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Resumo – O Aquífero Guarani é um dos maiores mananciais de água subterrânea do mundo e 

localiza-se, em parte, no Brasil, Argentina, Paraguai e no Uruguai. No Brasil, ocupa uma área 

aproximada de 1,2 milhões de km
2
, abrangendo parcialmente oito estados. Levando-se em 

consideração os poucos resultados disponíveis na literatura sobre esse manancial, principalmente na 

região da Serra Gaúcha, na qual o aquífero apresenta-se em grande parte confinado, o presente 

trabalho teve por objetivo caracterizar amostras de água subterrânea que foram previamente 

coletadas em quatro poços tubulares situados na região da Serra Gaúcha, por meio de análises 

físicas e químicas, durante o período de janeiro de 2010 a abril de 2011. As águas dos poços 2, 3 e 4 

apresentam características físico-químicas que indicam forte grau de confinamento, sendo 

classificadas como bicarbonatadas sódicas e sulfatas ou cloretadas sódicas. Em contrapartida, a 

água advinda do poço 1 foi classificada como bicarbonatada cálcica ou magnesiana, possivelmente 

pelo fato de estar localizada em uma zona de baixo confinamento. 
 

Abstract – The Guarani Aquifer is one of the greatest sources of groundwater in the world. It lies 

partly in Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay. In Brazil occupies about 1.2 millions km² 

partially covering eight states. Considering the limited research on the Guarani Aquifer, specially in 

the Serra Gaúcha region, in which the aquifer is largely confined, this study aimed to evaluate the 

quality of groundwater samples collected during the period between January 2010 and April 2011 from 

four tubular water wells in the Serra Gaúcha (northeast of Rio Grande do Sul State) by physico-

chemical analysis.  The water from wells number 2, 3 and 4 have characteristics that indicate high levels 

of confinement, and belong to the sodium-bicarbonate type and to sodium-sulfate-chloride type water. 

On the other hand, water from well number 1 belongs to calcium-magnesium-bicarbonate type water, 

possibly due to its location in a low confinement zone. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A maior parte da água do mundo pode ser encontrada nos oceanos. No entanto, sua utilização 

para consumo humano exige tecnologias onerosas para torná-la potável. Segundo a CORSAN 

(2011), as águas doces de rios, lagos e aquíferos representam apenas 1% da água total do planeta, 

tornando-se uma parcela muito pequena em relação ao todo. No entanto, em escala mundial, o 

volume de água subterrânea é estimado em 23 milhões de km
3
 (UNESCO/PHI apud Rebouças, 

2002) e, sendo assim, a preservação de seus mananciais é extremamente importante.  

O Aquífero Guarani é um dos maiores mananciais de água subterrânea do mundo e localiza-

se, em parte, no Brasil, Argentina, Paraguai e no Uruguai. No Brasil, ocupa uma área aproximada 

de 1,2 milhões de km
2
, abrangendo parcialmente os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (Araújo et al., 1995).  

A água armazenada nesse aquífero apresenta, em geral, boa qualidade para o abastecimento 

público, irrigação e indústria. No entanto, registram-se ocorrências de águas salobras, assim como 

alterações de qualidade devido ao uso intensivo de agroquímicos e ausência de tratamento de 

efluentes urbanos e industriais (FAPERGS, 2008). 

Levando-se em consideração os poucos resultados disponíveis na literatura sobre o Aquífero 

Guarani, principalmente na região da Serra Gaúcha, na qual o aquífero apresenta-se em grande parte 

confinado, o presente trabalho teve por objetivo caracterizar amostras de água subterrânea que 

foram previamente coletadas em quatro poços tubulares situados na região da Serra Gaúcha, por 

meio de análises físicas e químicas trimestrais, durante o período de janeiro de 2010 a abril de 2011. 

 

2 - PARTE EXPERIMENTAL 

  

A região do Aquífero Guarani monitorada nesse estudo está localizada na Serra Gaúcha 

(nordeste do Estado do Rio Grande do Sul) e ocupa uma área estimada de 157.600 km
2
, sendo que 

mais da metade de sua área encontra-se encoberta por rochas vulcânicas, formadoras do Aquífero 

Fraturado Serra Geral (Araújo et al.,1995). Foram coletadas amostras de água subterrânea de quatro 

poços tubulares em três municípios da região (Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Nova Prata). As 

coordenadas geográficas dos pontos de amostragem, bem como a profundidade dos mesmos 

encontram-se sumarizados na Tabela 1. 

 Os parâmetros físico-químicos determinados foram bicarbonatos, cálcio, carbonatos, 

cloretos, condutividade elétrica, magnésio, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e 

temperatura, cujos resultados possibilitaram, além da análise, a classificação das mesmas, através da 

utilização do software Qualigraf, pelo diagrama de Piper.  
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Tabela 1 - Localização e descrição dos poços tubulares. 

Ponto de 

amostragem 
Município Localização 

Altitude 

(m) 

Profundidade 

do poço (m) 

1 
Caxias do 

Sul 

Vila Cristina 

(S 29°18’30” / W 51°09’57,3”) 
106 120 

2 
Bento 

Gonçalves 

Vinícola Salton 

(S 29°04’45,5” / W 51°33’14,3”) 
506 812 

3 Nova Prata 
Parque Caldas de Prata/ Poço Aventura 

(S 28°46’29” / W 51°30’56,8”) 
521 631 

4 Nova Prata 

Parque Caldas de Prata / Poço Santa 

Bárbara 

(S 28°46’30,4” / W 51°30’53,7”) 

499 713 

 

 

O diagrama de Piper consiste em um diagrama hidroquímico que é utilizado frequentemente 

quando se trabalha com um grande número de análises químicas de água, servindo para classificar e 

comparar os distintos grupos de águas quanto aos íons dominantes, em cloretada, sódica, 

carbonatada, magnesiana, etc (Silva et al. 2008). O software utilizado transforma os valores em 

porcentagem do total de ânions e do total de cátions, separadamente em dois triângulos, e o 

resultado final é obtido em um campo central romboidal que dá a classificação geral da água.   

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 2 apresenta as medianas dos resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos 

monitorados durante as seis campanhas realizadas. De acordo com Rosa Filho (2004), a formação 

Botucatu e Pirambóia, predominante na hidroestratigrafia do compartimento leste do Aquífero 

Guarani, apresenta composição mineralógica relativamente uniforme, levando-se em consideração a 

escala de trabalho, de modo que as variações na composição química das amostras de água 

relacionam-se provavelmente ao tempo de residência no aquífero que, por sua vez, pode ser 

equivalente ao grau de confinamento do mesmo (Machado, 2006). 

 De modo geral, observa-se um aumento dos teores de cloreto, sódio, sulfato, sólidos totais 

dissolvidos, e da temperatura e do pH, sendo que o poço 1 apresenta os menores valores, e os poços 

3 e 4 os maiores valores. Tal comportamento, de acréscimo nesses parâmetros, foi observado por 

Rosa Filho (2004) em um estudo realizado no Estado do Paraná, no sentido de baixo para forte 

confinamento, podendo indicar que os poços 3 e 4 encontram-se sob elevado confinamento, 

enquanto que o poço 2 pode estar sob condições de médio a elevado confinamento, e o poço 1 em 

uma zona de baixo confinamento.  
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Tabela 2 - Medianas dos resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos analisados durante 

as cinco campanhas realizadas. 

Parâmetro Unidade Poço 1 Poço 2 Poço 3 Poço 4 

Bicarbonatos mg CaCO3 L
-1

 102 66,8 38,4 34,4 

Cálcio mg L
-1

 9,03 4,75 4,94 5,21 

Carbonatos mg CaCO3 L
-1

 0,50 20,5 26,0 24,6 

Cloretos mg L
-1

 2,75 8,57 27,05 27,65 

Condutividade µS cm
-1

 225,5 401,5 753,5 737,5 

Magnésio mg L
-1

 7,74 0,37 0,33 0,37 

pH - 7,09 9,30 9,45 9,37 

Potássio mg L
-1

 1,49 2,73 1,52 1,92 

Sódio mg L
-1

 15,83 110,62 154,97 149,69 

Sólidos totais dissolvidos mg L
-1

 177 288 482 467 

Sulfatos mg L
-1

 4,56 81,8 221,5 220,0 

Temperatura °C 21,0 34,8 41,0 40,0 

 

Os teores de cálcio e magnésio diminuem à medida que se passa das zonas de baixo para 

forte confinamento, acompanhados pelo aumento na concentração de sódio, impostas pela evolução 

natural da composição química das águas do Aquífero Guarani, através da substituição dos íons 

cálcio e magnésio pelos de sódio, e de bicarbonato, de médio para forte confinamento (Rosa Filho, 

2004), constituindo-se de uma razão para os maiores teores serem encontrados no poço 1.  

Através da construção do diagrama de Piper, com as medianas dos resultados das seis 

campanhas realizadas (Figura 1), constatou-se que os poços 3 e 4, localizados em Nova Prata, 

apresentaram águas classificadas como sulfatadas ou cloretadas sódicas, enquanto que o poço 2, 

localizado em Bento Gonçalves, tem suas águas no limiar entre as águas bicarbonatadas sódicas e 

sulfatas ou cloretadas sódicas. Já a água proveniente do poço 1 é classificada como bicarbonatada 

cálcica ou magnesiana. Observou-se igualmente nos poços monitorados, o comportamento da 

evolução química descrito por Rosa Filho (2004) no qual as águas do Aquífero Guarani passariam 

de bicarbonatadas cálcicas a bicarbonatadas sódicas e, finalmente, sulfatadas sódicas, à medida que 

migram de zonas de baixo até forte confinamento. Além disso, as águas do poço 1, podem estar 

sofrendo uma mistura com as águas do Aquífero Serra Geral que atua como camada confinante, 

uma vez que tal poço apresenta apenas 120 m de profundidade e, de acordo com Rosa Filho (2004), 

a classificação de água bicarbonatada cálcica ou magnesiana  é característica das águas do Aquífero 

Serra Geral. 
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Figura 1. Diagrama de Piper das amostras de água subterrânea. 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

 As águas dos poços 2, 3 e 4 apresentam características físico-químicas que indicam elevado 

grau de confinamento, em comparação ao poço 1, uma vez que são observados nestes três poços 

elevados teores de cloreto, sódio, sulfato, sólidos totais dissolvidos, assim como elevadas 

temperaturas e pH, sendo classificadas, pelo diagrama de Piper, como bicarbonatadas sódicas e 

sulfatas ou cloretadas sódicas. Em contrapartida, os maiores teores de bicarbonato, cálcio e 

magnésio observados no poço 1, que teve suas águas classificadas como bicarbonatada cálcica ou 

magnesiana, corroboram o indicativo de que este esteja em uma zona de baixo confinamento. 
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