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RESUMO Na região do bairro Pedra 90, os moradores enfrentam problemas de infra-estrutura 
desde a sua implantação e uma das alternativas da população para usufruir de água foi à abertura de 
cacimbas. Para o recolhimento dos efluentes domésticos a construção de fossas negras. O objetivo 
deste trabalho é avaliar o aqüífero freático a partir de medições nas variações do nível estático em 
períodos de seca e chuva. Foram selecionadas 30 cacimbas para realizar levantamento da 
localização e altitude e medidas do nível estático. O nível estático no período seco em 25 cacimbas 
variou de 1,0 m a 2,9 m. Enquanto que, no período chuvoso em 23 poços o nível estático variou de 
0,4 m a 2,6 m. Estas variações do nível estático relacionam-se à capacidade dos diferentes 
plintossolos, identificados nas cacimbas, em armazenar e liberar água. No mapa potenciométrico à 
direção do fluxo da água subterrânea ocorre das regiões de maior elevação para as de menor 
elevação, onde se localizam as cabeceiras de drenagens. É preocupante a proximidade do nível 
estático à superfície do terreno devido o número elevado de fossas negras existentes. Este problema 
traz o risco da contaminação do aqüífero freático e ameaça a saúde da população local.  
 
ABSTRAT In the region of Pedra 90 neighborhood, the residents face problems of infrastructure 
since its inception and one of the alternatives of the population to have the water was open dug well 
and for the collection of domestic waste to build cesspools. This study objective was to evaluate the 
pheatic aquifer from measurements of the variations in the static level in periods of drought and 
rain. Thirty water holes were selected to make a survey of the location, elevation and static level. 
The static level in the dry period in 25 water holes ranged from 1.0 m to 2.9 m. These variations of 
the static level, relate to capacity of different Plinthosols  is identified in the dug well, to store and 
release water. Potentiometric surface map reveals that the direction of groundwater flow is from 
higher to lower elevation, where are located the headboards of drainages. The proximity of the 
static level the ground surface, this is concern due to the high number of existing cesspools. This 
issue carries the risk of contamination of the pheatic zone and threatening the health of local people. 
 
Palavras chave: nível estático, mapa potenciométrico, esgoto. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A água subterrânea desempenha papel importante e fundamental no suprimento de água 

potável à população. Essa fonte tem sido utilizada para uso doméstico, industrial e agrícola. Os 

fatores mais importantes e decisivos que leva a utilização desse recurso é a facilidade na exploração 

e geralmente por apresentar um aspecto aceitável levando a acreditar em sua boa qualidade. Em 

locais onde os serviços públicos são insuficientes ou até mesmo inexistentes torna-se a solução mais 

viável para suprir a falta de água, acarretando ao um uso descontrolado por parte da população. 

Nesse contexto, insere-se a cidade de Cuiabá, que na década de 70 apresentava aproximadamente 

90 mil habitantes e que diante das circunstâncias políticas de incentivo de desenvolvimento por 

parte dos governos federal, atualmente apresenta aproximadamente 551,098 mil habitantes (IBGE, 

2010), um crescimento em torno de 5 vezes por um pequeno período de tempo. Dentro desse 

crescimento populacional encontram-se os moradores da região do bairro Pedra 90.  

A origem desse bairro é proveniente da expansão das áreas socialmente periféricas 

implantadas pelo governo estadual e as famílias que residem nessa região apresentam baixa renda e 

na ausência de alternativas mais viáveis financeiramente residem a 20 km da capital. Apesar de 

atualmente terem conquistado melhorias, a infra-estrutura implantada no momento da instalação e a 

qualidade dos serviços públicos oferecidos não atendiam as necessidades básicas da população 

(Vasconcelos et al, 2004). 

Uma das alternativas da população para usufruir de água em suas residências, na 

oportunidade, foi abertura de cacimbas e para o recolhimento dos efluentes domésticos construíram 

fossas negras que na sua maioria não atendem as normativas, uma vez que as desconhecem. Este 

quadro é preocupante, pois as cacimbas continuam desempenhando o papel de suprir a demanda de 

água tanto em períodos de estiagem como em períodos úmidos.   

 Nessa região o nível da água subterrânea durante a estação chuvosa eleva-se chegando bem 

próximo a superfície terrestre. Já que, a precipitação pluviométrica é um dos fatores que mais 

contribuem para a recarga da água subterrânea em todo o mundo (Moraes, 2000).  

Diante do exposto, temos por objetivo avaliar o aqüífero freático a partir de medições nas 

variações do nível estático para os meses de julho de 2010 (seca) e março de 2011 (chuva).   

 

2 – CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

 

A área de estudo abrange totalmente o bairro Pedra 90 e alguns bairros vizinhos como: Sonho 

Meu, Nova Esperança, Voluntários da Pátria, Linhas 18 e Linha 1 do assentamento Cinturão Verde, 
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está localizada na porção sudeste da cidade de Cuiabá. É delimitada segundo Datum Sad 69, Zona 

21 pela latitude e longitude, 611244 e 8273118 ao norte, 613231 e 8270560 ao sul, 613867 e 

8271421 ao leste e 611013 e 8271466 a oeste, formando os vértices de um trapézio de área total 

igual a 3,62 km2 (Figura 1).  

 
Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo. Imagem extraída do Google Earth. (2009); Á 

direita, em cima,  contorno do estado de Mato Grosso, no cenro contorno do município 
de Cuiabá, com indicação do local do bairro Pedra 90, delimitado em vermelho na 
imagem principal. 

 

Nessa região, ocorrem duas cabeceiras de drenagem uma mais expressiva localizada a 

nordeste e outra a sul, ambas afluentes do rio Aricá-açu. Elas pertencem a borda esquerda da Área 

de Proteção Ambiental (APA) Municipal Aricá-açu, criada pela Lei nº. 3.874, de 05 de julho de 

1999 (SEPLAN, 2009).  

A vegetação configura-se como uma zona de transição entre as formações florestais do 

Planalto dos Guimarães e as da planície do Pantanal.   
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2.1 –Geológia e hidrogeológica 
 

A área de estudo situa-se nos domínios geológicos do Grupo Cuiabá, pertencente à Faixa 

Interna de Dobramentos Paraguai, mais precisamente na Formação Rio Coxipó (Migliorini, 1999). 

Esta Formação aflora principalmente na porção sul da cidade de Cuiabá e é dividida em duas 

unidades litológicas (Figura 2):  
 

 
Figura 2 – Mapa geológico de Cuiabá (Modificado de Migliorini, 1999) e a localização da 

área de estudo.. 

 

a) Unidade I - Litofácies dos metadiamictitos com matriz argilosa, maciços, cinza esverdeados a 

amarelados, com matriz argilo-siltosa. Camadas tabulares e lentes de metarenito quartzosos de 

granulação fina a média, de cor esbranquiçada, com estratificações plano-paralelas e maciças, 

ocorrem intercaladas aos metadiamictitos. 

b) Unidade II - Litofácies dos metadiamictitos com matriz arenosa, maciços, com clastos maiores e 

em maior quantidade do que observado na unidade I. 

O sistema aqüífero na região é do tipo livre heterogêneo e anisotrópico, com intensa 

variação lateral e em profundidade. A matriz do corpo rochoso é caracterizada pela inexistência 

e/ou presença reduzida de espaços intergranulares. A água subterrânea encontra-se, 

preferencialmente, nas descontinuidades das rochas como fraturas, fissuras, diáclases e outras, isto 

é, nas porosidades secundárias. A trama e intensidade destas descontinuidades definem o potencial 
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do aqüífero. As rochas com este tipo de armazenamento e circulação de águas subterrâneas em 

hidrogeologia são conhecidas como aqüíferos fissurais (Migliorini, 1999). 

Os valores de condutividade hidráulica variam muito de um lugar para outro, assumindo 

comportamento aleatório. Há variações extremas de litologia e estrutura. Dessa maneira, o caráter 

aleatório das fraturas, associadas às zonas produtoras de água subterrânea localizadas em pontos 

preferenciais, proporcionam ao Grupo Cuiabá a ocorrência de zonas aqüíferas (Migliorini, 1999). 

A produtividade das zonas aqüíferas dependerá das características do manto de alteração e 

do grau de fraturamento das rochas. As melhores situações são aquelas com um manto de alteração 

predominantemente arenoso, com grande espessura, sobreposto a rochas com elevado grau de 

fraturamento. Situações intermediárias e em diferentes proporções poderão ser encontradas 

(Migliorini, 1999). 

As zonas aqüíferas do Grupo Cuiabá, apresentam grau de vulnerabilidade geralmente alta à 

poluição das águas subterrâneas. O manto de alteração aliado às fraturas das rochas apresentam-se 

normalmente vulneráveis à infiltração de poluentes, principalmente por coliformes. Nas áreas onde 

a espessura da zona não saturada é maior, o aqüífero tem maior poder de auto depuração e nas áreas 

onde o nível d’água é raso, a vulnerabilidade à contaminação aumenta (Migliorini, 1999). 
 
3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foram necessárias etapas de campo para a escolha de 

pontos de monitoramento, realização das medidas do nível estático nos poços em uma data na seca 

e outra data no final do período de chuvas; Outra etapa consistiu na obtenção das coordenadas 

latitude, longitude e altitude da boca dos poços, e as etapas de laboratório, para processar os dados 

de coordenadas utilizando de softwares de processamento EZ-Surv, e apresentação dos resultados. 

  

3.1 – Seleção dos pontos para monitoramento 
 

Os levantamentos de campo tiveram início no mês de março no ano de 2010, com 

reconhecimento da área de estudo e identificação de pontos estratégicos na área que possuíam 

cacimbas e fossas negras. A seleção dos pontos procurou uma distribuição homogênea na área, a 

fim de obtermos dados para o conhecimento do nível estático representativo.  

Apesar do número exagerado de poços rasos na região em estudo, optou-se por selecionar 

apenas 30 poços, tendo em vista o tempo para aquisição de dados, isto é, tempo para fazer as 

medições nos poços no prazo de um dia.  
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Em julho de 2010 iniciou-se o cadastramento de 30 cacimbas representativas, distribuídas na 

área de estudo, para realizar o levantamento das coordenadas geográficas, das cotas de precisão e 

medidas do nível estático.  

 

3.2 – Levantamentos das coordenadas geográficas e altitudes 
 

 A precisão exigida na altitude da boca do poço para elaboração de um mapa potenciométrico 

é alcançada utilizando em campo dois receptores GPS (Sistema de Posicionamento Global) modelo 

GTR-A, pois o mesmo permite coleta de dados de altitude e de localização em precisão milimétrica. 

No entanto, a precisão aqui utilizada foi da ordem de centímetros. Um dos receptores foi utilizado 

como base e outro como itinerante. As configurações dos receptores GTR-A (TECHGEO, 2002), 

móvel e base, foram realizados através do programa Útil e foram definidos os parâmetros de 

aquisição: dados para pós-processamento; gravação contínua; mínimo de 5 satélites; PDOP máximo 

de 6; ângulo de corte: 15°; intervalo de gravação 3 seg; altura da antena 2200 mm. 

O GPS-GTR-A utilizado em campo, foi instalado em um local aberto, livre de interferências 

para o sinal e mantido em segurança.  

A escolha da área para instalação do receptor GPS base teve por critério a ausência de 

obstáculos para evitar interferências de sinal, local seguro, cercado, de fácil acesso, definindo a área 

da Associação de deficientes físicos do Bairro Pedra 90. Para obter dados com desvio máximo da 

ordem de 0,10m, foi definido um tempo de 10 minutos para a coleta dos dados em cada ponto junto 

dos poços. Como as cacimbas encontram-se em quintais com árvores, o receptor GPS foi colocado 

afastado da cacimba e as coordenadas foram corrigidas com trena e bússola. A elevação da boca da 

cacimba foi transportada com um nível óptico Leica Basic Level e régua graduada em centímetros.  

 

3.3 – Processamentos dos dados do GPS 
 

Apesar do GPS ser um sistema tri-dimensional, as altitudes fornecidas por ele está em um 

sistema elipsoidal diferente daquele em que estão as altitudes obtidas pelos métodos clássicos de 

nivelamento (geométrico; trigonométrico ou barométrico). Isso faz com que as altitudes GPS não 

possam ser diretamente comparadas com as altitudes e mapas fornecidos pelo IBGE e outros 

institutos brasileiros (IBGE, 2010).  

A altura elipsoidal obtida pelo sistema GPS deve ser corrida para o geóide. Desta forma, é 

necessário realizar a correção da altura acima do elipsóide (He) fornecida pelo sistema de GPS, para 

a altitude em relação ao geóide (Hg). O ajustamento do elipsóide para o geóide é efetuado pela 
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ondulação (Ng) do geóide para cada ponto, calculado pela expressão: Hg=He - Ng. O modelo 

geoidal utilizado foi o MAPGEO2010 (IBGE, 2010).  

A diferença entre as elevações do GPS e da boca do poço nos dá a elevação na boca do poço 

corrigida. Segundo a equação: 

(Alt.GE) = AltGPS + dh                                                                                      (1) 

onde: 

Alt.GE  é altitude na boca do poço corrigida para o geóide no GPS; 

dh é o desnível entre o GPS e a boca do poço 

 

O sistema de projeção utilizado foi o Universal Transversa de Mercator – UTM, com Datum 

SAD-69. Os dados do GPS Base foram corrigidos pela Estação Base Cuiabá da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo, distante a menos de 30 km. Utilizando o software EZsurv 2.51 foram 

ajustados os dados do GPS móvel à base local corrigida. A estação de Cuiabá possui as coordenadas 

na Zona 21L, E 599.791,609 m e N 8.280.082,107 m. Encontra-se a 243,520 m em relação ao nível 

do mar. 

 

3.4 - Altitude na boca do poço 
 

Em campo, quando não era possível a instalação do GPS móvel próximo ao poço, em virtude 

de algum impedimento físico, foram realizadas leituras da distância (r) e o azimute (θ) entre a 

cacimba e o GPS. Assim, a coordenada da boca da cacimba foi corrigida é obtida aplicando a 

equação abaixo:  

Xc = Xgps - r . coseno θ                                                                                           (2) 

Yc = Ygps - r . seno θ                                                                                               (3) 

Onde: 

Xc é longitude corrigida para a boca do poço ();  

Xgps é a longitude do GPS  

r é distância entre o poço e o GPS;  

θ é azimute da posição do GPS em relação ao poço; 

Yc é latitude corrigida para a boca do poço; 

 Ygps é a latitude do GPS  

 

3.5 – Medidas do nível estático 

As medidas do nível estático foram obtidas através de um medidor de nível eletrônico (Figura 
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3). As medições em todos os poços foram realizadas em um intervalo de dois dias, antes do  

bombeamento.  

Os poços foram submetidos a duas medições de nível, sendo uma realizada no período de seca 

de 2010 e outra no período de final das chuvas de 2011, com vistas à obtenção de possíveis 

variações das equipotenciais e eventuais inversões locais de fluxo subterrâneo. 

 

 
Figura 3 – Detalhe da boca da cacimba ao lado do medidor de nível de água. 

 

3.7 – Carga hidraúlica  
 

Os procedimentos até aqui desenvolvidos foram de suma importância para obtermos as 

elevações na boca das cacimbas com precisão em centímetros, uma exigência para ser calculada a 

carga hidraúlica. A carga hidráulica é obtida através da equação (4): 

 

h = CB – NE                                                                                                                             (4) 

Onde: 

h é carga hidráulica; 

CB é cota da boca do poço; 

NE é profundidade do nível estático.  

 Assim, a carga hidráulica (h) é a diferença existente entre a cota na boca (CB) do poço e o 

nível estático (NE), conforme apresentada na Figura 4. 
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Figura 4 – Procedimento para obtenção da carga hidráulica (Feitosa, 1997). 

 

Este procedimento permite a elaboração de um mapa com distribuição da variação na carga 

hidráulica para os pontos amostrados. Este mapa recebe o nome de mapa potenciométrico, que 

consiste em um conjunto de isolinhas que representam a superfície potenciométrica da área 

estudada, onde é possível a identificação das principais direções de fluxo e divisores de água, bem 

como áreas de recarga e descarga.   

 

3.8 - Mapas temáticos e histograma da variação do nível estático 
 

Os dados referentes às coordenadas XY da boca do poço juntamente com as leituras de 

altitude e do nível estático foram tabulados, gerando arquivos independentes com entrada para 

interpolação pelo método da Krigagem em ambiente do Software SURFER, versão 8 (GOLDEN 

SOFTWARE, 2002). 

 Neste trabalho o método de interpolação utilizado foi a krigagem linear (Jacob, 2002).  

 

4 – RESSULTADOS E DISCUSSÕES  

Durante o período de março 2010 a março de 2011, foram monitoradas 30 cacimbas (Figura 

5). Na porção nordeste e sudoeste da área ocorrem uma menor ocupação do solo, pelo fato de 

ocorrem cabeceiras de drenagem.    

Após o processamento dos dados de GPS foram excluídos nove pontos entre os trinta 

levantados com erros superiores a 0,03 m para garantir a confiabilidade no mapa potenciométrico, 

devido ao pequeno declive na área. 



 

 
_______________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                           10                                                                                             
 

Figura 5 – Distribuição espacial das cacimbas monitoradas na região do bairro Pedra 90.  

(Adaptado de Google Earth. 2009) 

 

4.1 - Variação na elevação da superfície do terreno 

A Figura 6 apresenta as curvas de níveis eqüidistantes de 1 metro. Nota-se, que a maior 

elevação é de 212 metros na porção sudoeste da área, enquanto que, a menor atitude registrada é de 

197 metros na porção leste da área.  

Verifica-se que há uma inclinação no relevo de direção suldoeste para nordeste. O relevo é 

classificado como do tipo Rampa Pediplanizado (Castro Júnior et al., 2007).  Está área envolve uma 

das cabeceiras do rio Arica-açu. 

As linhas concêntricas apresentadas no mapa são decorrentes da ausência de dados ou até 

mesmo ao fato da interpolação, não ocorrem na área relevos do tipo morro. 
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Figura 6 – Mapa de curva de nível, região do bairro Pedra 90. 

 

4.2 - Perfil do solo e variação do nível estático 
 

Junto com as medições do nível estático, durante o período de estiagem, foram efetuadas as 

descrições dos perfis do solo do interior das cacimbas, quando não apresentavam algum tipo de 

revestimento. Baseado na classificação proposta por (EMBRAPA, 2006), o solo em parte da área é 

do tipo Plintossolo Pétrico constituído de concreções lateríticas com ou sem cimentação, recoberto 

ou não por um solo arenoso (Figura 7b).  Nas cacimbas localizadas na porção nordeste e leste da 

área predominam Plintossolo Argilúvico, que consiste em solo arenoso com horizonte e plintico 

conforme observado na Figura 7a.   
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                                         (a)                                                   (b) 
Figura 7 – Perfil dos solos do tipo (a) Plintossolo Argilúvico e (b) Plintossolo 

Pétrico, exposto nas cacimbas. 
 

 

Os dados de nível estático foram medidas nas cacimbas em julho 2010 (seca) e repetidas em 

março de 2011 (chuva). A variação do nível estático é apresentada na Figura 8 e nota-se que nas 25 

cacimbas em julho 2010 o nível estático apresentou profundidade entre 1,0 m e 2,9 m. O nível 

estático medido em março de 2011, período final das chuvas, em 23 poços estudados, foram 

observados valores do nível estático entre 0,4 m e 2,6 m. 

Esta variação observada nos dois períodos, seco e chuvoso, está relacionada à variação 

pedológica conforme mostram os perfis de solo da Figura 8, visto que estes meios têm capacidades 

diferentes de armazenar e transmitir água. O Plintosolo Pétrico armazena e transmite menos 

quantidade de água que o Plintossolo Argilúvico que possui maior quantidade de material arenoso 

em sua composição. Considerando que a espessura penetrada pelo poço na zona saturada tem 

influência direta na sua lâmina d’água, então este fator deve ter grande influência também na 

variação da lâmina d’água destes poços no período seco.  

 O nível estático para julho 2010 apresenta um valor médio de 2,20 m e em março de 2011 

de 1,19 m. Está elevação está relacionada às precipitações acumuladas no período e a facilidade do 

solo conduzir a água até o aqüífero freático. Outro fator que pode ter contribuído para esta variação 

neste período é a redução da capacidade de infiltração devido à diversidade dos tipos de uso e 

ocupação da área de estudo. 

 



 

 
_______________________________________________________________________________________ 
XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                           13                                                                                             
 

Variação no nível estático (NE) para julho de 2010 e março de 2011
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Figura 8 - Dados de nível estático do aqüífero freático no bairro Pedra 90. 

 

Essa variação sazonal do nível estático, aproximando a água subterrânea da superfície torna 

a exploração por cacimbas uma alternativa viável economicamente. Entretanto, esse tipo de 

exploração, apresenta sérias restrições de uso, devido aos riscos que impõem à saúde humana e ao 

manancial subterrâneo, uma vez que são construídos e utilizados sem critérios técnico-sanitários 

adequados conforme é observado na Figura 9. A abertura de cacimbas ocorreu devido à deficiência 

no abastecimento público de água. Da mesma forma abrem-se fossas pela ausência de rede coletora 

de esgotos. 

 
                                        (a)                                                                  (b) 

Figura 9 – (a) Vista externa da cacimba nº 20, demonstrando forma inadequada de tamponamento; 
(b) vista interna mostrando um revestimento apenas sobre a superfície do terreno e exposição do 
perfil do solo com nível estático próximo a superfície do terreno. 
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Segundo Migliorini & Apoitia (2009), após avaliar 12 poços tubulares profundos na região 

de Cuiabá e Várzea Grande verificaram que as concentrações de coliformes total e fecal nas águas 

se devem aos problemas de saneamento básico da região (grande quantidade de fossas sépticas, 

sumidouros e córregos contaminados). Estas informações são preocupantes, visto que estes autores 

avaliaram o aquífero fraturado profundo, enquanto que neste trabalho dedica-se ao aquífero freático.  

Nesse contexto, a região do bairro Pedra 90, apresenta um cenário de maior risco, pois o elevado  

numero de fossas negras, aliado a um nível estático próximo a superfície do terreno, reduz o tempo 

de trânsito dos contaminantes gerados pelas fossas, já que, o risco à alteração da qualidade natural 

das águas subterrâneas é uma função apenas das características intrínsecas do aqüífero, mas também 

pela existência de atividades poluidoras.  

 

4.3 - Direção do fluxo da água subterrânea  
 

Os dados obtidos de observação do nível estático para os períodos analisados permitiram a 

elaboração de mapas potenciométricos, para os períodos de seca e de chuva.  

Custódio e Lammas (2000), Fetter (2000) e Rebouças (2006) definem um mapa 

potenciométrico como um mapa que apresenta linhas de contorno da superfície, onde as linhas de 

fluxo são perpendiculares às tangentes das equipotenciais. 

O mapa potenciométrico do aquífero freático da região do bairro Pedra 90 (Figura 10), revela 

um padrão de fluxo de baixo potenciométrico na região nordeste da área, em direção às cabeceiras 

de drenagem. Já, na porção sul da área ocorre outra região de baixo potenciométrico que coincide 

com outra cabeceira de drenagem encaixada em um vale de menor dimensão, se comparada à outra 

cabeceira na porção nordeste da área. 

É importante salientar que em ambos os períodos estudados os dados obtidos, apresentaram 

similaridade na direção preferencial do fluxo da água subterrânea, embora os valores das 

equipotenciais tenham apresentado uma variação de 194,81 a 209,91 metros para o período de julho 

de 2010 e de 196,36 a 213,54 metros para o período de março de 2011 (Figura 10). Esses valores 

demonstram que há uma recarga significativa do aqüífero freático. No entanto, o mapa 

potenciométrico não evidencia nenhuma região de fluxo convergente indicador dessa recarga. 

Sugerindo que a recarga se dá por infiltração direta até o aqüífero freático a partir das precipitações 

ocorridas durante a estação chuvosa.  
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Figura 10 – Mapa potenciométrico para os períodos de seca (a) e chuva (b), da região do bairro 

Pedra 90. 
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Ao analisar a variação da elevação na área e a forma de ocorrência das linhas equipotenciais 

observadas no mapa potenciométrico, foi verificado que as águas subterrâneas fluem da maior 

elevação para as áreas de menor elevação. Também, nota-se à ocorrência de um divisor de água 

localizado aproximadamente na porção centro-sul da área.  O fluxo ocorrendo na direção de maior 

topografia para a menor topografia também foi verificado em mapas potenciométricos por 

Migliorini & Apoitia (2009) para a região de Cuiabá e Várzea Grande.  

Este comportamento potenciométrico mostra que este aquífero freático tem grande 

contribuição com a manutenção destas áreas de cabeceiras de drenagem. 

 
 
5 - CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES 
 

A média de elevação do nível estático do aqüífero freático na região do bairro Pedra 90 foi de 

1,01 metros para os períodos estudados, evidenciando que ocorre infiltração direta decorrida da 

precipitação pluviométrica.  

O fato de o nível estático estar próximo a superfície do terreno é preocupante dado um número 

elevado de fossas negras existentes, colocando em risco a contaminação do aqüífero freático e a 

saúde da população local.  

O fluxo da água subterrânea ocorre em direção às regiões de menor elevação coincidindo com 

as cabeceiras de drenagens existente na porção nordeste e sul da área de estudo, configurando 

similaridade à topografia da área.  

A variação relativamente elevada no período da seca acarreta problemas de uso destas águas 

pela população visto que em torno de 40% dos poços rebaixa mais de 50% da sua lâmina de água. 

Por outro lado, neste período seco, o risco de contaminação destas águas é mínimo, visto que não 

existe recarga. Já no período chuvoso, existe uma abundância de água e o risco à contaminação é 

máximo. 

Como medidas preventivas à contaminação destas águas recomendam-se a substituição das 

fossas negras por fossas sépticas. Também se deve melhorar a estrutura técnica das cacimbas, assim 

como a construção de cercas de proteção, no sentido de não permitir a entrada de contaminantes 

pela boca ou pela parede externa da cacimba.  

Quanto ao uso destas águas, deve-se adotar rigorosamente a cloração para evitar a 

contaminação microbiológica dos seus usuários. 
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