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FLUXO HÍDRICO SUBTERRÂNEOS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA 
COMO ELEMENTO DE GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS 

HIDRICOS. 

Íris Celeste Nascimento Bandeira1; Milton Antônio da Silva Matta2; Joyce Brabo do 

Prado3;Fabíola Magalhães de Almeida4;Itabaraci Nazareno Cavalcante5; Gustavo Souza 

Craveiro6; Rose Conceição da Silva Rodrigues 6 

RESUMO --- Este trabalho foi realizado na porção oeste do município de Barcarena/PA, 
numa área aproximada de 400 km2. O estudo teve como embasamento os aspectos fisiográficos, 
geológicos e hidrogeológicos da área e consistiu no mapeamento dos fluxos hídricos subterrâneos 
do sistema aqüífero superior ocorrente na discussão das principais fontes potenciais de poluição 
existentes na área. Pretende-se contribuir de forma significativa para o processo de gestão desses 
recursos hídricos. Esses resultados são parte das atividades de um projeto multidisciplinar que foi 
desenvolvido no Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará, financiado pelo programa 
PROINT/2004. 

ABSTRACT --- This paper presents the results of an investigation carried out in the Barcarena 
area, state of Para, as part of the activities of a multidisciplinary project that has been developed by 
the Geosciences Center of the Federal University of Para, financed by PROINT/2004 Program. This 
investigation was based on physiographic, geological and hydrous geological aspects of the area. 
Here are presented the geometrical aspects of the ground water flow which together with the 
identification of the main potential sources of pollution of these waters, made it possible to 
contribute to the urban planning and for these hydrous resources management processes. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Há uma preocupação mundial frente à gravidade de poluição ambiental, especificamente a 

respeito dos recursos hídricos em geral. 

Para gestão e controle dos possíveis contaminantes é importante que se conheça o 

comportamento geométrico dos fluxos hídricos subterrâneos para, assim, se obter uma série de 

informações de interesse ambiental e da gestão dos recursos hídricos, principalmente sobre as áreas 

de descarga e recarga destes reservatórios. 

Neste sentido, este trabalho apresenta o mapeamento do fluxo hídrico subterrâneo para o 

aqüífero superior na região municipal de Barcarena/PA, um importante pólo industrial do estado do 

Pará.  

São apresentadas, também, as principais fontes potenciais de poluição das águas subterrâneas 

da região, no sentido de possibilitar fundamentos básicos relevantes para os gestores municipais 

equacionarem o planejamento urbano. 

Este estudo faz parte das atividades de um projeto multidisciplinar que vem sendo 

desenvolvido pelo Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará na região de Barcarena e 

Abaetetuba, financiado pelo Programa PROINT/2004. 

2 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

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

município de Barcarena (Figura 1). 

Barcarena pertence a mesorregião metropolitana de Belém estado do Pará, tem uma área de 

1.316,2 Km2 (incluindo todas as ilhas) e pertence à zona UTM número 22 no quadrante formado 

pelos pontos: E732000 N9783574 e E772000 e N9835925. Tem como limite ao Norte a Baía do 

Marajó e Baía de Guajará; ao Sul os municípios de Moju e Abaetetuba; a Leste a Baía de Guajará e 

o Município de Acará a oeste a Baía do Marajo e a nordeste a cidade de Belém. Alem de ser divida 

em dezenas de pequenas ilhas, entre elas estão ilha das Onças, ilha do Arapiranga, ilha 

Trambioca,Mucura, Arapari, entre outras. 

O acesso à área pode ser feito 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 – Mapa de Localização do Município de Barcarena, baseado nos dados de IBGE 2000. 
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3 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

Os condicionantes do meio físico local são aspectos relevantes para a análise dos fluxos 

hídricos subterrâneos e para a identificação dos principais agentes poluidores dessas águas.  

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 (Cabral, 1995 apud Oliveira & Souza , 1997). Como complemento 

para a região de Barcarena, foi mostrado que, no período entre 1999 e 2001, o período chuvoso 

ocorre entre os meses de dezembro a maio e o de menos chuva é entre junho e novembro 

(ALBRAS, 2002). 

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.  

3.2 - Relevo 

A topografia da região estudada se divide em cinco planos altimétricos, de acordo com o 

padrão regional, o qual se caracteriza por um relevo suavemente ondulado a plano, observado na 

Tabela 1 (RIMA ALBRAS/ ALUNORTE, 1984). 

Tabela 1 - Descrição dos níveis altimétricos da área em estudo (Modificado de RIMA ALBRAS/ 

ALUNORTE, 1984). 
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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). 

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 a 

contaminação, assim como prováveis áreas de recarga de aqüíferos. 

3.3 - Hidrografia 

A Hidrografia de Barcarena é composta pelos rios, Arienga, Arapiranga, Barcarena, 

Itaporanga, Murucupí e Dendê e pelos Igarapés Cujarí, Tauá, Japinzinho, Água Boa, Arumandeua, 

Água Verde, Guajará, Icarau, Turui, Mucuripe, Pau Amarelo Bacuri, São Felipe, Tucumandeua e 

Maçarapo, assim como o furo do Arrozal, cafezal, Araquiça, Arapari, sendo que a maioria destas 

águas deságuam na baia do Marajó. Esta baía possui turbidez elevada devido a ocorrência de 

grandes quantidades de argila em suspensão e, no período de estiagem(julho a novembro) tornam-se 

salobras devido a penetração das águas oceânicas (Júnior, 2003). 

4 - SISTEMAS HIDROGEOLÓGICOS  

Matta (2002) descreveu cinco sistemas hidrogeológicos para a região de Belém e 

Ananindeua/PA que serviram de base para um amplo estudo hidrogeológico. Como os 

levantamentos na região de Barcarena ainda não se encontram concluídos e, em função da 

proximidade das duas áreas e da semelhança entre os arranjos geométricos dos corpos aqüíferos até 

agora identificados com aqueles descritos para a região de Belém, adotou-se aqui a proposta de 

Matta (2002) que se encontra resumida na tabela 2. 
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Tabela 2 – Características Gerais dos Sistemas Hidrogeológicos. FONTE: Matta, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Barreiras.  

O aqüífero superior é caracterizado por uma matriz arenosa fina a média e de espessura 

variável. O aqüífero inferior é caracterizado por uma matriz arenosa, grosseira, heterogênea e com 

espessura relativamente constante.  

Ambos os aqüíferos são semiconfinados, sendo que o superior é formado 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.  

Os parâmetros hidrodinâmicos do aqüífero superior e inferior foram determinados através do 

ensaio de bombeamento e testes de produção. De acordo com esses ensaios, os poços no aqüífero 

superior apresentam uma vazão de 35.6 m3/h, para um rebaixamento de 0.328 m, num período de 4 

min. A transmissividade desse aqüífero é de 19.86 m2/h e o coeficiente de armazenamento 4.65 x 

10-4.  

O aqüífero inferior teve suas propriedades hidráulicas avaliadas pelo método de HANTUSH 

(1956), que leva em consideração o problema de drenança em aqüíferos semiconfinados e regime 

não permanente. Através dessas avaliações o aqüífero pôde ter suas propriedades hidráulicas 

determinadas, sendo sua transmissividade de 56.47 m2/h e o coeficiente de armazenamento de 2.8 x 

10-4 (IPT, 1984). Os poços nesse aqüífero apresentam vazão de cerca de 180 m3/h, para um 

rebaixamento de 0.1 metros, num período de 12 minutos. 

 

Sistemas Aqüíferos 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 de5 

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 de até 600m3/h. 
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 5 - FLUXOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS  

 O comportamento geométrico dos fluxos hídricos subterrâneos foi investigado na área 

através de um cadastro de poços construídos durante os trabalhos de campo.  

5.1 - Metodologia 

Para o estudo dos fluxos subterrâneos do aqüífero superior da área de Barcarena utilizou-se a 

seguinte metodologia:  

• Realização de trabalho de campo, onde foram selecionados 32 (trinta e dois) poços de modo 

a contemplar toda a área de estudo;  

• Cadastramento de poços, onde se levou em consideração a localização em coordenadas 

UTM, o tipo de poço, a profundidade do nível estático, entre outras;  

• Para cada um dos 32 poços cadastrados, mediu-se a profundidade do nível estático, 

utilizando-se de um medidor de nível.  

• Obtenção dos potenciais hidráulicos para determinação das isolinhas na caracterização da 

superfície potenciométrica e interpretação da direção e sentido do fluxo subterrâneo;  

• Construção do mapa de fluxo subterrâneo  e do bloco diagrama,  levando em consideração a 

localização geográfica de cada poço e seu valor de potencial hidráulico.  

• Estes dados foram locados em uma planilha e fazendo-se uso do software SURFER 8.0 

foram geradas as isolinhas de potencial hidráulico.    

5.2 - Interpretação dos Resultados 

Pela análise do mapa de fluxo percebe-se que o curso d’água superficial da região de 

Barcarena em sua maioria tem condições mistas nas águas subterrâneas. Isso significa um fluxo da 

água subterrânea no sentido das águas superficiais ou os lençóis subterrâneos são influenciados 

pelos rios ou igarapés. Dois exemplos importantes podem ser citados, como é o caso dos rios 

Barcarena e Tauporanga. 

O rio Barcarena na porção ao norte da área de estudo é influenciado pela água subterrânea, 

mas na parte sul deste rio é influenciado de leste para oeste pelo aqüífero livre, ou seja, se houver 

alguma contaminação ocasionada pelos rejeitos sólidos no aqüífero da área, podem vir contaminar 

este rio. 

O mapa de fluxo subterrâneo do aqüífero superior (Figura 2), quando analisado no contexto 

da base física construída para a área estudada, mostra a existência de, pelo menos, quatro áreas de 

recarga e cinco áreas de descarga. 

Existem também rios influenciando o aqüífero, como é o caso do rio Murucupi. A região de 

recarga é caracterizada pelo padrão divergente dos vetores de fluxo e pode ser observada na porção 
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SW, próximo a Vila dos Cabanos; a segunda na porção centro oeste da área de estudo, ou seja, ao 

norte da Colônia do Japiim; a terceira área de recarga está na porção nordeste da Figura 2, ao sul da 

cidade de Barcarena e a quarta área de recarga localiza-se no povoado São Luis. 

Essas áreas de recarga do aqüífero superior são extremamente importantes do ponto de vista 

ambiental e devem ser protegidas dentro de projetos de planejamento urbano. Qualquer atividade 

antrópica que venha a causar a impermeabilização superficial das áreas de recarga do aqüífero 

poderá contribuir para o não abastecimento das águas subterrâneas o que poderá causar danos 

irreparáveis às reservas de água no subsolo (Almeida, 2005). Além disso, se houver algum tipo de 

contaminação nestas áreas, provavelmente causara a contaminação do lençol freático, assim como 

distribuirá está contaminação para as áreas de descarga.  

A região de descarga é caracterizada pelo padrão convergente dos vetores de fluxo. De acordo 

com o mapa de fluxo subterrâneo, cinco áreas de descarga principais podem ser, a primeira 

localizada a nordeste da vila dos cabanos, a segunda no centro da cidade de Barcarena, a terceira a 

sudoeste da vila de São Luis, a quarta a sudeste da Colônia do Japiim e a quinta a leste da Vila do 

Conde. 

Algumas implicações ambientais podem ser enfatizadas: Se a água subterrânea a sudeste da 

cidade de Barcarena for contaminada, de acordo com o fluxo subterrâneo pode vir contaminar as 

águas desta cidade. Assim como se houver alguma contaminação relacionada aos rejeitos sólidos, 

ou contaminação pelos rejeitos industriais do distrito industrial, na porção oeste do mapa de fluxo, 

poderá vir contaminar as águas subterrâneas da Vila do Conde. 
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Figura 2 – Mapa do Fluxo Subterrâneo do Aqüífero Superior na Região de Barcarena/PA. 
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6 - FONTES POTENCIAIS DE POLUIÇÃO DOS AQÜÍFEROS  

Através do estudo de ALMEIDA (2004) foram identificadas as principais fontes potenciais de 

poluição das águas subterrâneas e superficiais, relacionadas ao uso e ocupação de meio físico local. 

A poluição capaz de atingir as águas subterrâneas pode ter origem variada. Considerando que os 

aqüíferos são corpos tridimensionais, em geral extensos e profundos, diferentemente, portanto das 

águas superficiais, a forma da fonte poluidora tem importância l nos estudos de impacto ambiental. 

6. 1 - Fontes Pontuais de Poluição 

As fontes pontuais de poluição são as que atingem o aqüífero através de um ponto. Estas 

fontes são responsáveis por poluições altamente concentradas na forma de plumas. 

As cidades e comunidades existentes na área estudada mostram problemas no aspecto de 

saneamento básico, nos quais a falta de uma rede de esgoto se sobressai (Figura3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Rejeito liquido jogado diretamente na rua. 

 

Outras fontes potenciais de poluição das águas subterrâneas são os postos de serviço que 

trabalham com fornecimento de gasolina e outros derivados do petróleo. 

Na área existe cerca de duas dezenas desses postos, o que representa uma fonte potencial de 

poluição das águas subterrâneas, principalmente daquelas provindas dos aqüíferos mais superiores.  

As diversas formas de lavagens e lubrificação de veículos, de tamanhos variados, sem que o 

estabelecimento de serviço disponha de um adequado sistema de esgoto, pode causar o escoamento 
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de derivados de petróleo, além de outras substâncias nocivas como os resíduos sólidos e detergentes 

que, freqüentemente serão escoados para os cursos hídricos superficiais e daí proporcionando a 

interação com o aqüífero superior. 

6.2 - Fontes lineares de poluição 

São as provocadas pela infiltração de águas superficiais de rios e canais contaminados. A 

possibilidade de esta poluição ocorrer dependerá do sentido de fluxo hidráulico existente entre o 

curso d’água e o aqüífero subjacente, portanto como foi mencionado anteriormente o rio Murucupi 

se for contaminado pode vir a contaminar o sistema aqüífero superior. 

Os cursos de águas superficiais existentes na região de Barcarena apesar de não terem sido 

feitas análises laboratoriais neste estudo, apresentam todos os aspectos visuais de águas poluídas. 

Os poços para abastecimento público e industrial predominam nos municípios de Barcarena. 

No caso dos poços para suprir as necessidades industriais, principalmente localizadas na região de 

Barcarena, a maioria dessas obras obedece aos critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e foram construídas por empresas regulares no mercado e nos órgãos de 

fiscalização (CREA/PA).  

Os poços de particulares e condomínios, com raras exceções são poços mal construídos, fora 

das mínimas condições técnicas e de higiene (Figura4) 

Há uma predominância, na área estudada, de poços com menos de 25 metros de profundidade, 

a maioria perfurada manualmente, sem qualquer preocupação técnica ou cuidados de higiene. São 

os poços escavados descritos no item 5.6. e que se encontram espalhados por toda a área estudada. 

Essa proliferação dos poços escavados é conseqüência do deficiente sistema de abastecimento de 

água através dos poderes constituídos.  

A atividade de construção de poços “de quintal”, representada unicamente por poços do tipo 

escavado (amazonas), principalmente na zona periférica das cidades carrega, quase sempre, a 

associação poço/fossa, que se constitui um dos problemas mais sérios, não existindo uma distância 

mínima entre poço e fossa.  

Esses poços escavados, bem como aqueles poços tubulares rasos, construídos fora dos 

mínimos padrões técnicos, passam a constituir um risco potencial na condução das cargas poluentes 

até às camadas aqüíferas.  

A situação é mais preocupante quando se ultrapassa camadas confinantes para atingir 

camadas aqüíferas confinadas e, ao romper esse selo de proteção, a construção do poço de forma 

incorreta possibilita a contaminação desses aqüíferos menos vulneráveis (Matta, 2002). 
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Figura 4: Poço Escavado próximo à fossa séptica 
 

6.3 - Fontes difusas de poluição 

São as fontes que contaminam áreas extensas, sendo, normalmente, devidas a poluentes 

transportados por correntes aéreas, chuva e pela atividade agrícola.  

Em aglomerados urbanos, onde não haja rede de esgotamento sanitário, as fossas sépticas e 

sumidouros estão de tal forma regularmente espaçados que o conjunto acaba por ser uma fonte 

difusa de poluição. A poluição proveniente das fontes difusas se caracteriza por ser de baixa 

concentração e atingir grandes áreas. 

Nas áreas alagadas, o transporte de dejetos em águas superficiais, associado à deficiente 

coleta de lixo e o lançamento direto nos cursos hídricos naturais contribui sobremaneira para a 

poluição dessas águas e, por interação com as águas subterrâneas. .   

O derramamento de rejeitos químicos da empresa Imerys Rio Capim Caulim modificaram a 

coloração da água dos rios Curuperê e Dendê (Figura 5), que de verde passou a ser amarelada com 

aspecto espumante. A contaminação das águas superficiais pode ter atingido as águas subterrâneas.  
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Figura 5: Rejeito Industrial das Empresas Rio capim Cauim e a Pará Pigmentos SA (PPSA) 
 

7 - CONCLUSÕES 

A realização desse estudo proporcionou um bom conhecimento sobre os aspectos geométricos 

dos fluxos subterrâneos do aqüífero superior da região de Barcarena/PA. 

O principal curso de água superficial da área mostrou-se efluente no aqüífero superior, o que 

descarta qualquer influência nociva dessas águas de superfície na contaminação das águas 

subterrâneas. 

Foram identificadas as principais áreas de recarga do aqüífero superior na área as quais devem 

merecer por parte dos poderes públicos constituídos a atenção necessária no sentido de que sejam 

áreas protegidas dos processos de urbanização. 

O alto nível pluviométrico característico da região amazônica e os solos bastante permeáveis 

podem facilitar a infiltração de contaminantes e provavelmente contaminar o sistema 

hidrogeológico Pós-Barreiras ou, até mesmo, o sistema Barreiras.  

Se as fontes de contaminação estiverem locadas próximo à área de recarga, em áreas de nível 

estático raso e em regiões de solos permeáveis, a probabilidade de contaminação das águas 

subterrâneas dos aqüíferos superiores será muito grande. 

As principais fontes potenciais de poluição foram identificadas na área e estão associadas à 

postos de serviço, redes de esgoto deficientes, águas superficiais contaminadas, poços de 

abastecimento mal construídos e run-off urbano.    
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