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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 o Aquífero Guarani, 

principalmente no Estado do Rio Grande do Sul, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a 

qualidade de amostras de água subterrânea que foram previamente coletadas em quatro poços 

tubulares situados na região da Serra Gaúcha, por meio de parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos, durante o período de janeiro de 2010 a abril de 2011. As amostras de água 

subterrânea estudadas apresentaram características físicas, químicas e microbiológicas que indicam 

que os poços monitorados neste estudo provavelmente não apresentam contaminação por fontes 

antrópicas, pois os parâmetros analisados que apresentam limites superiores ao valor máximo 

permitido, a princípio, estão relacionados com as características geológicas e hidrogeológicas 

locais.  

 
 

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 Rio Grande do Sul State, 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 and microbiological analysis. The 

studied Groundwater samples showed physico-chemical and microbiological characteristics that indicate 

this tubular water wells monitored probably do not have any type of anthropic contamination once the 

analyzed parameters that have higher concentrations than the allowed may be associated with the 

geological and hydrogeological characteristics of the region.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A água subterrânea é uma fonte renovável que necessita de cuidados, principalmente no que diz 

respeito às suas áreas de afloramento ou de recarga. Segundo Silva e Araújo (2003), as águas 

subterrâneas podem ser contaminadas mediante um manejo incorreto ao destinar os efluentes 

domésticos e industriais em fossas e tanques sépticos, pela distribuição inadequada dos resíduos 

urbanos, industriais, de postos de combustíveis, e outros tipos de poluições pontuais causadas pelo 

homem. 

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 manancial subterrâneo apresenta, em geral, boa qualidade para o 

abastecimento público, irrigação e indústria. No entanto, registram-se ocorrências de águas 

salobras, assim como a contaminação de suas águas, em especial nas áreas de recarga, 

principalmente por substâncias químicas orgânicas, pesticidas, metais, nitratos, bactérias e vírus 

(Zaporozec e Miller apud Eckhardt, 2008). Frente a esse cenário e, em virtude das zonas de águas 

subterrâneas degradadas serem difíceis de detectar, as análises microbiológicas e físico-químicas 

são extremamente importantes e requeridas para a avaliação e o monitoramento da qualidade da 

água (Eckhardt, 2008). 

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

Guarani, principalmente no Estado do Rio Grande do Sul, o presente trabalho teve por objetivo 

realizar a avaliação preliminar da qualidade de amostras de água subterrânea que foram 

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

análises físicas, químicas e microbiológicas 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 
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coordenadas geográficas dos pontos de amostragem, bem como a profundidade dos mesmos 

encontram-se sumarizados na Tabela 1. 

 

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 

 

A Figura 1a-d ilustra os pontos de coleta das amostras de água subterrânea estudados. As 

bombas dos poços foram inicialmente ligadas e a água ficou corrente por cerca de 5 minutos. Em 

seguida, foi feita a coleta das amostras em frascos específicos para cada tipo de análise. 

 

  
Figura 1a: Poço tubular Vila Cristina. 

 

Figura 1b: Poço tubular Salton. 

 

  
Figura 1c. Poço tubular Aventura. 

 

Figura 1d. Poço tubular Santa Bárbara. 

As amostras utilizadas para a quantificação de espécies metálicas foram acondicionadas em 

frascos, previamente lavados com Extran alcalino 15% v/v e HNO3 50% v/v, contendo ácido nítrico 
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concentrado (5 mL de ácido para 500 mL de amostra) como preservante. Para a quantificação dos 

ânions nitrato, nitrito e fluoreto, as amostras foram acondicionadas em frascos previamente limpos 

com Extran alcalino 15% v/v e sem adição de preservante.  

Para a caracterização microbiológica, as amostras de água subterrânea foram acondicionadas 

em frascos âmbar, que foram inicialmente higienizados em autoclave, sendo posteriormente lavados 

com água corrente e deixados imersos por 2 h em uma solução sanitizante à base de hipoclorito de 

sódio. Para a realização das análises de cor, turbidez, sulfatos, sólidos totais e cloretos, as amostras 

foram acondicionadas em frascos plásticos lavados com Extran neutro 5% v/v, igualmente sem 

adição de preservante. Os parâmetros microbiológicos e físico-químicos avaliados neste trabalho 

estão sumarizados, respectivamente, nas Tabelas 2 e 3, juntamente com a metodologia de análise 

adotada. 

 

Tabela 2 - Parâmetros microbiológicos analisados nas amostras de água subterrânea. 

Parâmetro Metodologia 

Bactérias heterotróficas Contagem de placas 

Escherichia coli Tubos múltiplos 

Coliformes totais Tubos múltiplos 

 

Tabela 3 - Parâmetros físico-químicos analisados nas amostras de água subterrânea. 

Parâmetro  Metodologia  

Cloretos  Titulometria com AgNO3 

Condutividade elétrica  in situ, em um condutivímetro DIGIMED DM-3P  

Cor aparente  Comparação visual 

Espécies metálicas  Espectrometria de absorção atômica com chama 

Fluoreto  Método 4500 D 

Nitrato  Fenoldissulfônico 

Nitrito  Colorimétrico 

Oxigênio dissolvido  in situ, em um medidor de oxigênio dissolvido LUTRON DO-5519  

pH  in situ, em um pHmetro DIGIMED DM-2P  

Sólidos totais  Gravimetria, a 103-105°C  

Sulfatos  Turbidimetria 

Temperatura  in situ  

Turbidez  Nefelometria 

 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos foram comparados aos valores máximos permitidos (VMP) 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 396/2008 para águas subterrâneas destinadas ao consumo 

humano, com exceção dos parâmetros bactérias heterotróficas, cor aparente e turbidez, que foram 

comparados com os valores máximos estabelecidos pela Portaria 518 do Ministério da Saúde. 
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As Tabelas de 4 a 7 apresentam a amplitude de variação e a mediana dos resultados obtidos 

para os parâmetros monitorados durante as seis campanhas realizadas e o VMP para cada 

parâmetro, para os quatro poços monitorados. 

 

Tabela 4 - Amplitude de variação e mediana dos resultados obtidos para os parâmetros físico-

químicos e microbiológicos analisados durante as seis campanhas realizadas para o poço 1. 

Parâmetro Unidade VMP 

Amplitude 

 de Variação Mediana 

Mínimo Máximo 

Alumínio mg L
-1 

0,2 <0,10 0,40 0,13 

Bactérias heterotróficas UFC mL
-1 

500 <1,0 4,0 2,5 

Bário mg L
-1

 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 

Cloreto mg L
-1

 250 0,25 8,37 2,75 

Cobre mg L
-1

 2 <0,01 0,01 0,01 

Coliformes totais NMP Ausente/100mL 0 >8 0 

Condutividade µS cm
-1 

- 223 245 226 

Cor aparente µH 15 <5 10 7,5 

Escherichia coli NMP Ausente/100mL 0 0 0 

Ferro mg L
-1

 0,3 0,03 0,23 0,08 

Fluoreto mg L
-1

 1,5 <0,003 0,77 0,56 

Manganês mg L
-1

 0,1 <0,01 0,02 0,01 

Nitrato mg L
-1

 10 <0,01 3,63 2,64 

Nitrito mg L
-1

 1 <0,01 <0,01 <0,01 

Oxigênio dissolvido mg L
-1

 - 6,2 9,3 8,9 

pH - - 6,30 8,43 7,09 

Prata mg L
-1

 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

Sódio mg L
-1

 200 4,96 29,06 15,83 

Sólidos totais dissolvidos mg L
-1

 1000 131 207 177 

Sulfato mg L
-1

 250 <1,0 5,0 4,6 

Temperatura água °C - 19,3 21,0 21,0 

Turbidez  NTU 5 0,10 2,1 0,39 

Zinco mg L
-1

 50 0,01 0,06 0,03 

  

Observa-se que no geral, para o poço 1, cuja água é utilizada para abastecimento humano, os 

valores mínimos, máximos e a mediana obtidos para os parâmetros apresentam-se abaixo do padrão 

utilizado para comparação, com exceção do metal alumínio que tem um valor máximo de                           

0,4 mg L
-1

 que excede o limite de  0,2 mg L
-1

. Tem-se ainda, para coliformes totais, uma ocorrência 

de um valor superior à ausência (>8 NMP/100 mL). 

 

 

 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  6 

Tabela 5 - Amplitude de variação e mediana dos resultados obtidos para os parâmetros físico-

químicos e microbiológicos analisados durante as seis campanhas realizadas para o poço 2. 

Parâmetro Unidade VMP 

Amplitude 

 de Variação Mediana 

Mínimo Máximo 

Alumínio mg · L
-1 

0,2 0,23 8,78 0,52 

Bactérias Heterotróficas UFC · mL
-1 

500 <1,0 3,5 3,3 

Bário mg · L
-1

 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 

Cloreto mg · L
-1

 250 7,1 27,2 8,6 

Cobre mg · L
-1

 2 <0,01 0,033 0,033 

Coliformes Totais NMP Ausente/100ml 0 0 0 

Condutividade µS · cm
-1 

- 267 409 402 

Cor Aparente µH 15 <5 15 10 

Escherichia coli NMP Ausente/100ml 0 0 0 

Ferro mg · L
-1

 0,3 <0,04 8,5 0,26 

Fluoreto mg · L
-1

 1,5 0,075 1,72 0,96 

Manganês mg · L
-1

 0,1 <0,01 0,12 0,015 

Nitrato mg · L
-1

 10 <0,01 1,26 0,69 

Nitrito mg · L
-1

 1 <0,01 <0,01 <0,01 

Oxigênio Dissolvido mg · L
-1

 - 4,6 7,0 5,5 

pH - - 9,00 9,59 9,29 

Prata mg · L
-1

 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

Sódio mg · L
-1

 200 80,96 164,18 110,61 

Sólidos Totais mg · L
-1

 1000 256 323 288 

Sulfato mg · L
-1

 250 54 99 82 

Temperatura água °C - 32,0 39,0 34,8 

Turbidez  NTU 5 0,10 37,0 2,15 

Zinco mg · L
-1

 50 0,013 1,76 0,05 

 

Para o poço 2, cuja água é destinada para uso industrial, observam-se valores superiores ao 

VMP para o valor máximo da amplitude de variação dos  parâmetros ferro, fluoreto, manganês e cor 

aparente. No entanto, as medianas destes parâmetros têm valores inferiores ao VMP. Em 

contrapartida, os teores de alumínio excedem o VMP até mesmo para o valor mínimo obtido.  

Os poços 3 e 4, por estarem localizados próximos um do outro, apresentam características 

similares, com praticamente os mesmos parâmetros excedendo os VMP. Ambos apresentam a 

ocorrência de teores elevados de alumínio, fluoreto e sódio, principalmente no máximo valor 

observado, mas em alguns casos também na mediana. Além deste, há a ocorrência de valores 

superiores à ausência de coliformes totais em ambos os poços. Observa-se ainda, no poço 4, que o 

valor máximo obtido para o sulfato, apresenta-se um pouco acima do VMP.  
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A água advinda dos poços 3 e 4 apresenta alguns parâmetros que excedem o VMP para águas 

subterrâneas destinadas ao consumo humano no entanto, vale ressaltar, que estas tem seu uso 

hidrotermal em balneário, não sendo utilizadas portanto, para consumo humano. 

 

Tabela 6 - Amplitude de variação e mediana dos resultados obtidos para os parâmetros físico-

químicos e microbiológicos analisados durante as seis campanhas realizadas para o Poço 3. 

Parâmetro Unidade VMP 

Amplitude 

 de Variação Mediana 

Mínimo Máximo 

Alumínio mg · L
-1 

0,2 <0,10 0,33 0,12 

Bactérias Heterotróficas UFC · mL
-1 

500 <1 1 1 

Bário mg · L
-1

 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 

Cloreto mg · L
-1

 250 24,7 28,7 27,1 

Cobre mg · L
-1

 2 <0,01 <0,01 <0,01 

Coliformes Totais NMP Ausente/100ml 0 1,1 0 

Condutividade µS · cm
-1 

- 720 801 754 

Cor Aparente µH 15 <5 10 7,5 

Escherichia coli NMP Ausente/100ml 0 0 0 

Ferro mg · L
-1

 0,3 <0,04 0,06 0,033 

Fluoreto mg · L
-1

 1,5 0,61 3,92 3,00 

Manganês mg · L
-1

 0,1 <0,01 0,01 0,01 

Nitrato mg · L
-1

 10 <0,01 0,14 0,14 

Nitrito mg · L
-1

 1 <0,01 <0,01 <0,01 

Oxigênio Dissolvido mg · L
-1

 - 2,6 6,2 4,8 

pH - - 9,17 9,58 9,45 

Prata mg · L
-1

 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

Sódio mg · L
-1

 200 122,3 291,64 154,97 

Sólidos Totais mg · L
-1

 1000 454 498 482 

Sulfato mg · L
-1

 250 195 234 221,5 

Temperatura água °C - 40,0 41,5 41,0 

Temperatura ar NTU - 17 34 24 

Turbidez  mg · L
-1

 5 0,02 2,90 0,83 

Zinco mg/L 50 <0,01 0,07 0,046 

 

As concentrações elevadas encontradas para os metais alumínio, ferro e manganês parecem 

estar associadas à lixiviação de rochas basálticas presentes na região, e que compõe o estrato 

confinante, uma vez que não se detectou, até o momento, fontes de contaminação nestes locais. 

De acordo com Silvério et al. (2008), concentrações elevadas para o ânion fluoreto, observada 

nos poços 2, 3 e 4, são normalmente encontradas em águas subterrâneas advindas de zonas de 

confinamento profundo, com elevadas concentrações também de sódio, alcalinidade, sulfatos e 

cloretos, o que pode justificar tais concentrações, observadas nos poços com maior profundidade. 
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Tabela 7 - Amplitude de variação e mediana dos resultados obtidos para os parâmetros físico-

químicos e microbiológicos analisados durante as seis campanhas realizadas para o poço 4. 

Parâmetro Unidade VMP 

Amplitude 

 de Variação Mediana 

Mínimo Máximo 

Alumínio mg · L
-1 

0,2 <0,1 0,34 0,22 

Bactérias Heterotróficas UFC · mL
-1 

500 <1 1 1 

Bário mg · L
-1

 0,7 <0,1 <0,1 <0,1 

Cloreto mg · L
-1

 250 27,0 28,7 27,7 

Cobre mg · L
-1

 2 <0,01 0,01 0,01 

Coliformes Totais NMP Ausente/100ml 0 >8 0 

Condutividade µS · cm
-1 

- 728 794 738 

Cor Aparente µH 15 <5 10 5 

Escherichia coli NMP Ausente/100ml 0 0 0 

Ferro mg · L
-1

 0,3 <0,04 0,087 0,04 

Fluoreto mg · L
-1

 1,5 1,23 3,66 2,99 

Manganês mg · L
-1

 0,1 <0,01 0,01 0,01 

Nitrato mg · L
-1

 10 <0,01 0,36 0,26 

Nitrito mg · L
-1

 1 <0,01 0,01 <0,01 

Oxigênio Dissolvido mg · L
-1

 - 3,2 5,9 4,8 

pH - - 7,30 9,52 9,37 

Prata mg · L
-1

 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

Sódio mg · L
-1

 200 126 206,96 149,69 

Sólidos Totais mg · L
-1

 1000 446 490 467 

Sulfato mg · L
-1

 250 191 251 220 

Temperatura água °C - 39,0 42,0 40,0 

Temperatura ar NTU - 16 34 22 

Turbidez  mg · L
-1

 5 0,02 3,0 1,7 

Zinco mg/L 50 <0,01 0,097 0,039 

 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

As amostras de água subterrânea do Aquífero Guarani coletadas na Serra Gaúcha 

apresentaram características físicas, químicas e microbiológicas que indicam que os poços 

monitorados neste estudo provavelmente não apresentam contaminação por fontes antrópicas até o 

presente momento, pois os parâmetros analisados que apresentam limites superiores ao VMP, a 

princípio, estão relacionados com as características geológicas e hidrogeológicas locais.  
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