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RESUMO - As características hidrogeológicas do sistema Barreiras ocorrente no município de 
Curuçá-PA foram estudadas no sentido de contribuir para a gestão dos recursos hídricos da região 
do Salgado do estado do Pará. Estudou-se a vulnerabilidade à poluição dos sistemas 
hidrogeológicos, utilizando o método GOD Foster et al (1993), tendo sido identificados duas 
classes de vulnerabilidade. Vulnerabilidade Alta – corresponde ao sistema Barreiras, quando 
formados por aqüíferos livres e Vulnerabilidade Moderada – relacionado ao sistema Barreiras, 
quando confinados. O mapa de profundidade do lençol freático mostrou que os níveis estáticos 
variam desde 1.6m até 22m ma área estudada. O mapa do fluxo hídrico subterrâneo caracterizou a 
existência de duas áreas de recarga e uma área de descarga do sistema hidrogeológico. Além disso, 
os cursos hídricos superficiais foram caracterizados como predominantemente efluentes no sistema 
aqüífero. As principais fontes potenciais de poluição do sistema hidrogeológico são os poços 
escavados na área; o resíduo orgânico disposto inadequadamente no depósito de lixo municipal; os 
esgotos dispostos diretamente no solo permeável; e as fossas sépticas. 

ABSTRACT - The hydrogeological characteristics of Barreiras system occurring in the 
municipality of Curuçá-PA, were studied in order to contribute to the management of water 
resources. The vulnerability to pollution of the hydrogeological system was analyzed using the 
GOD method (Hirata, 1994). Two classes of vulnerability were identified; High vulnerability 
corresponds to the Barreiras system, when formed by unconfined aquifer; and Moderate 
Vulnerability, Barriers system, but related to confined aquifers. The map of water table depth 
showed that the static levels range from 1.6m to 22m in the area. The map of the hydrogeological 
flow characterized the existence of two recharge areas and one discharge area. Moreover, the 
surface water courses were characterized as predominantly effluent to the aquifer system. The main 
pollution sources of the system, are dug wells present in the area, the organic waste inadequately 
stored on the municipal dump, sewage disposal directly into permeable soil and septic tanks.     

Palavras-Chave: Curuçá, Vulnerabilidade, Método GOD 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho mostra parte dos resultados obtidos com o desenvolvimento do projeto 

“Fundamentos Técnico-Científicos para Incremento da Pesca e Aqüicultura na Micro Região do 

Salgado Paraense – Municípios de Curuçá e Marapanim”, financiado pelo Governo do Estado do 

Pará através do convênio FUNTEC-SECTAM-FADESP-UFPA, DESENVOLVIDO PELO 

Laboratório de Recursos Hídricos e Meio Ambiente – LARHIMA, da Faculdade de Geologia, 

Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará. 

 Os levantamentos preliminares do projeto supracitado revelaram a existência de um quadro de 

intensa degradação ambiental em sua área de abrangência, associada à uma pobre infra-estrutura de 

saneamento básico.    

 Foram avaliadas aqui as condições de vulnerabilidade do sistema hidrogeológico Barreiras 

que caracteriza os aqüíferos superiores do município de Curuçá, no sentido de contribuir para um 

amplo programa de educação ambiental que foi montado para a região, levando em conta as 

características da ocupação do meio físico, a perfil socioeconômico da população envolvida entre 

outros fatores geo-ambientais. 

 

OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é a caracterização da vulnerabilidade natural à poluição do 

sistema hidrogeológico Barreiras, ocorrente na região do município de Curuçá-PA. 

Como objetivos associados estão: (i) a contribuição do mapa de vulnerabilidade aqui traçado 

para os projetos de gestão integrada dos recursos hídricos da região do salgado paraense; (ii) a 

contribuição aos estudos da qualidade das águas subterrâneas da região; (iii)  contribuição deste 

estudo para o programa de educação ambiental para a população do município que foi estabelecido 

como parte das atividades do projeto no qual este estudo está inserido. 

 

A ÁREA DE ESTUDO 

A área deste estudo é o Município de Curuçá, localizado na microrregião do Salgado, 

mesorregião Nordeste do Estado do Pará (figura 1). Limita-se a norte pelo oceano atlântico; ao sul 

com o município de Terra Alta; a leste com Marapanim; e a oeste com o município de São Caetano 

de Odivelas. Sua Sede Municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 00º43’48” S e 

47º51’06”. Segundo o IBGE, o município tem uma extensão territorial de 627,6 km2 e população 

estimada de 27.903 habitantes.  
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O município é composto pela sede municipal, a qual constitui o maior aglomerado urbano e 

onde se concentra a maior parte da atividade comercial e um conjunto de vilas, onde se 

desenvolvem atividades agrícolas e pesqueiras, tipicamente familiares. Porém, a maior parte da 

população apresenta baixa renda, alto índice de analfabetismo e baixos padrões de qualidade de 

vida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização da área de estudo deste trabalho. Base: Folha SA.23–V–A–IV. Escala: 
1:100.000 
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ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS  

 
As características hidrogeológicas do município de Curuçá são muito semelhantes às da região 

de Belém e Ananindeua, descritas por Matta (2002). Por este motivo, nos casos em que os sistemas 

aqüíferos não foram estudados particularmente, foram utilizados aqui os valores e descrições 

mostradas por aquele autor para a área de Belém.   

 
Sistemas Hidrogeológicos 

Até o presente momento não haviam sido realizados levantamentos hidrogeológicos no 

município de Curuçá. A partir dos dados obtidos através de perfis de poços construídos no 

município estabeleceu-se uma comparação com os dados hidrogeológicos da região de Belém, 

aceitando-os como muito semelhantes. Logo, para efeito deste trabalho será assumida, para o 

município de Curuçá, a classificação proposta por Matta (2002) para os sistemas hidrogeológicos da 

região de Belém e Ananindeua. 

São cinco os sistemas hidrogeológicos existentes na região de Belém e Ananindeua, que se 

encontram resumidos na Tabela 1. 

 
Tabela 1- Características gerais dos sistemas hidrogeológicos. Fonte: Matta (2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS 

HIDROGEOLÓGICOS 

PROFUNDIDADES DE 

OCORRÊNCIA 
VAZÕES 

Aluviões Inferiores a 10m. Em torno de 10m3/h. 

Pós-Barreiras 
Desde a superfície até 25m, sendo 

quase sempre inferior  a 25m. 

Normalmente abaixo de 

5 m3/h. 

Barreiras 
Geralmente estão entre 25 e 90m. Vazões entre 10 e 70 

m3/h. 

Pirabas Superior 
Aparecem, geralmente, entre 70 e 

180m. 

Vazões entre 100 e 200 

m3/h. 

Pirabas Inferior 
Aparecem abaixo de 180m. Vazões da ordem de até 

600m3/h. 
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Principais sistemas Hidrogeológicos locais 

Os principais sistemas hidrogeológicos locais, no sentido de Matta (2002), aqueles 

efetivamente explotados na área, são o Pós-Barreiras e o Barreiras. Os poços do tipo escavados – 

denominados na região de poços amazonas - explotam apenas o sistema Pós-Barreiras, enquanto 

aqueles utilizados para abastecimento público utilizam o sistema Barreiras. 

 
Pós-Barreiras 

A unidade Pós-Barreiras é constituída por níveis argilo-arenosos, inconsolidados, existentes 

desde a superfície até cerca de 25 metros sendo, por vezes, recoberta por alúvios e colúvios. O 

potencial hidrogeológico do aqüífero é fraco, contudo, na maioria das vezes, apresenta água de boa 

qualidade para consumo humano. 

Em geral esses aqüíferos são de natureza livre, ou semiconfinada, localmente. A recarga se 

verifica diretamente através das precipitações pluviométricas. Apresentam alta vulnerabilidade 

junto às principais fontes pontuais de contaminação das águas subterrâneas, principalmente em 

função de sua profundidade quase sempre inferior a 25m, colocando-os nas zonas de interação com 

fossas, postos de combustíveis, cemitérios, etc.. 

 
Barreiras 

Esta unidade aqüífera corresponde aos sedimentos do Grupo Barreiras, que tem expressões 

litológicas bastante heterogêneas, onde se incluem desde argilitos até arenitos grosseiros com níveis 

conglomeráticos. Além de níveis lateríticos e argilosos caulinizados. Esses litotipos se intercalam 

irregularmente, segundo um arranjo espacial complexo que ainda está sob análise. 

A unidade Barreiras aparece em profundidades de 25 a 90 metros, possui natureza semi-livre a 

confinada, neste caso pela presença de camadas argilosas sucessivamente intercaladas nas areias. A 

recarga se dá por contribuição das camadas sobrepostas ou através da precipitação pluviométrica, 

nas áreas de afloramento dessa unidade. 

 

Vulnerabilidade dos sistemas aqüíferos á poluição 
Várias são as informações necessárias para determinação da vulnerabilidade dos sistemas 

aqüíferos à poluição. As principais são: características das zonas de recarga, propriedade dos solos, 

e as propriedades das zonas não saturadas e saturadas. Outras informações, de importância 

secundária, incluem a topografia, a relação entre água subterrânea e superficial e a natureza da 

unidade aqüífera. 
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 Profundidade do lençol freático 

A distribuição das profundidades do lençol freático no município permite se identificar zonas 

menos ou mais vulneráveis à contaminação pelos principais agentes poluidores quer pontuais quer 

difusos.  

A figura 2 apresenta o mapa de profundidades do lençol freático, tendo sido confeccionado a 

partir do nível estático obtido para cada um dos poços cadastrados no município durante a fase de 

campo. Estes dados foram plotados utilizando o software Surfer 8.0 e, posteriormente o Arc Map 9 

para confecção final do mapa. 

De uma maneira geral essas profundidades variam dentro do intervalo entre 1,6m e 22m. O 

setor norte da área caracteriza-se pelas menores profundidades da água subterrânea o que torna esse 

setor o mais vulnerável a contaminações requerendo maior atenção dos planificadores municipais. 

 

 
Figura 2 – Profundidade do lençol freático no município de Curuçá. Base: Folha SA.23–V–A–IV. Escala: 

1:100.000 
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Têm-se, na figura 2, duas áreas de concentração de maiores profundidades: no setor sul e no 

setor noroeste da área. Nessas regiões as obras de captação terão que ser mais profundas, 

acarretando preços maiores de construção, porém menor vulnerabilidade frente aos principais 

agentes contaminantes, uma vez que, nesses casos teriam maiores espessuras de camadas 

confinantes.  

 
Comportamento do Fluxo Hídrico Subterrâneo 

Para efeito deste estudo foi estudado o fluxo hídrico subterrâneo, mostrado aqui na figura 3. A 

metodologia envolvida utilizou o nível estático obtido para cada poço cadastrado no âmbito da área 

de estudo. A partir destes dados foi calculado o potencial hidráulico para cada poço, pela subtração 

de cada cota topográfica do nível estático medido. Utilizando o software Surfer 8.0, mostra-se o 

comportamento das linhas equipotenciais para o aqüífero superior da área. Ainda utilizando-se o 

Surfer 8.0, plotou-se as direções e sentido do fluxo hídrico subterrâneo, perpendicularmente às 

equipotenciais hidráulicas. 

Analisando-se o mapa de fluxo subterrâneo construído percebe-se, a existência de duas áreas 

de recarga desse aqüífero superior (Figura 3). A mais evidente encontra-se localizada no setor 

noroeste da área. Caracteriza-se pelos altos valores das linhas equipotenciais e sistema de vetores 

divergentes. A outra área de recarga, também expressiva, localiza-se no setor sul do mapa.  

Uma área de descarga do fluxo hídrico subterrâneo pode ser identificada pelos vetores 

convergentes que ocorrem no setor centro-oeste da área. 

Os cursos hídricos superficiais são predominantemente efluentes no sistema aqüífero, uma vez 

que os vetores de fluxo convergem a partir dos aqüíferos no sentido dos cursos superficiais.  Na 

área de Curuçá a característica de influência do fluxo apresenta uma leve tendência a um 

comportamento misto.  

A figura 4 mostra o comportamento espacial do fluxo hídrico subterrâneo em três dimensões, 

permitindo uma mais eficiente visualização desse comportamento. 
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Figura 3 - Vetores do fluxo hídrico subterrâneo do município de Curuçá. Base: Folha SA.23–V–A–
IV. Escala: 1:100.000 
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Figura 4 - Bloco diagrama do fluxo hídrico subterrâneo do município de Curuçá. 
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Análise da vulnerabilidade 
Um método eficaz para a análise da vulnerabilidade natural dos aqüíferos da área é o método 

GOD Foster et al, (1993). Esse método foi desenvolvido para analisar apenas a susceptibilidade das 

águas subterrâneas á uma contaminação geral. É um método adequado para áreas com escassez de 

dados hidrogeológicos, onde se utiliza apenas três parâmetros básicos: tipo de aqüífero, visão global 

dos litotipos da zona não saturada e a profundidade do nível de água. Esses três parâmetros são 

multiplicados entre si, gerando um índice final de vulnerabilidade para o aqüífero. 

De acordo com estudos realizados no município de Curuçá utilizando o método GOD no 

mapeamento da vulnerabilidade, e levando em consideração apenas as informações obtidas para o 

aqüífero superior, a vulnerabilidade foi classificada como: 

 Vulnerabilidade Alta – corresponde ao sistema Barreiras, quando formados por 

aqüíferos livres e com pequenas espessuras da zona não saturada e aos Aluviões, que 

se caracterizam por constituir aqüíferos livres, com níveis freáticos sub-aflorantes; 

 Moderada – relacionado ao sistema Barreiras, quando confinados, uma vez que a 

água nesses aqüíferos está sob pressão e eles se encontram protegidos por aqüitardes 

e/ou aqüicludes. 

 

PROVÁVEIS FONTES DE CONTAMINAÇÃO DE AQÜÍFEROS 

 Podem ser descritas como as principais fontes potenciais de poluição dos aqüíferos no 

município de Curuçá: (a) os poços escavados na área; (b) o resíduo orgânico disposto 

inadequadamente no depósito de lixo municipal; (c) os esgotos dispostos diretamente no solo 

permeável; (d) fossas sépticas. 

Os poços escavados (Figura 5A) são a principal fonte pontual de contaminação observada 

no município. Uma característica comum deste tipo de poço é a ausência de revestimento, ou 

proteção, nas laterais deste, proporcionando alto risco à contaminação do aqüífero. A falta de 

manutenção e proteção, como tampa e limpeza regular, facilitam a ocorrência de contaminação.  

A presença constante de matéria orgânica dentro deste tipo de poços, tanto resultante da 

queda de animais e plantas dentro deles, como da comum proximidade entre estes poços e fossas 

sépticas (Figura 5B), constituem risco ao aqüífero. Em áreas rurais essa prática é muito comum e a 

incidência de doenças decorrentes da poluição também. 
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Figura 5 – (A) Poços amazonas que constituem fontes potenciais de contaminação do lençol 

Freático. (B) Sanitários recobrindo fossa escavada, sem revestimento que impeça infiltração da 

matéria orgânica decomposta no solo. 

 

A disposição de resíduos orgânicos em local inadequado, tanto nos depósitos de lixo quanto 

através de esgotos a céu aberto são outra fonte importante e comum de contaminação de aqüíferos. 

Nestes casos, por se tratar de uma região onde os solos são muito permeáveis, os resíduos orgânicos 

se infiltram facilmente, podendo atingir o aqüífero superior, que é do tipo livre, não apresentando 

camadas impermeáveis que ofereçam alguma proteção. 

A presença de fossas sépticas constitui um risco à saúde da população, por atrair diversos 

tipos de insetos e outros vetores de doenças relacionadas às condições sanitárias; e à sanidade dos 

aqüíferos, por serem normalmente escavadas, sem nenhum tipo de revestimento que impeça a 

infiltração de líquidos resultantes da decomposição de matéria orgânica (Figura 5B). No município 

de Curuçá, por se tratar de uma área tipicamente rural, e aliando a isso o baixo custo, é comum a 

prática de implantação desse tipo de fossa, oferecendo danos ambientais e sanitários. 

Como são predominantemente efluentes, os elementos de drenagem não constituem 

importantes fontes de contaminação das águas subterrâneas na área, mesmo que essas águas 

superficiais estejam contaminadas. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com estudos hidrogeológicos realizados no município de Curuçá pode-se aqui 

enumerar um conjunto de conclusões sobre o sistema hidrogeológico Barreiras que constitui o 

principal manancial de abastecimento utilizando pela população do município: 

 Os principais sistemas hidrogeológicos explotados no município são: Sistema Barreiras e Pós-

Barreiras. O arranjo geométrico dos sistemas hidrogeológicos no município de Curuçá é 

A B 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 12

composto por seqüências onde se intercalam camadas arenosas e argilosas, num um arranjo 

espacial complexo; 

 O comportamento dos fluxos hídricos subterrâneos estudados mostrou a existência de duas áreas 

de recarga do sistema hidrogeológico e uma área de descarga. Isto tem uma importância 

ambiental significativa e são áreas que devem ser preservadas pelos gestores municipais. Os 

cursos hídricos superficiais se mostraram efluentes, predominantemente nos sistemas aqüíferos 

da área; 

 O mapa de profundidade do lençol freático mostrou que os níveis estáticos do aqüífero mais 

superior variam de 1,6m até cerca de 22m. Essa variação caracteriza áreas maios ou menos 

vulneráveis a interação com as principais fontes potenciais de poluição do sistema 

hidrogeológico. Têm-se, no município, duas áreas de concentração de maiores profundidades do 

lençol freático: no setor sul e no setor noroeste da área. Nessas regiões as obras de captação 

terão que ser mais profundas, acarretando preços maiores de construção, porém menor 

vulnerabilidade frente aos principais agentes contaminantes; 

 Foram descritas como as principais fontes potenciais de poluição dos aqüíferos no município de 

Curuçá: os poços escavados na área; o resíduo orgânico disposto inadequadamente no depósito 

de lixo municipal; os esgotos dispostos diretamente no solo permeável; e as fossas sépticas. 

 O método GOD se mostrou bastante eficaz na determinação de duas classes de vulnerabilidade 

do sistema hidrogeológico estudado: Vulnerabilidade Alta – correspondente ao sistema 

Barreiras, quando formados por aqüíferos livres e com pequenas espessuras da zona não 

saturada e aos Aluviões; Vulnerabilidade Moderada – relacionado ao sistema Barreiras, 

quando confinados; 

 As pobres condições sanitárias da maioria dos habitantes do município contribuem fortemente 

para a agressão dos recursos hídricos subterrâneos e deve constituir importantes vetores de 

doenças para a população envolvida. 
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