prevenção de cáries dentárias e que acima deste 

teor é prejudicial, causando fluorose dentária e deformação nos ossos, outros 

pesquisadores afirmam que, a longo prazo, os malefícios do flúor são muito maiores 

que os benefícios.  

A portaria nº. 10/1999 da Secretaria Estadual de Saúde do estado do Rio 

Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 1999) define teores de concentração de 

fluoreto nas águas para consumo humano fornecidos pelo sistema públicos de 

abastecimentos, definindo que são consideradas dentro do padrão de potabilidade as 

águas que apresentarem a concentração de fluoreto dentro da faixa de 0,6 e 0,9 
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mg.L-1. Já a Resolução nº 396/2008 Conselho Nacional do Meio Ambiente e a 

Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde estipula o Valor Máximo Permitido 

(VMP) em 1,5 mg.L-1 de flúor (BRASIL, 2011). 

Em várias partes do mundo, estudos têm revelado concentrações excessivas 

de flúor em águas subterrâneas. Fawell et al. (2006) citam ocorrências de fluorose 

dental e esqueletal associadas a exposições de (F-) através da água de consumo 

humano em 28 países: 1) Argentina, 2) Brasil 3) Canadá, 4) China, 5) Eritréia, 6) 

Etiópia, 7) Alemanha, 8) India, 9) Indonésia, 10) Israel, 11) Japão, 12) Quênia, 13) 

México, 14) Niger, 15) Nigéria, 16) Noruega, 17)Paquistão, 18) Arábia Saudita, 19) 

Senegal, 20) África do Sul, 21) Espanha, 22) Sri Lanka, 23) Sudão, 24)Tailândia, 25) 

Turquia, 26) Uganda, 27) República Unida da Tanzânia e 28) Estados Unidos da 

América. Ayoob e Gupta (2006) afirmam que a intensidade do problema da fluorose 

é muito grave nos países mais populosos do mundo: Índia e China. 

 Mondal et al. (2009), apontaram a ocorrência absurda de mais de 21,0 mg.L-1 

de fluoreto, em um estado indiano, relacionado ao intemperismo de rochas ricas em 

flúor. Wang e Huang (1995) salientam que a fluorose endêmica é encontrada em 

pelo menos 29 províncias na China. Zheng et al. (2006) dizem que as concentrações 

de fluoreto de até 9,8 mg.L-1, na Mongólia. 

No Brasil, ocorrências pontuais têm sido associadas ao consumo de águas 

subterrâneas no Aquífero Guarani registradas em São Paulo e Paraná (FRAGA, 

1992), Santa Catarina (CAPELLA, 1991) e no Rio Grande do Sul (BACCAR, 1998), 

(SILVÉRIO DA SILVA et al., 2002), nos municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio 

Aires e Vera Cruz. Havendo registros também em outros aquíferos do país, que 

afloram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Tocantins. 

Em 2007, mais de 4000 profissionais do mundo inteiro, entre médicos, 

dentistas, cientistas e pesquisadores das áreas ambientais assinaram uma 

declaração pública pedindo que a fluoretação em água não seja mais realizada. Entre 

as razões motivatórias para essa declaração está a associação estatisticamente 

significativa do fluoreto com uma vasta gama de efeitos adversos, como: um aumento 

do risco de fraturas ósseas, diminuição da função da tiróide, QI reduzido, condições 

artríticas, além da já conhecida fluorose. Segundo eles, a ingestão de apenas 1,0 

mg.L-1 é suficiente para que algumas funções sejam desreguladas, principalmente 

em população susceptível. Fagin (2008) após 3 anos examinando centenas de 

estudos, "concluiu que o fluoreto pode alterar sutilmente a função endócrina, 
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especialmente na tireóide - glândula que produz hormônios que regulam o 

crescimento e metabolismo". 

Associado a isso Machado e Freitas (2005) e Machado (2008) apontam que 

em alguns lugares do Rio Grande do Sul abastecidos pelo SAG há ocorrências 

anômalas de fluoreto acima do VMP de 1,5 mg.L-1. Isso tem comprometido a 

utilização da água para consumo humano.  

Estudos de natureza hidroquímica em águas subterrâneas nos Municípios de 

Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Candelária, Cachoeira do Sul, Pântano Grande e 

Rio Pardo apontam que, aproximadamente, 20% dos poços tubulares possuíam 

concentrações elevadas de fluoreto (LOBO; BEM DA COSTA, 1998). De acordo com 

Santiago (2010), Santa Cruz do Sul, Vera Cruz e Venâncio Aires apresentam mais 

de 70% das ocorrências anômalas de fluoreto na ZA do SAG. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Localização e caracterização da área de estudo 

 

 

Os municípios selecionados para esta pesquisa localizam-se na Depressão 

Central do Rio Grande do Sul, ao centro do Estado. A delimitação contemplou os 

municípios de Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, Santa Maria e 

São João do Polêsine, como pode ser observado na figura 4. 

 

 

 

 
Figura 4- Representação espacial da área de estudo 

Fonte: Malha digital do IBGE (2005) 

 

 

 A Planície Central, referente à área de estudo, constitui de acordo com a 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA, 2014) o que se denomina 
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geomorfologicamente de Depressão Central (Figura 5). Situada entre o Maciço (área 

geológica e morfológica do Escudo Sul-Riograndense) e a Cuesta (porção sudoeste 

do Estado), por um lado e o Planalto Meridional (porção norte da linha leste – oeste 

do Estado) por outro, forma uma calha que separa os dois blocos mais elevados do 

Rio Grande do Sul. Nela forma-se, segundo o Projeto Sistema Aquífero 

Guarani/Planejamento Estratégico de Ação (PSAG/OEA/PEA, 2009), a zona de 

afloramentos, constituída por uma sequência de formações sedimentares 

gondwânicas. 

Os divisores de água, dentro da planície, são superfícies planas, com 

banhados que funcionam como divisores das bacias hidrológicas secundárias. O 

semicírculo sedimentar tem um desenvolvimento de 661 km com largura média de 

80 km. Apresenta terrenos de baixa altitude ligados de leste a oeste, beirados por 

terras baixas, não passando de 400 metros de altitude (SEMA, 2014). 

 

 

4.1.1 Aspectos geológicos 

 

 

As formações geológicas aflorantes na área de estudo, podem ser analisadas 

na figura 5. Essas são caracterizadas a seguir, de acordo com a CPRM (2007): 

 - Depósitos Aluviais (Q4a): areia grossa a fina, cascalho e sedimento síltico-

argiloso, em calhas de rio e planícies de inundação; 

- Formação Serra Geral- Fácies Caxias (K1_alfa_cx): derrames de 

composição intermediária a ácida, riodacitos e riolitos,mesocráticos, microgranulares 

a vitrofíricos, textura esferulítica comum (tipo carijó), forte disjunção tabular no topo 

dos derrames e maciço na porção central, dobras de fluxo e autobrechas frequentes, 

vesículas preenchidas dominantemente por calcedônia e ágata, fonte das 

mineralizações da região;  

- Formação Serra Geral- Fácies Gramado (K1_beta_gr): derrames basálticos 

granulares finos a médios, melanocráticos cinza, horizontes vesiculares preenchidos 

por zeolitas, carbonatos, apofilitas e saponita, estrutura de fluxo e pahoehoe 

comuns, intercalações com os arenitos Botucatu, (interderrames= intertrápicos); 
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- Formação Botucatu (J3K1bt): arenito fino a grosso, grãos bem arredondados 

e com alta esfericidade,dispostos em sets e/ou cosets de estratificação cruzada de 

grande porte. Ambiente continental desértico, depósitos de dunas eólicas; 

- Formação Caturrita (T3c): arenito, conglomerado, siltito arenoso-argiloso e 

folhelho, contendo tetrápodes fósseis e troncos de coníferas. Ambiente continental, 

depósitos fluviais e deltas lacustres; 

- Formação Santa Maria (T23sm) constituída por dois membros: Membro 

Passo das Tropas e Membro Alemoa. O primeiro é constituído por areias grossas a 

média de paleoambiente fluvial, formando um aquífero de grande potencialidade em 

termos de vazão. O Membro Alemoa caracterizado por fácies predominante pelíticas 

(argilo-siltosas) e forma um aquiclude (camadas de baixa permeabilidade), são de 

cores vermelhas intensas, podem conter fósseis de répteis fósseis do Período 

Triássico. Também apresentam concreções calcárias, segundo Silvério da Silva et 

al. (2002) e Silvério et. al. (2014). 

 - Formação Sanga do Cabral (T1sc): em corpos tabulares ou lenticulares 

alongados, brecha e conglomerado intraformacional, siltito e raro argilito, ambiente 

continental, fluvial entrelaçado, contendo localmente fragmentos de vertebrados 

fósseis (anfíbios e répteis). 

 - Formação Pirambóia (P3t1p): arenito médio a fino, geometria lenticular bem 

desenvolvida. Ambiente continental, eólico com intercalação fluviais. 

. 
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Figura 5- Mapa geológico da área de estudo 

Fonte: Modificado de CPRM (2007) 
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4.1.2 Solos 

 

 

De acordo com Streck et al. (2008), entre os fatores ambientais que mais 

influenciam na diferenciação dos solos identificados no Rio Grande do Sul 

destacam-se o material de origem (rochas), o relevo e o clima. Na Depressão 

Central, predomina material sedimentar das Formações Rosário do Sul e Santa 

Maria (BRASIL, 1973).  

Entre os municípios delimitados para a pesquisa , Santa Maria tem ocorrência 

de argilitos, siltitos e arenitos da Formação Santa Maria, formando argissolos 

vermelhos e vermelho- amarelos no topo das coxilhas, com boa drenagem. Na meia 

encosta ocorrem os argissolos bruno- acinzentados com drenagem imperfeita. 

Enquanto na várzea (planícies aluviais), nas pequenas elevações ocorrem os 

planossolos háplicos e ainda nas áreas próximas aos cursos d’água ocorrem os 

gleissolos háplicos, ambos mal drenados (Dalmolin e Pedron, 2004, Streck et al., 

2008). A topossequência típica da depressão central pode ser visualizada na figura 

6.  

 

 

 
 

Figura 6- Topossequência e principais tipos de solos na Depressão Central do Rio 
Grande do Sul 

Fonte: Pedron et al. (2007) 
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4.1.3 Aspectos climáticos 

 

 

De acordo com o sistema de Köppen, o Rio Grande do Sul se enquadra na 

zona fundamental temperada ou "C" e no tipo fundamental 'Cf" ou temperado úmido, 

possuindo duas subdivisões: "Cfa" e "Cfb". A primeira subdivisão refere-se ao tipo 

“Cfa”, caracteriza-se por apresentar chuvas durante todos os meses do ano e 

possuir a temperatura do mês mais quente superior a 22°C, e a do mês mais frio 

superior a 3°C. A variedade "Cfb" (com verões mais amenos) também apresenta 

chuvas durante todos os meses do ano, tendo a temperatura do mês mais quente 

inferior a 22°C e a do mês mais frio superior a 3°C.  

A subdivisão climática, no caso do RS, ocorre em função das diferenças de 

altitude, sendo o tipo “Cfb” observado aproximadamente acima da cota altimétrica de 

600 m e o “Cfa” nas demais áreas. Os municípios da Depressão Central situam-se 

em área definida como “Cfa”, subtropical com verões mais rigorosos. 

A temperatura média anual na Planície Central, porção que compreende a 

área de estudo, varia entre as temperaturas 18° a 19,4°C e a precipitação média 

anual varia entre 1.500 mm a 1.650 mm. Já Heldwein et al. (2009), realizando uma 

série histórica entre 1912 e 2002, encontraram um valor médio de 1.782 mm/ ano. 

De acordo com a CPRM (1994) estima-se uma evapotranspiração real de 836 

mm, equivalente a cerca de 47% da precipitação média. Os aquíferos são 

alimentados no intervalo abril-setembro, havendo deplação num longo período 

(outubro-março), quando os aquíferos complementam a vazão dos rios (CPRM, 

1994). 

 

  

4.1.4 O Sistema Aquífero Guarani na área estudada 

 

 

Segundo Rocha (1997), o Aquífero Guarani abriga-se na bacia sedimentar do 

Paraná, uma bacia Paleozóica. É caracterizado por ser um enorme reservatório de 

águas subterrâneas com cerca de 1,2 milhões de km2. O autor também afirma que 

este manancial dispõe de um volume aproveitável de água da ordem de 40 km³/ano, 

30 vezes superior à demanda por água de toda a população existente em sua área 
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de ocorrência, cerca de 15 milhões de habitantes. Os recursos hídricos são, em 

geral, de boa qualidade e podem ser utilizados para todos os fins em quase toda a 

área. Atualmente, a maior parte da água extraída é utilizada no abastecimento 

público de centenas de cidades de médio e grande portes, por meio de poços de 

profundidade variada. 

O território do Aquífero Guarani está presente em parte de oito estados 

brasileiros: Goiás (39.367 km2), Minas Gerais (38.585 km2), Mato Grosso (7.217 

km2), Mato Grosso do Sul (189.451 km2), São Paulo (142.959 km2), Paraná (119.525 

km2), Santa Catarina (44.132 km2), Rio Grande do Sul (154.680 km2), É 

transfronteiriço com Paraguai (87.536 km2), Argentina (228.255 km2) e Uruguai 

(36.171 km2) (PSAG/OEA/PEA, 2009). 

A zona de afloramentos no Estado do Rio Grande do Sul coincide com a 

Depressão Central, enquanto a porção confinada apresenta cobertura dos derrames 

de rochas vulcânicas da Formação Serra Geral. Atualmente essa área é identificada 

como Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) (MACHADO, 2005). 

 

 

4.2 Procedimentos metodológicos/técnicos 

 

 

4.2.1 Levantamento de dados 

 

 

A etapa 1 consistiu no levantamento de estudos de cunho teóricos e técnicos, 

e informações sobre os principais conceitos relacionados a temática. Nesta fase 

também foram buscadas junto ao Sistema de Informação de Águas Subterrâneas 

(SIAGAS/CPRM), figura 7, informações hidrogeológicas sobre os poços tubulares já 

cadastrados nos municípios da Depressão Central.  

A verificação dos estudos pertinentes possibilitou a delimitação da área de 

estudo. Através da seleção de apontamento feito por autores e órgãos responsáveis 

por monitoramentos de águas subterrâneas. Assim, municípios que apresentaram 

altos concentrações de fluoreto nas análises físico- químicas realizadas pela CPRM 

foram considerados na área de estudo. Os municípios selecionados foram: Dona 

Francisca, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, Santa Maria e São João do Polêsine. 
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Figura 7- Layout de pesquisa do arquivo SIAGAS/CPRM 

 

 

4.2.2 Seleção dos poços para a área de pesquisa e seleção de poços para 

amostragem 

 

 

Após pesquisa das concentrações de flúor dos poços cadastrados no 

SIAGAS, na Depressão Central do Rio Grande do Sul, foram selecionados os poços 

para a amostragem. Nesta etapa, foi efetivado um banco de dados com as 

captações selecionadas na área de estudo.  

Em um total, foram registradas vinte captações. Desses, nove foram 

amostrados em trabalhos de campo. Outras onze captações foram selecionadas 

através de direcionamento de campo.  

 

 

4.2.3 Trabalho de campo para coleta de amostras e análise química 

 

 

 Nesta etapa da pesquisa foram coletadas as amostras para a 

realização de análises físico- químicas. O registro dos parâmetros C.E, pH e 

temperatura da água foram realizados no local de coleta. Esses dados foram 

armazenados em fichas-guias de campo (modelo no apêndice A). Adotando-se o 

datum SAD 69, coletou-se as coordenadas na “boca do poço” com o uso do Global 
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Position System (GPS). O transecto com o pontos de coleta é visualizado na figura 

8. 

As amostras foram coletadas diretamente do poço tubular (torneira) ou em 

poços desativados, sem bomba submersa com o uso de “bailer” (FS03). As coletas 

foram feitas em frascos de polietileno novos. As amostras foram etiquetadas, 

refrigeradas e entregues, em seguida, ao Laboratório de Análises Químicas 

Industriais e Ambientais (LAQIA) da UFSM para análise química. Os resultados das 

análises realizadas podem ser verificados em uma tabela síntese no apêndice B. 

 

 

4.2.4 Processamento e relação entre dados gerados em produtos finais 

 

 

Nesta etapa apresenta-se a interelação técnica-científica das informações 

coletadas nas etapas anteriores. Neste momento da pesquisa, foi realizada a 

confecção dos mapas com o uso do programa ArcGis 10.0, e o diagnóstico dos 

resultados das análises químicas, bem como, a classificação das águas através do 

uso do diagrama de Piper e diagramas de Stiff.  

Para a construção dos diagramas de Piper e Stiff foi utilizado o programa 

Qualigraf 1.1, disponibilizado gratuitamente pela Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). O Qualigraf 1.1 foi desenvolvido 

especialmente para interpretação gráfica de dados hidroquímicos. Esse programa 

faz diretamente a conversão das unidades expressa em mg.L-1 para meq.L-1, 

analisando as correlações iônicas das amostras.  

Os valores de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) foram estimados através dos 

valores das condutividades elétricas. De acordo com a FUNCEME (2014) na maioria 

das águas naturais, a condutividade elétrica da água, multiplicada por um fator que 

varia entre 0,55 e 0,75, gera uma boa estimativa de STD. O fator aplicado foi de 

0,65, conforme proposto por Matthess (1982). 
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Figura 8- Mapa de localização dos pontos de coleta 
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Os dados de bicarbonato (HCO3
-) e carbonato (CO3

-2) foram estimados 

através da alcalinidade das amostras e do pH com base na metodologia 

apresentada por Logan (1965), conforme mostrado em equação 1 e equação 2. 

 

 

HCO3
-= (Alcalinidade Total/50) + 103-pH – 10pH-11 * 61,02    

                           1 + (9,38 * 10pH-11) 

 

 

CO3= (HCO3/61,02) * 9,38 *10pH-11 * 30,02 

  

 

Para a obtenção das concentrações de Cl, SO4 e Na foi utilizada a conversão 

apresentada por Feitosa et al. (2008). A partir disso, foram feitas duas relação 

(Cl/SO4 e Na/Cl) com o objetivo de fazer uma relação com o proposto pelo 

PSAG/OEA/PEA (2009). 

 

 

4.2.5 Tratamento estatístico dos dados 

 

 

A correlação dos dados foi realizada com o uso de estatística não 

paramétrica, pelo coeficiente por postos de Spearman (rs), através do programa 

Statisic7. De acordo Siegel (2006) de todas as estatísticas baseados em postos 

essa é talvez a mais conhecida. O autor a descreve como uma medida de 

associação entre duas variáveis que se apresentam. O coeficiente de correlação de 

Pearson (r) varia em uma faixa de -1 a 1, sendo que o sinal indica direção positiva 

ou negativa do relacionamento e o valor sugere a força da relação entre as variáveis 

(FIGUEIREDO FILHO et al., 2014).  

Primeiramente, gerou-se uma matriz de correlação para todas as amostras e 

posteriormente, uma matriz de correlação somente para as águas com anomalias de 

fluoreto. Só foram utilizados os elementos químicos que apresentaram valor acima 

do limite de detecção para todas as amostras. 

 

Equação (1) 

Equação (2) 
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4.2.6 Análise e redação final 

  

 

A última etapa consistiu na análise de todos os dados adquiridos e na 

construção do trabalho final. Isso possibilitará aos municípios estudados um melhor 

(re) conhecimento de áreas com as anomalias de fluoreto. Além de fornecer 

subsídios para a elaboração de políticas públicas de controle de qualidade das 

águas subterrâneas municipais e/ou outorgas de direito de uso de águas 

subterrâneas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 Os resultados são apresentados em etapas, conforme os objetivos 

específicos e a metodologia desenvolvida.  Em um primeiro momento, são 

mostrados os resultados básicos da pesquisa: a identificação, a localização e o 

diagnóstico das concentrações de fluoreto das captações amostradas. Em uma 

segunda etapa é apresentada a caracterização hidrogeológica dos pontos de coleta, 

com ênfase àquelas que apresentaram anomalias de fluoreto. Na sequência, segue 

a exposição das variáveis físico-químicas. O quarto item apresenta a composição 

iônica. A quinta etapa apresenta a classificação e composição das águas 

amostradas e os diagramas correspondentes. Por fim, apresenta-se o tratamento 

estatístico aplicado. 

 

 

5.1 Localização e caracterização das captações amostradas 

 

 

 Para as campanhas de coleta de amostras foram selecionados poços 

tubulares de cinco municípios: Dona Francisca (DF), Faxinal do Soturno (FS), 

Restinga Seca (RS), Santa Maria (SM) e São João do Polêsine (SJP). A partir de 

informações tabuladas preliminares e de direcionamentos realizados em campo 

foram realizadas coletas em vinte captações. 

 No município de Dona Francisca foi realizada coleta em uma captação 

(DFO2) não cadastrada no SIAGAS, em área de afloramento de arenitos. O poço é 

utilizado para consumo humano e dessedentação animal. A amostra apresentou 

fluoreto acima do VMP. 

 No município de Faxinal do Soturno foram coletadas amostras de seis 

captações, cinco delas utilizadas para abastecimento público pela Companhia 

Riograndense de Saneamento (CORSAN). Dessas amostras, uma foi retirada do 

poço localizado na sede (FS01), outra da estação de tratamento (FS04) e as demais 

em captações alternativas (FS05 e FS06). 
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  A amostra obtida na sede, utilizada para abastecimento da população 

municipal, apresentou 3,3 mg.L-1 de fluoreto. Nesse poço, há incrustações e 

ferrugem externa no hidrômetro, como pode ser visto na figura 9, indicativo de água 

rica em sais. Para minimizar essas altas concentrações, que são diariamente 

encontrados pela equipe de monitoramento da CORSAN no poço, a água é 

misturada com a de outros dois poços com baixo teor de flúor para a posterior 

distribuição. 

 

 

 
 

Figura 9- Poço da sede da CORSAN de Faxinal do Soturno (FS01) 
Fonte: Trabalho de campo, 2013 

 

 

 Ainda em Faxinal do Soturno, mais duas amostras foram coletadas. A 

primeira captação (FS02), perfurada através da Prefeitura Municipal, foi abandonada 

por ter apresentado alta salinidade. Entretanto, com o passar dos anos, o 

proprietário do imóvel onde se localiza o poço notou um decréscimo da sensação 
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salina ao ingerir a água e passou a utilizá-la, reativando o poço. A análise da água 

apontou concentração de flúor de 0,6 mg.L-1 no poço. 

 A última amostra (FS03) foi realizada em um poço da Prefeitura desativado, 

localizado no horto florestal. O poço está sem a tampa protetora (Figura 10). No 

local, observa-se uma provável alteração na água, por interferência de um açude 

localizado muito próximo. A concentração de fluoreto encontrado para amostra foi 

<0,5 mg.L-1. 

 

 

 
 

Figura 10- Poço desativado e abandonado pela Prefeitura de Faxinal do Soturno 
(FS03) 

Fonte: Trabalho de campo, 2013 

 

 

 No município de Restinga Seca foram efetuadas duas coletas, na localidade 

de Colônia Borges. As duas amostras apresentaram flúor acima do VMP. SR09, com 

cadastro no SIAGAS apresentou 1,9 mg.L-1 de fluoreto e SR11, sem cadastro, 2,2 

mg.L-1. Nas duas residências, onde foram realizadas as coletas, não há 
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possibilidade de uso da água, já que ocasiona ferrugem em pias, panelas e outros 

utensílios domésticos e o gosto é desagradável, travante e salobra.  

 Foram amostrados três poços em São João do Polêsine. Dois deles 

selecionados através do sítio do SIAGAS (SJP01 e SJP04) e o terceiro através de 

direcionamento de campo (SJP 05). As amostras SJP01 e SJP04 apresentaram 

concentrações de fluoreto de 2,2 e 2,8 mg.L-1, respectivamente. 

 Em Santa Maria foram selecionadas oito captações. Dessas, cinco foram 

sugeridas e não possuem cadastro no SIAGAS (SM, 19, SM 20, SM 21, SM 22 e 

SM23). Apenas as amostras SM11 e SM20 apresentaram concentração abaixo do 

VMP pelo Ministério da Saúde. 

  A amostra SM01, que apresentou concentração de fluoreto de 2,4 mg.L-1, 

situa-se na RS-258, localidade Arenal. No local, há vários poços abandonados por 

apresentarem elevados teores de sais. A amostra denominada SM05 (Figura 11) 

localiza-se na balança do Departamento Nacional de Infraestrura e Transportes 

(DNIT), na BR-392, e resultou em 1,9 mg.L-1 de fluoreto.  

  

 

 
 

Figura 11- Poço SM05 
Fonte: Trabalho de campo, 2014. 
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 As amostras denominadas SM21, SM22 e SM23 foram coletadas em poços 

da localidade de Faxinal da Palma. Todas apresentaram anomalia de fluoreto. 

 A identificação, com as coordenadas UTM correspondentes das captações 

onde as coletas foram efetuadas podem ser visualizadas nas tabelas 3 e 4. A 

primeira apresenta a identificação das captações com cadastro no SIAGAS e a 

tabela seguinte àquelas que não possuem cadastro no SIAGAS. 

 

 

Tabela 3- Poços amostrados com cadastro no SIAGAS 
 

 
MUNICÍPIO 

CADASTRO 
NA 

CPRM 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

COORD. 
UTM E 

COORD. 
UTM N 

FAXINAL DO SOTURNO 4300007751 FS01 263548 6726104 

FAXINAL DO SOTURNO 4300007754 FS02 267442 6723571 

FAXINAL DO SOTURNO 4300007756 FS03 264928 6724274 

RESTINGA SECA 4300008886 RS09 255220 6694808 

SÃO JOÃO DO POLÊSINE 4300007662 SJP01 262782 6720216 

SÃO JOÃO DO POLÊSINE 4300007667 SJP04 261956 6720765 

SANTA MARIA 4300000607 SM01 233044 6697044 

SANTA MARIA 4300000656 SM05 231550 6700158 

SANTA MARIA 4300000732 SM11 228504 6694178 

 

 

 

Tabela 4- Poços amostrados sem cadastro no SIAGAS 
 

MUNICÍPIO 
CÓDIGO 

DA 
AMOSTRA 

COORD. 
UTM E 

COORD. 
UTM N 

DONA FRANCISCA DF02 271587 6727028 

FAXINAL DO SOTURNO FS04 263663 6726169 

FAXINAL DO SOTURNO FS05 274926 6726392 

FAXINAL DO SOTURNO FS06 264728 6726138 

RESTINGA SECA RS11 256359 6694331 

SÃO JOÃO DO POLÊSINE SJP05 260984 6724253 

SANTA MARIA SM19 232874 6697394 

SANTA MARIA SM20 227488 6694372 

SANTA MARIA SM21 246834 6709408 

SANTA MARIA SM22 246759 6709583 

SANTA MARIA SM23 246540 6709849 
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 A partir das análises, foram confirmadas algumas suposições da existência de 

anomalias de fluoreto nos municípios amostrados. Da amostragem, doze 

apresentaram flúor acima do VMP, conforme pode ser observado em negrito na 

tabela 5. A faixa de variação das concentrações de fluoreto foi de <0,5 mg.L-1 (FS03, 

FS05, FS06 e SJP05) FS até 3,3 mg.L-1 (FS01). Todos os municípios apresentaram 

alguma anomalia nesse elemento. Reiterando a importância da área estudada para 

pesquisas de geoquímica ambiental. 

 

 

Tabela 5- Concentrações de fluoreto nas amostras avaliadas 
 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

FLUORETO 
(mg.L-1) 

DF02 2,6 

FS01 3,3 

FS02 0,6 

FS03 <0,5 

FS04 1,1 

FS05 < 0,5 

FS06 < 0,5 

RS09 1,9 

RS11 2,2 

SJP01 2,2 

SJP04 2,8 

SJP05 < 0,5 

SM01 2,4 

SM05 2,1 

SM11 0,9 

SM19 2,1 

SM20 0,7 

SM21 2,7 

SM22 2,7 

SM23 2,7 

 

 

 Os resultados vão ao encontro de Silvério da Silva et al., (2011). Os autores 

realizaram estudos objetivando espacializar anomalias de fluoreto nos estados do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina e concluíram que das cento e trinta e duas 

constatações, setenta e nove, ou seja, a maioria, localiza-se na Depressão Central 

do Rio Grande do Sul, em ZA do SAG. 
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5.2 Caracterização hidrogeológica dos pontos com anomalias de fluoreto 

 

 

 A figura 12 ilustra a hidrogeologia da área de estudo. No mapa, foram 

destacados os pontos com anomalias de fluoreto. A hidrogeologia é descrita, 

conforme Machado e Freitas (2005): 

  - Sistema Aquífero Serra Geral II: encontra-se nas porções mais elevadas 

dos derrames da unidade hidroestratigráfica Serra Geral, na região litorânea do 

Estado. Incluem-se, também, morros isolados de basalto em áreas dissecadas, no 

noroeste do Estado. As litologias podem ser localmente ácidas (riolitos e riodacitos) 

ou básicas (basaltos). Os fraturamentos mesmo quando intensos são descontínuos 

devido à dissecação. Não é recomendável a perfuração de poços tubulares nessas 

regiões isoladas e de grande altitude. As águas das fontes são de baixa salinidade; 

 - Sistema Aquífero Botucatu: Compreende todas as áreas de afloramento e 

de pequeno confinamento por rochas vulcânicas, localizando-se principalmente na 

região central do Estado, próximo das bordas escarpadas do planalto basáltico; 

Tratam-se de arenitos de granulometria média, endurecidos por cimento ferruginoso 

ou silicoso, em cotas topográficas altas e com morfologia escarpada. Os 

afloramentos de arenitos são péssimos armazenadores de água devido a sua 

condição topoestrutural e cimentação. Os poços em geral são secos; 

 - Sistema Aquífero Santa Maria: a área aflorante desse sistema aqüífero está 

restrita à região central do Estado, entre os municípios de Mata e Taquari. Apresenta 

arenitos grossos a conglomeráticos na base, lamitos avermelhados, siltitos e 

arenitos finos a médios no topo. A salinidade varia de 50 a 500 mg.L-1 e, entretanto, 

em algumas regiões confinadas são encontrados valores superiores a 2000 mg.L-1 e 

teores de flúor acima do limite de potabilidade; 

 - Sistema Aquífero Sanga do Cabral/Pirambóia: a área aflorante estende-se 

desde a fronteira do Estado com o Uruguai, em uma faixa contínua até a região de 

Taquari. Compõe-se de camadas síltico-arenosas avermelhadas com matriz argilosa 

e arenitos finos a muito finos, avermelhados, com cimento calcífero. A salinidade 

varia de 100 mg.L-1 nas áreas aflorantes a mais de 300 mg.L-1 nas confinadas. Na 

região central do Estado são encontradas salinidades entre 3000 e 5000 mg.L-1; 

 - Aquitardos Permianos: localizam-se em uma estreita faixa na depressão 

periférica, circundando o embasamento cristalino, desde Candiota no sul do Estado 
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até Taquara no leste. Tratam-se de siltitos argilosos, argilitos cinza-escuros, 

folhelhos pirobetuminosos e pequenas camadas de margas e arenitos. Normalmente 

os poços que captam somente essas litologias apresentam vazões muito baixas ou 

estão secos. As águas podem ser duras, com grande quantidade de sais de cálcio e 

magnésio. 

 Observa-se, no mapa, que a maior parte das amostras que apresentaram 

anomalias de fluoreto são de captações que penetram o Sistema Aquífero Santa 

Maria (DF02, FS01, SJP01, SJP04, SM21, SM22 e SM 23). Cinco poços tubulares 

estão penetrando diretamente no Sistema Aquífero Sanga do Cabral/Piramboia 

(RS09, RS11, SM01, SM05 e SM19). 

  A tabela 6 apresenta a profundidade dos poços com anomalias de fluoreto. 

Observa-se que há captações com pouca profundidade. Nesse sentido, Silvério da 

Silva et al., (2014) alertam que parece não ser a profundidade do poço um fator 

controlador, mas sim a origem geológica, das camadas sedimentares penetradas. O 

que pode ser ocasionado por uma misturas de águas em camadas sedimentares 

seccionadas por diques básicos (GOUVÊA DA SILVA, 1983). Nesse transecto, as 

profundidades conhecidas estão entre 50,5 m em Santa Maria, distrito de Faxinal da 

Palma, até 190,0 m no município de Restinga Seca, no distrito de Colônia Borges. 

 

 
Tabela 6- Profundidade de poços com anomalias de fluoreto 

 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

PROFUNDIDADE 
DO 

POÇO (m) 

CÓDIGO 
NO 

CADASTRO 
DO SIAGAS 

DF02 - - 

FS01 115,0 4300007751 

RS09 163,0 4300008886 

RS11 190,0 - 

SJP01 87,5 4300007662 

SJP04 151,0 4300007667 

SM01 96,0 4300000607 

SM05 180,0 4300000656 

SM19 - - 

SM21 55,0 - 

SM22 50,5 - 

SM23 50,0 - 
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Figura 12- Mapa hidrogeológico da área de estudo 
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5. 3 Variáveis físico-químicas 

 

 

 Os valores estimados para STD e o tipo são apresentados na tabela 7. De 

acordo com a resolução nº. 357/2005 do CONAMA, são consideradas potáveis 

doces aquelas que apresentarem STD até 500,0 mg.L -1 e águas potáveis aquelas 

com STD  até 1000,0 mg.L-1.  

  

 
 Tabela 7- Valores estimados de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

 
STD 

(mg.L-1) 

 
 

TIPO 

DF02 759,2 Salobra 

FS01 1088,7 Salobra 

FS02 243,7 Doce 

FS03 225,5 Doce 

FS04 539,5 Salobra 

FS05 186,5 Doce 

FS06 189,8 Doce 

RS09 3185,0 Salobra 

RS11 3315,0 Salobra 

SJP01 773,5 Salobra 

SJP04 784,5 Salobra 

SJP05 245,7 Doce 

SM01 2080,0 Salobra 

SM05 975,0 Salobra 

SM11 2080,0 Salobra 

SM19 1235,0 Salobra 

SM20 1612,0 Salobra 

SM21 555,1 Salobra 

SM22 572,65 Salobra 

SM23 546,0 Salobra 

  

 

 Considerando-se o total de amostras, os STD estão entre 255,0 mg.L-1 (FS03) 

e 3315,0 mg.L-1 (RS11). Evidencia-se que, para as amostras que apresentaram 

anomalias de fluoreto, os valores variam de 555,1 mg.L-1 até 1088,7 mg.L-1 entre 

aquelas localizadas no Sistema Aquífero Santa Maria e de 975,0 mg.L-1 até 3315,0 

mg.L-1 para as localizadas no Sistema Aquífero Sanga do Cabral/Piramboia. A 
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análise conjunta das tabelas 5 e 7 permite constatar que as águas doces não 

apresentaram concentrações anômalas de fluoreto. 

 Os resultados das análises físico-químicas obtidos são apresentados na 

tabela 8. Observa-se a condutividade elétrica, o pH, a turbidez e a temperatura da 

água. 

 A condutividade elétrica é a medida da facilidade de uma água conduzir 

corrente elétrica e está diretamente ligada com o teor de sais dissolvidos sob a 

forma de íons (FEITOSA, et al., 2008). Quanto maior a concentração iônica, maior a 

condutividade elétrica. Vários fatores podem influenciar a composição iônica, tais 

como geologia das camadas penetradas pela perfuração do poço tubular, regime de 

chuvas, temperatura e pH. A condutividade variou de 378 a 5100 µS.cm-1, 

apontando a inclinação de águas mais salobras nas amostras. 

  As águas que penetram o Sistema Aquífero Santa Maria apresentaram altos 

valores de condutividade elétrica, variando de 854 µS.cm-1 até 1675 µS.cm-1. No 

entanto, as amostras das águas que penetram o Sistema Aquífero Sanga do Cabral/ 

Piramboia são ainda mais elevadas, com um mínimo de 1500 µS.cm-1 e máximo de 

5100 µS.cm-1. 

 O pH é importante pela estreita relação que possui com a acidez e 

alcalinidade das águas. Normalmente, tem suas variações bruscas associadas a 

despejos ácidos ou alcalinos e a predominância de fases nos processos biológicos.  

O pH indica o tipo de água que exerce efeito corrosivo sobre as tubulações e 

equipamentos de sistemas de água e esgoto, influindo na coagulação química e 

sedimentação em estações de tratamento de água (CONCEIÇÃO, et al., 2009). 

 O valor de pH mínimo foi de 6,8 na amostra do poço denominado FS03 e o 

valor máximo de 9,1 foi encontrado na amostra DF02. Essa faixa de variação de pH 

indica meios neutros a alcalinos.  

 A turbidez a cor representam à transparência da água. A turbidez deve-se a 

substâncias em suspensão ou coloidais e as medidas baseiam-se na intensidade 

luminosa que atravessa a água. Das vinte amostras, nove apresentaram valores de 

turbidez abaixo do limite detectável (0,01 NTU). Nas demais, houve uma variação de 

0,37 a 28 NTU. A menor concentração foi encontrada na amostra SM23 e a maior na 

captação denominada FS03, captação que está abandonada e parcialmente 

soterrada, o que justifica o alto valor da concentração de turbidez, pela forte 

presença de partículas em suspensão. 
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 A cor da água é o resultado das substâncias dissolvidas. Feitosa et al (2008) 

lembram que as águas subterrâneas apresentam, comumente, valores de coloração 

inferiores a 5 ppm ou de Pt/Co. A maioria das amostras apresentou valor menor que 

5 ppm, com exceção da amostra SM22 que apontou 20 ppm. A análise da captação 

denominada FS03 apresentou valor maior que 70 ppm, o que deve-se ao seu mau 

estado de conservação e a presença de materiais em suspensão, influenciada pelo 

açude construído ao lado. O tamponamento do poço, conforme previsto pelo 

Decreto Estadual nº. 42047/2002 (RIO GRANDE DO SUL, 2002), evitaria a 

contaminação local do Aquífero Santa Maria. 

 Quimicamente, a temperatura influencia as reações químicas ou bioquímicas 

e as atividades microbianas, acelerando-as com o seu aumento. Além disso, reduz a 

solubilidade dos gases, acentua o sabor e o odor das águas naturais. 

 De acordo com a classificação do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) são consideradas fontes frias aquelas com temperatura da água 

inferior a 25ºC. Nos poços analisados, a temperatura média foi de 20,8°C. O valor 

mínimo de temperatura foi registrado no poço SM11 (17,8°C) e o máximo, 22ºC, foi 

encontrado no poço FS01. Assim, concluí-se que, no setor avaliado, não existe 

contribuição de fontes de origem hidrotermal, associadas aos diques básicos. 
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Tabela 8- Variáveis físico-químicas nas amostras avaliadas 
 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

 
CONDUTIVIDADE 

ELÉTRICA  
(µS.cm-1) 

pH 

 
TURBIDEZ  

(NTU) 
 

COR 
 (ppm) 

 
TEMPERATURA 

(°C) 
 

 

DF02 1168,0 9,1 0,01 5 21,5  

FS01 1675,0 8,9 0,01 5 22,0  

FS02 375,0 7,8 1,1 5 21,5  

FS03 347,0 6,8 28,0 70 21,0  

FS04 830,0 7,8 0,01 5 20,0  

FS05 287,0 7,3 0,01 5 20,5  

FS06 292,0 8,0 0,01 5 20,5  

RS09 4900,0 8,5 4,8 5 21,0  

RS11 5100,0 8,4 1,7 5 21,3  

SJP01 1190,0 7,6 0,01 5 19,8  

SJP04 1207,0 9,0 0,01 5 21,0  

SJP05 378,0 9,0 0,01 5 20,8  

SM01 3200,0 8,5 1,5 5 20,0  

SM05 1500,0 8,5 5,0 5 20,0  

SM11 3200,0 8,5 1,5 5 17,8  

SM19 1900,0 8,5 1,5 5 21,2  

SM20 2480,0 8,3 1,5 5 20,8  

SM21 854,0 8,1 0,01 0,1 19,4  

SM22 881,0 8,23 25,1 20 21,1  

SM23 840,0 8,3 0,37 0,1 20,0  

 

 

5.3 Composição iônica 

 

 

 Na tabela 9 verifica-se, em mg.L-1, os resultados obtidos para os cátions:  

magnésio (Mg), cálcio (Ca), sódio (Na), potássio (K) e ferro (Fe) dissolvidos nas 

águas subterrâneas. A figura 13 apresenta os valores médios encontrados. 

 O magnésio é um constituinte necessário da clorofila (CONCEIÇÃO et al., 

2009). O magnésio é, também, abundante na natureza principalmente na água do 

mar e na crosta terrestre, onde é encontrado na forma de magnesita, dolomita e 

vários silicatos. O maior valor encontrado para magnésio foi de 3,7 mg.L-1 no poço 

SM11 e o menor valor foi de 0,3 mg.L-1, na amostra DF02. A média de magnésio nos 

poços amostrados foi de 1,95 mg.L-1. 

 O cálcio é um dos principais constituintes da água, possui moderada a 

elevada solubilidade e sua precipitação como carbonato de cálcio (CaCO3) é muito 
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comum. Assim, é o principal responsável pela dureza da água. O teor de cálcio nas 

águas subterrâneas varia, de uma forma geral, de 10 a 100mg.L-1. 

  De acordo com Feitosa et al., (2008) a solubilidade do bicarbonato de cálcio 

(CaCO3) aumenta na presença de sais de sódio (Na) e potássio (K).  O cálcio 

influencia a ciclagem do fosfato, além de interferir no pH das águas fluviais e 

pluviais. Cálcio é um elemento muito ativo e não aparece livre na natureza, mas 

ocorre, sobretudo, sob a forma de carbonatos, sulfatos, fluoretos, fosfatos, silicatos e 

boratos. O valor médio das amostras de cálcio foi de 14,25 mg.L-1, sendo que o valor 

mínimo foi de 4,3 mg.L-1 (SJP04) e o valor máximo de 37,6 mg.L-1 (RS11). 

 O sódio possui as mesmas funções que o potássio, atuando na troca e 

transporte de outros íons para os meios intra e extracelulares. Sua principal fonte 

primária o plagioclásio. As fontes de potássio para águas naturais costumam estar 

associadas aos feldspatos.  

 Os valores médios da concentração de sódio e potássio foram, 

respectivamente, de 142,0 e 1,9 mg.L-1. A concentração de potássio na água foi 

muito menor que o sódio, embora tenha a mesma capacidade de manter-se em 

solução até grandes concentrações. Para o sódio, os menores e maiores valores 

foram obtidos nos poços FS03 (31,5 mg.L-1) e FS01 (266,1 mg.L-1), respectivamente. 

Os valores de potássio ficaram entre 1,0 (amostra SM11) e 9,5 na amostra FS03. 

 Existem abundantes fontes de ferro na crosta terrestre, sendo que ele 

participa da composição de vários minerais formadores de rochas. Nas amostras 

FS02 e FS03 os valores de ferro foram de 1,5 e 9,5 mg.L-1 respectivamente, ou seja, 

superiores ao VMP de 0,3 mg.L-1 estabelecido pela portaria n°.  2.914/11 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 

  

 

 

 

 

 

 

  



    62 
 

 

Tabela 9- Valores dos cátions nas amostras analisadas (onde – indica valor abaixo 
do detectável) 

 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

 
 

Mg (mg.L-1) 

 
 

Ca (mg.L-1) 

 
 

Na (mg.L-1) 

 
 

K (mg.L-1) 

 
 

Fe (mg.L-1) 

DF02 0,3 2,8 217,4 1,5 0,2 

FS01 0,7 5,4 266,1 2,2 - 

FS02 0,7 5,2 34,0 1,5 0,7 

FS03 2,5 9,1 31,5 9,5 9,7 

FS04 2,3 16,5 32,0 2,0 - 

FS05 2,3 16,5 34,0 2,2 - 

FS06 3,5 22,0 35,0 2,3 - 

RS09 2,6 33,6 146,0 1,8 - 

RS11 2,8 37,6 129,0 2,0 - 

SJP01 0,8 8,6 224,0 2,1 0,2 

SJP04 0,5 4,3 191,9 1,6 0,2 

SJP05 0,9 5,0 137,6 2,3 0,2 

SM01 2,3 16,9 128,0 1,2 - 

SM05 2,2 19,2 151,0 1,5 - 

SM11 3,7 35,8 102,0 1,0 - 

SM19 1,0 22,4 147,0 2,1 - 

SM20 3,3 21,3 138,0 2,3 - 

SM21 1,7 12,0 158,0 1,6 0,06 

SM22 1,7 10,0 173,0 1,9 0,9 

SM23 1,7 9,9 155,0 1,5 0,004 

 

 

 

 

 

Figura 13- Valores médios dos cátions nas amostras que apresentaram todos os 
valores detectáveis 
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 A tabela 10 apresenta as concentrações dos principais ânions analisados: 

nitrato (NO3), sulfato (SO4), cloreto (Cl), bicarbonato (HC03) e carbonato (CO3). A 

figura 14 mostra as médias encontradas para as amostras em que todos os valores 

foram detectáveis.  

 O nitrato é encontrado em águas como resultado da oxidação de compostos 

nitrogenados. Em oito amostras o valor de nitrato foi menor que o detectável. O 

menor valor foi encontrado nas amostras SM 21 e SM 22 (0,05 mg.L-1), o maior foi 

de 5,5 mg.L-1 na amostra SJP01. Todos os valores obtidos ficaram abaixo do VMP 

fixado pela portaria, do Ministério da Saúde, nº. 2.914/2011 (BRASIL, 2011).  

 O sulfato origina-se da oxidação do enxofre presente nas rochas e da 

lixiviação de compostos sulfatados (gipsita e anidrita) (Feitosa et al., 2008). O VMP 

estabelecido é de 250 mgL-1 para consumo humano, portanto, considerando-se 

apenas esse elemento, duas amostras estão fora da faixa para consumo humano: 

FS01 (360 mg.L-1) e SM19 (265 mg.L-1). A maior concentração obtida foi na amostra 

FS 01, 360 mg.L-1 e o menor valor na amostra FS05 (2,5 mg.L-1).  

 Cloro é um elemento que aparece em pequena proporção na composição 

química da crosta terrestre, embora se apresente em grandes concentrações nas 

águas subterrâneas (CONCEIÇÃO et al., 2009). Santos (2008) salienta que o 

cloreto, em geral, é muito solúvel, altamente deliquescente, ou seja, possui uma 

forte tendência a absorver água e a se liquefazer e muito estável em solução, logo, 

dificilmente precipita. 

 A alta solubilidade e o lento movimento das águas no aquífero vão 

provocando aumentos gradativos e constantes dos teores de cloretos nas águas 

subterrâneas na direção do fluxo. Pode estar associado a rochas evaporíticas, tal 

como o sal gema (NaCl). Os cloretos estão presentes em todas as águas naturais, 

com valores situados entre 10 e 250 mg.L-1 nas águas doces.  

 As águas subterrâneas apresentam, geralmente, teores de cloretos inferiores 

a 100 mg.L-1. Hem (1985) acrescenta que o tipo mais comum de água no qual o 

cloreto é ânion dominante é aquele no qual o sódio é o cátion dominante. Águas 

desse tipo variam entre soluções diluídas influenciadas por chuvas próximas da linha 

litorânea a salmouras próximas da saturação em relação ao cloreto de sódio. 

Embora, sejam conhecidas poucas águas ácidas nas quais o cloreto seja o ânion 

dominante.   
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 A legislação fixa como VMP, para consumo humano, 250 mg.L-1. Observa-se 

que, em sete amostras (RS09, RS11, SM 01, SM05, SM11, SM19 e SM20) 

penetrando as unidades hidroestratigráficas Santa Maria e Sanga do Cabral 

ultrapassam o VMP, podendo indicar misturas de águas de aquíferos permianos 

mais profundos, por fluxo de ascensão. Falcão (1978) sugere que o cloro provém de 

águas juvenis associadas a regiões vulcânicas. Os valores de cloreto variaram de 

3,4 mg.L-1 (FS06) e 845 mg.L-1 (RS09 e RS11). A média foi de 119,5 mg.L-1. 

 Santos (2008) define alcalinidade como a capacidade de uma água 

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

carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos.  O autor acrescenta que em função do pH do 

meio, podem estar presentes na água, os seguintes tipos de alcalinidade: com pH na 

faixa entre 8,3 a 9,4: alcalinidade de carbonatos e bicarbonatos e entre 4,6 e 8,3, 

alcalinidade de bicarbonatos. 

 

 

Tabela 10- Valores das concentrações de ânions 
 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

NO3 (mg.L-1) SO4 (mg.L-1) Cl (mg.L-1) HCO3 (mg.L-1) CO3
 (mg.L-1)  

DF02 - 210,0 132,0 204,0 7,5 

FS01 - 360,0 182,0 205,0 0,6 

FS02 - 48,0 3,7 213,4 0,06 

FS03 - 25,0 26,5 167,4 0,5 

FS04 2,1 123,0 66,0 185,1 0,2 

FS05 3,2 2,5 3,8 217,6 1,0 

FS06 2,6 10,0 3,4 167,8 0,3 

RS09 2,0 50,0 845,0 159,00 7,3 

RS11 3,0 6,5 845,0 178,0 2,6 

SJP01 5,5 240,0 127,0 203,4 11,8 

SJP04 - 205,0 112,0 304,4 4,4 

SJP05 - 3,5 4,0 262,9 3,8 

SM01 - 176,0 551,0 189,4 2,8 

SM05 1,8 70,0 607,0 185,9 2,7 

SM11 1,2 32,0 468,0 255,0 2,3 

SM19 3,4 265,0 565,0 208,4 3,0 

SM20 2,5 20,0 349,0 268,1 3,1 

SM21 0,05 37,2 35,6 270,1 1,6 

SM22 0,05 43,1 45,7 261,8 2,0 

SM23 0,1 30,5 36,5 252,6 2,3 
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 Considerando-se as vinte amostras da tabela 6, onde a faixa de pH variou de 

6,8 a 9,1, verifica-se a predominância de alcalinidade por carbonatos e bicarbonatos. 

Os valores estão entre 158,9 mg.L-1 na amostra RS09 e 304,4 mg.L-1 (SJP04) para 

bciarbonato. Para o carbonato, a menor concentração foi de 0,06 mg.L-1 (FS02) e a 

maior concentração de 11,81 mg.L-1 na amostra SJP01. Observa-se, na figura 15, 

um amplo predomínio do ânion bicarbonato. 

   

 

 

 
Figura 14- Valores médios dos ânions avaliados 

 

 

 Dias et al. (2002) realizaram estudo semelhante, de análise dos parâmetros 

físicos e químicos, em trinta e oito poços tubulares de abastecimento público no 

estado de São Paulo, no Sistema Aquífero Guarani, inclusive em zona de 

afloramento. Foram encontrados resultados similares neste trabalho para 

temperatura e pH. No entanto, foram encontrados valores bem maiores para 

condutividade elétrica e para as concentrações de cátions e ânions. 
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5.4 Classificação e composição das águas amostradas 

 

 

 A dureza é uma medida baseada, geralmente, no teor de cálcio e magnésio 

da água. Feitosa et al. (2008) definem a dureza como o poder de consumo de sabão 

por determinada água. Logan (1965) classifica as águas de acordo com a tabela 11. 

 

 

Tabela 11- Classificação das águas segundo a dureza em mg.L-1 de CaCO3. 
 

 

Fonte: Logan (1965) 

 

 

 Na tabela 12 podem ser observados os valores de dureza total obtidos para 

as amostras analisadas, em mg.L-1 de CaCO3. Das vinte amostras, dezoito 

apresentam águas classificadas como moles, com dureza entre 0 e 100 mg.L-1 de 

CaCO3. As amostras RS11 e SM11, que penetram as unidades hidroestratigráficas 

Sistema Aquífero Sanga do Cabral e Sistema Aquífero Santa Maria, 

respectivamente, classificaram-se como intermediárias, apresentando valor um 

pouco acima de 100 mg.L-1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Teor de 
CaCO3 

Mole 0-100 

Intermediária 100-200 

Dura >200 
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Tabela 12- Dureza nas amostras avaliadas 
 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

 
 

DUREZA (mg.L-1) 

DF02 8,3 

FS01 16,2 

FS02 15,5 

FS03 33,0 

FS04 50,0 

FS05 50,0 

FS06 70,0 

RS09 94,6 

RS11 105,5 

SJP01 24,5 

SJP04 12,5 

SJP05 15,8 

SM01 51,6 

SM05 56,8 

SM11 104,7 

SM19 59,9 

SM20 66,7 

SM21 38,0 

SM22 32,0 

SM23 34,0 

 

 

 Para classificar quimicamente as águas amostradas nos cinco municípios 

selecionados utilizou-se diagramas de Piper, que foram obtidos através do uso do 

programa Qualigraf 1.1 e apontam as tipologias das águas amostradas. Através 

desses diagramas é possível identificar a característica química da água e as 

semelhanças entre várias águas (BONOTTO; MANCINI, 1992).  

 A figura 15 mostra o diagrama de Piper gerado para todas as vinte amostras 

avaliadas e permite verificar os seus íons predominantes. Pode-se observar que, em 

relação aos cátions dissolvidos, todas as amostras são classificadas como sódicas e 

em relação aos ânions dissolvidos, a maioria foi classificada como cloretada. O 

diagrama de Piper mostra também que as concentrações de sulfato são 

relativamente muito baixas, quando comparadas com as concentrações de 

bicarbonatos e cloretos. 

  

 



    68 
 

 
 

 
Figura 15- Diagrama de Piper para as amostras 

 

 

 A tabela 13 apresenta a classificação química de cada uma das águas 

amostradas e a classificação de grupos e subgrupos propostos para as zonas de 

gestão do SAG (PSAG/OEA/PEA, 2009). A maioria das amostras (oito) foi 

classificada como bicarbonatadas sódicas (Na-HCO3), corroborando Santiago 

(2010). Sete amostras mostraram-se sódicas cloretadas (Na-Cl) e cinco, sódicas 

mistas.   

 Foram encontradas águas dos grupos B e C e os subgrupos B1, B2, C1 e C3. 

Obteve-se uma predominância do grupo tipo C. Dessas, sete amostras, ou 35%, 

correspondentes ao subgrupo C3, cloretadas sódicas, com CE na faixa de 1500 e 

5100 µS.cm-1 (salobra) e com faixa de pH entre 8,3 a 8,5 (alcalino). Cinco amostras 

ou 25% foram classificadas como do subgrupo C1, sódicas mistas, com CE na faixa 

de 830 a 1675 µS.cm-1 (salobra) e a faixa de pH entre 7,6 a 9,1 (alcalino). 

 Oito amostras foram definidas como do grupo B, sendo cinco, ou 25% das 

amostras do subgrupo B2: sódicas bicarbonatadas, com CE na faixa entre 287 e 840 
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µS.cm-1 (águas doces a levemente salobras) e pH variando entre 6,8 e 9,0 (caráter 

ácido a alcalino). Três amostras ou 15 % foram classificadas como B1: sódicas 

bicarbonatadas com CE entre 292 e 378 µS.cm-1 (doces) e valores de pH entre 7,8 e 

8,6 (alcalino). 

 Na proposta do PSAG/OEA/PEA (2009) o grupo B é composto por águas 

geralmente potáveis, sódicas bicarbonatadas, com maior grau de mineralização e 

CE médias. A alcalinidade aumenta progressivamente em toda a zona na qual o 

processo de intercâmbio (troca iônica) e dissolução de minerais carbonáticos é 

dominante. Representa uma evolução do grupo A. 

 Ressalta-se que existem calcretes no Aquiclude Alemoa (SILVÉRIO DA 

SILVA et al., 2002) e no grupo Estrada Nova. No Sistema Aquífero Sanga do 

Cabral/Piramboia ocorre, localmente, como cimento calcítico (CPRM,1994). 

 O grupo tipo C apresenta uma composição variando de bicarbonatadas, 

sulfatadas e cloretadas sódicas e cloretadas sódicas ou sulfatadas sódicas, 

mineralização entre média e alta. Representa uma mistura de águas do tipo B com 

águas mais salinizadas, provenientes de aquíferos sotopostos ao SAG. A unidade 

hidroestratigráfica Aquitardos Permianos, composta pela Formação Rio do Rasto e 

subgrupo Estrada Nova, na sua porção confinada, possui alto teor de sais 

dissolvidos (CPRM,1994). 
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Tabela 13- Classificação química das amostras 
 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

CLASSIFICAÇÃO 
DA 

ÁGUA 

 
GRUPO 

 

 
SUBGRUPO 

DF02 Sódica Mista C C1 

FS01 Sódica Mista C C1 

FS02 Bicarbonatada Sódica B B1 

FS03 Bicarbonatada Sódica B B2 

FS04 Sódica Mista C C1 

FS05 Bicarbonatada Sódica B B2 

FS06 Bicarbonatada Sódica B B1 

RS09 Sódica Cloretada C C3 

RS11 Sódica Cloretada C C3 

SJP01 Sódica Mista C C1 

SJP04 Sódica Mista C C1 

SJP05 Bicarbonatada Sódica B B2 

SM01 Sódica Cloretada C C3 

SM05 Sódica Cloretada C C3 

SM11 Sódica Cloretada C C3 

SM19 Sódica Cloretada C C3 

SM20 Sódica Cloretada C C3 

SM21 Bicarbonatada Sódica B B1 

SM22 Bicarbonatada Sódica B B2 

SM23 Bicarbonatada Sódica B B2 

 

 

 

 Os diagramas de Stiff foram gerados no programa Qualigraf 1.1 para todos os 

poços amostrados, visualizados na figura 16 A e B apontam as tendências das 

águas. De maneira geral, observa-se que a maioria das águas revela caráter sódico. 

 Os diagramas que mais se diferenciam são aqueles feitos para as águas das 

amostras FS04, FS05, FS06. A semelhança é também evidenciada em outros 

grupos de amostras, especialmente, em FS03, FS04 e SJP04. Comportamento 

semelhante é verificado no grupo de amostras RS09, RS11, SM01, SM05, SM11 e 

SM 19.  
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Figura 16-A e B) Diagramas de Stiff para todas as amostras  

 

 

5.5 Testes estatísticos  

 

 

 A disposição dos dados em gráficos (figura 17 A e B) mostra as 

concentrações de flúor e condutividade elétrica. No gráfico com extrapolação 

logarítmica (figura 18) pode-se observar a projeção dos dados através de linha que 

os que relacionam. 

B) 
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Figura 17- A) Gráfico das concentrações de fluoreto B) Gráfico de condutividade 

elétrica das amostras 

 

 

 

 
Figura 18- Gráfico das concentrações de condutividade elétrica e fluoreto em escala 

logarítmica 
 Os quadros 2 e 3 ilustram a correlação estatística entre os parâmetros 

analisados através do coeficiente de Pearson. Os valores destacados (em negrito) 
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apresentaram correlação significativa com p<0,05. No quadro 2 observa-se a 

correlação para todos as amostras, no quadro 3 apenas para as amostras que 

apresentaram anomalias de fluoreto.  

  Na primeira matriz, houve correlações significativas positivas entre 

condutividade elétrica e cálcio (r= 0,77), condutividade elétrica e cloreto (r= 0,92), 

condutividade elétrica e dureza (r= 0,73). Significativas correlações também foram 

obtidas entre flúor e sódio (r=0,82), magnésio e cálcio (r=0,77), magnésio e dureza 

(r=0,83), cálcio e cloreto (r= 0,77), cálcio e dureza (r= 1), cloreto e dureza (r= 0,73) e 

alcalinidade e bicarbonato de cálcio (r= 0,99).  

 A segunda matriz, apenas com as amostras que apresentaram flúor anômalo, 

apontou correlação significativa positiva entre condutividade elétrica e cálcio (r= 

0,87), condutividade elétrica e cloreto (r= 0,89), condutividade elétrica e dureza (r= 

0,87). Ainda verifica-se correlações entre magnésio e cálcio (r= 0,81), magnésio e 

dureza (r= 0,85), cálcio e cloreto (r= 0,91), cálcio e dureza (r=1), sódio e sulfato 

(0,71), cloreto e dureza (r= 0,89) e alcalinidade e bicarbonato de sódio (r= 0,99).  

 Essas correlações indicam que a condutividade elétrica está sendo controlada 

pelos cloreto, cálcio e dureza. Além disso, confirma que a alcalinidade das águas 

subterrâneas estudadas deve-se principalmente a bicarbonatos de cálcio. 

 Ainda, a comparação das duas matrizes evidencia que, quando tratados os 

dados com anomalias de fluoreto, a correlação aumenta, para os mesmos 

elementos com correlação na tabela com todas as amostras. E, indica que, ao 

contrário do que se pensava ao início desta pesquisa, não há correlação significativa 

entre flúor anômalo e condutividade elétrica.  
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CE F Mg Ca Na K SO4 pH Cl DUREZA ALCALINIDADE HCO3 CO3 

CE 1                         

F 0,23 1                       

Mg 0,38 -0,47 1                     

Ca 0,77 -0,2 077 1                   

Na 0,21 0,82 -0,54 -0,26 1                 

K -0,25 -0,35 0,13 -0,16 -0,33 1               

SO4 0,01 0,6 -0,62 -0,35 0,64 -0,15 1             

pH 0,33 0,51 -0,32 -0,01 0,65 -0,61 0,36 1           

Cl 0,92 0,21 0,35 0,77 0,17 -0,22 0,05 0,32 1         

DUREZA 0,73 -0,23 0,83 1 -0,31 -0,13 -0,41 -0,06 0,73 1       

ALCALINIDADE -0,21 0,21 -0,3 -0,33 0,39 -0,33 -0,02 0,37 -0,32 -0,33 1     

HCO3 -0,25 0,17 -0,25 -0,33 0,31 -0,31 -0,06 0,34 -0,36 -0,32 0,99 1   

CO3 0,27 0,31 -0,33 -0,04 0,58 -0,19 0,33 0,24 0,24 -0,08 0,14 -0,01 1 

Quadro 2- Teste de correlação para todas as amostras 
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CE F Mg Ca Na K SO4 pH Cl DUREZA ALCALINIDADE HCO3 CO3 

CE 1,00 
            

F -0,54 1,00 
           

Mg 0,69 -0,52 1,00 
          

Ca 0,87 -0,73 0,81 1,00 
         

Na -0,48 0,63 -0,79 -0,70 1,00 
        

K 0,08 0,02 -0,25 0,13 0,46 1,00 
       

SO4 -0,27 0,36 -0,75 -0,49 0,71 0,37 1,00 
      

pH 0,06 0,36 -0,31 -0,18 0,22 -0,23 0,34 1,00 
     

Cl 0,89 -0,73 0,68 0,91 -0,58 0,04 -0,22 0,07 1,00 
    

DUREZA 0,87 -0,71 0,85 1,00 -0,73 0,08 -0,54 -0,21 0,89 1,00 
   

ALCALINIDADE -0,69 0,53 -0,49 -0,64 0,20 -0,14 -0,02 -0,01 -0,79 -0,63 1,00 
  

HCO3 -0,68 0,59 -0,44 -0,62 0,15 -0,17 -0,05 0,04 -0,77 -0,60 0,99 1,00 
 

CO3 0,06 -0,45 -0,27 -0,06 0,26 0,18 0,18 -0,28 0,00 -0,09 -0,11 -0,27 1,00 

 
Quadro 3- Teste de correlação para as amostras que apresentaram anomalias de fluoreto 
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  A tabela 14 apresenta as relações rCl/SO4
 e rNa/Cl, expressas em meq.L-1. O 

PSAG (2009) diz que as maiores concentrações de flúor mostram uma relação em 

torno de 1. Os resultados obtidos nesta pesquisa mostram que altos valores de 

fluoreto (em negrito) estão também associados a uma relação muito maior. 

  Notou-se que, nas amostras SM01, SM05, SM11, SM19 E SM20 nas duas 

relações os resultados foram muito superiores a 1, destoando da proposta do PSAG 

para a ZA. Acredita-se que possa haver, localmente, descontinuidades sedimentares 

devido a ocorrência de diques vulcânicos de direção NE (SILVÉRIO DA SILVA et al., 

2002; SILVÉRIO DA SILVA et al., 2014). Essas descontinuidades poderiam facilitar 

a ascensão de águas mais profundas, salinizadas , causando misturas (águas do 

tipo C na proposta do PSAG). A cadeia deverá ser aprofundada em toda a ZA do 

SAG no RS. 

 

 

Tabela 14- Relação entre íons 
 

CÓDIGO 
DA 

AMOSTRA 

RELAÇÃO 
rCl/SO4 

 
RELAÇÃO 

rNa/Cl 
 
 DF02 0,85 0,39 

FS01 0,69 0,44 

FS02 0,10 0,07 

FS03 1,44 0,54 

FS04 0,73 1,34 

FS05 2,06 0,07 

FS06 0,46 0,06 

RS09 22,90 3,76 

RS11 176,14 4,25 

SJP01 0,72 0,37 

SJP04 0,74 0,38 

SJP05 1,55 0,02 

SM01 4,24 2,79 

SM05 11,75 2,61 

SM11 19,82 2,98 

SM19 2,89 2,50 

SM20 23,64 1,64 

SM21 1,30 0,15 

SM22 1,44 0,17 

SM23 1,62 0,15 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

 Em relação aos resultados obtidos, verifica-se que este trabalho respondeu 

aos objetivos propostos. Primeiramente, foram reconhecidos e selecionados cinco 

municípios com anomalias de fluoreto. A partir disso, vinte amostras foram 

analisadas e doze apresentaram anomalia de fluoreto. Dos resultados com flúor 

acima do VPM estabelecido pela portaria n°. 2912/2011 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011), sete penetram o Sistema Aquífero Santa Maria e cinco penetram o 

Sistema Aquífero Sanga do Cabral/Piramboia. Os resultados mostram que a 

profundidade dos poços não parece ser um fator controlador das anomalias de 

fluoreto, mas sim a origem geológica, das camadas sedimentares penetradas, já que 

algumas captações apresentam profundidade variando entre 50 e 190 metros. 

 Em geral, os resultados obtidos neste trabalho evidenciam que as águas 

subterrâneas analisadas possuem pH neutro a alcalino, alta condutividade elétrica, 

cor e turbidez dentro dos valores estabelecidos para potabilidade de acordo com a 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011 (BRASIL, 2011). 

 Ainda, a posterior classificação das águas mostrou que dezoito amostras são 

de água mole e duas de água intermediária. A classificação química, através de 

diagramas de Piper, apontou que a maioria das amostras são bicarbonatadas 

sódicas. Em todas as amostras, o principal cátion dissolvido foi o sódio, havendo 

variação para os ânions cloreto e bicarbonato. Cinco amostras caracterizaram-se 

sódicas mistas. A interpretação por diagramas de Stiff permitiu verificar a tendência 

das águas e o agrupamento conforme suas semelhanças. 

 Os testes de correlação de Pearson indicaram que a condutividade elétrica 

está sendo controlada pelos íons cloreto e cálcio e pela dureza da água. Além disso, 

confirma que a alcalinidade das águas subterrâneas estudadas deve-se 

principalmente a bicarbonatos e carbonatos. 

 Quanto à hipótese inicial da pesquisa, a possível correlação de flúor com a 

condutividade elétrica, constatou-se que a correlação não foi significativa. O teste 

estatístico apontou uma correlação de 0,23. 

 Além disso, esta pesquisa apontou diagnósticos novos para as pesquisas de 

anomalias de fluoreto. Ao todo, onze amostras foram realizadas em captações que 

não estão no banco de dados do SIAGAS. Dessas seis apresentaram anomalias de 
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fluoreto (DF02, RS11, SM19, SM21, SM22 e SM23). Uma no município de Dona 

Francisca, uma no município de Restinga Seca e quatro no município de Santa 

Maria. 

 Em relação a possível origem do fluoreto, as relações Cl/SO4 e Na/Cl, 

apresentaram valores bem discrepantes de 1. Das situações anômalas, para 

rCl/SO4, sete estão próximas a relação 1 e as demais, apresentam uma relação 

muito maior. Para rNa/Cl, nenhuma das amostras com anomalias de fluoreto 

apresentou relação muito próxima a 1. O que pode gerar fatos novos para as 

hipóteses sobre a origem das anomalias de fluoreto. 

 Deve-se salientar que existem outros municípios com captações de águas 

subterrâneas através de poços tubulares contendo águas com anomalias de fluoreto 

que ainda não foram estudados. Nesse contexto, ressalta-se a importância de serem 

examinados, uma vez que o fluoreto ingerido em doses extremas pode gerar sérios 

problemas de saúde pública.  

 Espera-se que esta pesquisa aliada a outras do mesmo cunho temático, 

possam servir como referência para as tomadas de decisão dos órgãos 

responsáveis pelas políticas públicas de saúde. Só assim, ela cumprirá seu papel 

principal, como o de toda a pesquisa científica: antes de tudo, ser útil para a 

sociedade. 
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FOLHA DE CAMPO  

DATA:____/____/_______ 

LOCAL:____________________________________________________________ 

PROPRIETÁRIO:____________________________________________________ 

POÇO__________ 

Coord.  
UTM 

 
                                     mE 

    
                                 mN 

 

Nascente: (     ) 

Cota:                                m 

Poço tubular: (.....)                                m 

Poço escavado: (.....)                                m 

Cond. Elétrica:                                μS. cm−1 

Temperatura:                               ℃ 

 

OBSERVAÇÕES:_________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Fonte: 

CPRM/ 

SIAGAS 

(2013) 

Apêndice A- Folha de campo 
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Apêndice B- Tabela síntese dos resultados das análises realizadas 

 

 

CÓD. DA FLUORETO COND. ELÉTRICA 

Ph 

TURBIDEZ COR TEMP. Mg Ca Na K Fe NO3 SO4 Cl HCO3 CO3 DUREZA 

AMOSTRA (mg.L-1) (µS.cm-1) (NTU) (ppm) (°C) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) (mg.L-1) 

DF02 2,6 1168 9,1 0,01 5 21,5 0,3 2,8 217,4 1,5 0,2 - 210,0 132,0 204,0 7,5 8,3 

FS01 3,3 1675 8,9 0,01 5 22,0 0,7 5,4 266,1 2,2 - - 360,0 182,0 205,0 0,6 16,2 

FS02 0,6 375 7,8 1,1 5 21,5 0,7 5,2 34,0 1,5 0,7 - 48,0 3,7 213,4 0,06 15,5 

FS03 <0,5 347 6,8 28 70 21,0 2,5 9,1 31,5 9,5 9,7 - 25,0 26,5 167,4 0,5 33,0 

FS04 1,1 830 7,8 0,01 5 20,0 2,3 16,5 32,0 2,0 - 2,1 123,0 66,0 185,1 0,2 50,0 

FS05 < 0,5 287 7,3 0,01 5 20,5 2,3 16,5 34,0 2,2 - 3,2 2,5 3,8 217,6 1,0 50,0 

FS06 < 0,5 292 8 0,01 5 20,5 3,5 22,0 35,0 2,3 - 2,6 10,0 3,4 167,8 0,3 70,0 

RS09 1,9 4900 8,5 4,8 5 21,0 2,6 33,6 146,0 1,8 - 2,0 50,0 845,0 159,0 7,3 94,6 

RS11 2,2 5100 8,4 1,7 5 21,3 2,8 37,6 129,0 2,0 - 3,0 6,5 845,0 178,0 2,6 105,5 

SJP01 2,2 1190 7,6 0,01 5 19,8 0,8 8,6 224,0 2,1 0,2 5,5 240,0 127,0 203,4 11,8 24,5 

SJP04 2,8 1207 9 0,01 5 21,0 0,5 4,3 191,9 1,6 0,2 - 205,0 112,0 304,4 4,4 12,5 

SJP05 < 0,5 378 9 0,01 5 20,8 0,9 5,0 137,6 2,3 0,2 - 3,5 4,0 262,9 3,8 15,8 

SM01 2,4 3200 8,5 1,5 5 20,0 2,3 16,9 128,0 1,2 - - 176,0 551,0 189,4 2,8 51,6 

SM05 2,1 1500 8,5 5 5 20,0 2,2 19,2 151,0 1,5 - 1,8 70,0 607,0 185,9 2,7 56,8 

SM11 0,9 3200 8,5 1,5 5 17,8 3,7 35,8 102,0 1,0 - 1,2 32,0 468,0 255,0 2,3 104,7 

SM19 2,1 1900 8,5 1,5 5 21,2 1,0 22,4 147,0 2,1 - 3,4 265,0 565,0 208,4 3,0 59,9 

SM20 0,7 2480 8,3 1,5 5 20,8 3,3 21,3 138,0 2,3 - 2,5 20,0 349,0 268,1 3,1 66,7 

SM21 2,7 854 8,1 0,01 0,1 19,4 1,7 12,0 158,0 1,6 0,06 0,05 37,2 35,6 270,1 1,6 38,0 

SM22 2,7 881 8,23 25,1 20 21,1 1,7 10,0 173,0 1,9 0,9 0,05 43,1 45,7 261,8 2,0 32,0 

SM23 2,7 840 8,3 0,37 0,1 20,0 1,7 9,9 155,0 1,5 0,004 0,1 30,5 36,5 252,6 2,3 34,0 

Em negrito, amostras com fluoreto acima do VMP pela portaria nº. 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011). 


