
Município de Vacaria 

 Localizado no Estado do Rio Grande do Sul, pertencente 

ao COREDE Campos de Cima da Serra; 

 Economia  essencialmente baseada em atividades 

agrícolas; 

 Grande número de poços tubulares cadastrados junto a 

Vigilância Sanitária, localizados especialmente na região 

rural do município; 

 Atendido pelas águas do Sistema Aquífero Guarani, 

Águas subterrâneas utilizadas principalmente para 

consumo humano. 

 

 

 

Contaminação da água 

subterrânea 

 Ocorre principalmente devido a 

problemas de construção e 

operação dos poços, assim como 

a proximidade destes junto a 

atividades, como práticas 

agrícolas, ou  a zonas de recargas 

dos aquíferos, 

 A principal forma de recarga 

dos aquíferos é por meio da 

infiltração de águas pluviais, 

podendo  o arraste de poluentes.  

Qualidade da água para 

consumo 

É fundamental a avaliação da 

vulnerabilidade e da qualidade das 

águas subterrâneas, devido estas 

serem utilizadas especialmente 

para consumo humano. 
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INTRODUÇÃO 

METODOLOGIA 

OBJETIVO 

Avaliar a qualidade das águas subterrâneas do município de Vacaria, no Estado do Rio Grande 

do Sul, através da classificação hidroquímica e analise de potabilidade por meio da comparação 

de parâmetros, com os padrões estipulados pela Portaria n° 2914, de 12 de Dezembro de 2011, 

do Ministério da Saúde.  

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas. 
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Figura 1: Localização da região de estudo. 

 

Parâmetro Valor máximo permitido 

Alumínio Total  0,2 mg/L 

Coliformes  Ausência em 100 mL 

Cor aparente  15 uH 

Dureza Total  500 mg/L 

Ferro Total  0,3 mg/L 

Nitrato  10 mg/L 

Sólidos Dissolvidos Totais  1000 mg/L 

Turbidez  5 uT 

Amostragens em sete poços 

tubulares 

Análise hidroquímica  

Diagramas de Piper e Stiff 

Potabilidade 

 Portaria n° 2914  

 Ministério da Saúde 

Parâmetro 

Bicarbonato Magnésio 

Cálcio Potássio 

Carbonato Sódio 

Cloreto Sulfato 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS 

Através das análises realizadas observou-se que as águas subterrâneas da região de Vacaria, são 

principalmente influenciadas pelas características dos solos,  mas também apresentam problemas de 

qualidade relacionados a contaminação por atividades humanas.  

Para uma avaliação mais completa a cerca da qualidade das águas subterrâneas para consumo 

humano, é necessário que um maior número de parâmetros sejam analisados   

Diagrama de Piper 

Amostras classificadas como Bicarbonatadas 

Cálcicas ou Bicarbonatadas Mistas. Os resultados 

podem ser relacionados principalmente com a 

composição com a química das rochas que 

formam o sistema, onde os silicatos presentes nas 

diferentes rochas vulcânicas são as principais 

fontes dos elementos cálcio, magnésio e sódio.  

Diagrama de Stiff 

Formas geométricas apresentadas 

pelas amostras foram semelhantes. 

Geralmente as águas pertencentes ao 

Sistema Aquífero Serra Geral, 

apresentam concentrações variáveis 

para cálcio, magnésio e sódio, e baixas 

concentrações de cloretos e sulfatos. 

Estes resultados também podem ser 

relacionados com maiores graus de 

dissolução da calcita devido a maiores 

tempos de armazenamento no aquífero.   

Parâmetro 
Poços 

P1 P2 P4 

Alumínio 

Total (mg/L) 
0,002 0,243 1,038 

Coliformes 

(mg/L) 

>8/ 

100mL 

>8/ 

100mL 

>8/ 

100mL 

Cor Aparente 

(uC) 
5 10 25 

Ferro Total 

(mg/L) 
* 0,170 0,716 

Tabela 3: Resultados das amostras dos poços 

em desconformidade com a Portaria n°2914 

Potabilidade das águas 

As amostras de P1, P2 e P4, apresentaram 

resultados em desconformidade com os limites 

estipulados pela Portaria n° 2914, para os 

parâmetros alumínio total, coliformes totais, cor 

aparente e ferro total. É possível observar que estes 

encontram-se próximos uns dos outros.  

 O resultado de coliformes evidencia a 

vulnerabilidade dos poços a contaminações 

bacteriológicas, podendo ter relação, com a 

ausência de medidas sanitárias de vedação e 

proteção dos poços, com falta de saneamento e com 

proximidade com as atividades agrícolas devido a 

uso de fertilizantes e pesticidas orgânicos.  

Alterações nos parâmetros de ferro, alumínio e cor aparente podem ser diretamente relacionadas às 

composições químicas dos solos, devido a presença de óxidos de ferro  e a  decomposição de rochas 

vulcânicas que possuem minerais ferro-magnesianos presentes nos solos da região.  

Na amostra P4, o parâmetro turbidez ficou próximo ao limite, podendo ter influenciado no resultado 

de cor aparente.  
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Figura 3: Diagrama de Piper 

Figura 4: Diagrama de Sttif 

- Valores acima da padrão permitido 

* Valor abaixo do limite de quantificação  

Figura 2: Distribuição espacial dos poços 

 

Tabela 2: Limites estipulados pela Portaria n° 2914 

Tabela 1: Parâmetros utilizados para 

realização das análises hidroquímicas 
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