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Resumo – A cidade de Marabá, no sudeste do Pará, está situada em uma área de baixa altitude, na 

confluência dos rios Itacaiunas e Tocantins, e sofre com as enchentes anuais em decorrência da 

topografia e da influência direta desses rios. Um dos mais graves problemas que Marabá enfrenta é 

a escassez da água de abastecimento público, distribuída pela COSANPA. Onde a carência de 

infraestrutura do sistema de abastecimento de água tratada em algumas áreas da cidade, obriga os 

moradores a utilizarem poços tubulares de pequenas profundidades, sem nenhuma análise da 

qualidade da água. O foco principal deste trabalho é a apresentação de um estudo que caracteriza os 

corpos hídricos subterrâneos do núcleo Cidade Nova, na cidade de Marabá, envolvendo uma análise 

de dados georreferenciados de poços tubulares e parâmetros hidrogeológicos básicos. Os dados 

obtidos permitiram resultados significativos que incluem a caracterização dos sistemas 

hidrogeológicos, através da identificação de três corpos hídricos principais, o estabelecimento dos 

aspectos geométricos desses sistemas, a relação de influência entre as drenagens e os aqüíferos, o 

que os torna vulneráveis, e a criação de um banco de dados preliminar, haja vista a carência de 

informações sobre as obras de captação das águas subterrâneas na área de estudo. 
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HYDROGEOLOGICAL CORE SURVEY IN NEW CITY, PA-MARABÁ 

Abstract – The city of Maraba, in southeast Pará, is situated in a low lying area at the confluence 

of the rivers Itacaiunas and Tocantins, and suffers from annual flooding due to the topography and 

the direct influence of these rivers. One of the most serious problems facing Maraba is a shortage of 

public water supply, distributed by COSANPA. Where the lack of infrastructure system treated 

water supply in some areas of the city, requiring residents to use water wells to shallow depths, 

without any analysis of water quality. The main focus of this work is the presentation of a study that 

characterizes the groundwater bodies core New City in the town of Maraba, involving an analysis of 

georeferenced data from wells and basic hydrogeological parameters. The data obtained allowed 

significant results that include the characterization of hydrogeological systems by identifying three 

major water bodies, the establishment of the geometric aspects of these systems, the influence 

relationship between drainages and aquifers, which makes them vulnerable, and the creation a 

primary database, given the lack of information about the construction techniques of groundwater in 

the study area. 

Keywords – Marabá-PA. Groundwater. Hydrogeological Systems. 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a cidade de Marabá no sudeste do estado do Pará (Figura 1) cresceu de 

forma aleatória e o sistema de abastecimento de água de Marabá não acompanhou esse crescimento 

populacional, uma vez que a rede de distribuição não abrange a todos os bairros de cidade. Esta 

situação induz a população a utilizar a água subterrânea, captada através de poços tubulares rasos ou 

poços amazonas, como alternativa para abastecimento particular de água.  

Os dados obtidos durante a realização deste trabalho condiz com os dados hidrogeológicos da 

CPRM (1996), onde descreve que a área urbana de Marabá refere-se, essencialmente, a sistemas de 

aquíferos em meios fraturados, constituídos por rochas cristalinas da Formação Couto Magalhães; e 
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em meios porosos, compostos pela Formação Barreiras e pelas coberturas aluvionares do 

Quaternário.  

Este trabalho contém de forma objetiva os dados hídricos no núcleo Cidade Nova, visando 

aprofundar o conhecimento da geologia e os aspectos hidrogeológicos e geomorfológicos, 

fornecendo dessa forma, subsídios para uma melhor compreensão das águas subterrâneas da área 

estudada.  

 
Figura 1 – Mapa de localização e acesso à área de estudo, à cidade de Marabá. 

GEOLOGIA DE MARABÁ 

 
Figura 2 – Mapa Geológico do Município de Marabá, focando as rochas que constituem a cidade de Marabá, 

representadas pelas formações Couto Magalhães e Itapecuru e depósitos aluvionares do Quaternário, ao logo dos rios 

Tocantins e Itacaiúnas (modificado de Vasquez; Rosa-Costa, 2008). 

 

ANÁLISE DOS PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO  

Relevo 
O sistema de relevo correspondente a área de estudo (Figura 3) é classificado em: agradação, 

representado pela Planície aluvionar; e degradação, representado por Colinas amplas e suaves, Colinas 

de topos aplainados com vertentes planas, Colinas de topos aplainados e vertentes íngrimes e Colinas de 

topos abaulados com vertentes íngrimes e vales fundos. 

 
Figura 3 – Imagem SRTM, em modelo de elevação digital onde é possível observar os diferentes tipos de relevo. 
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Drenagem  
 

A Figura 4 mostra a drenagem da área de estudo, com as duas zonas homólogas, enquadradas 

dentro de uma bacia principal e uma sub-bacia. 

 
Figura 4 – Mapa de Drenagem com zonas homólogas da área estudada. 

Mapa Geomorfológico  

Da interpretação do mapa de drenagem, obteve-se o mapa com os alinhamentos de drenagem 

(Figura 5), onde se percebe que os alinhamentos são decorrentes de conjuntos de feições lineares de 

drenagem. As direções principais dos alinhamentos de drenagem da área são NE-SW e NW-

SE/tendendo para N-S. E com base nos elementos fotointerpretados elaborou-se o mapa 

geomorfológico (Figura 5), que serve de apoio para avaliar o controle estrutural da área, assim 

como o comportamento litológico. 

Mapa Litológico  

Trabalhos anteriores (Suguio; Fulfaro, 1977) e atuais (Souza; Santos Júnior, 2010; Paula, 

2010 e Barbosa, 2011) confirmam a existência de coberturas lateríticas e/ou detríticas, tanto nas 

proximidades quanto na área de Marabá. Indicando que boa parte dessas rochas que são descritas 

como Formação Itapecuru, pertencem à Formação Barreiras. E com base nos dados coletados, 

considera-se, neste trabalho, a Formação Barreias. 

                
Figura 5 – Mapa geomorfológico da área de estudo,                             Figura 6 – Mapa litológico da área de estudo. 

mostrando os alinhamentos de drenagem e de relevo. 

                                                                                                              

CORRELAÇÃO LITOESTRATIGRÁFICA  

A Figura 7 mostra as três seções (A-B, C-D e E-F), sobre as quais foram feitas as correlações 

litoestratigráficas. Para fazer as seções, foi necessário rebater os poços ‘cortados’ ou próximos à 
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linha exposta no mapa. Percebe-se que os poços foram construídos com diferentes distâncias uns 

dos outros, facilitando a correlação em seções. A correlação litoestratigráfica foi feita de acordo 

com a cota e como camada guia foi utilizado, para o contato entre as formações Barreiras/Couto 

Magalhães, argilito de coloração avermelhada e arenito de coloração amarelada sobrepostos ao 

xisto ou filito. 

 
Figura 7 – Mapa de localização dos poços do núcleo Cidade Nova, mostrando as três seções que deram origem às 

correlações litoestratigráficas. 

Nota-se que nem todos os perfis apresentam esse contato e os que apresentam, observa-se que 

a espessura e contatado da Formação Barreiras com a Formação Couto Magalhães são distintos 

(vide figuras 8, 9 e 10). A Formação Couto Magalhães trata-se de rocha cristalina, o que dificulta a 

perfuração. Os poços com cotas mais altas, caso dos poços 6, 7 e 10, não apresentam esse contato. 

 

Na seção A-B (Figura 8), os poços 9, 1 e 2, com cotas e localizações aproximadas em relação 

ao poço 10, apresentam o contato entre estas unidades a uma profundidade baixa, com 

um deslocamento, do poço 2 para o 1, de 2 m de profundidade e a mesma profundidade para os 

poços 9 e 2. 

 
Figura 8 – Correlação litoestratigráfica demonstrada pelo perfil litológico dos poços particulares do núcleo Cidade 

Nova, Marabá-PA. Seção A-B. 
 

Na seção C-D (Figura 9), percebe-se um contato entre a Formação Barreiras e a Formação 

Couto Magalhães, com deslocamentos de 2 m, entre os poço 1, 2, 9 e 12, de 1 m entre os poços 3 e 

12,  mesma profundidade (8 m) para os poços 2 e 9, e também se pode ver um deslocamento de 4 

m, entre os poços 8 e 5, pois o contato entre estas unidades no poço 5 é de 14 m, enquanto que no 

poço 8 é 10 m de profundidade. 
 

A Figura 10 mostra que na seção E-F, os poços 9 e 12 apresentam um contato entre as duas  

unidades, onde pode-se ver há um deslocamento de 2 m entre ambos os poços. No entanto, os poços 

7, 6 e 11, não apresentam esse contato, uma vez que encontram-se a uma altitude mais elevada em 

relação aos demais poços. 
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Figura 9 – Correlação litoestratigráfica demonstrada pelo perfil litológico dos poços particulares do núcleo Cidade 

Nova, Marabá-PA. Seção C-D. 

 
Figura 10 – Correlação litoestratigráfica demonstrada pelo perfil litológico dos poços particulares do núcleo 

Cidade Nova, Marabá-PA. Seção E-F. 

HIDROGEOLOGIA 

Sistemas Hidrogeológicos 

Os sistemas hidrogeológicos do núcleo Cidade Nova incluem os aquíferos superiores, 

pertencentes às unidades estratigráficas Couto Magalhães, Barreiras e Depósitos Aluvionares do 

Quaternário. 

O Sistema Hidrogeológico do Quaternário é caracterizado por arenitos amarelados e vermelho 

esbranquiçado, com granulação variando de fino a muito grosso, com grãos subarredondado a 

arredondado, moderadamente selecionados, com boa porosidade; conglomerados com seixo de 

quartzo, subangulosos a arredondados, mal selecionados, de tamanhos variados, arredondados, mal 

selecionados, com ótima porosidade e boas capacidades armazenadoras. São  aqüíferos livres onde 

são recarregados diretamente através das precipitações pluviométricas. 

O Sistema Hidrogeológico Barreiras (Matta, 2002; Pinheiro, 2009) é constituído por camadas 

existentes desde a superfície até 24 metros, que vão desde argilitos, de coloração avermelhada, 

amarelada e cinza esbranquiçada; argilo-arenosas até arenitos vermelho esbranquiçado e amarelado, 

com granulação variando do fino a grosso com níveis conglomeráticos. Aparecem também níveis 

lateríticos e níveis argilosos com folhelhos cinza escuro/cinza esverdeado, intercalados 

irregularmente. São aquíferos livres e localmente semiconfinados, cuja recarga se verifica através 

dos rios.  

Sistema Hidrogeológico Couto Magalhães é composto por filitos cinza esbranquiçado e 

vermelho; e xistos de granulação fina, coloração cinza esverdeada. As camadas aquíferas dessa uni- 
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dade possuem espessuras em torno de 2 m e são do tipo semiconfinado. 

Dados de Poços 

O cadastramento dos poços da região de estudo consentiu para a obtenção de informações 

sobre os materiais de subsuperfície e uma visão consistente das condições hidrogeológicas do 

núcleo Cidade Nova. 

São poços tubulares rasos, com profundidades que não ultrapassam 25m. Explotam zonas 

aqüíferas dos sedimentos Barreiras e da Formação Couto Magalhães, com diâmetros de perfuração 

inicial de 8,66 polegadas, quando atinge o nível estático a perfuração é 7,08 polegadas e, 

finalizando a perfuração com 4,72 polegadas de diâmetros. São revestidos com tubos de PVC 

classe A com 3,93 polegadas de diâmetro. 
 

Quadro 1 – Características dos poços do núcleo Cidade Nova, Marabá. 
 

LEGENDA: 
Prof = profundidade 

N.E. = nível estático      

N.D. = nível dinâmico     

Sw = rebaixamento 

JT = Jardim Tropical 

L = Liberdade 

BH = Belo Horizonte 

NH = Novo Horizonte 
CD = Cidade Nova 

SMC = São Miguel da Conquista 

JV = Jardim Vitória 

DP = Da Paz 

 

Análise geométrica dos aquíferos 
 

Para o desenvolvimento deste tópico foi adotado como base o método de Pinheiro (2009), 

cujos mapas de profundidade da água e de carga hidráulica são feitos a partir dos dados coletados 

dos poços, para que se tenha um melhor entendimento sobre o fluxo hídrico subterrâneo do núcleo 

Cidade Nova. 
 

Na Figura 11 tem-se o mapa de profundidade da água, onde o nível estático mais raso está a 

1,5 m da superfície, na área de recarga no bairro Belo Horizonte e o mais profundo a 12 m, na 

porção oeste da área, região de maior altitude da Cidade de Marabá. 

 
Figura 11 – Mapa de profundidade de água sobreposto a imagem Landsat, no núcleo Cidade Nova, mostrando as linhas 

equipotenciais do nível estático. 

POÇO Prof. (m) N.E (m) N.D (m) Sw (m) 

(1) JT -  10 4 3 1 

(2) L1 16 6 3 3 

(3) BH1 8 1,5 2 0,5 

(4) BH2 15 5 3 2 

(5) NH 18 10 2 8 

(6) CD1 22 10 3 7 

(7) CD2 16 6 3 3 

(8) SMC 14 8 2 6 

(9) L2 12 3 2 1 

(10) JV 24 12 3 9 

(11) A 24 10 3 7 

(12) DP 12 3 2 1 
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O mapa de carga hidráulica (Figura 12) mostra que as isolinhas sofrem um decréscimo de 

122 m para 116 m nas proximidades dos poços 7 e 6, no bairro Cidade Nova e no poço 10 no bairro 

Jardim Vitória, sofre afunilamento de 132 m para 100 m, nas proximidades dos poços 1 e 2. 

Da junção destes dados com o mapa de drenagem da área de estudo (Figura 13), percebe-se 

que os poços 4, 5, 8 e 11 são alimentados por água subterrânea e por influentes do Rio Itacaiúnas. O 

poço 11, no bairro Amapá, se abastece por influentes do Itacaiúnas, pois como mostra na Figura 13, 

este posso se localiza ao lado da drenagem, indicando assim que é o rio que abastece o poço. 

 
Figura 12 – Mapa de carga hidráulica sobreposto a imagem Landsat no núcleo Cidade Nova, Marabá (PA), mostrando 

as linhas equipotenciais de carga hidráulica. 

 
Figura 13– Mapa de carga hidráulica com os poços estudados sobre a drenagem da área de estudo. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Os dados obtidos juntamente com as atividades que envolvem análise de clima, 

geomorfologia, geologia e rede de drenagem, permitiram resultados significativos que incluem: a 

caracterização dos sistemas hidrogeológicos, através da identificação de três corpos hídricos 
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principais; o estabelecimento dos aspectos geométricos desses sistemas; a relação de influência 

entre as drenagens e os aqüíferos, o que os torna vulneráveis; a criação de um banco de dados 

preliminar. 

As unidades litoestratigráficas possuem excelentes capacidades de armazenar água. Esta água 

de subsuperfície vem sendo explotada na área de estudo através de poços tubulares rasos.  

Por se tratar de aquíferos superiores, esses apresentam alta vulnerabilidade junto às principais 

fontes pontuais de contaminação das águas subterrâneas. Assim sendo, a explotação destes sistemas 

aquíferos por particulares ocorre devido à ineficiência de abastecimento público, por isso os poços 

captam água das unidades superiores, pois, as camadas produtoras de água a maiores profundidades 

tornam as obras de captação mais onerosas, cabendo ao poder público a construção de poços 

profundos para o correto abastecimento da população. 

Precisa-se de estudos criteriosos de habilidade em geologia e hidrogeologia para solucionar 

ou minimizar a questão da qualidade da água subterrânea consumida pela população do núcleo 

Cidade Nova. 
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