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Resumo – O presente trabalho objetivou elaborar investigações hidrogeológicas na área da várzea 
do rio Paraíba do Sul por meio de análises dos índices físicos do solo e de dados gerados a partir 
sondagens SPT (Standard Penetration Test). A partir dos resultados das análises dos índices físicos 
do solo foi identificada alta porosidade (66%) nos solos friáveis da várzea, condição que quando 
somada aos valores elevados de transmissividade (15,5 m²/h - poço 1- e 33 m²/h – poço 3), obtidos 
a partir dos testes de vazão, proporciona um maior poder de transporte de solutos nas águas 
subterrâneas. Os resultados da análise granulométrica mostraram que a técnica de extração de areia 
utilizada é ineficiente, uma vez que a areia do fundo da cava não é aproveitada, assim como no caso 
das argilas bentoníticas, encontradas abaixo da profundidade das areias. Os resultados dos ensaios 
SPT (Standard Penetration Test) indicaram que o aqüífero sedimentar quaternário possui uma 
espessura média de 5.5 m, assim como a existência de uma camada superior, composta por argilas 
orgânicas impermeáveis que confinam os depósitos arenosos; uma vez que, abaixo desse aquífero 
ocorre um aquiclude formado pelas argilas bentoníticas verdes. 

Abstract –This study aimed to develop hydrogeological investigations in the Paraiba do Sul river 
floodplain area by analysis of soil index and the data generated from SPT (Standard Penetration 
Test) obtained during borehole drilling. From the results of the analysis of physical indices of soil 
was identified high porosity(66%) in friable soils of the floodplain, a condition that when added to 
high value of transmissivity (15.5 m²/h - well 1 - and 33 m²/h - well 3), obtained from flow tests, 
provides a greater power of solute transport in groundwater. The results showed that the extraction 
technique in the mining process is inefficient, since the sand from the bottom of the pit is not used, 
as well as in the case of bentonite clay, found in the deeper layers. The results of SPT tests 
(Standard Penetration Test) indicated that the sedimentary Quaternary aquifer has an average 
thickness of 5.5m, as well as the existence of an upper layer, composed of waterproof organic clay - 
which makes the confined sandy deposits, and aquicludeous formed by a bentonite claygreen, just 
below the confining layer. 
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1) INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

O presente trabalho objetivou apresentar resultados parciais de um monitoramento 

hidrogeológico que vem sendo realizado na área de várzea do rio Paraíba do Sul desde 2009 

(DINIZ, et all, 2010), representado aqui pelos resultados das análises dos índices físicos -  

porosidade, transmissividade e análise granulométrica - e de dados gerados a partir sondagens SPT 

(Standard Penetration Test). O local de estudo está inserido na Bacia do Paraíba do Sul (UGRHI-2) 

e compreende uma área de várzea, localizada no município de Tremembé (figura 1), exposta às 

interferências provocadas por conta da mineração de areia. 

 

 

Figura 1- Localização da área de estudo – município de Tremembé (SP) 

 

O referido trabalho se justifica pela falta de pesquisas hidrogeológicas detalhadas que vinculem 

a questão dos avanços das cavas e suas conseqüências diretas sobre o aquífero sedimentar 

quaternário da região. 
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2) MATERIAIS E METODOLOGIA 

2.1) Construção/instalação dos poços e piezômetros 

A fim de se estabelecer pontos de acesso ao aquífero sedimentar quaternário contido nos 

depósitos aluvionares foram construídos poços e piezômetros. Na quantidade de dois para cada 

poço, os piezômetros auxiliaram na medição dos níveis d’água durante os testes de vazão e 

permitiram a instalação de medidor de nível automático. 

Quatro poços tubulares de 4” de diâmetro foram perfurados e revestidos; eles atravessaram 

toda a sequência de solo e depósitos aluvionares quaternários e foram concluídos dentro da camada 

de argila verde de alteração dos sedimentos terciários (folhelhos e argilitos betuminosos). Um total 

de oito piezômetros de 2” foram perfurados e revestidos, formando conjuntos de dois piezômetros 

construídos nas imediações de cada poço (figura 2).  

Os poços foram perfurados com sonda rotativa de 6” e revestidos com tubos lisos, de filtro 

de 4”, de filtros com ranhura de 0,5 mm, constituídos por tubos geomecânicos de PVC, nervurado 

azul, com espessura de 10 mm. O espaço entre a perfuração de 6” e os tubos de 4” foi preenchido 

com pré-filtro de granulometria entre 1 e 3 mm. Toda a camada formada por sedimentos 

quaternários, arenosos foi atravessada pelas perfurações, assim como as camadas argilosas 

terciárias, alteradas constituídas por argilas bentoníticas. As perfurações foram terminadas no 

argilito betuminoso terciário subjacente. 

Os piezômetros foram perfurados em 4” e revestidos com tubos lisos e de filtro, de 2”, 

constituídos por tubos nervurados de PVC azul, geomecânicos, com espessura de 5 mm e tubos de 

filtro com ranhuras de 0,25 mm. 

A sondagem para a construção dos poços foi paralisada a cada metro de avanço, para a 

realização dos ensaios SPT. O esquema construtivo dos poços e piezômetros auxiliares é mostrado 

na figura 2. 
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Figura 2. Esquema construtivo dos Poços e piezômetros auxiliares. 

Os poços foram construídos em terrenos com diferentes usos, com o intuito de se identificar 

a influência nas características físico-químicas e bacteriológicas do aquífero sedimentar quaternário: 

• Poço 1: próximo de uma mata nativa - UTM 444,060 E e 7463,245 N. Os piezômetros 
ficaram a 1,91 m e 4,07 m de distância do poço, formando ângulo reto com o poço. 
• Poço 2: dentro da área de aterro de uma cava abandonada - UTM 443,863 E e 7463,300 N. 
Um piezômetro foi construído junto ao poço e outro na direção perpendicular à margem da 
cava, a 1,5 m daquele. 
• Poço 3: junto a uma das estradas que dá acesso aos tabuleiros de cultivo de arroz - UTM 
443,696 E e 7463,420 N. Os piezômetros auxiliares ficaram perpendicularmente situados a 
2,87 m e 1,45 m do poço. 
• Poço 4: área desmatada, mas com solo natural, próximo de uma cava em operação - UTM 
443,200 E e 7463,059 N. Os piezômetros foram construídos a 2,59 m e 1,63 m do poço. 

 
Com objetivo de se monitorar a dinâmica do aquífero sedimentar quaternário, em cada um 

dos quatro agrupamentos de piezômetros, foi instalado um medidor de nível d água automático - 

WL-16 Water Level Logger, da marca Global Water Instrumentation Inc., com sensor a 7 m de 

profundidade e calibrados para registro de altura da água a cada seis horas. O nível d água inicial foi 

determinado por medidor de nível d água por contato elétrico simples. 
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2.2) Índices físicos do solo 

Foram coletadas quatro amostras de solo nas profundidades de 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0 m, por 

meio de cilindros amostradores de aço inox, de 2”. As amostras contidas nos cilindros foram 

enviadas para o Laboratório de Solos do Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de 

Taubaté para análises das seguintes variáveis: teor de umidade natural, massa específica dos grãos e 

massa específica natural. A partir desses dados e das fórmulas de correlação foram obtidos os 

índices físicos dos solos. 

As amostras também foram coletadas durante a realização dos ensaios SPT. Houve a 

cravação do amostrador para cada metro de avanço da sondagem, a fim de se obter o índice de 

penetração do solo, assim como, os sedimentos para coleta de amostras. Em algumas profundidades 

não foram obtidas amostras em virtude das características do solo friável. Nas profundidades onde 

houve recuperação, as amostras foram coletadas em sacos plásticos, identificadas quanto ao local e 

profundidade. No laboratório, as análises granulométricas foram elaboradas pelo método do 

peneiramento, para separação das frações de areia e pedregulho, e pelo método da sedimentação ou 

do densímetro para a quantificação das frações silte-argilosas. 

No laboratório foram determinados três índices: umidade natural (%), segundo a NBR-

6457/1986, massa específica dos grãos (g/cm3) segundo a NBR-6508 e massa específica natural 

(g/cm3), úmida e seca. Os demais parâmetros foram calculados por meio de fórmulas de correlação, 

são eles: o Índice de Vazios (e), a Porosidade (n), o Grau de Saturação (Sr) e o Grau de Aeração 

(Ar). A massa específica dos sólidos e as análises granulométricas foram feitas em ensaios à parte. 

Com os resultados dos ensaios de laboratório, os demais parâmetros foram calculados utilizando-se 

as fórmulas de correlação (NOGUEIRA, 1995), a saber: 

Índice de Vazios: 

γ
γγ −+

=
)1( w

e s
          (1) 
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γw – massa específica da água (1g/cm3). 

Grau de aeração: 
SrA −= 1            (4) 

sendo: 
Sr – grau de saturação 
 

Para a estimativa da profundidade do solo e da argila bentonítica foram utilizados dados de 

sondagens obtidos junto à empresa de pesquisa mineral “AGRA”. Elaborou-se um modelo 3D a 

partir do software ArcGis 9.3.1, por meio de 175 sondagens para determinação da capa de solo e da 

profundidade do topo da argila bentonítica para fins de comparação com medidas de níveis obtidas 

nos piezômetros. 

2.3) Sondagens SPT (Standard Penetration Test) 

Antes do início da execução das sondagens foi necessária a limpeza do local e a preparação 

do terreno. O processo de perfuração foi iniciado com uso do trado até atingir o nível de água do 

aquífero. O avanço da perfuração foi realizado mediante a utilização do trépano de lavagem com 

circulação de água, conforme descrito na NBR 6484-1980. 

O ensaio ocorreu com o amostrador padrão, conectado às hastes de perfuração, sendo que 

este desceu até ser apoiado no fundo. A cabeça de bater foi colocada no topo da haste e o martelo 

sobre a cabeça de bater. Marcou-se na haste de perfuração, com fita adesiva, um segmento de 0,45 

m dividido em três trechos iguais de 0,15 m. Para que houvesse a cravação do martelo de 65 kgf, ele 

foi erguido até a altura de 0,75 m, marcado nas hastes guias, e então foi lançado em queda livre. Em 

cada profundidade amostrada, o teste (SPT) encerrou-se quando atingiu o impenetrável. 

 

3) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1) Índices físicos do solo 

Os índices físicos do solo podem ser definidos como as relações de massas e volumes entre as 

fases ar, água e sólidos com objetivo de determinar as condições físicas do solo durante a 

amostragem (BUENO E VILAR, 1984 e STANCATI et alli, 1981). 

Os dados gerados a partir da metodologia encontram-se na tabela 1. Pela análise dos dados 

observa-se a média de 66% de porosidade, 40% de saturação e 60% de aeração. 

 

 

 

 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7 

Tabela 1. Índices físicos de amostras de solo.  

Amostra Profundidade 
(m) 

Teor de 
umidade 

Massa 
específica 
natural 

Massa 
específica 
dos sólidos 

Índice de 
vazios 

Porosidade 
(n) 

Grau de 
Saturação 

(Sr) 

Grau de 
Aeração (A) 

w γγγγ (g/cm3) γγγγs (g/cm3) 

1 0,5 0,33 1,16 2,67 2,06 0,67 0,43 0,57 

2 1,0 0,29 1,22 2,78 1,94 0,66 0,42 0,58 

3 1,5 0,26 1,21 2,69 1,8 0,64 0,39 0,61 

4 2,0 0,26 1,2 2,76 1,9 0,65 0,38 0,62 

Média   0,29 1,20 2,73 1,92 0,66 0,40 0,60 

 
O conhecimento da recarga natural do aquífero sedimentar quaternário no local de estudo é 

dado pela correlação entre o Armazenamento Unitário e as medidas diárias de variações dos níveis 

d’água nos piezômetros. 

Pela aplicação das equações de Capacidade de Armazenamento  ( CA = n - n × Sr => 0,66 – 

0,66 × 0,40 = 0,4)  e Armazenamento Unitário (AU = 1 m3 × CA => 0,4 m3),  temos um resultado de 

0,4 m de lâmina d’água infiltrada, o que gera 1 m de subida do nível d’água do aquífero sedimentar 

quaternário. Por outro lado, para cada acréscimo na subida do nível d’água ou aumento do potencial 

hidráulico há como mecanismo compensatório, um aumento equivalente na descarga da água do 

aquífero sedimentar quaternário nas fontes. 

A alta porosidade encontrada nos solos friáveis da várzea possibilita um maior poder de 

transporte de solutos nas águas subterrâneas (BOSCOV, 2008). 

Para completar o conhecimento dos índices físicos do solo, serão analisados os resultados 

das análises granulométricas, que geram as curvas de distribuição do tamanho dos grãos provindos 

do material amostrado, auxiliam na determinação do coeficiente de permeabilidade e no 

dimensionamento dos filtros de proteção dos poços tubulares profundos (SANTORO et ali, 2007; 

BUENO e VILAR, 1984).  

Na figura 3, tem-se um conjunto de diagramas triangulares de classificação granulométrica 

de amostras obtidas durante os ensaios de penetração, realizados para a construção dos poços. 

Foram analisadas amostras coletadas em diversas profundidades, com variação entre 3 e 7 m de 

profundidade. 
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Figura 3. Conjunto de diagramas triangulares da textura das amostras obtidas nos Poços. 

Poço 1 - Próximo da mata nativa secundária na margem do rio Paraíba do Sul; 
Poço 2 – Localizado no aterro na margem de uma cava abandonada; 
Poço 3 – Situado na estrada utilizada para acesso à rizicultura; 
Poço 4 - Próximo de uma cava em operação. 

No perfil do poço 1 constatou-se a predominância de areias de granulometria média. No 

final do intervalo sedimentar quaternário, a partir de 2m, a granulometria passou a ser de areia 

muito grossa e de sedimentos aluvionares até 5,5 m de profundidade. A partir desse intervalo, 

verificou-se a ocorrência de argilas verdes montmoriloníticas, produtos da alteração de folhelhos e 

argilitos da seção sedimentar terciária - Formação Tremembé. 
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No poço 2, o material lançado durante o aterro, até a profundidade de 5,5 m,  constituiu-se 

por siltes e areias - granulometria de fina a média, de até 3 m de profundidade, provenientes de solo 

síltico-arenoso. No intervalo entre 4 e 5 m não houve recuperação de amostras devido à maior 

presença de argilas e siltes finos. Após 5,5 m de profundidade, intervalo não explorado na cava, 

verificou-se a presença de areias grossas aluvionares. 

Vale ressaltar que o perfil litológico encontrado nesse local ilustra as consequências do 

processo de mineração existentes nas cavas submersas no Vale do Paraíba, já que o equipamento 

utilizado para bombeamento e extração da areia por dragagem lança a mistura água-areia em um 

classificador localizado nas imediações e com retorno da água remanescente do processo na própria 

cava. Observou-se que esse processo de extração de areia - dragagem, além de predatório - dificulta 

a recuperação das áreas degradadas - também é ineficiente, uma vez que deixa areia não minerada 

no fundo da cava assim como argilas bentoníticas produzidas pela alteração intempérica dos xistos 

betuminosos. 

Quanto aos dados do poço 3, observou-se que não houve recuperação de amostras até 2 m 

de profundidade devido à presença de solo argiloso muito friável. No intervalo de 3 a 7 m, notou-se 

a ocorrência de depósitos aluvionares arenosos, graduando de maneira ascendente, de areia média 

até muito fina. Embora os sedimentos tornaram-se impenetráveis ao amostrador SPT abaixo da 

profundidade de 7 m, a retirada de fragmentos arenosos durante o avanço por lavagem mostra que 

os depósitos aluvionares arenosos atingem a profundidade de 9 m. 

Por fim, na análise dos dados do poço 4, também  se constatou dados de solo argiloso friável 

até 2 m, pois não houve a possibilidade de coleta de amostras para análises granulométricas. Entre 3 

e 5 m predominaram depósitos aluvionares siltosos e arenosos, contendo uma camada de turfa 

situada entre 4,5 e 5 m. Entre 5 e 6 m notou-se a ocorrência de uma camada de conglomerados, 

linha de seixos, em matriz siltosa. Os depósitos aluvionares persistiram até 7,5 m (após 6 m foram 

impenetráveis ao amostrador), constituídos por areia grossa. 

 

3.2) Análise dos ensaios SPT (Standard Penetration Test) 

Por meio da realização das sondagens de simples reconhecimento à percussão pretendeu-se 

identificar o tipo de solo e sua consistência, a resistência oferecida pelo solo à cravação do 

amostrador  padrão, assim como a densidade e compressibilidade de solos granulares. (BAILLOT e 

RIBEIRO, 1999). 

Foram realizadas sondagens à percussão com ensaios SPT nos quatro locais onde houve a 

instalação dos poços. As figuras numeradas de 10 a 13 apresentam os resultados obtidos para os 

poços de 1-4, respectivamente. O gráfico ao lado do perfil litológico mostra a soma dos golpes 
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necessários à cravação dos últimos 30 cm do amostrador bipartido (2º para o 3º e 3º para o 4º com 

intervalos de 15 cm). 

O ensaio SPT no local do poço 1 (figura 4) indicou solo de 2 m de espessura com baixa 

consistência e areias aluvionares subjacentes finas, compactas somente a partir de 5 m de 

profundidade. 
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Figura 4. Resultados do ensaio SPT no local do Poço 1, situado junto a uma mata nativa. 

 

No local do poço 2 (figura 5), o ensaio SPT mostrou que o aterro até 5,5 m de profundidade 

é constituído por solos argilosos, de baixa consistência, e que abaixo desta profundidade ocorrem 

areias grossas com seixos, muito compactas. 
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Figura 5. Resultados do ensaio SPT no local do Poço 2, situado nas margens de um aterro realizado para cobrir as 

laterais de uma cava abandonada. 
 

O ensaio SPT no local do poço 3 (figura 6) indicou um aterro formado por solos argilosos, 

com baixa consistência, sem recuperação de amostras. Após 3 m até a profundidade de 6,5 m 

verificou-se um depósito de areia quaternária cinza amarelada, inicialmente descompactada, 

tornando-se compacta a 5,5 m de profundidade. 
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Figura 6. Resultados do ensaio SPT no local do Poço 3, localizado na estrada utilizada para acesso à área de rizicultura. 
 

Por fim, no local 4 (figura 7), o ensaio SPT indicou a presença de um aterro formado por 

solo argiloso, muito mole, sem recuperação de amostras até 2,0 m. Após essa profundidade, até 5,0 
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m, constatou-se um depósito de areia cinza média, fofa e com um depósito de turfa muito mole. De 

5,0 m até 5,5 m predominam areias grossas com seixos, muito compactas, impenetráveis ao SPT. 

 
Figura 7. Resultados do ensaio SPT no local do Poço 4, próximo de uma cava em operação 

 

Conforme dados dos ensaios SPT, constata-se que o aqüífero sedimentar quaternário 

(camada arenosa) possui espessura média de 5,5 m e apresenta uma camada confinante superior 

formada por argilas orgânicas impermeáveis, o que torna os depósitos arenosos confinados. 

Salienta-se, no entanto, que abaixo do aqüífero sedimentar confinado há um aquiclude formado 

pelas argilas bentoníticas verdes. Nos locais onde o solo orgânico foi removido para a construção 

das cavas, os depósitos arenosos tem contato direto com o ar atmosférico, constituindo aquífero do 

tipo livre. 

 

4) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pelos resultados das análises dos índices físicos do solo, constatou-se alta porosidade (66%) 

nos solos friáveis da várzea, condição que proporciona um maior poder de transporte de solutos nas 

águas subterrâneas. Os testes de vazão também indicaram alta transmissividade - 15,5 m2/h no poço 

1 e 33 m2/h no poço 3. Assim, qualquer rebaixamento do nível d água em determinado local se 

propaga rapidamente por grandes distâncias. Também é esperado que íons dissolvidos, vírus e 

bactérias se propaguem rapidamente pelas águas do aquífero sedimentar quaternário. 

 
1ª + 2ª 2ª + 3ª 3ª + 4ª

1,0
sem 
recuperação

1,5 0 0 2
sem 
recuperação

2,5 3 3 3
silte fino

3,5 3 4 3

areia muito fina
4,5 1 1 3

areia muito fina
seixos c/areia 
média e turfa

5,5 3 4
impene-   
trável

silte grossa
6,5

sem 
recuperação

8,0
sem 
recuperação

9,0
sem 
recuperação

10,0
sem 
recuperação

11,0
sem 
recuperação

12,0
sem 
recuperação

13,0
sem 
recuperação

folhelho argiloso, 
cinza escuro

Coordenadas: 443,200 E
7463,059 N

Data: Sondador:

25/8/2009 Felippe

  
  

  
  

  
N

ív
el

 d
´á

gu
a 

em
 1

0/
11

/2
00

9 
=

 1
,7

0 
m

aterro argiloso

areia média, cinza 
médio

areia grossa, 
cinza médio, com 

seixos (e turfa 
acima dos seixos)

7,5

argila verde 
compacta

Descrição 
Litológica

Número de GolpesGráfico
           10           20         30NA Amostra

Profundidade  
(m)

Classificação 
Granulométrica



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  13 

Por meio da análise granulométrica, constatou-se que a técnica de extração de areia utilizada 

na área, além de predatória, representada pela dificuldade de recuperação das áreas degradadas, 

também se mostrou ineficiente, uma vez que deixa areia não minerada no fundo da cava, assim 

como argilas bentoníticas originárias da alteração intempérica dos xistos betuminosos. 

A partir dos ensaios SPT (Standard Penetration Test), constatou-se que o aqüífero 

sedimentar quaternário (camada arenosa) possui espessura média de 5,5 m e apresenta uma camada 

confinante superior, composta por argilas orgânicas impermeáveis, que torna os depósitos arenosos 

confinados. Imediatamente abaixo do aqüífero sedimentar confinado encontra-se um aquiclude, 

formado pelas argilas bentoníticas verdes. Entretanto, ressalta-se que, nos locais onde o solo 

orgânico - camada confinante - foi removido para a construção das cavas, os depósitos arenosos 

passaram a ter contato direto com o ar atmosférico.  
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