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VULNERABILIDADE E RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA 
AQUIFERO SUPERIOR DA REGIÃO DE BARCAENA/PA. 
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Cavalcante3; Joyce Brabo do Prado4 Gustavo Souza Craveiro5; Rose Conceição da Silva 

Rodrigues5 

RESUMO --– O trabalho faz parte de um estudo hidrogeológico integrado desenvolvido na 
porção oeste do município de Barcarena/PA, numa área aproximada de 400 km2, envolvendo 
aspectos geológicos, hidrogeológicos e ocupação do meio físico. Esses resultados fazem parte de 
um Trabalho de Conclusão do Curso de Geologia (TCC), financiado pelo Projeto PROINT-2004, da 
Universidade Federal do Pará (UFPA). São apresentados os resultados de uma pesquisa sobre a 
vulnerabilidade e o risco de contaminação do sistema aqüífero superior de Barcarena. Foram 
determinadas três classes de vulnerabilidade ambiental: Vulnerabilidade Alta, Vulnerabilidade 
Moderada e Vulnerabilidade Baixa, cujas áreas são mostradas no Mapa de Vulnerabilidade 
construído a partir do método GOD. No contexto de risco de contaminação do aqüífero superior, 
determinaram-se três níveis de risco: Risco Alto, Risco Moderado e Risco Baixo, intimamente 
correlacionadas ao mapa de vulnerabilidade ambiental e a ocupação humana na área de Barcarena. 
 

ABSTRACT --– This work is part of an integrated study developed in the west portion of the city 
of Barcarena/PA, with an area of 400 km2, involving geology, hydrogeology and occupation of the 
environment. These results are part of an under graduation final report, defended at the Federal 
University of Pará (UFPA). The vulnerability and the risk of contamination of the upper aquifer 
system of Barcarena are presented. Three classes of vulnerability had been determined: High 
vulnerability, Moderate Vulnerability and Low Vulnerability, whose areas are shown in the Map of 
Vulnerability constructed from GOD method. In the context of risk of contamination for the upper 
aquifer, three levels of risk had been determined: High Risk, Moderate Risk and Low Risk, which 
are correlated to the map of vulnerability and the land occupation in the area of Barcarena.  
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1 - INTRODUÇÃO 

As águas subterrâneas da Região Metropolitana de Belém (RMB) vêm sendo estudadas por 

diversos projetos desenvolvidos pelo Centro de Geociências (CG) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) com destaque para as pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Recursos Hídricos e 

Meio Ambiente (LARHIMA). 

A região de Barcarena/PA tem merecido preocupação especial nessas pesquisas em função 

do pólo industrial que lá se instalou nas últimas décadas. Este estudo faz parte de um projeto 

integrado que estudou os aspectos hidrogeológicos da Região Metropolitana de Belém (RMB) e 

adjacências, financiado pela Universidade Federal do Pará, através do Programa PROINT. 

O principal objetivo é analisar as áreas com maior vulnerabilidade e maior risco de 

contaminação do sistema hidrogeológico superior da área, no sentido de contribuir para os 

processos de ocupação urbana da área. 

Este trabalho divulga parte dos resultados atingidos por um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) defendido pela primeira autora ju8nto ao Departamento de Geologia da UFPA. 

2 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A região estudada ocupa uma área aproximada de 400km2 e está situada na porção oeste do 

município de Barcarena (Figura 1). 

Barcarena pertence à mesorregião metropolitana de Belém, estado do Pará. Limita-se, a Norte, 

com as Baías do Marajó e do Guajará; ao Sul com os municípios de Moju e Abaetetuba; a Leste a 

Baía de Guajará e o Município de Acará; a oeste a Baía do Marajó; e, a nordeste, com a cidade de 

Belém.  

O acesso à área pode ser feito por via fluvial, através de embarcações que saem regularmente 

de Belém e se dirigem às vilas de São Francisco e Cafezal. Outra possibilidade, ainda, é utilizar a 

Alça Viária do Estado do Pará a partir do município de Ananindeua e, após passar pelas pontes do 

rio Guamá, rio Acará e rio Moju, entra-se na área de estudo. 
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Figura 1 - Localização da área de estudo. Modificado de IBGE (2000). 
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3 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

Os condicionantes do meio físico local são aspectos relevantes para embasar este estudo. Nos 

itens que se seguirão estes componentes serão descritos.  

3.1 - Clima 

O clima da área em estudo é quente e super úmido, apresentando temperatura média de 27ºC. 

Devido à posição geográfica, Barcarena pertence à categoria climática “equatorial úmido” do tipo 

Af, pela classificação de Koppen, segundo Cabral (1995 apud OLIVEIRA e SOUZA, 1997). A 

região de Barcarena, no período entre 1999 e 2001, mostrou ser caracterizada por um período 

chuvoso, que ocorre entre os meses de dezembro a maio e um de menos chuva, entre junho e 

novembro, ALBRAS (2002). 

3.2 - Solo 

De acordo com RADAM (1974), a região de Barcarena é caracterizada predominantemente 

por três tipos de solo: Latossolo Amarelo Distrófico, Pdzol Hidromórfico e Concrecionário 

Laterítico. 

• Latossolo Amarelo Distrófico é um solo muito espesso, de textura média a muito argilosa. 

Esse tipo de solo é resultante da Formação Barreiras, formando um relevo plano sob floresta densa. 

• Pdzol Hidromófico é constituído por sedimentos arenosos pertencentes ao quaternário. 

Encontra-se bem drenado e com ausência de materiais primários de decomposição.  

• Concrecionário Laterítico corresponde a um solo constituído por sedimentos argilosos ou 

areno-argilosos, com presença de concreções ferruginosas. É moderadamente espesso e formado em 

superfícies planas ou suavemente onduladas.  

3.3 - Relevo 

A topografia de Barcarena se divide em cinco planos altimétricos, de acordo com o padrão 

regional, que é caracterizado por um relevo suavemente ondulado a plano. 

Segundo RIMA ALBRAS/ ALUNORTE (1984), na região, as várzeas altas são compostas 

por restingas, diques e cordões arenosos, com níveis altimétricos variando entre 3 a 12 m, enquanto 

que as várzeas baixas e relativamente planas são representadas por igapós e lagos, junto às margens 

dos rios, com níveis altimétricos variando entre 0 a 3 m. 

Os terraços são elevações que ficam fora do alcance das águas e apresentam níveis 

altimétricos variando entre 5 a 12 m. Os terraços são níveis baixos associados à planície quaternária 

e retrabalhados por rios, RIMA ALBRAS/ ALUNORTE (1984). 
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As terras firmes são representadas pelos terrenos de baixo Planalto Amazônico, que estão fora 

da ação das águas dos rios e das marés. Nestas áreas, o nível altimétrico varia entre 10 a 30 m. São 

os platôs terciários, com drenagem superficial relativamente inexistente. 

Sendo assim, para compor o mapa de risco de contaminação, as áreas como os terraços e 

terras firmes possuem permeabilidade em quase toda sua totalidade, indicando que são vulneráveis 

à contaminação sendo, ainda, prováveis áreas de recarga de aqüíferos. 

3.4 - Hidrografia 

O principal acidente hidrográfico de Barcarena é a Baía de Marajó que, em sua maior abertura 

para nordeste, compõe, com outras contribuições hídricas, o “Golfão Marajoara”. Aliados a esses 

dois elementos, alguns furos separam a porção continental da porção insular do município, entre os 

quais o furo do Arrozal, que separa a Ilha de Carnapijó e recebe os rios Barcarena e Itaporanga.  

Outro rio de expressão na área é o Moju, cuja foz faz limite com o município de Acará. A 

sudoeste, o rio Uruenga limita com Abaetetuba e, a sudeste, o limite com Moju é feito através do 

Igarapé Cabresto. 

3.5 - Geologia 

Segundo SEICOM (1999), superficialmente a geologia da área estudada é composta por 

sedimentos aluvionares do quaternário, sedimentos Pós-Barreira e Barreiras. 

O Grupo Barreiras ocupa a maior parte da geologia do município de Barcarena, contendo 

argilas, silte e areia fina podendo apresentar leitos de areias e conglomerados. Ocorrem ainda 

arenitos ferruginosos “Grés do Pará” e níveis conglomeráticos quartzosos. 

Os sedimentos Pós-Barreiras são argilo-arenosos, de cor geralmente amarela e avermelhada 

nas porções inferiores, com pouca ou nenhuma estrutura primária. Ocorrem na porção norte e 

nordeste de Barcarena, nas Ilhas Trambioca, das Onças e do Arapari. 

Os sedimentos aluvionares estão distribuídos nas zonas de praias e estirâncios, além de 

domínios das várzeas, igarapés e furos (drenagem de ligação entre dois rios). São caracterizados por 

sedimentos compostos de argilas brancas e avermelhadas e areia branca inconsolidada de 

granulação fina a média. 

3.6 - Ocupação Urbana  

No período anterior a implantação das indústrias em Barcarena, os grupos familiares rurais de 

Barcarena relacionavam-se diretamente com a atividade de subsistência. Isto contribuía para fixar 

os pequenos produtores ou extrativistas em comunidades rurais, sem produção de larga escala que 

viessem impactar em grandes proporções o solo, o ar, as águas, ou seja, o meio ambiente (Silva 

2003). 
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A partir dos anos 70 a dinâmica populacional começa a sofrer transformações na estrutura 

produtiva da região, devido principalmente a implantação do complexo ALBRAS/ALUNORTE. 

Desde então, a região sofreu um elevado crescimento populacional, acompanhado por um grande 

processo de urbanização. Dessa forma, vários municípios foram criados, entre eles destaca-se a Vila 

dos Cabanos, Laranjal, São Francisco, Vila Nova, Itupanema e Vila do Conde. Além da colônia 

Agrícola de Desenvolvimento Industrial, IDESP (1991). 

De maneira geral Barcarena está urbanizada na porção norte, noroeste e sudoeste da área 

mostrada no mapa da figura 2, além de algumas residências ao longo das estradas. A área está 

sofrendo um crescimento urbano mais na porção sudeste de Barcarena. 

 

 

Figura 2 - Mapa de Ocupação do Meio Físico. Modificado de SEICOM (1999). 
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4 - SISTEMAS HIDROGEOLÓGICOS  

Segundo Junior (2002), na área há material correlacionável ao sistema Barreiras e ao sistema 

Pós-Barreiras, cujo contato é feito através de uma superfície plana, onde geralmente ocorrem 

clastos quartzosos bem desenvolvidos, além de níveis lateríticos. 

No presente estudo percebeu-se que o aqüífero livre é composto tanto pelo sistema Pós-

Barreira, quanto pelo Barreiras. 

• Sistema Hidrogeológico Pós-Barreiras 

Esta unidade foi definida por Matta (2002) e é composta por areia fina siltosa, argila arenosa e 

areia fina a média siltosa. 

O potencial hidrogeológico desse sistema é, normalmente, fraco, com vazões dos poços quase 

sempre inferiores a 5 m3/h .  

As unidades aqüíferas desse sistema são, em geral, de natureza livre, ou semiconfinada, 

localmente. A recarga se verifica diretamente através das precipitações pluviométricas.  

• Sistema Hidrogeológico Barreiras 

Termo definido por Matta (2002) para denominar o sistema hidrogeológico que normalmente 

ocorre até profundidades em torno de 80m, na região de Belém e Ananindeua. 

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) identificou na área da 

ALBRAS um aqüífero superior e um inferior, pertencentes ao sistema aqüífero Barreiras. O 

aqüífero superior é caracterizado por uma matriz arenosa, fina a média e espessura variável. O 

aqüífero inferior é caracterizado por uma matriz arenosa, grosseira, heterogênea e com espessura 

relativamente constante. Ambos os aqüíferos são semiconfinados. O superior por siltitos e argilas, 

enquanto que o aqüífero inferior está semiconfinado por argilas e uma camada laterítica na base do 

aqüífero superior ou topo do inferior. 

5 – VULNERABILIDADE DO AQUÍFERO SUPERIOR DA REGIÃO DE 

BARCARENA/PA. 

O principal escopo deste estudo é a caracterização da vulnerabilidade ambiental do Aqüífero 

superior ocorrente na região de Barcarena. Para tanto, um esquema metodológico foi seguido. 

 

5.1- Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização deste estudo pode ser entendida através das 

seguintes etapas: 

•  Coleta de informações técnicas, através de contato com empresas do setor público e 

privado; 
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•  Levantamento de campo para a determinação do tipo de ocorrência da água subterrânea, do 

nível de água nos poços cadastrados, dos tipos litológicos da zona não saturada e checagem de todas 

as informações coletadas em trabalhos anteriores;  

•  Estudo cartográfico, utilizando os programas Arcview e Surfer, para elaboração dos mapas 

de vulnerabilidade e de risco de contaminação dos sistemas aqüíferos. 

Para a elaboração do mapa preliminar de vulnerabilidade natural dos aqüíferos foi utilizada a 

metodologia GOD proposta por Foster & Hirata (1993). 

No método GOD (Figura 3), cada letra representa um parâmetro a ser avaliado; sendo “G” 

(Groundwater ocurrence) o tipo de ocorrência da água subterrânea; “O” (Overall litology of 

aquiperm) o litotipo da zona não saturada e “D” (Depth of water) a profundidade do nível estático. 

Esses três parâmetros são multiplicados entre si, gerando um índice final de vulnerabilidade para o 

aqüífero. 

Para o estabelecimento do grau de risco de um determinado sistema de aqüífero, a 

metodologia GOD de vulnerabilidade foi empregada, acoplando a esta um sistema de análise que 

considere as cargas contaminantes impostos em superfície/subsuperfície, além do fluxo da água do 

aqüífero livre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Fluxograma para avaliação de vulnerabilidade à contaminação de um aqüífero (Adaptado 
de Foster e Hirata, 1988) 
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5.2 – Resultados  

A partir dos índices de vulnerabilidade do aqüífero de interesse, pode-se elaborar um mapa de 

vulnerabilidade para uma determinada área. Este tipo de mapa constitui uma ferramenta importante 

na qual se podem indicar áreas suscetíveis à contaminação, planejar o uso do solo e selecionar 

locais adequados para a deposição de resíduos sólidos e outras atividades de impacto ambiental. O 

mapa é útil também na seleção de locais para instalação de redes de monitoramento e avaliação da 

contaminação das águas subterrâneas. 

Os resultados obtidos para vulnerabilidade da área estão descritos abaixo e visualizados na 

Figura 4. 

a) Vulnerabilidade Alta - Corresponde às áreas com profundidade inferior a 5 metros, 

subjacente a material de alta permeabilidade por porosidade, sem nenhum a pouco atenuante de 

conteúdo argiloso que retarde ou impeça a infiltração de elementos poluentes dispostos na 

superfície ou sub-superfície do terreno. Estas áreas são próximas ao distrito industrial e à colônia do 

Japiim. 

b) Vulnerabilidade Moderada - Corresponde àquelas áreas onde ocorre água subterrânea 

explotável a profundidade de 5 a 15, subjacente a um material pouco permeável ou onde ocorre 

material de alta permeabilidade. Localizada em sua maioria na porção sul da área e na proximidade 

da cidade de Barcarena. 

c) Vulnerabilidade Baixa - Corresponde às áreas noroestes e nordeste do mapa de 

Vulnerabilidade (Figura 04), que se caracterizam por apresentarem, na zona não saturada, uma 

litologia composta por argila, areia fina e silte e onde o nível da água não é também raso, chegando 

de 10 a até 18 m. 

6. – RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO SUPERIOR NA REGIAO DE 

BARCARENA/PA. 

A presença humana na superfície pode modificar os mecanismos de recarga das unidades 

aqüíferas, introduzindo novas variáveis no ambiente. Estabelece-se então a idéia de risco de 

influência negativa, devido a uma possível alteração qualitativa das águas durante o processo de 

recarga (Gomes et al., 2004). 

A carga contaminante foi considerada: 

a) Alta, em zonas urbanas com saneamento inadequado; 

b) Moderada, em zonas urbanas com saneamento adequado e presença de parque industrial; 

c) Baixa, em pequenas concentrações habitacionais; 

d) Ausente, em zonas sem qualquer potencial de carga contaminante. 
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Figura 4 - Mapa de Vulnerabilidade do aqüífero superior na área de Barcarena/PA. 

 
As relações entre vulnerabilidade natural do aqüífero, fluxo subterrâneo e carga contaminante, 

culminaram na fixação das classes de risco potencial, espacializadas cartograficamente no mapa 

final de risco (Figura 5) e didaticamente observadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Correlação entre a Vulnerabilidade, Área de Recarga e Carga Contaminante do Aqüífero 

Livre, para definição de Risco (baseado em Leal 1994). 
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Analisando a Figura 5, percebem-se três categorias de risco de contaminação: 

a) Risco Alto - Corresponde à zona urbana com saneamento adequado ou contendo parque 

industrial, situados em áreas de vulnerabilidade moderada ou elevada. Estas se caracterizam, 

também, por serem áreas de recarga do aqüífero. 

b) Risco Moderado - Corresponde às áreas de vulnerabilidade alta, moderada ou baixa, 

ocupadas por pequenas concentrações habitacionais, zona urbana com saneamento adequado ou 

zona urbana desprovida de saneamento adequado, respectivamente ou áreas destinadas à 

agricultura. Também em áreas de recarga do aqüífero. 

c) Risco Baixo - São as áreas de vulnerabilidade moderada ou baixa, ocupadas por pequenas 

concentrações habitacionais ou zonas urbanizadas com saneamento adequado. 

 
Figura 5 - Mapa exibindo as áreas de risco de contaminação do aqüífero superior na área de 

Barcarena/PA. 

7 - CONCLUSÕES 

As investigações aqui realizadas permitiram se estabelecer os níveis de vulnerabilidade e risco 

da unidade aqüífera superior da região estudada. 



  
 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 9

No contexto da vulnerabilidade natural, foram identificados três índices: Vulnerabilidade 

Alta, Vulnerabilidade Moderada e Vulnerabilidade Baixa, cujas áreas são mostradas no Mapa de 

Vulnerabilidade construído a partir do método GOD. 

No contexto de risco de contaminação do aqüífero superior da área em questão, 

determinaram-se três níveis de risco: Risco Alto, Risco Moderado e Risco Baixo. Essas áreas de 

risco estão intimamente correlacionadas ao mapa de vulnerabilidade ambiental e a ocupação 

humana na área de Barcarena. 

Este estudo é ainda preliminar e deverá ser estendido aos outros sistemas hidrogeológicos da 

área, no sentido de se obter um quadro mais completo das características desses sistemas que tem 

sido fortemente explotados pela população e industrias que se instalaram na área de Barcarena. 
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