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ESTUDO E AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DAS FONTES DO PARQUE 
NACIONAL DE BRASÍLIA 

 
 

RESUMO 
 

 O trabalho tem como objetivo principal estudar a origem da contaminação das águas 

das fontes que alimentam a Piscina Velha do Parque Nacional de Brasília, visando 

identificar, principalmente, as possíveis causas da contaminação da fonte 1, utilizada para 

consumo humano pelos freqüentadores do Parque. 

Como objetivo secundário, foi realizado o acompanhamento e avaliação da qualidade 

da água subterrânea junto à nascente do Córrego do Acampamento como forma de detectar 

uma possível contaminação da mesma provocada pelo aterro do Jockey Club e, também, 

verificar a possibilidade da contaminação do Córrego do Acampamento estar atingindo a 

fonte1 da Piscina Velha.  

 Para realização dos estudos, foram abertos poços de monitoramento que permitiram, 

também, uma melhor avaliação do perfil geológico do local. Foram coletadas amostras de 

água nas fontes, nos poços e nos cursos de água da área próxima das fontes e instalado 

um pluviômetro na área do Parque para o acompanhamento dos índices pluviométricos.  

 Os estudos realizados indicam que a principal fonte de contaminação das águas da 

fonte é a infiltração das águas de escoamento superficial, que carreia os contaminantes para 

o aqüífero. Devido à pouca profundidade do aqüífero próximo à fonte, às características 

geológicas e à estrutura do solo, o aqüífero está pouco protegido e a ocorrência de eventos 

de contaminação das águas da fonte, em geral, é observada após  eventos de precipitação. 

Este estudo e o monitoramento semanal realizado pelo IBAMA não recomendam o consumo 

humano dessa água sem desinfecção, porém não há restrições quanto à balneabilidade nas 

piscinas.  
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STUDY AND ASSESSMENT OF THE CONTAMINATION  OF  PARQUE 
NACIONAL DE BRASÍLIA SPRINGS 

 
 

ABSTRACT 
 
 The main objective of this work is to study the sources of contamination of the water 

springs that feed the old pool in the Parque Nacional de Brasília (PNB), aiming to identify the 

possible causes of contamination of the spring 1, used as drinking water by the public.  

 As a secondary objective the water quality of the phreatic aquifer at the Acampamento 

stream nascent was monitored in an attempt to detect a possible contamination coming from 

the Jockey Club Municipal waste dump, and to verify the possibility that the contamination of 

the Acampamento stream could be reaching the spring. 

 To carry out the studies, monitoring wells were bored and they allowed a better 

assessment of the local geologic structure. Water samples were collected from the springs, 

wells and streams in the nearby area and a raingage was installed in the PNB.  

The studies indicated that the main source of contamination of the spring waters is 

the  infiltration of surface runoff, that carries the contaminants into the aquifer. Due to the 

shallow depths of the aquifer near the springs, to the geologic characteristics and to the soil 

structure, the aquifer is barely protected and the occurrence of contamination events are 

observed after the occurrence of  precipitation events. 

 This study and the weekly sampling carried out by IBAMA has shown that the 

comsuption of the spring water without disinfection is not recommended, although there is no 

restriction to swimming. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 APRESENTAÇÃO 
 

As fontes ou nascentes de água  têm, cada vez mais, se constituído em alternativas 

de abastecimento de água por grande parte da população que freqüenta, particularmente, 

áreas de preservação ambiental e que acabam consumindo água no local ou fazem coletas 

para consumo próprio, normalmente em pequenos recipientes de plástico ou vidro. Além 

disso, também vem aumentando por parte da população a utilização dos córregos e 

piscinas/lagos naturais para a recreação, na prática da natação e do mergulho. Entretanto, 

apesar da água, na maioria das vezes, apresentar uma aparência cristalina favorável, nem 

sempre as condições de potabilidade para o consumo humano, assim como as condições 

de balneabilidade, recomendam a sua utilização pela população, podendo, portanto, 

aumentar os riscos para a  saúde humana. 

Freqüentemente, as distâncias mínimas de segurança entre as fontes ou nascentes de 

água, utilizadas pela população, e os sistemas de fossas sépticas ou galeria pluvial estão 

atendidas, o que pode fazer com que se aumente a possibilidade de contaminantes, 

particularmente os microrganismos, migrarem desses sistemas para o lençol freático, 

chegando até as fontes. O sistema de drenagem de águas pluviais pode, juntamente com as 

condições de acentuada declividade local, permitir um carreamento significativo de 

partículas sólidas para as imediações das nascentes. Outro condicionante importante se 

refere às ações antrópicas ocorridas na região das nascentes que, entre outras 

intervenções, alterou a espessura da camada de solo, não permitindo uma proteção 

eficiente ao aqüífero na região.  

O Parque Nacional de Brasília (PNB), uma Unidade de Conservação Ambiental, tem 

apresentado índices de contaminação por coliformes nas águas pertencentes ao Córrego do 

Acampamento, nos diferentes canais oriundos do Ribeirão Bananal, nas águas que correm 

constantemente pelos sistemas de canais artificiais e de drenagem pluvial, assim como nas 

águas das fontes que drenam para a Piscina Velha do Parque, o que, eventualmente, pode 

trazer conseqüências para os freqüentadores dessa área de lazer no Distrito Federal, se 

consumida diretamente. A divulgação da contaminação observada nas fontes junto à Piscina 

Velha repercutiu, intensamente, na mídia local, assim como em outros Estados. Isso acabou 

motivando a interdição das fontes ao público por um período de tempo. Além disso, surgiram 

especulações a respeito das possíveis causas da contaminação, dentre as quais se 

destacaram: os efluentes dos esgotos das instalações dos banheiros mais próximos das 

fontes e a contaminação possivelmente provocada pela infiltração das águas do Córrego do 

Acampamento. A proposta de trabalho para se estudar as prováveis fontes de contaminação 
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iniciou-se por meio de contatos com representantes do IBAMA e da Administração do 

Parque, no sentido de se realizar um estudo para identificação das possíveis origens da 

contaminação, em paralelo ao acompanhamento sistemático semanal da qualidade das 

águas das fontes e piscinas realizado pela Companhia de Saneamento de Brasília (CAESB). 

As fontes de água que alimentam a Piscina Velha apresentaram, em análises 

realizadas pela CAESB, desde setembro de 1999, índices de contaminação por coliformes 

(totais e fecais) que alertaram as autoridades para possíveis conseqüências com relação ao 

uso para consumo humano. Muitos freqüentadores do Parque bebem e coletam a água da 

fonte principal para beber. Por isso, se tornou muito importante o estudo das causas dessa 

contaminação. 

A área da nascente do córrego do Acampamento apresenta especial interesse devido 

à presença do aterro de resíduos sólidos do Jockey Club nas proximidades da mesma. O 

aterro de  resíduos sólidos pode comprometer a qualidade da água do córrego, devido à 

infiltração de contaminantes através do solo. Para melhor conhecimento do destino dos 

contaminantes na região, é necessário aprofundar o conhecimento a respeito do 

deslocamento da água subterrânea e dos possíveis contaminantes desde o Aterro até a 

nascente do córrego. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

O objetivo principal do trabalho está voltado para o estudo da origem da contaminação 

das águas das fontes que alimentam a Piscina Velha do Parque Nacional de Brasília, 

também conhecida como "Água Mineral", visando identificar, principalmente, as possíveis 

causas da contaminação da fonte 1 (principal). 

Como objetivos secundários, pretende-se realizar o acompanhamento e avaliação da 

qualidade da água subterrânea junto à nascente do Córrego do Acampamento como forma 

de detectar uma possível contaminação da mesma provocada pelo aterro do Jockey Club e, 

também, verificar se a contaminação do Córrego do Acampamento está atingindo a fonte 1 

da Piscina Velha do Parque Nacional.  

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação foi dividida em 6 capítulos sintetizados do seguinte modo: 

Capítulo 1 (Introdução): o presente capítulo procura abordar de um maneira geral 

toda a dissertação, descrevendo, resumidamente, as áreas de estudo e os objetivos a 

atingir. 
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Capítulo 2 (Fundamentação Teórica): apresenta a literatura relacionada com a 

contaminação de água subterrânea, principais aspectos legais, características dos sistemas 

sépticos, qualidade da água superficial e subterrânea e os principais estudos já realizados 

no Parque Nacional relacionados com o tema.  

Capítulo 3 (Características das Áreas de Estudo): procura descrever as 2 (duas) 

áreas de estudo de forma abrangente, procurando enfocar, principalmente, os aspectos 

fisiográficos. 

Capítulo 4 (Metodologia): mostra os ensaios de infiltração realizados na região das 

fontes, o monitoramento da zona saturada e das águas superficiais, as análises realizadas 

nas águas coletadas e demais procedimentos de campo relacionados com os estudos. 

Capítulo 5 (Análise e Interpretação dos Resultados): apresenta os resultados 

alcançados com as análises das amostras e demais informações obtidas e uma breve 

discussão e interpretação dos mesmos. 

Capítulo 6 (Conclusões e Sugestões): sintetiza as conclusões obtidas durante o 

estudo e apresenta algumas sugestões para pesquisas futuras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E DO SUBSOLO CONTAMINADO 

 

Em um estudo de contaminação de águas subterrâneas, a caracterização da área e 

do subsolo contaminado são fundamentais para a elaboração de um plano de investigação 

detalhado.  

LaGrega et al. (1994) recomendam que o programa de investigações de uma área 

contaminada seja concebido seguindo-se três fases, a saber: 

Na primeira fase, ou fase inicial, é necessário identificar o problema e definir o escopo 

da investigação. Para isso, se faz necessário coletar e avaliar todas as informações já 

existentes a respeito da área e do subsolo, tais como: cartas e mapas da região, fotografias 

aéreas ou imagens de satélites, trabalhos científicos ou laudos de análises realizadas, 

instalações ou atividades existentes ou que existiram no passado, dados colhidos em 

entrevistas com pessoal da região com o objetivo de se conhecer os fatos e os 

acontecimentos do passado possivelmente relacionados com a contaminação.  

Na segunda fase, iniciam-se os trabalhos de campo com a coleta e análise das 

amostras. Nessa fase, complementam-se as informações obtidas na primeira fase. É  

necessário analisar o fluxo de água subterrânea na região a partir das áreas de recarga e 

caracterizar o fluxo de contaminantes no subsolo. Assim sendo, procura-se definir os 

caminhos percorridos pela contaminação, permitindo o levantamento das primeiras 

alternativas para recuperar a área contaminada. 

A terceira fase é caracterizada pelo detalhamento completo da área contaminada. 

Normalmente, outras análises podem ser necessárias para atender as necessidades das 

ações de recuperação. Evidentemente, para se obter um conhecimento completo sobre a 

contaminação, haveria necessidade de um número muito grande de poços de 

monitoramento, amostras de solo, amostras das águas superficiais e subterrâneas, com 

inúmeras análises químicas, físicas e biológicas. Entretanto, definir todas as condições se 

torna contraproducente, face ao tempo disponível para se tomar as ações de recuperação e 

os custos envolvidos. Portanto, há necessidade de se produzir as informações necessárias 

e suficientes, procurando reduzir o tempo e os custos.  

 

2.2 O FLUXO DE ÁGUA NOS MEIOS POROSOS 
 

2.2.1 A distribuição da água no solo 
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A água proveniente da precipitação, escoamento superficial ou de outras origens, na 

superfície terrestre, pode infiltrar-se, percorrendo, inicialmente, a zona não saturada 

(vadosa) e, posteriormente, a zona saturada. Portanto, toda a água encontrada abaixo da 

superfície do solo poderá se distribuir na zona não saturada, onde os poros ou espaços 

vazios estão preenchidos por ar e água, e na zona saturada, em que os espaços estão 

completamente preenchidos com água. 

 

 
 
Figura 2.1 - Representação esquemática da distribuição vertical da água no solo e 
subsolo (modificado - Bear e Verruijt, 1987). 
 
 

A zona saturada  fica situada abaixo da superfície freática e nela todos os vazios 

existentes no solo estão preenchidos por água. A superfície freática é definida como lugar 

geométrico dos pontos em que a água se encontra submetida à pressão atmosférica. 

A zona não saturada situa-se entre a superfície do terreno e a superfície freática, 

estando seus poros parcialmente preenchidos por água. Segundo Feitosa e Manoel Filho 

(1997), essa zona está dividida em três partes (Figura 2.1): 

- Zona capilar: que se estende da superfície freática até o limite de ascensão capilar 

da água. A espessura dessa zona depende da distribuição e tamanho dos poros e da 

homogeneidade do solo. Como a umidade decresce de baixo para cima, na parte inferior, 

próximo da superfície freática, os poros encontram-se praticamente saturados. Nas partes 

mais superiores, somente os poros menores estão preenchidos com água, de modo que o 

limite superior desta zona tem uma forma irregular. 

?? Zona intermediária: compreendida entre o limite de ascensão capilar da água e o 

limite de alcance das raízes das plantas. A umidade existente nessa zona origina-se de 

água capilar isolada, fora do alcance das raízes, e da água de retenção por forças não 

capilares. 

- Zona de água do solo ou zona de evapotranspiração, situada entre os extremos 

radiculares da vegetação e da superfície do terreno. A sua espessura, portanto, pode variar 
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de poucos centímetros, na ausência de cobertura vegetal, até vários metros, em regiões de 

vegetação abundante. Nesse domínio, as plantas utilizam, para as suas funções de 

transpiração e nutrição, água capilar isolada ou suspensa. 

 

As dimensões dessas zonas no solo são variáveis e dependem das condições 

relacionadas às características do próprio solo, da superfície de escoamento, das condições 

climáticas, dentre outras. 

A água contida na zona saturada é a que alimenta os poços profundos e rasos 

(cisternas), assim como a maior parte das fontes de água. Essa zona é constantemente 

recarregada pela água que percola pela zona não saturada oriunda da superfície do solo. 

Nesse processo de recarga, a água pode transportar os contaminantes que encontrar pelo 

caminho, a partir da superfície do terreno, por meio do processo de escoamento superficial, 

ou mesmo carrear os já localizados no subsolo durante a percolação.  

Aqüífero é a designação dada para as rochas ou sedimentos não consolidados que são 

capazes de conter água o suficiente para atender aos poços ou às fontes, podendo ser 

aqüíferos confinados ou não confinados (freáticos) (US EPA 1985). A utilização dos 

aqüíferos como fontes de abastecimento requer que a água possa ser armazenada e 

movimentada no seu interior, o que depende, principalmente, da porosidade e 

permeabilidade do meio poroso. 

Os fatores que controlam o movimento da água subterrânea dentro do aqüífero foram, 

inicialmente, estudados pelo engenheiro francês Henry Darcy em 1856. A equação (2.1) 

expressa a Lei de Darcy (US EPA 1985).  

 

       KAQ ? ?
?
?

?
?
?

?
?

L
H

                               (2.1) 

 

Onde, Q  (m3/s) representa a vazão de água que passa pela seção de área A  (m2) 

perpendicular às linhas de fluxo; K  (m/s) a condutividade hidráulica que depende do meio 

poroso e do líquido e H?  (m) a diferença da carga hidráulica entre dois pontos de uma 

coluna de solo de comprimento L?  por onde passam as linhas de fluxo. A fração LH ??  é 

conhecida como gradiente hidráulico entre os pontos. A equação 2.1 pode ser também 

escrita na forma diferencial (2.2): 
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?
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?
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q                                                              (2.2) 
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Onde q  (m. s-1) representa a vazão específica (vazão por unidade de área), também 

conhecida como velocidade de Darcy. A carga hidráulica H é igual à soma de dois 

componentes, a carga de pressão e a carga de elevação. 

A lei de Darcy, representada pelas equações 2.1 e 2.2, é, normalmente, aplicada nos 

solos saturados homogêneos e isotrópicos. 

 

2.2.2 O fluxo de água na zona não saturada 
 

A presença do ar nos espaços porosos modifica o comportamento da água no seu 

deslocamento pelo meio. A variação da proporção entre as quantidades de ar e água dentro 

dos poros acaba causando, também, uma variação das propriedades hidráulicas do meio 

poroso (Fetter,1992). A zona não saturada, segundo Monteiro (1997), é aquela onde se 

desenvolvem os principais processos de percolação de efluentes de fossas sépticas, além 

de determinar a capacidade em absorver os efluentes em sistemas de percolação 

subsuperficiais.  

A água subterrânea se movimenta de áreas de alto potencial (carga) para áreas de 

baixo potencial. Sob condições de solo não saturado, o movimento da água no meio ocorre 

devido à existência, principalmente, do potencial gravitacional e matricial. Esse potencial ou 

carga total de água do solo ( t? ) corresponde, portanto, à soma da carga ou potencial 

gravitacional ( g? ) com o potencial matricial ou pressão capilar ( m? ), esse função da 

umidade no solo. O fluxo não saturado obedece as leis do saturado, tendo Buckingham 

modificado a equação 2.2 de Darcy para um fluxo não saturado unidimensional, com 

representação pela equação (2.3).  

 

                                        ? ???? KQ ?
?

?
?
?

?
??

?
?

?
?
? ?

1
dZ
d

                                                              (2.3) 

 

Onde ? ??K  representa a condutividade hidráulica na zona não saturada. Esse valor 

de ? ??K  varia com a umidade do solo. Quanto maior o teor de umidade no solo maior será 

o valor da condutividade até alcançar o valor da zona saturada. 

 

2.2.3 O solo e suas propriedades físicas  

 

O solo situado na parte superior da crosta da terra é o resultado da ações de 

intemperismos sobre as rochas. Com base no seu conteúdo orgânico, os solos são 
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classificados em minerais e orgânicos. Os pântanos, brejos e banhados oferecem condições 

apropriadas para o acúmulo de depósitos orgânicos. Já os solos minerais ocupam a maior 

proporção na área total da terra (Brady, 1989).  

Fisicamente, um solo mineral é uma mistura porosa de partículas inorgânicas, 

matéria orgânica em decomposição, ar, água e seres vivos. Os fragmentos minerais de 

maior tamanho acham-se inseridos em materiais coloidais e são por eles revestidos. Onde 

predominam as partículas minerais maiores, o solo é arenoso ou cascalhento; onde há a 

predominância de coloides minerais, ele é caracterizado como argiloso. Todas as gradações 

entre esses extremos são encontradas na natureza. A matéria orgânica funciona como um 

agente aglutinador para auxiliar as partículas a se enfeixarem em agregados (Brady, 1989). 

Dentre as propriedades físicas do solo, a textura do solo (distribuição granulométrica 

das partículas do solo) está relacionada com o tamanho das partículas minerais, variando da 

menor partícula, argila (<0,002mm), passando pelo silte (de 0,002 a 0,02mm), areia (de 0,02 

a 2,0mm) e o cascalho (>2,0mm) (Brady, 1989). 

As partes mais ativas do solo são as do estado coloidal, existindo dois tipos distintos, 

orgânico e inorgânico, misturados entre si. O tipo orgânico está representado sob a forma de 

humos e o inorgânico acha-se presente sob a forma de minerais argilosos. Esses dois 

componentes se caracterizam como partículas isoladas e extremamente pequenas e 

dispõem de grandes áreas externas por unidade de peso, com a presença de cargas na 

superfície que atraem os íons e a água (Brady, 1989).   

As minúsculas partículas coloidais de argila possuem, em geral, carga negativa. Por 

conseguinte, os íons de carga positiva (H+ , Al+ , Ca+ , Mg+ ) são atraídos pelo cristal do 

colóide, ocasionando aquilo que é chamado como dupla camada iônica. Associado à 

camada de cátions que invadem as superfícies adsortivas das partículas de argila, existe 

uma grande quantidade de moléculas de água, já que os cátions são hidratados na sua 

maioria (Brady, 1989).   

Com relação às propriedades morfológicas dos solos, a porosidade é definida como 

sendo a relação entre o volume ocupado pelos poros e o volume total do solo. 

 

                                                  
T

V

V
V

n ?                                                                              ( 2.4) 

 

Onde:   n  = porosidade ; 

                        VV = volume de vazios [L 3] e  

                        TV  =  volume total do solo [L3] , ou seja, a soma dos volumes de vazios e dos 

grãos sólidos.   
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  A porosidade também pode ser calculada pela expressão abaixo (Rawls et al., 1993): 

 

                                                 ?
?
?

?
?
?
?

?
??

g

Sn
?
?

1                                                                       (2.5) 

Onde:   n  = porosidade; 

                       S? = massa específica do solo seco;  

                      g? = massa específica dos grãos do solo, normalmente situada entre 2,60 e 

2,75 g/cm3, dependendo da composição mineralógica do solo. 

 

2.2.4 Propriedades do solo relacionadas com a água 
 

Dentre as propriedades do solo relacionadas com a água, destacam-se em 

importância o conteúdo de umidade do solo, a condutividade hidráulica e a curva de 

retenção ou curva característica da água no solo. 

 

2.2.4.1 Umidade do solo 

 
A umidade do solo pode ser expressa com base na massa (umidade gravimétrica) ou 

no volume (umidade volumétrica). As equações abaixo sintetizam os conceitos. 

 

                                                      
S

A

M
M

W ?                                                                        (2.6) 

 

                                                       
T

A

V
V

??                                                                          (2.7) 

  

Onde:        W  = umidade gravimétrica; 

             AM = massa de água; 

          SM = massa de solo seco; 

           ?   = umidade volumétrica; 

           AV  = volume de água; 

           TV  = volume total.  
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2.2.4.2 Condutividade hidráulica (K) 

 

A condutividade hidráulica (K) mede a capacidade do solo ou das fraturas em 

transmitir água de uma posição para outra e o seu valor depende das propriedades do meio 

(porosidade total, distribuição granulométrica e continuidade entre os vazios) e das 

características dinâmicas do fluido (viscosidade, densidade). Ela é expressa pela velocidade 

média com que o fluido atravessa os poros da matriz sólida quando submetida a um 

gradiente hidráulico unitário. Alguns valores de condutividade podem ser observadas na 

tabela 2.1 (Smith e Wheatcraft, 1993 ). 

 

Tabela 2.1 - Valores de condutividade hidráulica para diferentes tipos litológicos 

(Smith e Wheatcraft, 1993) 

 

LITOLOGIA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA (m/dia) 

Argilas 10-7 a 10-3 

Siltes 10-4 a 10 0 

Areias finas e coesas 10-2 a 10+3 

Cascalhos 10+2 a 10+5 

Tilitos glaciais 10-8 a 10+2 

Folhelhos (matriz) 10-8 a 10-4 

Folhelhos (fraturados e intemperizados) 10-4 a 100 

Arenitos (cimentados) 10-5 a 10-2 

Arenitos (friáveis) 10-3 a 100 

Carbonatos 10-4 a 10+7 

Sal 10-10 a 10-8 

Anidrita 10-7 a 10-6 

Rochas ígneas e metamórficas não-

fraturadas 

10-9 a 10-5 

Rochas ígneas e metamórficas fraturadas 10-5 a 10-1 

Basaltos 10-6 a 10+3 

 

A Tabela 2.1 mostra que a condutividade hidráulica pode variar, significativamente, 

de uma litologia para outra. Além disso, a condutividade hidráulica pode também variar seu 

valor, para uma mesma rocha, de um lugar para outro no terreno. 

No caso em que a condutividade hidráulica apresente os mesmos valores numa 

determinada área, o aqüífero é conhecido como homogêneo com relação à condutividade 
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naquela área. Entretanto, se seu valor variar de um lugar para outro na área de estudo, o 

aqüífero será heterogêneo (US EPA 1985). 

A condutividade hidráulica pode, ainda, para um mesmo ponto do aqüífero, possuir 

valores diferentes em cada direção. Neste caso, o aqüífero será anisotrópico com relação à 

condutividade. Se a condutividade for a mesma em todas as direções, o aqüífero será 

isotrópico (US EPA 1985). 

Na natureza, os materiais, na sua maioria, são heterogêneos e anisotrópicos, o que 

necessitaria de uma grande quantidade de dados para a aplicação das teorias e aplicação 

dos modelos. Portanto, para o propósito de se estudar o fluxo das águas subterrâneas é 

usualmente necessário assumir o meio poroso como homogêneo (LaGrega et al., 1994) .   

A condutividade hidráulica no ponto de saturação é denominada condutividade 

hidráulica saturada ( SK ), já aquela verificada onde o conteúdo de água está abaixo do 

ponto de saturação é denominada de condutividade hidráulica não-saturada ? ??K . Quando 

os poros do solo estão totalmente preenchidos com água, portanto nas condições 

saturadas, o fluxo pelo meio poroso é máximo. Existe uma significativa diferença entre os 

valores de condutividade do solo saturado para o não-saturado. 

A medição da condutividade hidráulica nos solos saturados pode ser feita tanto em 

laboratório quanto no campo. Os métodos de ensaio de campo podem ser agrupados em 

duas grandes classes: testes de infiltração e testes em furos. Os testes de infiltração, em 

geral, são realizados através de infiltrômetros de anel simples ou duplo. Amoozegar e Warrik 

(1986) e Bouwer (1986) discutem de forma detalhada a realização desses ensaios.  

Para a determinação da condutividade hidráulica na zona saturada em campo, 

ensaios de bombeamento e/ou de recuperação de nível são geralmente utilizados. Para se 

evitar perturbações nas condições naturais de um aqüífero, podem ser realizados ensaios 

de recuperação de nível (Slug test- ASTM D 4044, 1991) para se determinar a condutividade 

hidráulica, utilizando poços piezométricos.  

 

2.2.4.3 A curva de retenção da água no solo  

 
O conteúdo de água no solo ou umidade (? ) está intimamente relacionado com a 

pressão capilar ou potencial matricial do solo ( m? ). O potencial matricial (pressão negativa) 

deriva da afinidade da água pelas superfícies das partículas do solo e poros capilares(Hillel, 

1980). Portanto, uma forma indireta de determinar a umidade consiste em relacioná-la com 

a pressão capilar. Essa função é conhecida como curva de retenção ou curva característica 

da água no solo. 
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Uma questão importante para o entendimento da relação entre a umidade e a pressão 

capilar é relacioná-la com a textura do solo. A figura 2.2 mostra dois solos com texturas 

diferentes e as respectivas relações entre a umidade e a pressão capilar (Silveira et 

al.,1997). 

 

 
Figura 2.2- Curva de retenção e textura (Silveira et al., 1997) 
 
 

2.3 QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA 
 

2.3.1 Poluição difusa ou não-pontual 
 

A contaminação da água pode ser de origem natural ou provocada pela atividade 

humana. Nos últimos anos, tem havido um esforço muito grande para se tentar controlar as 

fontes pontuais de poluição, tais como os efluentes das Estações de Tratamento de 

Esgotos, fábricas, indústrias etc. Essas fontes são de fácil identificação no terreno e podem 

ter seus constituintes facilmente analisados, tanto no que diz respeito ao aspecto 

quantitativo quanto qualitativo. Entretanto, tem se tornado mais evidente que uma grande 

porção da contaminação das águas superficiais e subterrâneas tem sua principal origem em 

diferentes regiões, tais como em pavimentações, rodovias, campos de fazenda e outras 

áreas, muito mais do que em pontos específicos de contaminação (Rast, 1998).  

Os impactos ambientais relativos às inundações, enchentes ou enxurradas 

provocados pelo escoamento superficial da água não estão somente relacionados ao 

aumento do volume de água, que pode ocorrer, normalmente, em curto espaço de tempo, 

podendo provocar, pelo impacto da força das águas, a destruição de tubulações de 
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drenagem ou mesmo da pavimentação com significativo arraste de material sólido. As 

enxurradas podem conter uma "contaminação natural" proveniente do arraste de matéria 

orgânica em decomposição, excrementos de animais, matéria inorgânica e inúmeros 

microrganismos patogênicos, todos oriundos da flora e da fauna autóctones da região.  

Portanto, tão importante quanto o aspecto quantitativo das enchentes ou enxurradas, 

os impactos ambientais estão relacionados ao aumento da produção de sedimentos, à 

degradação da qualidade da água drenada pelos esgotos pluviais e à contaminação de 

aqüíferos. Vários resultados apresentados na literatura têm demostrado que a qualidade da 

água do sistema pluvial não é melhor que a do efluente de um tratamento secundário de 

esgotos (Tucci, 1995). Em geral, a quantidade de material suspenso na drenagem pluvial é 

muito superior à encontrada no esgoto in natura, sendo esse volume mais significativo no 

início das enchentes (Tucci, 1995).  

A poluição gerada pelo escoamento superficial sobre áreas impermeáveis da 

pavimentação urbana, locais de depósitos de lixo, locais com presença de resíduos 

orgânicos de pássaros ou animais ou qualquer outro resíduo  doméstico ou industrial é 

conhecida como de origem difusa, uma vez que provém de atividades que depositam 

poluentes, de forma esparsa, sobre a área de contribuição da bacia hidrográfica. Cinco 

condições caracterizam as fontes difusas de poluição (Novotny, 1991 apud Porto, 1995): 

?? o lançamento da carga poluidora é intermitente e está relacionado à precipitação; 

?? os poluentes podem ser  transportados a partir de várias regiões da bacia; 

?? as cargas poluidoras não podem ser monitoradas a partir de seu ponto de origem, 

mesmo porque, não é possível identificar exatamente sua origem; 

?? o controle da poluição de origem difusa, obrigatoriamente, deve incluir ações sobre a 

área geradora da poluição, ao invés de incluir, apenas, o controle do efluente quando do 

lançamento; e 

?? é difícil o estabelecimento de padrões de qualidade para o lançamento do efluente, uma 

vez que a carga poluidora lançada varia de acordo com a intensidade e a duração do 

evento meteorológico, a extensão da área de produção naquele específico evento e com 

outros fatores, que tornam a correlação vazão x carga poluidora praticamente impossível 

de ser estabelecida. 

 

Os principais poluentes carreados são os sedimentos de matéria orgânica; bactérias; 

metais como cobre, zinco, ferro e chumbo; hidrocarbonetos provenientes do petróleo; 

produtos tóxicos, como os pesticidas, e os poluentes do ar que se depositam nas 

superfícies. Eventos de precipitação podem elevar as concentrações de metais tóxicos no 

corpo receptor até níveis agudos (Porto, 1995). 
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Ligações clandestinas de esgotos, efluentes de fossas sépticas, vazamentos de tanques 

enterrados, restos de óleo lubrificantes, tintas, solventes, e outros produtos tóxicos 

despejados em sarjetas e bueiros também contribuem para o aumento das cargas 

poluidoras transportadas pelas redes de drenagem urbana (Porto, 1995). 

A característica marcante da poluição de origem difusa é a grande variabilidade da 

concentração de poluentes presentes quando do lançamento da drenagem nos corpos 

d'água. As concentrações variam significativamente entre bacias hidrográficas, entre 

diferentes eventos de precipitação e, também, ao longo de um mesmo evento, o que torna 

os valores de concentrações médias pouco significativos. A variabilidade dos valores de 

concentração pode cobrir várias ordens de magnitude e ocorrer em intervalos aleatórios de 

tempo (Jolánkay e Rast, 1998). 

A poluição por cargas difusas é, portanto, um fenômeno aleatório, assim como o evento 

hidrológico responsável pela sua ocorrência. A Tabela 2.2 a seguir mostra a grande 

variabilidade das medições feitas no córrego Mandaqui, na cidade de São.Paulo, por Martins 

et al., no período de 1985 a 1991 (Porto, 1995).  

 

Tabela 2.2 - Concentração de poluentes no escoamento superficial urbano, São Paulo, 

Córrego do Mandaqui (Martins et al.,1991) (Porto, 1995).  

 

POLUENTE MÉDIA (mg/L) DESVIO PADRÃO (mg/L) 

DBO 166 181 

DQO 447 462 

Sólidos totais 669 473 

Sólidos sedimentáveis  6,98 5,86 

Fosfato 0,341 0,392 

Nitrogênio total 23,9 26.9 

Coliformes fecais (X 104 NMP/ml) 3,55 5,42 

Coliformes totais  (X 104  NMP/ml) 2,98 6,42 

 

Outro aspecto que dificulta a avaliação das fontes não pontuais está relacionado com 

o atraso entre um determinado evento de precipitação e o impacto causado no corpo de 

água. Ou seja, o tempo de resposta pode se apresentar dentro de dias, meses ou mesmo 

anos após o evento (Jolánkay e Rast, 1998). 

Verifica-se que a intensidade das cargas poluidoras que acontece após os eventos 

de precipitação está relacionada aos seguintes fatores: aspectos topográficos da bacia de 

drenagem (P. ex: a declividade do terreno), tipo de solo e substâncias químicas presentes 
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no mesmo, tipo e extensão da cobertura vegetal, densidade dos canais de drenagem, tipo e 

quantidade do material aplicado na superfície do terreno, duração do período seco que 

antecedeu ao evento de precipitação e o volume, intensidade e qualidade da precipitação 

(Jolánkay e Rast, 1998). 

A quantidade de escoamento superficial e infiltração das águas das chuvas depende, 

dentre outros fatores, da umidade anteriormente encontrada no solo. Portanto, um grande 

evento de precipitação não necessariamente produzirá uma significativa contaminação de 

origem difusa ou não-pontual. Uma seqüência de eventos moderados de precipitação, 

freqüentemente, pode gerar e transportar mais poluição do que uma única e intensa 

precipitação (Jolánkay e Rast, 1998). 

A presença de coliformes fecais nas águas de drenagem urbana ocorre devido a 

ligações clandestinas, vazamentos de fossas sépticas ou dejetos de animais, podendo 

prejudicar o uso do corpo receptor para recreação, abastecimento humano, pesca e 

irrigação. Embora a contaminação por organismos de origem fecal seja um impacto de curta 

duração, visto que a morte das bactérias ocorre de forma relativamente rápida quando livres 

nas águas, sabe-se que elas poderão apresentar taxas menores de mortalidade ao serem 

adsorvidas no sedimento, junto ao lodo de fundo, onde as bactérias são protegidas da ação 

destrutiva dos raios solares e encontram nutrientes necessários à sua sobrevivência (Porto, 

1995).  

2.3.2 Indicadores de contaminação fecal e microorganismos patogênicos 
 

Um dos mais importantes aspectos de poluição das águas é aquele relacionado com 

o fator sanitário e diz respeito às doenças de veiculação hídrica. Um corpo d'água receptor 

pode incorporar uma ampla gama de agentes transmissores de doenças, podendo afetar 

alguns dos usos preponderantes a ele destinado, tais como o abastecimento de água 

potável e a balneabilidade. Portanto, é importante conhecer o comportamento dos agentes 

transmissores de doenças em um corpo d'água, desde o seu lançamento até os locais de 

utilização (captação de água para abastecimento, balneabilidade) (von Sperling, 1996). 

A detecção direta dos agentes patogênicos, principalmente bactérias, protozoários e 

vírus, em amostras de água é extremamente difícil, em razão das suas baixas 

concentrações, o que demandaria o exame de grandes volumes de amostras para que fosse 

detectado um único ser patogênico (von Sperling, 1996). Portanto, os exames de laboratório 

para verificar as concentrações finais de patogênicos nem sempre são eficazes. 

Essas dificuldades foram contornadas com os chamados organismos indicadores de 

contaminação fecal que, apesar de não serem patogênicos, dão uma satisfatória indicação 

de quando uma água apresenta contaminação por fezes humanas ou de animais de sangue 

quente e, por conseguinte, de sua potencialidade para transmitir doenças. Os indicadores de 
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contaminação fecal mais utilizados são os coliformes totais (CT), coliformes fecais (CF) e 

streptococos fecais (EF) (von Sperling, 1996). 

As bactérias coliformes constituem uma grande parte da flora intestinal. No interior 

dos intestinos, normalmente, não causam doenças e podem até contribuir para o seu 

funcionamento normal. Entretanto, esses microrganismos mostram-se patogênicos quando 

alcançam tecidos fora do trato intestinal, particularmente, o trato urinário, o trato biliar, o 

peritônio ou as meninges, causando inflamações nesses locais (Costa, 1979).  

Os coliformes apresentam resistência aproximadamente similar à maioria das 

bactérias patogênicas do trato intestinal. Entretanto, os vírus e os cistos de protozoários, 

normalmente, apresentam resistência superior à dos coliformes. Nesse caso, uma 

determinada amostra de água, aparentemente não contaminada por fezes humanas, ou 

seja, com ausência de coliformes fecais, poderá conter agentes patogênicos prejudiciais à 

saúde do homem. 

O grupo de coliformes totais (CT) tem sido encontrado em solos poluídos e não 

poluídos, ou seja, bactérias não fecais podem apresentar uma falsa indicação de 

contaminação por fezes humanas. Além disso, não existe uma relação quantificável entre 

CT e microrganismos patogênicos (von Sperling, 1996).  

Os coliformes fecais (CF) são representados pelas bactérias que vivem no trato 

intestinal, sendo a Escherichia  coli  a espécie mais importante, por ocorrer em maior 

abundância nas fezes. Portanto, por ser restrita às fezes e se apresentar em quantidade 

significativa, a E. coli é considerada um dos indicadores mais eficientes de contaminação 

fecal, sendo classificadas em oportunistas, enteropatogênicas e enterotoxinogênicas 

(Pelczar et al., 1981). Os mesmos autores apresentam, a seguir, informações sobre a E. 

coli: 

- As bactérias do grupo Escherichia  coli  oportunistas são, em geral, inócuas em seu 

habitat normal até alcançarem outras partes do corpo humano, onde podem causar 

doenças, tais como: infecções das vias urinárias, meningites, infecções pulmonares, 

abscessos e inflamações na pele e em ferimentos.  

- A Escherichia coli enteropatogênica exerce ação lesiva no trato intestinal causando 

gastroenterites agudas em recém  nascidos, crianças até 2 anos de idade e em adultos que 

estejam com suas resistências orgânicas diminuídas. O mecanismo infectante dá origem às 

seguintes síndromes disentéricas: cólicas abdominais; fezes sanguinolentas e sensação 

dolorosa na bexiga ou região anal, com desejo contínuo, mas quase inútil, de urinar ou de 

evacuar.  

- A Escherichia coli  enterotoxinogênica é incapaz de invadir a mucosa intestinal, mas 

libera uma toxina que se adsorve à membrana das células. O mecanismo infectante pode 

provocar doenças que se assemelham ao cólera ou à disenteria bacilar. 
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Entretanto, segundo Nataro e Kaper (1998, apud Guth, 2000), essa classificação de 

E. coli passou a ter 6 (seis) categorias distintas, a saber: E. coli. enteropatogênica, E.coli. 

enterotoxinogênica, E.coli. enteroinvasiva, E.coli. entero-hemorrágica, E.coli. 

enteroagregante  e a E.coli. difusamente aderente. De todas essas categorias, segundo 

Guth (2000), a E. coli enterotoxinogênica tem sido a maior causadora de diarréias, desde 

que um grande número de informações sobre epidemias e patologias foram sendo 

acumuladas ao longo do tempo. Além disso, essa categoria de E.coli tem sido, 

mundialmente, a causadora de diarréias agudas tanto em humanos como em animais.  

Com relação aos estreptococos fecais (EF), os mesmos incluem várias espécies, 

como o Streptococcus faecalis (contaminação fecal humana), Streptococcus bovis (bactérias 

das fezes bovinas) e Streptococcus equinus (bactérias das fezes de cavalos) (von Sperling, 

1996). 

A relação entre coliformes fecais e estreptococos fecais (CF/EF) é citada pelo 

mesmo autor como um indicador da provável origem da contaminação. Quanto maior o valor 

da  relação CF/EF, maior a contribuição relativa da contaminação de origem humana. A 

tabela 2.3 indica as origens predominantes de contaminação. Entretanto, o autor adverte 

que diversos cuidados devem ser tomados, tanto nas condições corretas de obtenção dos 

dados de CF e EF, quanto na interpretação da relação CF/EF (von Sperling, 1996).  

 

Tabela 2.3 - Relação entre coliformes fecais e estreptococos fecais (CF/EF) 

(modificado - von Sperling, 1996).  

 

CF/EF > 4 Contaminação predominantemente de origem humana, sendo os 

esgotos domésticos um componente importante.   

CF/EF < 1 Contaminação predominantemente de outros animais de sangue 

quente, sendo o escoamento superficial um componente importante.    

1 < CF/EF < 4 Interpretação duvidosa. 

 
A relação entre CF e EF, apesar de tratar-se de um método utilizado e que procura 

identificar a fonte de poluição, tem se mostrado dependente do tipo de animal e do tempo 

em que os microrganismos se mantêm vivos no meio ambiente (Toranzos e McFeters, 1997, 

apud  Brion e Mao, 2000).  

Brion e Mao (2000) relatam que essa relação é inadequada como um indicador 

suplementar quando a fonte de poluição está muito longe da área de uso da água. 

Entretanto, não informam a ordem de grandeza da distância entre a fonte e o ponto de 

utilização da água. 
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Segundo o Método 9230 (Fecal streptococcus and Enterococcus groups), previsto na 

19a Edição do Standard Methods (APHA, AWWA, WEF, 1995), o grupo do Streptococcus 

fecal consiste de várias espécies do gênero Streptococcus, tais como: S. faecalis, S. 

faecium, S. avium, S. bovis, S. equinus e S. gallinarum. Todas essas espécies têm como 

habitat normal o trato gastrointestinal dos animais de sangue quente, sendo o S. faecalis e o 

S. faecium os mais específicos do ser humano, embora outras espécies tenham sido 

observadas, com pouca freqüência, em fezes humanas. Similarmente, o S. bovis, S. equinus 

e S. avium embora estejam presentes em alta densidade nas fezes dos animais, eles não 

são exclusivos dos animais. Certas espécies de Streptococcus predominam mais em 

algumas espécies de animais do que em outras, porém  não é possível diferenciar a fonte 

de contaminação fecal baseada nesse aspecto. 

A 19a Edição do Standard Methods cita, ainda, que as edições anteriores à 17a do 

Standard Methods sugeriam que, se a razão entre CF e EF fosse maior que 4, isso seria  

um indicativo de contaminação por fezes humanas. Caso a razão fosse menor que 0,7 a 

contaminação seria por fontes não humanas. Entretanto, o valor dessa relação tem sido 

questionado devido à variabilidade das taxas de sobrevivência das espécies de  

streptococcus. O S. bovis e o S. equinus  morrem rapidamente quando expostos ao meio 

aquático, já o S. faecalis e S. faecium  tendem a sobreviver por mais tempo. Essa razão é 

afetada, também, pelos métodos de enumeração do Streptococcus fecal. O procedimento 

por membrana filtrante  apresenta uma taxa de falsos positivos de 10 a 90% em águas do 

mar e doces. Por essas razões, a 19a Edição do Standard Methods cita que a relação CF/EF 

não pode ser recomendada e não deve ser usada como um meio de diferenciar as poluições 

de origem humana e animal. 

Ainda segundo essa mesma edição do Standard Methods, o grupo enterococcus, um 

subgrupo do streptococci  fecal que já inclui o S. faecalis, S. faecium, S. avium e S. 

gallinarum, é um valioso indicador bacteriológico para determinar a extensão da 

contaminação fecal em águas superficiais destinadas à recreação. Estudos em águas 

destinadas ao banho de mar e em águas doces indicaram que as gastroenterites associadas 

ao banho recreativo estão relacionadas diretamente com a qualidade das águas e que os 

enterococcus são os mais eficientes indicadores bacteriológicos de qualidade da água. 

Diretrizes de Qualidade da Água baseadas na densidade de enterococcus  têm sido 

propostas para as águas de uso recreativo (US EPA, 1986), tendo sido apontado os valores 

limites de 35 enterococci /100ml para a água do mar e 33 enterococci /100ml para a água 

doce com finalidade recreativa. 

O Cryptosporidium é um microorganísmo patogênico que normalmente vem 

associado aos eventos de escoamento direto sobre o solo. Ele tem sido identificado nas 

águas superficiais que alimentam os sistemas públicos de abastecimento da cidade de Nova 
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York (Walker Jr. e Stedinger, 1999). As suspeitas sobre as fontes desse patogênico incluem 

as galerias de esgotamento sanitário / drenagem e as fezes de animais selvagens e 

domésticos (Walker Jr. e Stedinger, 1999). Esse aspecto se mostra relevante uma vez que a 

região da Piscina Velha e das fontes é muito freqüentada por várias espécies de animais 

selvagens, tais como: macacos, antas, capivaras, aves etc.    

O Cryptosporidium, presente em altas concentrações nos estrumes das vacas 

leiteiras, representa uma grave ameaça à saúde humana à semelhança de outros 

patogênicos, tais como a Giardia, devido à sua alta resistência aos processos típicos de 

tratamento. O Cryptosporidium e a Giardia são patógenos entéricos presentes no organismo 

dos mamíferos, causando intensas diarréias e desidratação. Esses agentes patogênicos 

expelem microscópicos esporos chamados cistos no caso das Giardias, e oocistos no caso 

do Cryptosporidium . Esses cistos e oocistos são resistentes e suportam condições 

ambientais severas, permitindo, assim, o transporte dos mesmos através de todo o Sistema 

de Tratamento e Distribuição de Água. A doença associada ao Cryptosporidium é 

geralmente considerada mais grave do que a provocada pela Giardia, embora os sintomas 

sejam muito similares. Embora não seja uma ameaça à vida para a maioria dos indivíduos 

saudáveis, essa doença representa um séria ameaça para as crianças, idosos e aidéticos 

ou àqueles indivíduos com o sistema imunológico debilitado, como os que estão, por 

exemplo, recebendo quimioterapia. Nesse caso, a doença pode ser fatal (Walker Jr. e 

Stedinger, 1999).  

A detecção e quantificação dos Cryptosporidium nas amostras de água é uma tarefa 

difícil e tem apresentado muitos erros, impactando negativamente a qualidade e a 

quantidade dos dados publicados. Os testes de laboratório são limitados pelo pequeno 

tamanho do agente patogênico (Walker Jr. e Stedinger, 1999). 

 

2.3.3 Os microorganismos na água subterrânea   
 

Segundo Chapelle (1992), os microrganismos encontrados na biosfera pertencem, 

de modo geral, a 4 (quatro) grupos básicos, a saber:  

a) Procariotas - representados pelas bactérias (P. ex: streptococcus, stafilococcus); 

b) Eucariotas - representados pelas algas, protozoários e fungos que necessitam de 

oxigênio; 

c) Archaebacterias - são as bactérias anaeróbias (P. ex: metanobactérias); e  

d) Vírus - são aqueles que não se enquadram na classificação acima e provocam 

doenças como hepatite, pólio e outras. 
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Por ocasião das primeiras investigações microbiológicas em aqüíferos freáticos 

rasos, verificou-se a presença significativa dos procariotas. Entretanto, com a evolução da 

tecnologia mais sensível de detecção, verificou-se, também, a presença de limitadas 

populações de eucariotas. Particularmente nos aqüíferos ainda não contaminados, a 

presença dos eucariotas é, normalmente, baixa. Já nos aqüíferos contaminados com 

matéria orgânica (p.ex: hidrocarboneto poliaromático), estudos de Madsem et al. (1991, 

apud Chapelle, 1992) revelaram uma presença de protozoários na pluma de contaminação 

em número muito maior do que fora da pluma. Ficou constatado que esses protozoários 

estavam se multiplicando devido ao aumento do número de bactérias no interior da pluma. 

As archaebacterias apresentam três tipos básicos de microorganismos, do qual se 

destaca, para o estudo das águas subterrâneas, o grupo das metanogênicas. Na ausência 

do oxigênio, as metanogênicas, para sobreviverem, utilizam o hidrogênio e o dióxido de 

carbono, produzindo o gás metano no seu metabolismo. As metanogênicas são encontradas 

nos subsolos mais profundos, onde metabolizam a matéria orgânica. 

Com relação aos vírus, diferentemente dos microorganismos citados, os mesmos 

apresentam-se sob a forma de pequenos cristais, são muito pequenos, não possuem um 

metabolismo independente e dependem de outros seres vivos para se multiplicarem. 

Existem indícios de que a contaminação por fezes nos aqüíferos freáticos rasos poderá 

resultar na transmissão do vírus da hepatite. Entretanto, ainda existem dúvidas sobre o 

assunto e essa evidência ainda não é clara (Chapelle, 1992). Embora o vírus da hepatite 

esteja sendo muito estudado, e existam evidências de epidemias da doença relacionadas 

com a contaminação da água e dos peixes consumidos pelas populações, pouco se 

conhece sobre esse vírus, devido às dificuldades de estudá-lo em laboratório (Chapelle, 

1992). 

A bactéria entérica ou enterobacteria é um dos membros mais importantes do grupo 

das bactérias devido às implicações ligadas à saúde do homem e dos animais. Pertencente 

a esse grupo tem-se a família da Escherichia coli, da Salmonella, da Shigella etc. Essas 

bactérias possuem a capacidade de sobreviver em ambientes com disponibilidade ou não 

de oxigênio. Segundo Jackson (1986), as bactérias da família Salmonella podem sobreviver 

na água subterrânea durante um período de 44 a 55 dias. De acordo com o mesmo autor, 

na medida do possível, pode-se calcular o tempo de trânsito da contaminação efetuando-se 

as medidas diretas de velocidade da água subterrânea com a ajuda de traçadores 

adequados. A presença dessas bactérias na água subterrânea implica que a mesma foi 

contaminada por fezes humanas ou de animais, daí a E.Coli ser utilizada como indicador de 

contaminação por esgotos. Entretanto, alguns membros dessa família já se encontram 

presentes primitivamente no solo e em vegetais superiores, ou seja, nesse caso não se 

caracterizaria uma contaminação do solo por fezes (Chapelle, 1992).  
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Além dos microorganismos citados, as bactérias gram-positivas têm sido estudadas 

devido à sua importância como fonte de patogenia em seres humanos. Elas têm sido 

observadas nas águas subterrâneas e as mais comuns são: Stafilococcus, Streptococcus e 

Micrococcus. O gênero stafilococcus é normalmente encontrado na pele humana e não 

ocorre naturalmente nas águas subterrâneas. Portanto, a sua presença na amostra pode 

indicar uma contaminação por manuseio incorreto da amostra. Já o Micrococcus é comum 

ser encontrado no solo e nas águas subterrâneas (Chapelle, 1992). 

Pertencem, ainda, à família das bactérias gram-positivas, os Bacilos e Clostridium. 

Ambos apresentam a característica de iniciarem a liberação de esporos quando estão sob 

condições adversas, como falta de substrato, umidade, calor excessivo etc. Neste complexo 

processo, as bactérias fazem uma cópia do DNA, cobrindo esse elemento com uma 

membrana resistente às piores condições de umidade e calor, podendo resistir a 

temperaturas de até 131°C por um período limitado de tempo. Esses esporos podem ser 

freqüentemente encontrados no subsolo (Chapelle, 1992).  

Os estudos de Keswick et al. (1982, apud Chapelle,1992) revelaram que o poliovirus, 

dentre outros, sobrevive por muito tempo no subsolo, na ordem de semanas ou meses. Um 

estudo de campo realizado  por Wellings et al. (1975, apud Chapelle, 1992) mostrou que o 

vírus pode sobreviver até 28 dias na água subterrânea. Esse tempo de vida poderia ser 

suficiente para o vírus se movimentar pelo aqüífero freático raso, por exemplo, desde um 

sistema séptico, até chegar a um poço ou fonte de água situado nas proximidades. 

A água contaminada, através da infiltração pelas fissuras e macroporos do solo, 

pode fazer com que bactérias e vírus alcançem e migrem pelos aqüíferos. Keswick, Wang e 

Gerwa (1982, apud  Fetter, 1992) reportam que bactérias têm migrado até 900 metros e os 

vírus até 920 metros nos aqüíferos. 

Os colifagos, encontrados em altas concentrações nos efluentes oriundos das fossas 

sépticas em uma escola americana, foram também detectados em aqüíferos não 

confinados.  A partir do momento em que o efluente da fossa entra em contato com o solo 

no campo de drenagem, ele percola pela zona não saturada e entra em contato com a água 

subterrânea. Em amostras de águas subterrâneas, os colifagos foram  encontrados a 17 

metros do campo de drenagem e, esporadicamente, detectados a 38 metros desse campo 

(Deborde et al., 1998). Os mesmos autores citam, entretanto, que os estudos referentes à 

sobrevivência e à movimentação de vírus em sítios hidrogeológicos ainda são limitados.  

 

2.4 AS FONTES DE CONTAMINAÇÃO 
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2.4.1 Contaminação por fossas sépticas  
 

Uma fossa séptica constitui-se de um tanque raso enterrado, estanque, projetado para 

receber os esgotos domésticos, separar os sólidos dos líquidos, digerir parcialmente a 

matéria orgânica, armazenar os sólidos por um certo tempo e descartar os efluentes para o 

seu destino final (sumidouro, vala de infiltração ou de filtração). A digestão da matéria 

orgânica é realizada pelas bactérias anaeróbias que atuam, predominantemente, na escuma 

e no depósito de fundo das fossas. Essa digestão é acompanhada pela liberação dos gases 

metano e carbônico, ao mesmo tempo em que ocorre o adensamento do lodo. Apesar da 

redução no número de microorganismos no efluente da fossa, ainda existe uma grande 

quantidade de bactérias, protozoários, helmintos e vírus no líquido que deixa a fossa. 

Portanto, há necessidade de dispor adequadamente os efluentes no solo ou subsolo para 

que não se contamine o lençol freático, com sérias conseqüências para a saúde do homem 

que utiliza as águas subterrâneas da região.  

Vários estudos têm sido realizados para se avaliar a remoção de coliformes, vírus e 

algumas substâncias químicas ao se fazer a distribuição do líquido no solo. É importante 

que o solo seja eficiente na remoção dos microrganismos patogênicos. De uma maneira 

geral, as pesquisas mostram que o tipo de solo, temperatura, pH, absorção pelo solo, 

umidade e condutividade hidráulica do solo, dentre outros fatores, estão correlacionados 

com a eficiência do sistema em não contaminar os aqüíferos superficiais e subterrâneos. 

Outro fator a ser analisado é a taxa de aplicação do efluente e o regime de fluxo do líquido 

através do solo, já que o líquido deverá percorrer os poros do solo, podendo tornar esse 

efluente mais livre da contaminação (Batalha, 1988). 

Com relação às bactérias patogênicas, alguns estudos com a Salmonella Typhi e a 

Shigella dysenteriae já verificaram que, na maioria dos solos, as bactérias sobrevivem a 70 

dias. Entretanto, na condição de solo mais seco, não saturado, com boa capacidade de 

”filtração”, esse tempo pode se reduzir a 20 dias (Batalha, 1988).  

De acordo com a NBR 7229 (Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 

sépticos), de 01/11/93, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, os tanques sépticos 

devem observar as seguintes distâncias mínimas horizontais, computadas a partir da face 

externa mais próxima dos elementos considerados: 

- 1,5 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial 

de água; 

- 3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água; 

- 15,0 m de poços freáticos e de qualquer ponto de água de qualquer natureza. 
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Com relação às distancias verticais, alguns estudos mostram que os parâmetros 

convencionais, como DBO, sólidos suspensos e coliformes fecais são praticamente 

removidos nos solos não saturados, com condições aeróbias, textura de média a fina, pH 

neutro e com uma espessura entre 0,6 a 1,5 m abaixo da zona de infiltração do efluente. 

Solos com excessiva permeabilidade (textura grossa ou com poros grandes e contínuos), 

baixo pH, alto conteúdo de umidade e baixa temperatura, dentre outros fatores, reduzem a 

eficiência do tratamento (US EPA, 1992). 

Na zona saturada, segundo Monteiro (1997), o fluxo de água apresenta uma tendência 

ao movimento horizontal e os contaminantes provenientes dos sistemas sépticos podem 

apresentar uma série de formas diferentes de plumas de contaminação conforme o meio 

hidrogeológico que atravessam, sendo difícil fixar uma distância de segurança entre os 

sistemas de disposição de efluentes e os poços de captação de água, devido a uma 

possível heterogeneidade nos aqüíferos, face a diferentes permeabilidades, mesmo em 

áreas reduzidas, fazendo variar a velocidade de fluxo até algumas ordens de magnitude.  

Na zona não-saturada, alguns contaminantes provenientes dos sistemas sépticos, 

durante a percolação, podem sofrer alterações bioquímicas pela atuação dos 

microorganismos e do oxigênio. Assim, por exemplo, a amônia (NH3) é transformada 

(oxidada) em nitrato (NO3) no processo chamado de nitrificação, nos solos aeróbios. Por ser 

altamente solúvel na água, o nitrato acaba alcançando o lençol freático. Durante a 

percolação do nitrato, principalmente nos solos com reduzida aeração, os microrganismos 

poderão utilizar o oxigênio combinado do nitrato, podendo ocorrer alguma redução, com 

produção do gás nitrogênio, no processo chamado de desnitrificação. Entretanto, apesar de 

poder ocorrer alguma desnitrificação durante a percolação, 60 a 90 % de nitrato ainda 

acabam alcançando a água subterrânea (US EPA, 1992).    

O impacto mais significativo que o sistema de aplicação de efluente no solo exerce na 

qualidade da água subterrânea está relacionado ao aumento das concentrações de 

nitrogênio (particularmente os nitratos), cloretos e sólidos dissolvidos totais (US EPA, 1992). 

 

2.4.2 Os macroporos e as fraturas da zona não saturada como meios condutores de 
contaminantes 

 

Os aqüíferos superficiais ou rasos, como por exemplo aquele que ocorre nas 

proximidades das fontes, não são bem protegidos das alterações e contaminações naturais 

que partem da superfície do solo e percorrem os espaços porosos do solo até atingir as 

águas subterrâneas. Esses aqüíferos são os mais suscetíveis a significativas e rápidas 

variações na qualidade de suas águas. Essas variações podem ocorrer no intervalo de 

horas ou dias (US EPA, 1985).  
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Há no solo dois tipos específicos de espaços porosos: os macroporos e os 

microporos. Embora não exista uma linha nítida entre os mesmos, os macroporos 

possibilitam o movimento livre do ar e da água de percolação. Assim, num solo 

predominantemente arenoso, apesar de sua reduzida porosidade total, a movimentação do 

ar e da água é surpreendentemente rápida face à predominância dos macroporos (Brady, 

1989). 

A zona não-saturada pode estocar um grande volume de substâncias solúveis na 

água que podem alcançar o lençol freático através dos macroporos ou fraturas que servem 

como caminhos de alta permeabilidade entre a superfície do solo e o lençol (US EPA, 1985). 

Quando o solo perde a umidade, há a formação de rachaduras ou gretas devidas ao 

ressecamento. A umidade presente nas rachaduras ou gretas rapidamente evapora-se e um 

grande potencial capilar se desenvolve no local, absorvendo a água da matriz do solo 

adjacente carreando-a para as paredes da rachadura (Figura 2.3). Assim, com a evaporação 

da água, uma fina camada de substâncias minerais, como por exemplo o nitrato ou outros 

contaminantes, acaba surgindo no interior das paredes dos macroporos. Mais tarde, durante 

o período de chuva ou irrigação, a água pode fluir para dentro dos buracos (macroporos), 

(Figura 2.3), dissolvendo a fina camada de minerais aí localizada, iniciando-se um fluxo 

descendente. Isso pode resultar numa solução altamente concentrada que, rapidamente, 

alcança o lençol freático, degradando substancialmente a qualidade da água subterrânea 

(US EPA, 1985).  

 
 

Figura 2.3 - Fraturas e macroporos que acumulam fina camada de contaminantes 
(modificado - US  EPA, 1985).  
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2.4.3 As raízes dos vegetais superiores e as bactérias do solo  
 

Os vegetais superiores são os produtores de matéria orgânica e os armazenadores de 

energia solar. Suas raízes crescem e morrem no solo e, nesse processo, suprem a fauna e 

a microflora do solo com alimento e energia. Ao mesmo tempo, as raízes vivas modificam 

fisicamente o solo, à medida que penetram pelas fendas e abrem novos condutos por sí 

próprias. Condutos inicialmente finos são aumentados, à medida que as raízes engrossam e 

crescem. As raízes quando se decompôem fornecem estrutura material para humificação, 

não só na camada superficial do solo, como também a maiores profundidades. Além disso, 

o sistema de raízes das plantas, após a morte e posterior decomposição de algumas raízes, 

pode deixar cavidades no solo, produzindo caminhos preferenciais da água no seu interior, 

alterando assim, significativamente, a capacidade de infiltração do solo (Jolánkai e Rast, 

1998). Segundo os mesmos autores, as raízes fibrosas dos vegetais são mais eficientes em 

aumentar a infiltração do que as raízes rasteiras de certas ervas.  

À medida que crescem no solo, as raízes abrem caminhos pelos poros. O contato 

entre as células exteriores da raiz e o solo é tal que permite a pronta movimentação da água 

do solo para o interior da planta em atendimento às diferenças de níveis de energia. No 

entanto, quando a planta se acha com escassez de umidade, as raízes tendem a se contrair 

para contrabalançar tal escassez, agravando-se, principalmente, nos períodos de estiagem 

e de temperatura elevada, sendo mais severos durante o dia, quando a transpiração das 

folhas atinge o máximo. Sob tais condições, o diâmetro das raízes poderá contrair-se de 30 

a 50 %. Essa contração pode ocorrer num dia quente até mesmo com elevado montante de 

umidade, o que reduzirá, consideravelmente, o contato direto raiz - solo num curto espaço 

de tempo, conforme pode ser observado na Figura 2.4 (Brady, 1989). 
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                                                              (a)                                                            (b)   
 

Figura 2.4 - Corte transversal de uma raiz circundada pelo solo. (a) Durante os 

períodos de pequena escassez de umidade no solo. (b) Durante severa escassez de 

umidade (Brady, 1989).  

 

As raízes dos vegetais funcionam também como fonte de tecido morto e nutrição dos 

microorganismos do solo. A região onde se encontram o solo e as raízes é designada de 

rizosfera, sendo que a quantidade de microrganismos encontrados nessa região é 

consideravelmente maior do que no solo isento de raízes, havendo predominância de 

bactérias. O crescimento das bactérias é estimulado pelas substâncias nutritivas liberadas 

pelo tecido vegetal, tais como: aminoácidos, vitaminas e outros alimentos. O número de 

organismos na rizosfera poderá ser 100 vezes maior do que em qualquer outro lugar no solo 

(Brady, 1989).  

Alguns insetos (p.ex.: cigarras, formigas e cupins), roedores ou minhocas podem, 

também, formar caminhos preferenciais para as águas que percolam pelos solos e, 

conseqüentemente, facilitar o aporte de contaminantes em tempo mais curto para o lençol 

freático. 

Poucos ambientes na terra fornecem tão grande variedade de microrganismos como 

o solo fértil. Bactérias, fungos, algas, protozoários e vírus formam a microbiota do solo 

podendo alcançar bilhões de organismos por grama de solo. 

O número de bactérias presentes no solo é muito variável devido aos diversos 

fatores que exercem influência no seu crescimento. Normalmente, as maiores 

concentrações de bactérias encontram-se na região próxima da superfície do solo, por 

serem aí mais favoráveis às condições de temperatura, aeração (oxigênio), umidade e 

alimentação. O número de bactérias no solo é muito elevado, variando de alguns bilhões a 3 
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trilhões em cada quilograma de solo (Brady, 1989). As condições de pouco sol incidente no 

solo, devido à sombra das árvores, pode gerar temperaturas mais baixas, que aliadas à 

umidade mais alta e à existência de matéria orgânica, podem favorecer o aumento de 

algumas colônias (mantas de bactérias) em diferentes camadas do solo.  

 Portanto, nas regiões onde existe uma grande quantidade de raízes, podem ser 

criadas as condições de condução de água superficial contaminada para o interior do solo e 

lençol freático. Essas raízes, por vezes, acabam também danificando os pisos, o que pode 

facilitar a infiltração das águas das chuvas durante as enxurradas. 

 

2.5 PRINCIPAIS ASPECTOS DAS PORTARIAS Nº 36 E Nº1469 DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E DAS RESOLUÇÕES CONAMA 20 E 274, RELACIONADAS COM A 
CONTAMINAÇÃO NO PNB 

 

2.5.1 Portaria nº 36 e nº 1469 do Ministério da Saúde 
 

A Portaria nº 36, de 19 de janeiro de 1990, do Ministério da Saúde aprovou as 

normas e o padrão de potabilidade da água destinada ao consumo humano a serem 

observados no País. Entende-se por Padrão de Potabilidade o conjunto de valores máximos 

permitidos (VMP) das características de qualidade da água destinada ao consumo humano. 

O anexo à Portaria nº 36 apresenta uma série de tabelas e recomendações para o 

atendimento do Padrão de Potabilidade. A água potável, destinada ao abastecimento das 

populações humanas, deve atender às características de qualidade: físicas, organolépticas, 

químicas, bacteriológicas e radioativas. 

Com relação às características de qualidade bacteriológica, a Portaria nº 36 aborda o 

seguinte: em água não canalizada usada comunitariamente e sem tratamento (poços, 

fontes, nascentes etc.), desde de que não haja disponibilidade de água de melhor qualidade, 

95% das amostras devem apresentar ausência de coliformes totais em 100 ml. Nos 5% das 

amostras restantes serão tolerados até 10 coliformes totais em 100 ml, desde que isso não 

ocorra em 2 amostras consecutivas, coletadas sucessivamente no mesmo ponto. 

A Portaria nº 36 está sendo substituída pela Portaria nº 1469, de 29 de dezembro de 

2000, do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de potabilidade para água de 

consumo humano dentre outras providências. Nessa nova portaria, em amostras individuais 

procedentes de fontes e nascentes (Art 11º), tolera-se a presença de coliformes totais, na 

ausência de Escherichia  coli  e/ou coliformes termotolerantes, sendo que nessa situação 

deve ser investigada a origem da ocorrência, tomadas providências imediatas de caráter 

corretivo e preventivo e realizada nova análise de coliformes. A nova portaria também 

estabelece que durante o período de transição para a sua implantação, devem ser 
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observadas as normas e o padrão estabelecidos na antiga Portaria nº 36. Portanto, verifica-

se uma situação de transição entre a Portaria nº 36, antiga e ainda em vigor, e a nova 

Portaria nº 1469 que deverá substituí-la passado o tempo de transição. 

 

2.5.2 Resoluções CONAMA 20 e 274 

 

A Resolução CONAMA 20, de 18 de junho de 1986,estabelece a classificação das águas 

doces, salobras e salinas, segundo seus usos preponderantes, em nove classes, 

especificando para cada uma os seus limites e condições a serem atendidas. 

Assim sendo, com relação à Resolução CONAMA 20, o seguinte aspecto é ressaltado 

para as condições encontradas na área de estudo: o artigo 1º, combinado com o artigo 3º, 

classifica as águas da Classe Especial como aquelas destinadas ao abastecimento 

doméstico sem prévia ou simples desinfecção, sendo que os coliformes totais deverão estar 

ausentes em qualquer amostra.  

A Resolução CONAMA 274, de 29 de novembro de 2000, estabelece, dentre outras, as 

condições das águas destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) e, 

consequentemente, revoga os Artigos 26 e 34 da Resolução CONAMA 20 que trata 

especificamente de balneabilidade. 

Com relação à Resolução CONAMA 274, destacam-se os seguintes aspectos: 

- As águas doces destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão suas 

condições avaliadas nas categorias própria e imprópria. As águas consideradas próprias 

poderão ser subdivididas nas categorias: Excelente, Muito Boa e Satisfatória. 

- A categoria Excelente ocorre quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 

obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver, 

no máximo, 250 coliformes fecais (termotolerantes) ou 200 Escherichia coli ou 25 

enterococos por 100 ml, sendo esse último aplicado somente para as águas marinhas. 

 

2.6 O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 
 

2.6.1 Monitoramento da qualidade da água superficial  
 

Parte da água da chuva, ao atingir o solo, infiltra-se e o excedente escoa 

superficialmente. Nesse processo, acontece a dissolução e o arraste de materiais existentes 

no solo. As substâncias encontradas nas águas superficiais incluem, entre outros, os íons 

de cálcio, magnésio, sódio, potássio, bicarbonatos, cloretos, sulfatos, nitratos e outros, além 
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de traços de chumbo, cobre, arsênio, manganês e um largo espectro de compostos 

orgânicos (Branco et al., 1991). 

Os compostos orgânicos provêm da decomposição da matéria orgânica de origem 

vegetal e animal, podendo incluir resíduos de áreas agrícolas, efluentes domésticos ou 

industriais. Nesse caso, pode-se ter a presença de ácidos húmicos e compostos orgânicos 

sintéticos como detergentes, pesticidas e solventes (Branco et al., 1991). 

A qualidade da água superficial depende do clima, da litologia da região, da 

vegetação, do ecossistema aquático e das atividades antrópicas na região. Esta última, 

normalmente, é a responsável pelas maiores alterações na composição da água superficial 

(Branco et al.,1991). 

A qualidade da água é o conjunto das características físicas, químicas e biológicas 

da água. Esse conjunto pode ser verificado por meio de análises das amostras que deverão 

ser coletadas no corpo d'água. Portanto, qualquer amostra deverá ser a síntese desse 

universo a ser estudado. 

Infelizmente, a coleta de amostras ainda é considerada uma atividade simples, que 

não exige qualquer critério ou conhecimento científico (Agudo, 1987). A amostra deve ser 

representativa, ou seja, ela tem que ser o espelho do corpo d'água. Portanto, não se trata 

apenas de saber os valores dos parâmetros de uma amostra mas sim tentar obter uma 

visão ou caracterização do corpo d'água em seus vários pontos (ao longo do espaço) e ao 

longo do tempo. Para isso, há necessidade de se elaborar um cuidadoso e detalhado 

planejamento do Programa de Amostragem em que diversos pontos devem ser abordados, 

como os descritos a seguir (Agudo, 1987). 

a) Definição clara do objetivo do monitoramento - o objetivo do monitoramento não é 

a obtenção de informações sobre as alíquotas (amostras) em si, mas a caracterização 

espacial e temporal do corpo de água amostrado, que deve atender a determinadas 

características ou padrões. São exemplos de objetivos: o monitoramento em pontos da rede 

de distribuição comercial de água  potável para verificar o teor de cloro residual; o 

monitoramento em vários pontos de um rio para selecionar o melhor local para captação 

superficial; o monitoramento da qualidade da água de uma ETA; o monitoramento dos 

efluentes de uma ETE etc.   

b) Seleção dos locais de amostragem - depende de um levantamento 

(reconhecimento em campo) detalhado da bacia, onde se procuram verificar, 

particularmente, a ocupação e as atividades antrópicas próximas ao corpo d’água. O 

levantamento de dados já existentes, as visitas ao local, entrevistas com moradores e 

trabalhadores do local podem fornecer pistas e dados importantes para a seleção dos locais. 

c) Seleção dos parâmetros a serem medidos para atender aos objetivos do 

monitoramento - depende de informações a respeito dos usos propostos para o corpo de 
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água, dos riscos à saúde da população, da toxicidade das substâncias químicas presentes 

na água etc. Além disso, na medida em que sejam necessárias informações mais 

detalhadas do corpo hídrico, poderá haver um aumento do número de parâmetros, assim 

como alterações na freqüência utilizada na coleta das amostras.  

d) Seleção da freqüência de amostragem - quando não se tem informações 

anteriores sobre os parâmetros de qualidade do corpo d’água, a tarefa torna-se mais 

complexa. Portanto, haverá necessidade de se obter os dados referentes às variações 

sazonais das atividades antrópicas na bacia hidrográfica, as possíveis interferências de um 

parâmetro sobre os outros, o que poderá acarretar periodicidades distintas por parâmetros. 

De maneira geral, os corpos d’água poderão apresentar variações de concentrações dos 

seus constituintes em diferentes pontos de uma seção transversal, assim como ao longo do 

seu eixo longitudinal. Ao longo do tempo, para cada ponto amostrado, esses valores de 

concentração também poderão mudar. Isso poderá se agravar no caso de pequenos 

córregos, como os que estão próximos das fontes do Parque (Córrego do Acampamento e o 

canal de desvio da Lagoa da Anta).  

Portanto, é necessário estabelecer uma estratégia eficiente para se coletar as 

amostras, já que as concentrações de muitos constituintes poderão aumentar muito 

rapidamente durante o aumento da vazão, com valores de pico podendo ocorrer antes da 

vazão máxima do córrego, e decrescendo seus valores de concentração mais lentamente 

por ocasião do decréscimo da vazão (Robertson e Roerish, 1999). Segundo os mesmos 

autores, em alguns pequenos cursos d’água, a vazão e as concentrações podem, no 

intervalo de um dia, aumentar seus valores para níveis bem altos e decrescerem 

rapidamente para um nível base normal. Portanto, se a amostragem não tiver uma 

freqüência apropriada, pode-se perder significativas variações de índices de qualidade de 

água, com perdas de valores de concentração máxima. Nesse caso, deve-se adotar uma 

solução de compatibilidade face aos custos envolvidos e aos objetivos da amostragem. 

e) Tempo de Amostragem - o período de 1 (um) ano contempla, normalmente, as 

possíveis variações de clima e mesmo atividades antrópicas dentro de uma bacia. Segundo 

Robertson e Roerish (1999), para estudos de um ano, a mais eficiente estratégia 

compreende uma freqüência de amostragem mensal complementada por amostras 

coletadas durante as chuvas intensas. Para estudos desenvolvidos em 2 (dois) ou mais 

anos, a freqüência recomendada é de 15 em 15 dias, complementada com as obtidas 

durante as chuvas intensas. Outro problema a considerar diz respeito à equipe de coleta de 

amostras, que  pode não responder pronta e rapidamente nos momentos de coleta das 

amostras durante, por exemplo, as altas vazões. Ou seja, ao se coletar a amostra, logo após 

as chuvas, já terá passado o pico de vazão e de concentrações de constituintes. 
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2.6.2 Monitoramento da qualidade da água subterrânea 
 

As amostras de água subterrânea podem ser coletadas nos poços de 

monitoramento, que representam a maior parte das amostras obtidas; nas fontes de água, 

onde as amostras podem ser também retiradas e nos rios, onde a contribuição da água 

subterrânea (fluxo de base) é maior nas condições de baixas vazões. A água subterrânea, 

quando no interior do solo, está submetida a determinadas condições de temperatura e 

pressão. Entretanto, ao surgir nas fontes, a água é submetida, na atmosfera, a uma nova 

condição de temperatura e pressão. Essa variação das condições de temperatura e pressão 

pode gerar depósitos (precipitação) de substâncias nas proximidades das fontes (Hounslow, 

1995).  

Um dos objetivos dos poços de monitoramento é permitir a coleta de amostras de 

águas subterrâneas representativas dos aqüíferos. Os métodos de perfuração, construção e 

instalação dos poços não devem permitir a introdução de substâncias estranhas no subsolo 

e, conseqüentemente, uma possível contaminação das águas subterrâneas. Outro cuidado 

que deve ser tomado é evitar a contaminação cruzada quando, por ocasião da perfuração, 

introduz-se a contaminação de uma camada do solo para outra. 

Nos projetos dos poços de monitoramento, devem ser levados em conta, dentre 

outros, os seguintes aspectos: as dimensões e o tipo do revestimento do poço (PVC, aço 

inoxidável e outros); o tipo e o comprimento do filtro; as dimensões e o material do pré-filtro; 

a qualidade e as dimensões do material de selagem, e a qualidade e especificações dos 

sistemas de coleta das amostras e demais medições. 

Com relação ao tubo de revestimento do poço, o mesmo deve ter um diâmetro que 

permita a entrada dos equipamentos de coleta das amostras, estar no alinhamento vertical 

para evitar que equipamentos fiquem presos no seu deslocamento, ser resistente e durável, 

de fácil manuseio e, importante, ser quimicamente inerte. Com relação a essa  última 

característica, o material do revestimento não poderá absorver e nem liberar substâncias 

para a amostra de água. Verifica-se na literatura que, para monitorar água subterrânea com 

suspeita de conter certos compostos orgânicos, tais como clorobenzenos, nitrobenzenos e 

nitrotoluenos, o aço inoxidável deve ser o recomendado (Fetter, 1992). O mesmo autor 

recomenda o PVC para o  monitoramento de águas subterrâneas com traços de metais 

(p.ex: arsênico, cádmio e chumbo). Dentro de uma relação de compromisso, no 

monitoramento de compostos orgânicos e inorgânicos, o PVC se apresenta como a melhor 

opção, aliado, também, ao menor custo. 

Para a abertura, montagem e proteção dos poços, Fetter (1992) faz algumas 

recomendações e as principais são citadas a seguir: 
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- Na montagem das diversas seções dos tubos de PVC, não se deve usar colas à base de 

solventes, e sim o sistema de rosca, com o cuidado de não se obstruir  a passagem dos 

equipamentos pelo tubo. 

- No caso do poço terminar em solo não consolidado, ao término das seções deverá ser 

colocado um filtro para permitir somente a entrada de água e não dos sedimentos 

oriundos do solo vizinho. Um cuidado especial se faz necessário quando o poço penetra 

uma formação muito coesiva, por exemplo, com alto conteúdo de argila. Nesse caso, 

para manter a eficiência hidráulica, com menos perda de energia pela passagem pelos 

orifícios do filtro, há necessidade de um pré-filtro, normalmente composto de uma areia 

grossa, que circundará o filtro, evitando a entrada da argila ou silte dentro do poço, 

evitando o seu entupimento. 

- Uma selagem também é necessária para impedir que haja um movimento de água da 

superfície para as camadas mais profundas, assim como de uma camada para outra do 

solo. Nesse caso, a bentonita é indicada por possuir baixa condutividade hidráulica 

(Figura 2.5). 

- Como proteção física da parte superior da cabeça do poço, ou seja, na tentativa de se 

evitar o vandalismo ou introdução de substâncias estranhas no interior do poço, o 

mesmo deverá se projetar acima da superfície do solo, ter um material de selagem, 

normalmente argamassa de concreto (Figura 2.5), para impedir a entrada das águas das 

chuvas e dispor, também, de uma proteção adicional dotada de cadeado. 
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Figura 2.5 -  Desenho esquemático de um poço de monitoramento (modificado -

Monteiro, 1997) 

 

- O comprimento do filtro deverá merecer um cuidado especial, dependendo da finalidade do 

monitoramento. O filtro deverá cobrir toda a variação do nível do lençol freático, ao longo 

do ano, além de permitir a coleta de amostras de água subterrânea e, também, dos 

líquidos com densidade menor que a da água (LNAPLs- light nonaqueous phase liquids), 

ou seja, os líquidos que flutuam na água.  

- Já a dimensão do filtro de um poço, com a finalidade de  medir o nível piezométrico de um 

aqüífero confinado, poderá ter um comprimento relativo menor. Ou seja, a pressão que 

irá registrar deverá ser representativa de uma pequena seção vertical do solo. O 

piezômetro poderá ser usado, também, para coletar amostras de águas subterrâneas 

representativas de determinado setor do solo. Nesse caso, a preocupação estará em não 

se perder a coleta dos microorganismos que podem estar presentes nas águas 

subterrâneas, em função do tamanho dos poros do pré- filtro. 

2.7 OS ESTUDOS ANTERIORES REALIZADOS NO ATERRO DO JOCKEY CLUB E 
SUA INFLUÊNCIA NO PARQUE NACIONAL 

 

O aterro do Jockey Club localiza-se à SW do limite do PNB, próximo à nascente do 

córrego do Acampamento, e junto à  margem direita da rodovia BR-070 (Via Estrutural) no 
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sentido Plano Piloto - Taguatinga, próximo à nascente do córrego Vicente Pires. O Aterro 

está dividido em antigo, intermediário e recente conforme pode ser observado no desenho 

esquemático da Figura 2.6 (Araujo et al., 1996). 

O aterro vem recebendo, há mais de 30 anos, os resíduos sólidos de origem 

doméstica de todo o Distrito Federal, além dos resíduos industriais e hospitalares, 

perfazendo um total de, aproximadamente, 1500 toneladas de lixo por dia. Em janeiro de 

1997 havia  uma lagoa de chorume, com 20 metros de largura, 4 metros de profundidade e 

100 metros de comprimento, situada próxima à divisa do PNB, no aterro intermediário. Essa 

lagoa e outras pequenas lagoas, no aterro intermediário, recebiam as descargas de 

chorume originárias da região (Santos, 1997). 

Segundo Franco (1996), os dados geofísicos por sondagem elétrica vertical, 

perfilagem eletromagnética e química aquática evidenciaram um pluma de contaminação 

rasa oriunda do Aterro antigo na direção da nascente do Córrego do Acampamento. 

Os diferentes estudos para monitoramento da área do aterro se utilizaram de cisternas 

(poços utilizados pela população local) e poços freáticos, perfurados junto à parte mais 

antiga do Aterro, onde se esperava uma maior propagação da pluma de contaminação. Em 

1997, diversos furos de sondagem foram abertos em torno e dentro da área do aterro 

intermediário com o objetivo de coletar dados geológicos e geotécnicos. A caracterização da 

qualidade da água na região de estudo efetuada por Santos (1997) baseou-se na análise 

das amostras de água coletadas no subsolo, principalmente, dos seguintes parâmetros: 

condutividade elétrica, pH, cloretos, nitrogênio amoniacal (amônia) e nitratos. 

A condutividade elétrica não apresenta, normalmente, valores altos nas amostras de 

águas supostamente não contaminadas, ou seja, com menores quantidades de íons 

dissolvidos na água. Já o íon cloreto, por ser de fácil detecção, é um importante indicador de 

contaminação da água por derivados de lixo orgânico, além da sua baixa absorção pelo 

solo, o que o torna um dos íons de fácil propagação pelo solo (Santos, 1997).  

 Estudos realizados no aterro, tais como: Santos (1996), Araújo (1996) e Franco 

(1996), possibilitaram Carvalho (1997) concluir que, possivelmente, a pluma de 

contaminação gerada pela porção antiga do aterro está se propagando na direção do PNB, 

sendo que o solo está atuando no processo de adsorção do cobre (Cu) e do zinco (Zn).  

O levantamento da qualidade da água subterrânea nos diferentes locais do aterro é 

importante para a caracterização do problema da contaminação e das possíveis medidas de 

recuperação da área. Entretanto, a água subterrânea se movimenta muito lentamente pelo 

subsolo o que tornou necessária a aplicação de modelos de simulação para a previsão da 

posição dos contaminantes no futuro, particularmente, na direção do PNB. 

O modelo HELP (Hidrologic Evaluation of Landfill Performance), desenvolvido pela 

United States Enviromental Protection Agency (US EPA), a Agência de Proteção Ambiental 
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dos Estados Unidos, executa simulações do movimento de água através de aterros 

sanitários, fornecendo resultados como a quantidade de percolado (chorume) produzido 

pelo aterro e a taxa de recarga em sua superfície. 

O modelo MODFLOW é um programa que resolve problemas de fluxo tridimensional 

em aqüíferos saturados. Com os dados de fluxo, pode-se calcular a propagação de 

contaminantes com o auxílio de outro programa (MODPATH), sendo possível visualizar 

graficamente os resultados obtidos. 

De acordo com Koide et al. (1999), a simulação da propagação de contaminantes 

conservativos (cloretos) foi feita com os modelos citados, incluindo-se em cada parte do 

aterro partículas conservativas a partir de círculos fictícios, realizando o caminhamento por 

diversos períodos de tempo. Na figura 2.7 é apresentado o caminhamento de partículas 

conservativas no interior das três partes do aterro para uma simulação de 30 anos. Dessa 

simulação, os mesmos autores levantaram a possibilidade de que parte da contaminação 

gerada pelo aterro esteja penetrando na área do Parque, atingindo, ocasionalmente, o 

córrego do Acampamento.  
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Figura 2.6 - Desenho esquemático do aterro do Jockey Club (Araújo et al. , 1996) 
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Figura 2.7- Caminhamento de partículas conservativas a partir de círculos fictícios 

locados no interior das três parte do aterro (Koide et al.,1999) 
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3 CARACTERÍSTICA DA ÁREA DE ESTUDO 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DO PARQUE NACIONAL 
 

O Parque Nacional de Brasília, de acordo com o seu Plano de Manejo (1979), foi 

criado pelo Decreto N° 241, de 29 de novembro de 1961, emitido pelo Conselho de 

Ministros. O Parque localiza-se na porção noroeste do DF (Figura 3.1), abrangendo uma 

área de, aproximadamente, 30.000 hectares (Figura 3.2). O Parque fica situado entre os 

paralelos 15º 35' e 15º 45' e os meridianos 48º 5' e 47º 53' com a seguinte linha divisória: ao 

norte, nordeste e noroeste é limitado pela Estrada Parque do Contorno (EPCT); ao sul pela 

Estrada Parque Acampamento (EPAC); a sudoeste pela Estrada Parque do Contorno 

(EPCT); a leste pela Estrada  Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) e pela Estrada 

Parque do Contorno (EPCT) e a oeste, pela Estrada Parque do Contorno (EPCT). 

De acordo com o Plano de Manejo, a criação do Parque Nacional está relacionada 

com a construção da nova Capital Federal. No início da construção de Brasília, foi realizado 

um convênio entre o Ministério da Agricultura e a Companhia de Desenvolvimento da Nova 

Capital (NOVACAP), para, entre outras tarefas, propor e criar novas reservas e postos 

florestais no Distrito Federal. Esse convênio dispunha de uma área denominada Fazenda do 

Bananal, compreendida entre os Córregos do Acampamento e do Bananal e as cabeceiras 

dos Córregos do Rego e Capão Comprido. 

A área do Parque tem como principais bacias a do Torto e do Bananal, e em seu 

interior encontra-se a barragem de Santa Maria, manancial que abastece Brasília. O 

Córrego do Acampamento nasce no interior do Parque, nas proximidades do Aterro de 

resíduos sólidos do Jockey Club e encontra com o Ribeirão Bananal, que deságua no Lago 

Paranoá. No interior do Parque, encontram-se localizadas, também, algumas áreas 

destinadas ao lazer da população, particularmente, duas piscinas públicas e várias fontes de 

água. A água de uma dessas fontes, que alimenta a Piscina Velha, é consumida por 

freqüentadores do local, sendo que alguns coletam a água em garrafas ou garrafões para 

consumo direto.  
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Figura 3.1 - Composição colorida RGB (bandas 5,4,3) do satélite LANDSAT 5 - TM do 

Distrito Federal em 07/09/00.   
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Figura 3.2 - Imagem do Parque Nacional de Brasília extraída da Figura 3.1  
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3.2 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 
 

As áreas onde foram desenvolvidos os trabalhos desta dissertação estão localizadas 

em duas regiões com características bem distintas. A primeira situa-se junto às fontes que 

drenam água para a Piscina Velha e a segunda está compreendida entre o Aterro antigo do 

Jockey Club e a nascente do Córrego do Acampamento, ambas dentro do PNB.  

 

3.2.1 Área das fontes e Piscina Velha 
 

A área das fontes e Piscina Velha pode ser observada nas figuras 3.3 e 3.4, em que 

são apresentados  desenhos esquemáticos da mesma. Verifica-se que a área de influência 

se inicia no canal de desvio do Ribeirão Bananal, que alimenta a Lagoa da Anta. Essa lagoa 

continuamente transborda água para uma área alagada situada à margem da estrada. 

Como a lagoa está sempre recebendo água do canal de desvio do Bananal, a área alagada 

é drenada continuamente pela a galeria de águas pluviais situada à margem da estrada. 

Essa galeria, por sua vez, conduz a água na direção da Piscina Velha até a saída situada 

nas proximidades dos banheiros públicos.  

A Piscina Velha do Parque é alimentada por várias fontes de água situadas nos seus 

braços laterais e pelo seu fundo por onde surgem as águas. A fonte 1 (Figura 3.4) é a que 

os freqüentadores do Parque utilizam para beber. Os dois poços de monitoramento, 

designados por poço 1/Fonte e poço 2/Fonte, aparecem nas figuras 3.3 e 3.4 e foram 

perfurados na região acima das fontes.  

 

3.2.2 Área entre o aterro do Jockey Club e o Córrego do Acampamento 
 

O desenho esquemático da área compreendida entre o aterro de Resíduos Sólidos 

do Jockey Club e a nascente mais próxima do Córrego do Acampamento procura indicar a 

localização onde foram perfurados os seis poços de monitoramento para coleta das 

amostras (Figura 3.5). Essa área de estudo aparece, também, nas Figura 2.6 e 2.7 nos 

estudos de aplicação de modelos já realizados na região. Os poços P1, P2, P3, P4, P5 e P6 

estão situados entre o Aterro antigo, provável fonte de contaminação do lençol freático, 

segundo os estudos anteriormente realizados, e a nascente do Córrego do Acampamento 

mais próxima do Aterro antigo. 
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Figura 3.3 - Desenho esquemático da área do Parque Nacional próxima às fontes e Piscina 
Velha (modificado - Lacerda, 2000). 
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Figura 3.4 - Desenho esquemático da área próxima às fontes e Piscina Velha 
(modificado - Lacerda, 2000) 
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Figura 3.5 - Desenho esquemático da área entre o aterro de Resíduos Sólidos do 
Jockey Club e a nascente do Córrego do Acampamento (modificado - Lacerda, 2000). 
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3.3 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DAS ÁREAS DE ESTUDO 
 

3.3.1 Clima  
 

De acordo com o seu Plano de Manejo (1979), o PNB possui uma caracterização 

climática de acordo com a da região do Distrito Federal. O cerrado tem um clima tropical, 

apresentando duas estações bem nítidas, o inverno é seco e frio e o verão é úmido e 

quente. A altura pluviométrica anual média de Brasília é da ordem de 1.574,5 mm, com uma 

concentração das chuvas no período de novembro a abril, sendo que no verão as médias 

mensais podem atingir 300 mm. Durante o inverno, as chuvas atingem um mínimo, 

particularmente nos meses de maio a outubro, se por ventura ocorrerem chuvas nesse 

período, estas não serão capazes de modificar as condições de baixa umidade. Na área de 

estudo, foi instalado, no mês de outubro, um pluviômetro que permitiu as leituras de alturas 

diárias de precipitação em parte considerável do período de estudo. Com relação à 

temperatura, a média anual é de 210 C, em função, principalmente, da posição geográfica de 

Brasília. Na primavera, são registradas as temperaturas mais altas, apresentando, o mês de 

outubro, a média de 230 C. 

 

3.3.2 Vegetação 
 

Predomina no Distrito Federal a vegetação do tipo cerrado com algumas variações. 

O cerrado é caracterizado por árvores baixas, inclinadas, tortuosas com ramificações 

irregulares e retorcidas. As folhas são rígidas e os troncos possuem casca bastante grossa. 

As raízes em geral são profundas, pela adaptação ao período seco, em função do 

aprofundamento do lençol freático (CODEPLAN, 1984). Dentro da área do Parque, foram 

identificados os Campos de Cerrados, Cerrados propriamente ditos e Matas Ciliares. 

Na região de estudo junto às fontes e Piscina Velha, distribuídas ao longo do 

Córrego do Acampamento e dos pequenos cursos de água próximos e acima da piscina, 

predomina a Mata Ciliar que, diferentemente do cerrado, possui árvores de grande porte, 

algumas com número de raízes significativo. Essa Mata Ciliar se desenvolve onde as 

condições de umidade e os solos propiciam o seu crescimento, e tem uma importância 

grande para a manutenção dos mananciais de água no Cerrado (Plano de Manejo do PNB, 

1979). 

Já na região de estudo entre o Aterro do Jockey Club e a nascente do Córrego do 

Acampamento, predomina a vegetação dos Campos de Cerrado, na sua variação Campo 

Limpo. Essa variação ocorre, normalmente, em áreas mais elevadas e geralmente sobre 

Latossolos vermelhos argilosos e em topografia suave (Plano de Manejo do PNB, 1979).  
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3.3.3 Geologia  
 

Segundo Freitas-Silva e Campos (1995), no interior do Parque Nacional foram 

identificadas duas unidades litofaciológicas pertencentes ao Grupo Paranoá, denominadas: 

Unidade das Ardósias (basal) (A) e Unidade dos metarritimitos (R3). Entretanto, em 1998, os 

mesmos autores, após revisão e atualização da geologia do Distrito Federal, constataram 

também a presença da Unidade S, ou Unidade de Metassiltitos, na base da estratigrafia do 

PNB. Os mesmos autores fazem as seguintes observações com relação às Unidades 

litofaciológicas presente no PNB: 

 

1) Unidade S ou de Metassiltitos :   

A unidade S, que representa a base da estratigrafia do Grupo Paranoá no Distrito 

Federal, é composta por espesso pacote de metassiltitos maciços ou laminados, contendo 

no topo lentes de rochas carbonáticas e quartzitos estratificados. Na região do Parque 

Nacional de Brasília, ocorrem apenas pequenas exposições dessa unidade, sendo 

relacionadas à presença de zonas de charneira de anticlinais, as quais, associadas à 

erosão, natural ou antropogênica, expoem quartzitos do topo da unidade S. Esses quartzitos 

são finos a médios, brancos e, em geral, intensamente fraturados (areia).  

 

2) Unidade A ou das Ardósias :  

Devido à sua baixa resistência aos processos físico-químicos de intemperismo, a 

Unidade A não está bem exposta na região. Os tipos petrográficos que compõem essa 

unidade afloram de maneira descontínua em voçorocas e, localmente, em algumas 

drenagens. Litologicamente, a ardósia é caracterizada por uma típica coloração 

vermelho/rosada quando intemperizada e variável entre cinza escuro a esverdeado nos 

raros locais onde é encontrada parcialmente alterada. De maneira geral, as ardósias 

apresentam uma estrutura laminada homogênea. Os quartzitos são raros dentro da Unidade 

das Ardósias. Na área, foram observadas algumas intercalações de quartzito puros, de cor 

branca ou vermelha - amarelada, na margem direita da barragem de Santa Maria. Em 

afloramentos, as ardósias ocorrem extremamente fraturadas. Particularmente, sobre as 

ardósias desenvolve-se um espesso latossolo, largamente presente na área do Parque 

Nacional. 

 

3) Unidade R3 ou dos Metarritmitos : 

Essa unidade apresenta, como característica geral, a alternância de estratos 

milimétricos a métricos de quartzitos com granulação fina a média, metassiltitos, 

metalamitos silto-arenosos e metalamitos. A distribuição espacial e a proporção entre cada 
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termo litológico permitiu que essa Unidade fosse segmentada em duas subunidades, 

denominadas Subunidade Inferior e Subunidade Superior. Essa última inicia-se por um 

pacote no qual predominam metassiltitos areno-argilosos, de coloração avermelhada 

(oxidação), que passam para uma seção caracterizada pela alternância de estratos 

argilosos, silto-argilosos, silto-arenosos, areno-sitosos e arenosos. Os quartzitos da 

Subunidade Superior apresentam coloração branca/creme ou rosada até vermelha, sendo 

que a granulação varia de fina a média.  

 

Com relação aos diferentes tipos de solos presentes na área de estudo, pode-se 

verificar pelo Plano de Manejo, a predominância de diferentes unidades. A mais 

representativa é, sem dúvida, a dos latossolos, vermelho - escuro e vermelho - amarelo, 

encontrados na região entre o Aterro e a nascente do Córrego do Acampamento. Esse 

mesmo tipo de solo é encontrado, também, na região do Centro de Visitantes e 

Administração do Parque logo acima da Piscina Velha e das fontes. Esses solos 

caracterizam-se pela sua boa porosidade e capacidade de infiltração, fraca fertilidade 

natural e acidez excessiva, com pH variando de 5,5 a 3,5. Em termos de porosidade, os 

latossolos de textura média possuem um porosidade total entre 35% a 50%, enquanto os de 

textura argilosa possuem uma porosidade entre 40% a 60%.  Em relação ao complexo 

coloidal dos teores de ferro e alumínio, são sempre mais elevados do que o teor de sílica, 

sendo baixo o seu teor de fósforo.  

Outro tipo de solo encontrado na região de estudo são os hidromórficos, escuros e 

de textura argilo-arenosa, que se desenvolvem ao longo do Córrego do Acampamento e, 

também, ao longo dos pequenos cursos de água próximos da área das fontes e da Piscina 

Velha. Os solos hidromórficos possuem valores de permeabilidade bastante significativos, 

tanto para os solos de textura média como para os de textura mais argilosa. Além disso, 

esses solos se desenvolvem sob a proteção das matas ciliares ao longo dos cursos de 

água, onde a menor insolação, devido à sombra de uma grande quantidade de árvores no 

local, favorece a maior concentração da umidade no solo. Normalmente, o maior teor de 

umidade presente nas regiões com solos hidromórficos exercerá uma influência marcante 

na condutividade hidráulica desses solos. Os elevados níveis de umidade, especialmente os 

próximos da saturação, fazem aumentar em muito a condutividade hidráulica. Quanto mais 

elevada for a percentagem de água no solo úmido, maior será o gradiente de tensão e mais 

rápido será o fluxo de água pelo solo. Além disso, a grande proporção de água do solo 

encontra-se distribuída nos macroporos, responsáveis pelo grosso da movimentação da 

água saturada num fluxo relativamente rápido (Brady, 1989). 

Uma característica importante encontrada na região das fontes e Piscina Velha, onde 

existe a predominância do solo hidromórfico, está ligada ao fato de, no passado, ser aquela 
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região uma área de empréstimo de material de construção (cascalho e areia) para as obras 

em Brasília. Como conseqüência disso, constata-se, ao percorrer alguns pontos na área, a 

presença de garrafas quebradas, latas enferrujadas e pedras de quartzitos misturadas com 

o solo hidromórfico, portanto, fora de sua posição normal. Isso pode, provavelmente, ser um 

indicativo de que a área foi alterada devido à ação do homem. A própria Lagoa da Anta, 

situada próxima do Centro de Visitantes, é artificial, sendo formada pelas águas do canal de 

desvio do Ribeirão Bananal.  
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4 METODOLOGIA  
 

No presente capítulo são apresentados os materiais e os métodos utilizados no 

desenvolvimento da dissertação. Inicialmente, realizou-se um estudo preliminar das duas 

áreas de estudo, ou seja, a região próxima das fontes e Piscina Velha e a região 

compreendida entre a nascente do Córrego do Acampamento e o aterro antigo de resíduos 

sólidos do Jockey Club.  

Com relação à primeira região, procurou-se identificar todas as possibilidades de 

contaminação da fonte 1 (Principal) e identificar todos os cursos de água próximos que 

pudessem ser monitorados ao longo do tempo. Para a determinação da condutividade 

hidráulica saturada do solo utilizou-se o Permeâmetro de Carga Constante de Guelph. Para 

verificação da concentração dos constituintes selecionados, foram coletadas amostras de 

água das fontes, da galeria de águas pluviais (desvio da Lagoa da Anta), da Piscina Velha, 

do Córrego do Acampamento, logo abaixo da piscina, e do escoamento superficial, 

provocado pelas chuvas, acima das fontes. Além disso, foram abertos 2 (dois) poços 

tubulares na região das fontes que permitiram definir a litologia no local, acompanhar o nível 

do lençol freático e coletar as amostras de água subterrânea ao longo do período. 

Com relação à segunda região de estudo, situada entre o aterro do Jockey e a 

nascente do Córrego do Acampamento, foram perfurados 6 (seis) poços tubulares que 

permitiram a coleta de amostras durante o período.  

Os itens que se seguem procuram detalhar todos esses métodos selecionados.  
 

4.1 ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO REALIZADOS NO SOLO SITUADO NA REGIÃO DAS 
FONTES E PISCINA VELHA 

 

4.1.1 Permeâmetro de Guelph 

 

Os resultados dos ensaios de infiltração ou testes de percolação são necessários, por 

exemplo, para a determinação das dimensões dos sistemas de disposição de efluentes no 

solo, tendo como principal finalidade a determinação da condutividade hidráulica do solo. 

Dentre os métodos utilizados para a determinação da condutividade hidráulica (K) 

acima do lençol freático, optou-se por um permeâmetro de carga constante, o permeâmetro 

de Guelph.  

O permeâmetro de Guelph (Figura 4.1 e 4.2) é um aparelho utilizado para determinar a 

condutividade hidráulica em furos de pequena profundidade abertos a trado. Seus principais 

componentes são: um reservatório externo graduado, tubulações internas contendo água e 

ar, um reservatório (bolsa) de água e um pequeno trado de mão.   
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Figura  4.1- Desenho simplificado do Permeâmetro de Guelph 
 
 

O Permeâmetro de Guelph é mais adequado na determinação de K na direção 

horizontal. Entretanto, para solos que não apresentam forte anisotropia, pode-se assumir o 

mesmo valor de K também na direção vertical (Daniel, 1989). 

O ensaio com o permeâmetro de carga constante ou permeâmetro de Guelph consiste 

em estabelecer um fluxo de água constante através de um furo em solo não saturado onde 

é mantida uma carga de água de pequena altura, geralmente inferior a 25 centímetros (nos 

estudos desta dissertação foram utilizados 5 e 10 cm). Com essa carga constante 

estabelecida no furo de sondagem, é admitida a existência de um bulbo de solo saturado 

localizado na região adjacente ao furo (Monteiro, 1997).  

O permeâmetro de Guelph é um instrumento projetado para se obter a condutividade 

hidráulica do solo na zona não saturada em campo, ou seja, acima do lençol freático. As 

medidas são feitas dentro de uma a duas horas e o aparelho requer aproximadamente 2,5 

litros de água por teste (Figura 4.2). 
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Figura 4.2 - Permeâmetro de Guelph instalado na região das fontes e Piscina Velha 

 

Os procedimentos utilizados para a realização dos ensaios de infiltração com a 

utilização do permeâmetro de Guelph são descritos a seguir: primeiramente, faz-se um furo 

cilíndrico no solo até a profundidade desejada com o auxílio de um trado manual, no 

trabalho foi utilizado 20 (vinte) centímetros de profundidade. Deve-se evitar furar os solos de 

textura fina quando estiverem úmidos para não causar a compactação dos mesmos. Após o 

término do furo, realiza-se um procedimento de regularização do furo com um trado 

cilíndrico especialmente desenvolvido para deixar o furo perfeitamente cilíndrico. Depois da 

regularização do furo, inicia-se a raspagem das paredes e do fundo do furo com uma escova 

de formato também cilíndrico. Após isso, o permeâmetro deve ser inserido cuidadosamente 

no furo e sustentado por um tripé para fornecer maior estabilidade ao conjunto. O espaço 

anelar entre o tubo e o furo deve ser preenchido com material de alta permeabilidade nos 

solos que apresentarem baixa permeabilidade, evitando um possível colapso  do furo 

causado pela água que sai do permeâmetro.   

A saída de água do permeâmetro deve ser fechada empurrando o tubo de ar até 

fechar o furo inferior. Em seguida, o permeâmetro deve ser preenchido com água em 

temperatura ambiente até o topo do recipiente, não deixando nenhum espaço de ar em seu 

interior. Fecha-se a entrada de água e levanta-se o tubo de ar permitindo a passagem de 

água pelo furo inferior do permeâmetro. A carga hidráulica desejada (H1 = 5cm) é obtida pelo 

posicionamento da extremidade do tubo de ar. O permeâmetro está operando 
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adequadamente quando as bolhas de ar estiverem ascendendo regularmente através do 

reservatório, sendo observado visualmente através da parede de acrílico do permeâmetro. 

A vazão que sai do permeâmetro (taxa de fluxo) é medida através do monitoramento 

da taxa de queda do nível da água no reservatório do permeâmetro. Para se obter a vazão 

utiliza-se a escala do permeâmetro e um cronômetro para se medir o tempo. A operação é 

mantida até a vazão se tornar constante. 

Após a vazão se tornar constante com a carga hidráulica H1 de 5 cm, levanta-se o tubo 

de ar para a segunda carga hidráulica H2  de 10 cm. Espera-se até o momento em que as 

bolhas de ar ascenderem regularmente através do reservatório e mede-se a novamente a 

vazão que sai do permeâmetro utilizando-se mais uma vez a escala do permeâmetro e o 

cronômetro. 

O calculo de Ks  é feito através das seguintes fórmulas:  
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Onde; 
 
 Ks (cm/s) = condutividade hidráulica  

q1 = taxa de fluxo no primeiro estágio 

q2 = taxa de fluxo no segundo estágio 

H1 = carga hidráulica no primeiro estágio 

H2 = carga hidráulica no segundo estágio 

C = fator de dimensão (Figura 4.3) 

 r  = raio do furo 
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Figura 4.3 - Gráfico fator C versus H/r - Fonte Daniel / 89 (Lacerda, 2000)  
 

4.1.2 Medida da Condutividade hidráulica na zona saturada  
  

Além do permeâmetro de Guelph, foi realizada uma tentativa, utilizando-se de um 

traçador, para se determinar a condutividade hidráulica horizontal na zona saturada 

compreendida entre o poço 2/ Fonte e o braço esquerdo da piscina, também chamado de 

fonte 3. Para tal, utilizou-se 200 ml de Azul de Metileno, na concentração de 2%, que foi 

injetado no poço2/Fonte às 07 h 40 min do dia 05/03/01, 2º feira, quando a piscina é fechada 

ao público. Entretanto, nada foi observado nas fontes da piscina durante as seis horas 

subseqüentes. Isso pode ter ocorrido, possivelmente, devido à quantidade utilizada do 

traçador, fazendo com que se dispersasse no meio poroso, não sendo possível verificar a 

sua presença na água e, conseqüentemente, avaliar a velocidade da água subterrânea. 

Outras alternativas podem ser avaliadas como aumentar-se a quantidade do traçador, 

utilizar outro tipo, como, por exemplo, a uranina ou o cloreto de sódio. 

 

4.2 MONITORAMENTO DA ZONA SATURADA 
 

4.2.1 Poços perfurados na região das fontes e Piscina Velha 
 

Dois poços de monitoramento, designados por 1/Fonte e 2/Fonte, foram perfurados 

pela Empresa Hidra Comércio e Serviços de Bombas e Poços LTDA. Devido ao alto custo 

para abertura desses poços, apenas dois foram instalados na região de estudo.  

O poço 1/Fonte foi locado ao lado do estacionamento, entre a fonte 1 e uma mata, 

provável zona de recarga do aqüífero, com o objetivo de verificar a evolução da qualidade 

da água em seu caminho em direção à fonte. O poço 2/Fonte foi aberto mais próximo da 

piscina e, portanto, a jusante do poço 1, porém não no mesmo alinhamento em relação ao 

fluxo, sendo sua posição escolhida entre a fonte 1 e os banheiros do Parque. Assim, caso 
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houvesse influência das fossas na qualidade da água da fonte 1, essa alteração poderia ser 

detectada no poço 2/Fonte. 

Os poços foram perfurados integralmente em 6 polegadas com perfuratriz percussora, 

sendo o revestimento do poço em PVC Geomecânico DN 100 STD com diâmetro de 4 

polegadas e parede de 7 milímetros de espessura e com o emprego de filtro em PVC 

Geomecânico DN100 STD de 4 polegadas com 2 (dois) metros de comprimento e ranhuras 

de 0,75 milímetros, sendo o espaço anelar preenchido com pré-filtro (areia grossa 

quartzosa), bentonita e argamassa de cimento na parte superior. 

A localização do poço1/Fonte, com 13,20 metros de profundidade, situado próximo ao 

estacionamento acima das fontes e do poço 2/Fonte, com 13,00 metros de profundidade, 

situado no gramado acima das fontes, pode ser observada nas figuras 3.3 e 3.4. Para 

proteção da cabeça dos poços, foram construídas caixas de tijolos maciços, envolvendo a 

base de concreto e a cabeça do poço, dotada na parte superior com tampa de ferro fundido. 

Além disso, foi colocado um parafuso com cadeado no "cap"' protetor da cabeça do poço. 

Verificou-se a necessidade de se utilizar parafuso inoxidável devido à corrosão. O trabalho 

topográfico realizado pelo Exército definiu as coordenadas e as cotas dos poços.  

Os dados a seguir apresentam um resumo do perfil litológico extraídos do Relatório de 

abertura dos poços, que permitiram um melhor conhecimento das camadas do subsolo na 

região das fontes:  

a) Características do poço 1/Fonte   

- Profundidade final: 13,20 m 

- Faixa de solo hidromórfico escuro de textura argilo-arenosa: de 0 (superfície) a 1,0 

metro 

- Faixa de saprólito de quartzito fino: de 1,0 a 6,0 metros 

- Faixa de saprólito  de metarritimito: de 6,0 a 9,0 metros 

- Faixa de saprólito de quartzito fino: de 9,0 a 11,0 metros 

- Faixa de saprólito de metarritimito: de 11,0 a 13,20 metros  

- O armazenamento hídrico no local da perfuração é realizado por descontinuidades, 

principalmente fraturas, existentes nos quartzitos, que são rochas rúpteis.  

 

b) Características do poço 2/Fonte  

- Profundidade final: 13,0 m 

- Faixa de solo hidromórfico escuro de textura argilo-arenosa: de 0 a 0,50 metro 

- Faixa de saprólito de quartzito fino a médio: de 0,50 a 6,0 metros 

- Faixa de saprólito de metarritimito com predomínio de quartzito: de 6,0 a 13 metros.   

- O armazenamento hídrico no local da perfuração é semelhante ao do poço 1/Fonte.  
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Durante a execução dos poços junto às fontes, o perfurador Bento Ramiro, da 

Empresa Hidra, fez as seguintes observações de ordem prática: 

 

1) Aconteceram desmoronamentos nas paredes laterais do poço 2/Fonte durante a 

utilização da ferramenta percursora, indicando tratar-se de rocha fraturada. Segundo ele, os 

poços perfurados em rocha não fraturada ficam com as paredes laterais mais lisas, ou seja, 

sem desmoronamento das paredes laterais do poço. Com isso, o percursor, diferentemente 

do que se constatou com o poço 2/Fonte, trabalha melhor e não fica preso pelas pedras que 

desmoronam pela abertura do poço. A imagem da Figura 4.4, obtida a uma profundidade de, 

aproximadamente, 1 metro da superfície do terreno, procura mostrar as aberturas na lateral 

do poço 2/Fonte, indicando os locais do desprendimento dos pequenos blocos de rochas 

fraturadas, logo abaixo da pequena camada de solo hidromórfico da superfície. Observa-se, 

no centro da foto, a água acumulada no poço 

 

2) Abaixo da camada de quartzito fraturado (4 a 5 metros da superfície), a perfuração 

foi realizada em material granular fino, até o final da perfuração. 
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Figura 4.4 - Imagem das pequenas aberturas na lateral do poço 2/Fonte 

 

4.2.2 Poços perfurados junto à nascente do Acampamento 
 

Seis poços foram perfurados junto da nascente do Córrego do Acampamento. Devido 

à geologia da região, com solos basicamente argilosos, os poços foram perfurados à trado 

de mão de 4 polegadas de diâmetro, com auxílio de hastes 3/4 polegadas, de 85 

centímetros de comprimento, e dois tubos de 3/4 polegadas com 3 metros de comprimento. 

A utilização dos tubos de 3 (três) metros, ao invés das hastes menores, se mostrou bem 

mais eficiente a partir dos 6 (seis) metros de profundidade do poço, proporcionado pela 

maior rigidez do conjunto, o que facilitou as várias retiradas de solo do fundo do poço 

durante a perfuração. Apesar do solo não oferecer resistência, o trado de mão se torna difícil 

de manejar a partir dos 8 (oito) metros de profundidade, devido ao peso do conjunto e a 

possibilidade de quebra das luvas que ligam as hastes, o que acabou ocorrendo durante a 

perfuração do poço P 4, com aproximadamente 7,20 metros de profundidade.  
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Os seguintes materiais de revestimento dos poços foram utilizados: filtro comercial de 

PVC Geomecânico, com 2" de diâmetro e ranhuras de 0,75 milímetros, com um "cap" em 

uma de suas extremidades apoiado no fundo do poço; tubo rígido de PVC de 60 mm de 

diâmetro para água fria e luvas de PVC com rosca para conexão dos tubos. No espaço 

anelar, entre o filtro/tubo de PVC e as paredes do furo, foi utilizado um pré-filtro de areia 

quartzosa grossa previamente lavada com auxílio de peneira, para contenção das paredes e 

melhoria do fluxo de água. O volume dessa areia foi introduzido no espaço anelar, tomando-

se o cuidado para que atingisse uma profundidade entre 0,9 e 1,5 metro acima do filtro de 

PVC, dificultando, assim, o carreamento de argila para o mesmo, o que poderia obstruir 

suas ranhuras.  

Para impedir o movimento de água superficial para as camadas mais profundas do 

solo, colocou-se no espaço anelar, situado entre o tubo de PVC e a lateral do furo, o 

material de selagem para os poços composto de bentonita e a argamassa de cimento com 

areia. Após a colocação do pré-filtro, foi introduzida terra oriunda do próprio furo e em 

seguida uma calda espessa de bentonita. Houve dificuldades na colocação da calda de 

bentonita através do espaço anelar. Após a colocação da bentonita, o espaço anelar foi 

preenchido com a argamassa de cimento e areia até chegar na superfície do terreno. Além 

disso, foi colocada uma manilha de barro com tampa para proteção da cabeça do poço. No 

local onde os poços foram perfurados há ocorrência de incêndios devido a aproximação com 

o Aterro. Portanto, espera-se que a manilha proteja o tubo de PVC. Para evitar um possível 

vandalismo, um "cap" com parafuso e cadeado foi também colocado na cabeça do poço. O 

trabalho topográfico realizado pelo Exército definiu as coordenadas e as cotas dos poços. A 

figura 3.5 identifica o local onde foram perfurados os 6 (seis) poços de monitoramento.  

A tabela 4.1, a seguir, resume as principais características dos poços de 

monitoramento: 
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Tabela 4.1- Características dos poços de monitoramento  
 
Designação dos 
Poços de 
monitoramento 
com  data de 
perfuração 

Profundidade 
do poço a partir 
da superfície do 
terreno (metros) 
 
 

Distância 
entre a 
superfície do 
solo e a boca 
do poço 
(metros) 

Cota altimétrica 
da base de 
cimento do 
poço - Altitude 
(metros) 

 Coordenadas 
"N" e " E" 

Poço 1  (P1) 
Perfurado: 
20/07/00 

3,90 0,40 1092,796 "N": 8254208.423 
"E" :180048.905 

Poço 2  (P2) 
Perfurado: 
20/07/00 

3,30 0,33 1092,771 "N": 8254067.998 
"E" :180132.864 

Poço 3  (P3) 
Perfurado: 
20/07/00 

5,00 0,35 1092,429 "N": 8254048.239 
"E" :180266.718 

Poço 4  (P4) 
Perfurado: 
10/08/00 

8,90 1,00 1104,185 (*) "N": 8254205.279 
"E" :179611.934 

Poço 5  (P5) 
Perfurado: 
16/08/00 

5,00 0,55 1096,850 "N": 8254031.917 
"E" :179941.605 

Poço 6 (P6) 
Perfurado: 
21/03/01 

5,85 0,64 --- "N": 8253869 
"E" : 180063 

 
OBS: As cotas altimétricas foram medidas na base de cimento dos poços P1, P2, P3, 

e P5 junto da manilha de proteção. Entretanto, em P4, a cota foi obtida a partir da cabeça do 

poço ("cap" de proteção). As coordenadas de P6 foram obtidas com o GPS portátil com 

menor precisão. 

 

4.2.3 Níveis do lençol freático nos poços  
 

O nível do lençol freático foi medido com o equipamento constituído, basicamente, de 

uma lanterna, com o auxílio de uma trena. Ao introduzir-se a lanterna pendurada na trena no 

interior do poço, fecha-se o circuito elétrico pelos conectores especiais na base da lanterna 

devido ao contato com a água subterrânea. Com a trena, pode-se obter o nível do lençol 

freático. Cuidados especiais devem ser tomados pois os contatos na base da lanterna 

podem encontrar umidade junto à tubulação e acender, dando uma falsa medição do nível 

do lençol. Outro cuidado se refere à lavagem e desinfecção dos equipamentos, para que 

não haja carreamento de contaminação de um poço para outro.   

4.2.4 Purga e coleta de amostras nos poços 
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Antes de se coletar as amostras das águas dos poços de monitoramento foi realizada 

a purga dos mesmos. A purga é necessária uma vez que a água pode permanecer parada 

no interior do poço e sofrer alterações em sua qualidade. A água estagnada, por estar em 

contato com o material do poço por longos períodos de tempo e, também, em contato com o 

ar, poderá não representar a água subterrânea da região de estudo (Nielsen, 1991). 

Após a conclusão da perfuração do poço de monitoramento P5, em 16/08/00, junto à 

nascente do Acampamento, iniciou-se a purga do poço P1, com a utilização de uma 

pequena bomba submersa 2" (Figura 4.5). Operada a partir da energia de uma bateria de 12 

volts do caminhão de apoio, com uma média de bombeamento, aproximada, de 347 L/hora, 

a bomba levou cerca de 4 horas, não consecutivas, de bombeamento para purgar o poço 

P1. Ao final da purga, a água já apresentava menor turbidez, entretanto, verificou-se que a 

cada coleta de amostra se fazia necessária uma nova limpeza. 

 
Figura 4.5 - Bomba d'água utilizada para a purga dos poços de monitoramento 

 

O fabricante da bomba recomenda que a coleta de amostra não seja realizada com 

esse equipamento. Entretanto, uma das literaturas que aborda a questão (Nielsen, 1991) 

indica que o mesmo equipamento da purga, no caso a bomba, pode ser empregado para a 

coleta das amostras, proporcionando ganho de tempo, menos trabalho e menor 

possibilidade de erro associado à descontaminação de equipamentos. No dia 13/09/00, foi 

realizada nova limpeza no poço P1 e também nos poços P2, P3 e P5, tendo sido recolhidas 

as amostras para análises no dia seguinte. 

Após a conclusão dos poços junto às fontes, foi iniciada, em 30/11/00, a purga do 

poço 1/Fonte e poço 2/Fonte com o auxílio da mesma bomba submersa de 2". O poço 

1/Fonte foi limpo durante 30 minutos, sendo retirada a primeira amostra para análise. A 
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água apresentou um nível alto de turbidez (49 uT) medida em laboratório no mesmo dia. O 

poço 2/Fonte foi limpo durante 1 hora e 10 minutos até apresentar água com menor turbidez 

(13,3 uT), medida em laboratório. Em seguida, foi retirada, com o auxílio da própria bomba 

da purga, a primeira amostra para as análises físico, química e bacteriológica da água. 

Todas as análises foram realizadas no mesmo dia da limpeza dos poços e logo após a 

coleta das amostras, para tentar evitar alterações nos parâmetros. As amostras com 

turbidez significativa foram filtradas, utilizando-se um dispositivo à vácuo, antes da 

realização das análises de cloreto, amônia, nitrito e nitrato. 

 

4.3 MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 
  

4.3.1 Coleta das amostras de água 
 

Foram coletadas amostras em corpos de água superficial perenes situados nas duas 

regiões de estudo, nos seguintes pontos: fonte 1 (Principal), fonte 2, fonte 3, Piscina Velha, 

Galeria de águas pluviais (transbordamento da Lagoa da Anta) e Córrego do Acampamento 

em dois pontos, logo abaixo das fontes e em sua nascente localizada próxima ao Aterro. 

Além desses pontos, foram coletadas, no nível do solo, amostras de água durante 

escoamentos superficiais ocorridos por ocasião de 3 eventos de precipitação observados, in 

loco, na região gramada acima das fontes e Piscina Velha. 

Nas fontes 1 e 2, a freqüência de coleta das amostras foi vinculada aos dias de 

precipitação pluviométrica e dias subsequentes às chuvas, quando eram então realizadas as 

coletas. O objetivo dessa coleta seletiva em seqüência, a começar pelo dia seguinte ao da 

precipitação até 5 ou 6 dias após as chuvas, foi identificar uma possível correlação entre os 

valores de contaminação, por coliformes fecais e totais, na fonte, e os eventos de 

precipitação ocorridos no mesmo período de tempo.  

 

4.3.2 Dados de qualidade da água fornecidos pelo IBAMA 

 

Com a finalidade de completar os dados já existentes e aprofundar a avaliação sobre a 

origem de eventuais contaminações na fonte 1, obteve-se com o Chefe do Departamento de 

Unidades de Conservação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) os dados de 

qualidade da água da fonte 1, analisados pela Companhia de Saneamento do Distrito 

Federal (CAESB). Esses dados correspondem aos valores de coliformes totais e fecais de 

50 (cinqüenta) amostras coletadas na fonte 1 no período compreendido entre 17/09/99 e 

22/02/01. Esses dados foram utilizados na pesquisa para completar os dados já existentes, 
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a despeito de prováveis diferenças metodológicas existentes desde os procedimentos de 

coleta das amostras até as análises realizadas por métodos e profissionais de laboratórios 

diferentes.  

 

4.3.3 Vazões na galeria de águas pluviais e na saída da piscina 

 

A galeria de água pluviais drena, constantemente, as águas da Lagoa da Anta na 

direção da Piscina Velha do Parque. Assim sendo, foram realizadas, no período da 

estiagem, medições de vazão na entrada e saída da galeria de águas pluviais para verificar 

a existência de uma possível perda de água pelo sistema de tubulações e caixas de 

inspeção, que pode estar alimentando o lençol freático na região das fontes, por infiltração 

no solo. 

Para determinar as vazões de entrada e saída da galeria, utilizou-se o método de 

medição de vazão por capacidade. O método consiste em interceptar todo o fluxo da água 

em um recipiente calibrado e cronometrar o tempo de enchimento de um volume conhecido. 

Primeiramente, concentrou-se o fluxo de água que caía na primeira caixa de inspeção, 

situada próxima da Lagoa da Anta, em uma bacia de 25 litros devidamente calibrada, 

medindo-se o tempo de enchimento por várias vezes, utilizando-se o tempo médio. Na saída 

da galeria de águas pluviais, situada próxima aos banheiros coletivos da piscina, foi 

realizado o mesmo procedimento.  

A vazão de saída da piscina foi medida, também, no período de estiagem. O valor da 

vazão foi obtido através da medição das velocidades do fluxo de água, com molinete, em 

uma das seções do canal que deixa a Piscina Velha até atingir o Córrego do Acampamento. 

 

4.4 ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DAS AMOSTRAS DE 
ÁGUA SUBTERRÂNEA E SUPERFICIAL  

  

Todas as amostras de água subterrânea obtidas nos poços de monitoramento e das 

águas superficiais obtidas nos diferentes pontos do Parque, incluindo as do escoamento 

superficial durante os eventos de precipitação, foram analisadas no Laboratório de Análise 

de Águas do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Os 

parâmetros analisados com maior freqüência foram os seguintes: condutividade elétrica, 

sólidos totais dissolvidos (STD), pH, turbidez, amônia, nitrito, nitrato, cloreto, coliforme total e 

Escherichia coli. 

Os equipamentos e métodos utilizados foram os seguintes: 

1. Condutividade e STD: foi utilizado o Condutivímetro da marca SPRITE 6000. 
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2. pH: foi utilizado o equipamento JUNDILAB, perpHect Log R meter modelo 310. 

3. Turbidez: foi utilizado o equipamento TURBIDIMETER 2100 AN. 

4. Amônia: foi utilizado o método Nesller com a utilização do equipamento DR/2010 

HACH 

5. Nitrito: foi utilizado o método diazotização com a utilização de equipamento DR/2010 

HACH. 

6. Nitrato: foi utilizado o método da Redução de Cádmio com a utilização do DR/2010 

HACH. 

7. Cloreto: foi utilizado o método do tiocianato de mercúrio com o DR/2010 HACH. 

8. Coliforme total e Escherichia coli: foi utilizado o método das cartelas de Colilert.  

 

4.5 ACOMPANHAMENTO DO NÍVEL PLUVIOMÉTRICO NO PARQUE 

 

Com a finalidade de verificar uma possível correlação entre os eventos de precipitação 

e o aumento dos níveis de coliformes nas fontes, procurou-se identificar, a partir do período 

de estiagem em Brasília, os primeiros dias com chuva no Parque e, nos dias subseqüentes, 

iniciar uma coleta seletiva das águas das fontes. Esse procedimento tinha como objetivo 

verificar se havia ou não correlação e tentar descobrir o tempo de resposta. Ou seja, após o 

evento de precipitação quanto tempo levaria para que a fonte apresentasse o valor máximo 

de bactérias do grupo coliforme.  

Durante o período da estiagem, ocorreram chuvas isoladas no dia 26 de julho, nos 

dias 28 e 29 de agosto, nos dias 03, 07, 09, 10 e 26 do mês de setembro. Nesses meses, o 

pluviômetro ainda não havia sido instalado; entretanto, foram observados os dias de 

ocorrência de chuvas no Parque.  

No dia 01 de outubro de 2000, foi instalado um pluviômetro no jardim da 

Administração do Parque, próximo da área das fontes e Piscina Velha. As medidas no 

pluviômetro foram obtidas através de leituras, na escala em mm, realizadas às 9:00 horas 

de cada dia. A leitura foi realizada por uma funcionária do Parque Nacional, complementada 

pela equipe nos  fins de semana e feriados. 

Os dados de precipitação anteriores à instalação do pluviômetro, particularmente dos 

poucos dias com chuva dos meses de julho, agosto e setembro já citados, foram obtidos na 

estação meteorológica da Universidade de Brasília. Essa estação está situada próxima do 

Parque Nacional. Apesar do possível erro existente na quantidade de chuva medida, esses 

valores foram utilizados como indicação da ocorrência de eventos. 
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4.6 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO PELO EXÉRCITO 
 

Durante os trabalhos desta dissertação foi solicitado ao Serviço Geográfico do 

Exército o apoio para um levantamento topográfico nas duas áreas de estudo. O trabalho de 

topografia, realizado pelo Centro de Cartografia Automatizada do Exército (CCAuEx), definiu 

as coordenadas e cotas dos principais pontos, incluindo todos poços de monitoramento 

junto à Piscina Velha e nascente do Acampamento. Utilizou-se nos trabalhos o Receptor 

GPS TRIMBLE Dupla Freqüência modelo 4.800 com precisão de 5 mm. Após os trabalhos 

de campo, os resultados foram processados no Centro de Cartografia Automatizada do 

Exército (CCAuEx), sendo produzida a lista de coordenadas planas UTM SICAD (Elipsóide 

Internacional - Hayford) e as cotas acima do nível médio dos mares dos principais pontos do 

estudo.  
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

5.1 ANÁLISE DO LENÇOL FREÁTICO NA NASCENTE DO CÓRREGO DO 
ACAMPAMENTO 

  

5.1.1 Introdução 
 

O monitoramento da água subterrânea nessa área de estudo teve por finalidade 

determinar uma possível contaminação na nascente do Córrego do Acampamento 

provocada pelo aterro do Jockey Club. Assim sendo, foram coletas as amostras nos poços 

P1, P2, P3, P5 e P6 para avaliação das concentrações dos constituintes na água do lençol 

freático e posterior comparação com valores de referência para se estimar a presença de 

uma possível pluma de contaminação proveniente do aterro. Além disso, foram coletadas 

amostras em dois pontos distintos na nascente do Córrego do Acampamento. 

Araujo (1996) realizou análises nas águas de poços situados na parte antiga do aterro, 

portanto, em águas do lençol freático mais contaminada, tendo observado as seguintes 

tendências: um aumento do pH das águas (menor acidez), aumento da condutividade 

elétrica (maior quantidade de íons), aumento da ocorrência do íon cloreto, aumento da 

concentração de amônia e nitrato.  

 

5.1.2 Qualidade da água subterrânea nos poços e nascente 
 

Durante os estudos foram coletadas e analisadas 15 (quinze) amostras retiradas dos 

poços de monitoramento P1, P2, P3, P5 e P6, situados entre a nascente do Córrego do 

Acampamento e o aterro (Figura 3.5). O poço P4 praticamente secou, provavelmente por 

não ter sido perfurado até uma profundidade adequada. Santos (1997) ao aplicar o modelo 

de simulação MODFLOW, verificou que a pluma de contaminação do aterro antigo avança 

em direção à nascente do Córrego do Acampamento no interior do Parque, sendo que ao 

final de 10 anos a pluma de contaminação atingirá o referido córrego. Nesse sentido, os 

poços foram perfurados de modo a detectar, nessa trajetória teórica simulada, a 

contaminação proveniente do aterro, com exceção do poço P3, perfurado mais afastado e 

fora dessa trajetória simulada de contaminação. 

Teoricamente, nessas condições, é de se esperar que o poço P6 seja o primeiro a ser 

atingido pela pluma, em seguida o poço P5, seguindo-se todos os demais poços. O poço 

P3, já citado, por estar localizado fora da influência da contaminação e apresentar os 

menores valores indicativos de contaminação, foi considerado o poço de referência. 

Portanto, as comparações dos valores de concentração dos diversos constituintes do lençol 
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freático, nos poços estudados, foram efetuadas com os valores obtidos em P3 (Referencial). 

O tempo de monitoramento e o número de amostras deveriam ter sido maiores para permitir 

um maior número de comparações e melhor avaliar as tendências. 

 

5.1.2.1 Condutividade elétrica 

 

Conforme citado anteriormente, a condutividade elétrica está relacionada à quantidade 

de íons dissolvidos na solução aquosa. O valor da condutividade analisada permite que se 

tire conclusões sobre o grau de contaminação das águas subterrâneas desde que as 

amostras do poço de referência, na mesma região, porém fora da zona de influência da 

contaminação, também não apresentem valores altos de condutividade. Segundo Santos 

(1997) o valor do background (ponto de controle) na região de estudo, para a condutividade 

elétrica, está próximo de 4 µS/cm. Portanto, um valor relativamente baixo, o que poderá 

permitir comparações. Esse valor de 4 µS/cm ficou próximo do valor médio obtido para o 

poço P3 (4,45 µS/cm), que foi escolhido como poço de referência.  

Comparando os valores de condutividade elétrica obtidos em todos os poços, verifica-

se que o poço P3 (5 e 3,9 µS/cm - média 4,45 µS/cm), tomado como referência na região, e 

o poço P1 (7,8; 4,3; 3,8 e 4,2 µS/cm - média 5,02 µS/cm) são os que apresentam os 

menores valores de condutividade elétrica e, também, os que mais se aproximam do valor 

referencial de 4 µS/cm já obtido no estudo citado, com exceção de um único valor em P1 

(7,8 µS/cm). Além disso, foram obtidos em duas amostras de água superficial coletadas na 

nascente do Córrego do Acampamento os valores de 4,6 e 5,4 µS/cm (média 5,0 µS/cm), 

que estão próximos dos valores em P1 e P3. Entretanto, por estarem todos os poços na 

mesma região, é possível que a flutuação observada nos valores desses pontos também 

seja um indicativo de contaminação. 

Comparando os valores de P6 (15,5 e 14,1 µS/cm - média 14,8 µS/cm) e P5 (14,2; 

14,3; 9,3 e 8,7 µS/cm - média 11,62 µS/cm) com os de referência P3 (5 e 3,9 µS/cm - média 

4,45 µS/cm), verifica-se que o poço P6 apresenta os maiores valores de condutividade 

elétrica, seguido do poço P5. Isso permite estimar que a água do lençol freático no poço P6 

contém um maior número de íons dissolvidos do que em P3, podendo, provavelmente, estar 

mais contaminada naquela região.    

Portanto, esse conjunto de valores decrescentes de condutividade elétrica a partir dos 

valores mais altos em P6, passando por valores menores em P5, até chegar aos demais 

poços, indica uma tendência de avanço da frente de contaminação que parece se deslocar 

na direção da nascente do Córrego do Acampamento.  

Entretanto, essa estimativa ou tendência deve ser melhor avaliada, uma vez que as 

amostras nem sempre foram  coletadas no mesmo dia, particularmente com relação ao poço 
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6, que, por ter sido perfurado mais tarde, teve suas amostras coletadas em abril de 2001. O 

ideal era ter obtido as amostras no mesmo intervalo de tempo ou na mesma época do ano 

(estação da seca e das chuvas) para melhor comparação dos resultados. Além disso, 

poderia ter sido perfurado mais um poço de referência na região, mais afastado ainda do 

aterro antigo, para comparar com os dados de P3, que foi a referência utilizada. Outro fator 

diz respeito à pouca quantidade de amostras coletadas. Há necessidade de uma maior 

quantidade de valores de condutividade elétrica para se efetuar as comparações.  

 

5.1.2.2 pH  

 

Os valores de pH obtidos em todos os poços apresentam uma tendência de acidez 

para a água subterrânea na região. Comparando os valores de pH dos poços, verifica-se 

que os poços P5 (6,17; 4,87 e 5,41 - média 5,48) e P6 (5,79 e 6,22 - média 6,0) 

apresentaram valores de pH superiores aos valores do poço de referência P3 (5,1 e 4,68 - 

média 4,89), com exceção de um único valor em P5 (4,87). Além disso, as médias obtidas 

em P6 e P5 superaram o valor médio obtido na nascente do Córrego do Acampamento 

(5,05). Os resultados mostram uma pequena tendência de aumento da acidez da água a 

partir de P6, passando por P5, até chegar na nascente e no poço P3 (referência). Portanto, 

essa tendência pode, provavelmente, indicar que a contaminação já está presente no 

interior do Parque.  

Entretanto, valem aqui as mesmas observações feitas para a condutividade elétrica,  

ou seja, as amostras nem sempre foram coletadas no mesmo dia, particularmente com 

relação ao poço P6. Há necessidade, também, de maior quantidade de valores de pH  

necessários para  comparação, além de confirmar o valor de referência.  

  

5.1.2.3 Compostos de nitrogênio e cloreto  

 

Com relação aos compostos de nitrogênio, verifica-se que o poço P6 apresentou as 

maiores concentrações de nitrogênio amoniacal [0,55 e 0,82 mg N (NH3)/L - média 0,68] e 

de nitrato [0,7 e 0,3 mg N (NO3)/L - média 0,5] quando comparadas às dos demais poços. 

No poço P5, ocorreu a presença de nitrogênio amoniacal [0,03 mg N (NH3)/ L] em apenas 

uma amostra, sendo que as demais concentrações estavam ausentes ou abaixo do nível de 

detecção. Já nos poços P1, P2 e P3 (referencial), os valores de nitrogênio amoniacal e 

nitrato ficaram ausentes ou abaixo do nível de detecção. Na nascente do Córrego do 

Acampamento, os valores de nitrato  ficaram ausentes e abaixo do nível de detecção. Os 

nitritos estão presentes em todos os poços e na nascente em baixas concentrações.  



 67 

Por ser bastante móvel no meio poroso e, segundo Santos (1997), de baixa ocorrência 

natural na região, o íon cloreto é um dos elementos que mais indica a real extensão da 

contaminação no aterro. O mesmo autor acrescenta, ainda, que existe uma tendência dos 

valores de cloreto e de condutividade elétrica aumentarem com a subida do lençol freático o 

que pode refletir  maior lixiviação do lixo, carreando uma maior quantidade de íons cloreto 

para o lençol freático. 

Comparando as concentrações de cloreto nos poços, verifica-se que o poço P6 (2,8 e 

5,9 mg Cl-1/L - média 4,35) apresenta os maiores valores. A seguir, em ordem decrescente, 

o segundo poço a apresentar valores de concentração do íon é o P5 (0,8; 0,3 e 0,4 mg Cl-1/ 

L - média 0,5). Nos poços P1, P2 e P3 (referencial), os valores se apresentam abaixo do 

nível de detecção ou ausentes, com exceção das concentrações 0,1 mg/L em P3 e 0,2 mg/L 

em P2. Na nascente do Córrego do Acampamento, os valores de cloreto ficaram abaixo do 

nível de detecção.   

Portanto, esse conjunto de valores, decrescentes dos compostos de nitrogênio e, 

principalmente, do íon cloreto a partir do poço P6, passando por valores menores em P5, 

até chegar nos demais poços e na nascente, com níveis baixos e mesmo ausentes, pode 

indicar uma tendência de avanço da frente de contaminação que parece se deslocar na 

direção da nascente do Córrego do Acampamento, sem ainda ter atingido os poços P1 e P2 

situados próximos da nascente. Entretanto, essa tendência deve ser confirmada, com a 

obtenção de maior quantidade de valores necessários para comparação.  

 

5.1.2.4 Análise de metais e as tabelas dos resultados das amostras coletadas 

 
O resultado da análise de metais de uma única coleta realizada nos poços P1, P2 e P3 

revelou a presença dos seguintes valores iguais nos três poços: Pb (chumbo) < 30 ppb; Cd 

(cádmio) < 2 ppb; Al (alumínio) < 12,5 ppb; Ni (níquel) < 11,3 ppb. Entretanto, ocorreram 

problemas com relação à identificação das amostras, o que comprometeu os resultados dos 

demais metais. Portanto, há a necessidade de se aumentar o número de coletas e refazer a 

análise de metais, incluindo também os poços P5 e P6. 

As tabelas 5.1 a 5.6 apresentam os resultados de todas as amostras coletadas nos 

poços de monitoramento P1, P2, P3, P5 e P6, assim como em dois pontos da nascente do 

Córrego do Acampamento:   
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Tabela 5.1 - Resultado das amostras coletadas no poço P1  
 

Parâmetro \ Coleta 13/Set/00 04/Out/00 07/Out/00 15/Fev/01 
Condutividade  (µS/cm)  7,8 4,3 3,8 4,2 
STD  (ppm) 5,5 3 2,7 3 
pH 5,69  4,16 4,56 
Turbidez (uT) 1,07 0,374 0,262  
Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3) / L  -0,04 0 0,01 
Nitrito - mg N (NO-

2) / L  0,003 0,005 0,004 
Nitrato - mg N (NO-

3) / L -0,01 0 0 0 
Cloreto (mg/L) 0  0 -0,1 
Coliforme Total  (NMP/100ml)    0 
Escherichia Coli (NMP/100ml)    0 
 
 
Tabela 5.2 - Resultado das amostras coletadas no poço P2  
 

 Parâmetro \ Coleta 13/Set/00 04/Out/00 15/Fev/01 
Condutividade  (µS/cm)  5,8 6,3 6 
STD  (ppm) 4,1 4,4 4,2 
pH 6,17  4,73 
Turbidez (uT) 0,931 0,196  
Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3) / L  -0,01 0 
Nitrito - mg N (NO-

2) / L   0,005 
Nitrato - mg N (NO-

3) / L -0,01 0 0 
Cloreto (mg/L) 0 0,2 -0,1 
Coliforme Total  (NMP/100ml)   0 
Escherichia Coli (NMP/100ml)   0 
 

 
Tabela 5.3 - Resultado das amostras coletadas no poço P3 (Referencial) 
 

Parâmetro \ Coleta 04/Out/00 15/Fev/01 
Condutividade  (µS/cm)  5 3,9 
STD  (ppm) 3,6 2,8 
pH 5,1 4,68 
Turbidez (uT) 0,643 --- 
Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3) / L -0,03 0 
Nitrito - mg N (NO-

2) / L 0,003 --- 
Nitrato - mg N (NO-

3) / L 0 0 
Cloreto (mg/L) 0,1 -0,1 
Coliforme Total  (NMP/100ml)  0 
Escherichia Coli (NMP/100ml)  0 
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Tabela 5.4 - Resultado das amostras coletadas no poço P5 
 

Parâmetro \ Coleta 13/Set/00 02/Out/00 15/Fev/01 21/Mar/01 
Condutividade  (µS/cm)  14,2 14,3 9,3 8,7 
STD  (ppm) 9,8 9,9 6,5 6,1 
pH 6,17  4,87 5,41 
Turbidez (uT)  0,485  0,174 
Nitrogênio Amoniacal - 
mg N (NH3) / L  0,03 0 -0,01 

Nitrito - mg N (NO-
2) / L    0,004 

Nitrato - mg N (NO-
3) / L 0 0 0 0 

Cloreto (mg/L) 0,8 0,3  0,4 
Coliforme Total  
(NMP/100ml)  10,9 0  

Escherichia Coli 
(NMP/100ml)  0 0  

 
 
Tabela 5.5 - Resultado das amostras coletadas no poço P6 
 

Parâmetro \ Coleta 11/Abr/01 19/Abr/01 
Condutividade  (µS/cm)  15,5 14,1 
STD  (ppm) 10,5  
pH 5,79 6,22 
Turbidez (uT)  23,1 
Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3) / L 0,55 0,82 
Nitrito - mg N (NO-

2) / L 0,006 0,005 
Nitrato - mg N (NO-

3) / L 0,7 0,3 
Cloreto (mg/L) 2,8 5,9 
Coliforme Total  (NMP/100ml)   
Escherichia Coli (NMP/100ml)   
 
 

Tabela 5.6 - Resultado das amostras coletadas na nascente do Acampamento  
 

Parâmetro \ Coleta 20 /Jul/00 (Amostra 1) 20/Jul/00 (Amostra 2) 
Condutividade  (µS/cm)  5,4 4,6 
STD  (ppm) -- -- 
pH 4,8 5,3 
Turbidez (uT) -- -- 
Nitrogênio Amoniacal - 
mg N (NH3) / L -- -- 

Nitrito - mg N (NO-
2) / L 0,004 0,003 

Nitrato - mg N (NO-
3) / L 0 (ausente) - 0,1 

Cloreto (mg/L) - 0,7 - 0,3 
Coliforme Total  
(NMP/100ml) 114,5 0 (ausente) 

Escherichia Coli 
(NMP/100ml) 53,7 4,1 
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5.1.3 Análise final dos dados de monitoramento 
 

A análise dos dados obtidos mostra que a contaminação do lençol freático dentro do 

PNB pelo chorume oriundo do aterro do Jockey Club é um fato. Entretanto, os dados obtidos 

não são suficientes para identificar sua origem, se do aterro antigo ou do intermediário, ou 

se, durante parte do ciclo hidrológico, há descarga de contaminates pela nascente do 

Córrego do Acampamento. Faz-se necessário estender os estudos para mais poços 

distribuídos pela área, além de simulações matemáticas com a utilização de mais dados. 
 

5.2 MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NA REGIÃO DAS FONTES E 
PISCINA VELHA 

 

5.2.1 Introdução 
 

Com o objetivo de verificar os níveis de contaminação dos principais corpos de água 

na região das fontes e Piscina Velha, foi realizado o monitoramento dos seguintes pontos: 

galeria de águas pluviais, Piscina Velha e no Córrego do Acampamento no trecho mais 

próximo e a jusante da piscina. Procurou-se acompanhar os valores de concentração dos 

parâmetros e, também, os valores de vazão na galeria de água pluvial, na saída da piscina e 

na fonte 1.  

 

5.2.2 Monitoramento das águas da galeria de drenagem  
 

No reconhecimento inicial da área de estudo verificou-se que já houve, no passado, a 

ocorrência de um cheiro forte de gasolina na Piscina Velha por ocasião de vazamento 

ocorrido nas proximidades do Centro de Visitantes. Esse fato levantou a suspeita de que a 

gasolina poderia ter sido carreada, através do sistema de drenagem de águas pluviais, até 

chegar nas caixas de inspeção próximas às fontes da Piscina Velha. 

Durante o reconhecimento, verificou-se que essa galeria de águas pluviais drena, 

constantemente, as águas que transbordam da Lagoa da Anta e, durante os eventos de 

precipitação, também recebe as águas das chuvas. Assim, na maior parte do tempo, a 

função principal da galeria é conduzir constantemente as águas e efluentes da lagoa, para 

um pequeno riacho próximo da Piscina Velha e fontes. A Lagoa da Anta é alimentada por 

um canal de desvio do Ribeirão Bananal (Figura 3.3). Os resultados das análises das águas 

coletadas na saída da galeria no período compreendido entre 09/05/00 e 02/10/00 dizem  

respeito ao período de estiagem; portanto, refletem a qualidade das águas provenientes, 
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somente, da Lagoa da Anta. A partir de 30/11/00, os parâmetros refletem o período das 

chuvas. Todos os valores dos parâmetros estão relacionados na tabela 5.7.  

 

Tabela 5.7 - Resultado das amostras coletadas na galeria de drenagem 
 
Parâmetro\ Coleta 09/05/00 25/09/00 27/09/00 02/10/00 30/11/00 20/03/01 05/04/01 
Condutividade 
(µS/cm)  10,5 15,9 16,5 15,9 12,8  12,2 

STD  (ppm) 5,76  11,4 11 8,9  8,5 
pH 6,7    6,12  6,57 
Turbidez (uT)  3,43  3,85 7,9  6,17 
Nitrogênio 
amoniacal -          
mg N (NH3) / L 

0,03    0,07   

Nitrito -   
mg N (NO-

2) / L 0,004       

Nitrato - 
mg N (NO-

3) / L 0,1 0,1  0,1 0,2   

Cloreto (mg/L) 0,1   0 0,2   
DQO  (mg/L) 0       
Ferro  (mg/L) 0,185       
Coliforme Total  
(NMP/100ml)  2400 2400 1990 >2420 960,6 >2420 

Escherichia Coli 
(NMP/100ml)  16 49 7,4 120 106,7 52 

 

 

Observando-se os valores da tabela, verifica-se que os níveis de coliformes totais, 

durante todo o período, foram altos, variando do mínimo de 960,6 NMP/100 ml a valores 

superiores a 2420 NMP/100 ml de amostra. Os valores de Escherichia coli variaram de 7,4 

NMP/100 ml a 120 NMP/100 ml. A água durante todo o tempo de monitoramento se mostrou 

contaminada com bactérias do grupo coliforme. 

O valor médio da condutividade elétrica das águas da galeria é de 13,97 µS/cm, 

portanto mais baixo do que a média das águas da fonte 1 (30,25 µS/cm), conforme pode ser 

verificado no Apêndice E, assim como das águas subterrâneas dos poços 1 e 2/Fonte, 

conforme Apêndices  I e J. Já o valor médio de pH na galeria é de 6,33. Portanto, uma água 

menos ácida que a da fonte 1 (5,55), assim como das águas subterrâneas dos poços 1 e 

2/Fonte. 

Foram executadas medidas de vazões, durante o período da estiagem, na entrada e 

na saída da galeria de drenagem. A vazão medida na entrada da galeria foi de 4,68 L/s e a 

vazão na saída da galeria foi de 3,72 L/s. Observa-se na vazão de saída uma perda de 21% 

da vazão de entrada. Possivelmente, essa perda esteja se infiltrando no solo durante o seu 

percurso, desde a entrada na galeria, junto à Lagoa da Anta, até a saída da galeria, próximo 

à região das fontes e Piscina Velha. 
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5.2.3 Monitoramento do Córrego do Acampamento próximo da fonte 1 e Piscina 
Velha   

 
O trecho do Córrego do Acampamento que passa próximo à jusante da região da 

Piscina Velha e das fontes recebe, constantemente, as águas que saem da piscina e de 

outros pequenos riachos que correm lateralmente à piscina. Com o objetivo de verificar as 

condições de contaminação desse trecho do córrego, particularmente com relação às 

bactérias do grupo coliforme, foram realizadas três coletas de água próximo e abaixo da 

ponte de acesso à piscina, conforme visto na Figura 3.3. O Córrego do Acampamento nesse 

trecho apresenta turbidez observável em suas águas. As análises efetuadas indicaram 

contaminação por coliformes totais, com valores superiores a 2420 NMP/100 ml e, também, 

a presença da Escherichia coli com valores de 105,4 e 240 NMP/100 ml.  

A média da condutividade elétrica de suas águas foi de 21,9 µS/ cm. Os valores de pH 

obtidos em duas medições foram de 6,58 e 5,8. A tabela 5.8 apresenta outros valores de 

constituintes. Entretanto, para melhor caracterizar as condições de contaminação do 

Córrego do Acampamento, deve-se prever um maior número de coletas e análises. 

Como uma das suspeitas de contaminação por coliformes na fonte 1 era o Córrego do 

Acampamento, foram efetuados o levantamento das coordenadas geográficas e o 

levantamento da cota altimétrica, em relação ao nível médio dos mares, da fonte 1 

(principal) e do ponto de coleta das amostras do Córrego do Acampamento, com o objetivo 

de verificar a distância média e o desnível entre esses dois pontos. Verificou-se que a 

diferença de cota entre a fonte 1 (z = 1021,744 metros) e a margem mais próxima do 

Córrego do Acampamento (z = 1019,459) é de 2,285 metros e a distância média entre esses 

pontos é de 121,344 metros. Portanto, a fonte 1 encontra-se situada a mais de 2 metros 

acima da margem mais próxima do Córrego do Acampamento, sendo pouco provável a sua 

contaminação pelo córrego. Modelos de simulação de fluxo de água subterrânea devem ser 

empregados no trecho para confirmar a hipótese. 
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Tabela 5.8 - Resultado das amostras coletadas no Córrego do Acampamento no 

trecho próximo à ponte de acesso às fontes e Piscina Velha  

 
Parâmetro \ Coleta 09/Mai/00 27/Mai/00 10/Out/00 

Condutividade  (µS/cm)  17,9 25,6 22,2 
STD  (ppm)  17,6 15,3 
pH 6,58  5,8 
Turbidez (uT) 12,6  7,19 
Nitrogênio amoniacal - mg N (NH3) / L 0,07  0,07 
Nitrito - mg N (NO-

2) / L 0,002   
Nitrato - mg N (NO-

3) / L 0,1  0,1 
Cloreto (mg/L) 0,2   
DQO  (mg/L) 1,7   
Ferro  (mg/L) 0,127   
Coliforme Total  (NMP/100ml)  >2420 >2420 
Escherichia Coli (NMP/100ml)  240 105,4 
 

5.2.4 Monitoramento das águas da Piscina Velha  
 

Com o objetivo de verificar, principalmente, os níveis de coliformes na piscina, foi 

realizado o monitoramento de suas águas entre os meses de setembro e outubro de 2000, 

com a coleta de sete amostras nesse período, tendo-se obtido para os parâmetros medidos 

os valores da tabela 5.9. As leituras de coliformes totais ficaram entre 1119 NMP/ 100 ml e 

2419 NMP/ 100 ml, tendo a Escherichia coli variado entre zero (ausente) e 80 NMP/100ml. 

Esses valores superaram, em muito, os obtidos para a fonte 1 e demais fontes da piscina. O 

valor médio de condutividade elétrica foi de 31,9 µS/cm, valor próximo da média obtida na 

fonte 1 (30,25 µS/cm) e na água subterrânea dos poços. A única medida de pH realizada 

indicou 5,1, valor que também ficou próximo da média obtida para a fonte 1 (5,55). Os 

parâmetros de qualidade da água da piscina, provavelmente, devem sofrer variações ao 

logo do tempo em função de vários fatores, tais como o local onde as amostras são 

coletadas, o número de banhistas e outros que não foram investigados nesta dissertação.   

Foi realizada, no riacho de saída das águas da piscina, uma medida de vazão com a 

utilização de molinete, no dia 05/fev/01, sendo obtido o valor de 198,7 L/seg. Comparando 

esse valor com o obtido para a vazão na fonte 1 (8,10 L/seg), verifica-se que a grande 

contribuição para as águas da piscina provém das inúmeras outras fontes situadas em 

vários locais da piscina e, principalmente, no fundo da parte mais profunda, como pode ser 

observado durante a limpeza semanal da piscina, quando do seu esvaziamento.  
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Tabela 5.9 - Resultado das amostras coletadas na Piscina Velha 
 

Parâmetro \ Coleta 19/Set 27/Set 02/Out 08/Out 09/Out 10/Out 12/Out 
Condutividade 
(µS/cm)   31,7    32,1  

STD  (ppm)  21,7    22  
pH      5,1  
Turbidez (uT)      1,03  
Nitrogênio amoniacal           
mg N (NH3) / L      0  

Nitrito  mg N (NO-
2) / L        

Nitrato mg N (NO-
3) / L      0  

Cloreto (mg/L)        
Coli. Total 
(NMP/100ml) 1600 1400 1990 1730 1119 2419 1300 

E. Coli (NMP/100ml) 80 11 1 6,3 3,1 0 20,3 
 OBS: coletas efetuadas no ano 2000. 
 

5.3 ESCOAMENTO SUPERFICIAL OCORRIDO ACIMA DAS FONTES E PISCINA 
VELHA DURANTE EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO E AS CONDIÇÕES DE 
DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NO LOCAL 

 

5.3.1 Escoamento ocorrido em 28 de outubro de 2000 
 

No dia 28 de outubro, observou-se na região acima da piscina e fontes evidências da 

ocorrência de um significativo escoamento superficial. O pluviômetro registrou 100 mm de 

chuva, lido às 9 h do dia seguinte, 29 de outubro. Essa chuva foi a maior registrada pelo 

pluviômetro durante o período do estudo no Parque. Verificou-se que um grande volume de 

solo superficial mais escuro provavelmente com a presença de matéria orgânica, restos de 

folhas e gravetos das árvores acabou sendo carreado até chegar ao gramado da Piscina 

Velha. Parte desse material foi carreado da Trilha da Capivara até chegar na área gramada 

acima da piscina, entupindo as bocas-de-lobo do sistema de drenagem. Desse evento, por 

não ter sido observado in loco, não foram coletadas amostras durante o escoamento 

superficial. Entretanto, amostras foram coletadas nas fontes a partir de 30 de outubro até 02 

de novembro de 2000 com o objetivo de verificar a variação dos níveis de coliformes nas 

fontes. 

 

5.3.2 Escoamento ocorrido em 08 de fevereiro de 2001 
 

Foi presenciado in loco, no dia 08 de fevereiro de 2001, uma chuva intensa no Parque, 

no período compreendido entre 17 h 15 min e 18 h 30 min, aproximadamente 75 minutos de 

chuva. O pluviômetro registrou 37,5 mm nesse intervalo de tempo. Essa chuva provocou 
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significativo escoamento superficial na região que dá acesso às fontes e Piscina Velha. As 

águas que desciam pela estrada, desde o Centro de Visitantes até o estacionamento acima 

da Piscina, não foram captadas, na sua totalidade, pelas bocas-de-lobo do sistema de 

drenagem devido ao grande volume escoado. Além disso, algumas bocas-de-lobo estavam 

entupidas devido ao carreamento de grande quantidade de solo, muitas folhas e gravetos 

que caíram das árvores que margeiam a estrada. A Trilha da Capivara contribuiu com muito 

carreamento de solo escuro para a estrada de acesso à piscina. Como a declividade média 

do trecho de estrada compreendido entre o Centro de Visitantes e o gramado da piscina fica 

em torno de 9%, portanto acentuada, as águas chegavam com velocidade elevada ao 

estacionamento acima da piscina.  

Parte dessa água, ''canalizada" pela própria estrada de blocos intertravados, ao 

chegar no estacionamento, transbordava para a área gramada localizada acima das fontes, 

enquanto uma outra parte se deslocava para uma boca-de-lobo, entrando na galeria de 

águas pluviais. Por sua vez, a galeria de águas pluviais não tem capacidade para receber as 

águas das chuvas mais intensas e, ao mesmo tempo, as águas do desvio da Lagoa da Anta. 

Assim sendo, a caixa de inspeção situada logo acima das fontes e da Piscina Velha 

transbordava água pela lateral de sua tampa, acabando por se espalhar no gramado da 

piscina. Parte dessa água que se espalhou pelo gramado atingiu a Piscina Velha.  

No mesmo dia da chuva, 08 de fevereiro, foi coletada água do escoamento superficial 

nos seguintes pontos: junto à grama próxima à saída da caixa de inspeção da galeria de 

águas pluviais, no escoamento acima da grade de drenagem próxima da fonte 1, e junto da 

curva de nível existente no gramado logo acima da fonte 1. O escoamento superficial, 

próximo da grade de drenagem, continha muito mais solo escuro do que as águas coletadas 

junto da curva de nível e junto da caixa da galeria que transbordava. No dia seguinte, pode-

se observar restos de solo mais escuro dentro da Piscina Velha, resultado da entrada de 

água com resíduos trazidos pelo escoamento superficial ocorrido no dia anterior.  

As amostras coletadas no dia da chuva foram analisadas e os níveis de coliformes 

obtidos nos 3 (três) pontos distintos foram os seguintes:   

- Coliforme total : > 2420 NMP/100ml 

- Escherichia coli. : > 2420 NMP /100ml 

Para os demais parâmetros, foram obtidos os valores constantes da tabela 5.10 de 

uma amostra coletada no escoamento superficial em um ponto do estacionamento 

localizado acima da piscina. Pela tabela, verifica-se que a condutividade elétrica da água do 

escoamento superficial era de 10,2 µS/cm, valor esse menor que a média observada na 

fonte 1 (30,25 µS/cm), assim como das águas subterrâneas nos poços 1 e 2/Fonte.  

Pela tabela 5.10, verifica-se que o valor do pH é igual a 6,43; indicando que a água do 

escoamento superficial é menos ácida que a média da fonte 1 (5,55) e da água dos poços.  
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5.3.3 Escoamento ocorrido em 20 de fevereiro de 2001  
 

Foi coletada, no dia 20 fev 2001, uma amostra do escoamento superficial no canal 

gradeado, acima das fontes, que recebia as águas das chuvas e, por estar entupido, não 

drenava a água. O canal gradeado empoçava a água recebida, juntamente com grande 

quantidade de solo escuro que acabou depositado no seu fundo. Nesse dia, a precipitação 

medida foi de 13,75 mm (Pluviômetro) no intervalo de tempo entre 10 h 30 min e 11 h. A 

amostra foi analisada, tendo sido obtidos os valores constantes da tabela 5.10, a saber: 

- Coliforme total: > 24.200  NMP/100ml. 

- Escherichia coli: > 24.200 NMP/100ml. 

Pela mesma tabela, verifica-se que a condutividade elétrica apresentou um valor de 

93,1µS/cm, portanto, bem superior ao do escoamento superficial anteriormente monitorado 

(10,2). Já o valor do pH foi de 6,7, valor bem próximo ao obtido no caso anterior (6,43). 

Comparando esse valor de pH do escoamento superficial com a média da fonte1 (pH 5,55) e 

da água dos poços, verifica-se que a água subterrânea é mais ácida que a do escoamento 

superficial.  

 

5.3.4 Escoamento ocorrido em 05 de março de 2001 

 

No dia 05 de março de 2001 foi observado, in loco, um escoamento superficial na 

região das fontes e Piscina Velha durante a precipitação de 16,5 mm, ocorrida entre 11 h 45 

min e 12 h 40 min. O escoamento superficial acaba sendo "'canalizado" pela estrada de 

acesso à piscina. A água com resíduos entope as bocas-de-lobo e acaba se acumulando no 

estacionamento superior da piscina, onde parte dessa água transborda para o gramado 

localizado acima da piscina. Durante o evento, verificou-se o carreamento de solo argiloso e 

orgânico na direção da piscina, chegando atingir as suas águas. 

Foram coletadas amostras junto da calha gradeada de drenagem das águas das 

chuvas acima da fonte 1 e, também, amostras das águas que escoavam pela pavimentação 

localizada acima da fonte 1.  

Para análise de coliformes, as amostras dos escoamentos superficiais foram diluídas 

na proporção de 1:1000, apresentando os seguintes valores: 

1) Escoamento junto da calha gradeada acima da fonte 1 (principal) 

- Coliforme total: 17.200 NMP/100 ml 

- Escherichia coli: 3100 NMP/100 ml 

2) Escoamento sobre a pavimentação localizada acima da fonte 1 (principal) 

- Coliforme total: 26.300 NMP/100 ml 

- Escherichia coli: 16.900 NMP/ 100 ml 
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Tabela  5.10 -  Resultado das amostras coletadas no escoamento superficial acima 

das fontes e Piscina Velha 

 
Parâmetro \ Coleta 8/Fev/01 20/Fev/01 5/Mar/01 

Condutividade  (µS/cm)  10,2 93,1  
STD  (ppm) 7,2 63,8  
pH 6,436 6,7  
Turbidez (uT)    
Nitrogênio amoniacal  -      
 mg N (NH3) / L 0,41 0,78  

Nitrito -  mg N (NO-
2) / L 0,002 0,011  

Nitrato -  mg N (NO-
3) / L 0,7 0,9  

Cloreto (mg/L) 1,2 12,4  
Coliforme Total  
(NMP/100ml) >2.420 >24.200 26.300 

Escherichia Coli 
(NMP/100ml) >2.420 >24.200 16.900 

 

5.3.5  Galeria de drenagem e calha gradeada acima da fonte 1  
 

Pelo que pode ser verificado durante os estudos, a galeria de águas pluviais não foi, 

provavelmente, dimensionada para receber, ao mesmo tempo, as águas do 

transbordamento constante da Lagoa da Anta e as águas dos eventos de precipitação 

pluviométricas mais intensos, como o que ocorreu em 08 de fevereiro de 2001, com 37,5 

mm de chuva em, aproximadamente, 75 minutos. Além disso, a profundidade da caixa de 

inspeção situada no gramado da piscina é de 90 cm, tendo já ultrapassado a pequena 

camada de 50 cm de solo na região mais próxima da fonte. Assim sendo, o fundo da caixa 

de inspeção se encontra no interior do quartzito fraturado, situado logo abaixo da pequena 

camada de solo. Essa condição pode facilitar, caso esteja ocorrendo qualquer infiltração, a 

percolação da água contaminada pelos interstícios da rocha fraturada. 

No fundo da caixa de inspeção, situada próxima ao estacionamento acima da piscina, 

já foram colocadas algumas pedras para tentar diminuir a energia de impacto constante da 

água e, assim, evitar a destruição do revestimento interno. Entretanto, como a vazão da 

água que passa pela caixa é contínua durante todos os dias do ano, sendo ainda 

aumentada durante as chuvas, pode ocorrer a destruição do revestimento interno do fundo 

das caixas de inspeção. A destruição desse revestimento interno pode criar uma condição 

insegura para que a água contaminada oriunda do transbordamento da Lagoa da Anta 

atinja, por infiltração, o lençol freático.  

O valor relativamente alto da condutividade hidráulica média obtida com o 

permeâmetro de Guelph na região da piscina e fontes (9,99 x 10-4 cm/s), aliado às condições 

de solo mais úmido (saturado) devido a uma possível constante infiltração, podem criar as 
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condições favoráveis de contaminação no lençol freático, particularmente na época das 

chuvas. Entretanto, apesar dessas condições favoráveis de contaminação do lençol, aliadas 

aos altos níveis de coliformes totais e de Escherichia coli  das águas da galeria, não têm 

sido encontrados os mesmos níveis de coliformes totais e de E. coli nas águas subterrâneas 

do poço 2/Fonte, como era de se esperar. Cabe lembrar que esse poço 2/Fonte fica próximo 

(4,85 metros) e logo a jusante da caixa de inspeção da galeria. Os níveis de coliformes no 

poço2/Fonte nos meses de fevereiro e março, esse último com muita chuva, são baixos, 

com ausência de E. coli. Portanto, os resultados não indicam contaminação significativa do 

lençol freático pelas caixas de inspeção da galeria. Como o número de coletas foi pequeno, 

deve-se continuar com o monitoramento para melhor avaliar essa tendência, além de 

inspecionar com maior detalhe a caixa de inspeção e verificar possíveis vazamentos pelo 

seu fundo.  

O grande inconveniente, observado in loco, com essa galeria (desvio da Lagoa da 

Anta) foi o transbordamento de água pelas laterais da tampa da caixa de inspeção e, 

conseqüentemente, o espalhamento de água contaminada sobre o gramado acima da 

piscina e fontes. 

Acima da fonte 1, existe um canal de drenagem feito de cimento, localizado no nível 

da pavimentação, dotado de uma tampa gradeada (Figura 5.1) com a finalidade de drenar a 

água da chuva que chega no local. Esse canal está localizado cerca de 2,80 m acima da 

fonte 1, e a uma distância horizontal de 2,90 m dessa mesma fonte. Esse canal de 

drenagem gradeado, localizado muito próximo da fonte principal, não possui o caimento 

necessário para permitir o deslocamento das águas para longe da fonte e, também, não 

possui caixas de inspeção necessárias para a sua limpeza no trecho de escoamento das 

águas mais abaixo. 
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Figura 5.1 - Calha de drenagem gradeada localizada acima da fonte 1 

 

Essa calha de drenagem recebe, constantemente, muita quantidade de solo escuro e 

folhas trazidas pelo escoamento superficial no local que acabam se acumulando no seu 

fundo. No gramado acima da fonte 1, as águas das chuvas encontram um caminho 

preferencial na direção do canal gradeado, tendo provocado uma pequena erosão no local 

que já se encontra rebaixado e sem grama. O solo e folhas, carreados constantemente 

pelas águas das chuvas, acabam se acumulando dentro do canal gradeado. 

 

Além disso, verificou-se, ao final do período de estiagem, muita quantidade de fezes 

de animal acumulada sobre o gramado (Figura 5.2), que podem acabar, também, sendo 

transportadas na direção do canal de drenagem por ocasião das primeiras chuvas. 
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Figura 5.2 - Fezes de animais distribuídas sobre o gramado acima das fontes 

 

 Observando-se a junta que separa as 2 (duas) seções da calha de drenagem 

gradeada (Figura 5.3), verifica-se a existência de uma abertura, em torno de 1 cm, que pode 

estar permitindo a infiltração da água que acaba ficando empoçada no local. É constante a 

presença de húmus (solo escuro com bastante umidade) acima dessa junta aberta. Esse 

fator aliado à pouca incidência de sol, pode criar as condições favoráveis para maior 

sobrevida de bactérias no local. 

 
 Figura 5.3 - Junta de dilatação da calha de drenagem gradeada acima da fonte 1 

 

Essa possível contaminação, presente no húmus e localizada nas proximidades e logo 

acima da fonte 1, representa um risco, pois a água pode encontrar um caminho muito curto 

até chegar ao quartzito intensamente fraturado por onde a água subterrânea se desloca até 

chegar nas fontes. A literatura mostra que os níveis de bactérias atingem valores de pico, 
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em resposta ao aumento do interfluxo originado das áreas com lixo urbano, particularmente 

durante as estações das chuvas (Jolánkay, G. e Rast, W.,1998). Segundo os mesmos 

autores, o fluxo de água subsuperficial (interfluxo e o fluxo de base) pode representar um 

papel importante na transferência de contaminantes para as águas de superfície. 

Além disso, a grande quantidade de raízes próximas das fontes pode, também, criar 

condições favoráveis para a água do escoamento superficial atingir o lençol freático (Figura 

5.4). Na mesma figura, observa-se que a parede de pedras junto às fontes 1 e 2 não é 

suficientemente alta para impedir que a água do escoamento superficial, juntamente com os 

resíduos sólidos (terra, folhas etc.), acabe chegando nas águas da piscina, particularmente, 

durante as chuvas mais intensas.  

 

 
Figura  5.4 - Parede de pedras e raízes localizadas próximas às fontes 1 e 2 

 

5.4 PERFIL HIDROGEOLÓGICO PRÓXIMO ÀS FONTES E PISCINA    
 

As investigações realizadas tendo como base o material retirado, de metro em metro, 

por ocasião da perfuração dos poços junto às fontes e Piscina Velha (Figura 5.5), as 

observações do geólogo e do perfurador dos poços da Empresa Hidra e os estudos 

realizados na área do Parque, por Freitas-Silva e Campos (1995), permitiram identificar na 

região as formações geológicas pertencentes ao grupo Paranoá, da Unidade dos 

Metassiltitos e Metarritimitos onde existe a predominância de quartzitos fraturados e 

intensamente fraturados (areia), conforme pode ser observado na figura 5.6, por onde a 

água subterrânea se movimenta, das regiões de recarga do aqüífero até sair nos exutórios 

locais, quais sejam, as fontes da Piscina Velha e o Córrego do Acampamento a jusante . 
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Figura 5.5- Amostras coletadas no poço 2/Fonte para definição do perfil geológico na 

área das fontes e Piscina Velha 

 

No estudo da hidrogeologia, o manto de intemperismo de uma região, que é 

representado pelos solos, desempenha um importante papel de proteção do aqüífero à 

contaminação presente na superfície, provocada ou não pelo homem. Esse manto de solo 

controla as condições de recarga do aqüífero fraturado situado logo abaixo e, também, é o 

responsável pela perenidade das drenagens próximas. No caso da região das fontes e 

Piscina Velha, pode-se verificar que esse manto de solo diminui de espessura até atingir 

uma profundidade de, aproximadamente, 50 cm no poço 2/Fonte. A figura 5.6 procura 

mostrar um perfil esquemático simplificado da área de estudo, podendo-se verificar que, à 

medida que se aproxima das fontes, a camada de solo de cobertura diminui.  

 

 
 

Figura 5.6 - Perfil esquemático simplificado da área das fontes e Piscina Velha 
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5.5 ENSAIOS DE INFILTRAÇÃO REALIZADOS NO SOLO SITUADO NA REGIÃO DAS 
FONTES E PISCINA VELHA 

 
Durante o desenvolvimento desta dissertação, foram realizados 9 (nove) ensaios para 

determinação da condutividade hidráulica, com a utilização do permeâmetro de Guelph, na 

região das fontes e piscina. Os valores obtidos constam da tabela 5.11: 

 

Tabela 5.11 - Valores de condutividade hidráulica da zona não saturada do solo 

obtidos pelos ensaios com o permeâmetro de Guelph (modificado - Lacerda, 2000) 

 

 
Ensaio 

Condutividade 
hidráulica  (cm/s) 

1 1,06 × 10-4 

2 8,32 × 10-4 
3 2,37 × 10-3 
4 1,17 × 10-4 
5 4,06 × 10-3 
6 2,65 × 10-4 
7 5,33 × 10-4 
8 5,83 × 10-4 
9 1,32 × 10-4 

 

Os resultados obtidos indicam que o solo da camada superficial da região apresenta 

uma permeabilidade média quando comparado com outros tipos de solos. A água do 

escoamento superficial infiltra na primeira camada de solo e percola para a segunda 

camada de rochas. Quando essa água atinge a segunda camada, constituída de rocha 

fraturada, infiltra a uma velocidade mais rápida pois a rocha fraturada possui uma 

permeabilidade baixa pela matriz, porém alta em decorrência das fraturas. A terceira 

camada, abaixo da rocha fraturada, é constituída de areia (quartzito fino), material muito 

permeável. Além disso, a existência de árvores na área acima das fontes, provavelmente, 

propicia a abertura de caminhos preferenciais para a água, das camadas superficiais, até o 

aqüífero.  

Verifica-se que os valores de condutividade variaram desde o valor mínimo de 1,06 x 

10-4 cm/s ao valor máximo de 4,06 x 10-3 cm/s, com uma média de 9,99 x 10-4 cm/s. Segundo 

Monteiro (1997), os valores de Ks podem variar consideravelmente, já que é difícil obter 

valores precisos das taxas de fluxo q1 e q2. Uma das possíveis causas desse fato, segundo 

o mesmo autor, pode estar relacionada ao grau de heterogeneidade do solo, pois, à medida 

que a carga hidráulica aumenta no furo, o volume de solo saturado também aumenta e, a 

menos que o solo seja homogêneo, os valores de Ks podem variar consideravelmente. Além 

disso, a alta variação pode estar relacionada à anisotropia local, presença de macroporos, 
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grau de compactação do solo após a realização do furo, temperatura da água devido à 

exposição do permeâmetro à luz solar, que pode alterar a viscosidade da água, e a erros 

metodológicos.  

 

5.6 ANÁLISE DA ZONA SATURADA NA REGIÃO DAS FONTES 
 

5.6.1 Introdução 

 

Na análise da zona saturada na região das fontes, procurou-se verificar os parâmetros 

de qualidade da água do lençol freático da região pelo monitoramento nas fontes e nos 

poços 1/Fonte e 2/Fonte. Procurou-se, também, determinar a posição da superfície 

piezométrica e a sua variação através de monitoramento nos referidos poços. 

Após o período das chuvas, verifica-se a ascensão do nível piezométrico. Portanto, se 

faz necessário analisar a zona saturada na região devido às possíveis interações existentes 

entre as águas dos lençóis subterrâneos com as águas superficiais e subsuperficiais 

oriundas do significativo escoamento superficial na área e de possíveis infiltrações que 

podem estar ocorrendo pelo fundo das caixas de inspeção da galeria de águas pluviais. O 

risco de contaminação do lençol freático, provavelmente, aumenta na época das chuvas 

devido à elevação do lençol freático e da maior quantidade de água contaminada infiltrada 

pela estreita camada de solo na região das fontes. 

 

5.6.2 Variação do nível piezométrico nos poços junto às fontes 

 

No estudo da zona saturada, procurou-se acompanhar a variação do nível do lençol 

freático nos dois poços perfurados acima das fontes, designados como poço 1/Fonte e poço 

2/Fonte. O período de coleta dos dados iniciou-se em 12 de dezembro de 2000, após a 

conclusão da perfuração dos mesmos, estendendo-se até 14 de abril de 2001. O período de 

monitoramento de 4 (quatro) meses foi curto. O ideal seria estender esse período até 

dezembro de 2001, quando se completaria, pelo menos, um ciclo hidrológico. Entretanto, 

pode-se observar, nesse curto período de 4 meses de monitoramento do nível do lençol, 

que o mesmo variou no poço 2/Fonte de 1023,49 metros (dezembro 2000) a 1023,75 metros 

(abril 2001). Isso corresponde, a uma taxa média aproximada de 26 cm em 120 dias. Já no 

poço 1/ Fonte, a variação foi de 1024,32 metros a 1024,60 metros, correspondendo a uma  

taxa média aproximada de 28 cm em 120 dias. Entretanto, essa variação do nível 

piezométrico nos dois poços não foi uniforme ao longo do período, sendo mais acentuada 
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na época após as chuvas. A figura 5.7 procura mostrar a variação do nível piezométrico nos 

poços da região, medidos a partir do referencial de cota 1020 metros.  
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Figura 5.7 - Variação do nível piezométrico no poço 1/ Fonte e poço 2/ Fonte 

referenciados acima da cota de valor 1020 metros  

 

Durante o período de monitoramento, ocorreram rebaixamentos pontuais nos níveis 

piezométricos dos 2 (dois) poços, particularmente nos dias 05/Mar/01, 09/Abr/01e 

14/Mai/01. Verificou-se que essa flutuação pontual ocorreu nos dias de 2a feira, quando a 

piscina estava vazia para limpeza de seu fundo. A piscina começa a ser esvaziada a partir 

das 16:00 h do domingo até às 17:20 h do mesmo dia, quando o nível é rebaixado até 

próximo ao fundo da piscina. A água subterrânea, além de surgir nas fontes localizadas 

acima da piscina, também chega por vários pontos situados no fundo da piscina. Assim, 

quando a piscina está cheia, os pontos de surgência estão submetidos a cargas mais 

elevadas. Dessa forma, o esvaziamento da piscina causa flutuação no nível do lençol na 

área estudada de cerca de 26 cm no poço 1/Fonte e de 25 cm no poço 2/Fonte em, 

aproximadamente, 2 horas.  

Verificou-se no período de estudo que a diferença de cota entre a superfície do terreno 

junto ao poço 2/Fonte (z=1027,45 m) e o nível mais alto alcançado pela superfície 

piezométrica (z=1023,75 m) no mesmo poço 2 atingiu o valor mínimo de 3,70 metros em 14 

de abril de 2001. Essa distância, relativamente pequena, entre a superfície do solo e o nível 

piezométrico pode criar uma condição de risco maior de contaminação devido `a 

possibilidade de infiltração de água do escoamento superficial, assim como da água que 

pode estar infiltrando pelo fundo da caixa de inspeção da galeria de águas pluviais que fica 

enterrada no local. A profundidade da caixa de inspeção é de 0,90 metro. Assim sendo, no 
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mês de abril, a distância do fundo da caixa de inspeção até o nível superior do lençol 

freático alcançou, aproximadamente, 2,80 metros de distância (3,70 m - 0,90 m). 

5.6.3 Qualidade da água subterrânea nos poços e fontes 
 

Procurou-se verificar a qualidade da água subterrânea na região das fontes pelo 

monitoramento periódico das concentrações dos seguintes parâmetros principais: 

condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos (STD), pH, turbidez, nitrogênio amoniacal, 

nitrito, nitrato, cloreto, coliforme total e Escherichia coli. Esse acompanhamento foi realizado 

coletando-se as águas nos 2 (dois) poços, 1/Fonte e 2/Fonte, situados acima das fontes e 

nas próprias fontes. Um dos objetivos do programa de monitoramento da qualidade da água 

é acompanhar as variações de concentração dos parâmetros para verificar se existe alguma 

tendência de contaminação do lençol freático, procurando estabelecer as possíveis 

correlações com os dados de precipitação, escoamento superficial na área, infiltração de 

efluentes da galeria de águas pluviais e fossa dos banheiros.  

Para que esse monitoramento fosse mais eficiente, seria necessário estabelecer um 

poço de referência ("branco") na região, perfurado em local fora da influência das possíveis 

causas de contaminação das fontes. Desse poço de referência, seriam coletadas e 

analisadas as amostras, para assim, estabelecer os valores de referência para cada um dos 

parâmetros. Entretanto, isso não foi possível por diversas razões, entre elas a dificuldade de 

indicação do local apropriado para o poço "branco" e os altos custos para perfuração da 

camada de quartzito subjacente ao solo de recobrimento. 

Foram coletadas amostras de água nas fontes e nos poços 1/Fonte e 2/Fonte, tendo 

sido feitas as análises físico-químicas e bacteriológicas com o objetivo de caracterizar a 

qualidade da água subterrânea no local, cujos resultados dos poços podem ser observados 

nos Apêndices I e J. Os resultados das análises da água das fontes constam dos Apêndices 

E, F e G. Os parâmetros de qualidade da água subterrânea foram analisados em conjunto, 

tendo sido elaborados os gráficos das figuras 5.8 a 5.13, obtendo-se o seguinte: 

 

5.6.3.1 Condutividade elétrica e Sólidos Totais Dissolvidos (STD)  

 
O valor de condutividade elétrica de uma amostra de água mede a capacidade dessa 

água em permitir a passagem de corrente elétrica, o que depende da quantidade de íons 

presentes na mesma. A figura 5.8 apresenta os valores para a fonte 1, o poço 1/Fonte e 

poço 2/Fonte. A condutividade também está relacionada à concentração de sólidos 

dissolvidos totais (SDT) na solução aquosa.  

No período amostrado, observa-se que os valores de condutividade nos 2 poços 

apresentam diferenças. O poço 1/Fonte, o mais afastado das fontes, apresenta uma 
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variação da condutividade elétrica do valor máximo de 28,8 µS/cm (set/01) ao mínimo de 

27,6 µS/cm (fev/01), com média igual a 28,12 µS/cm. Já com relação ao poço 2/Fonte, o 

mais próximo das fontes, a variação foi de 31,5 µS/cm (nov/00) até o mínimo de 29,4 µS/cm 

(fev/01), com média de 30,68 µS/cm, portanto, um pouco mais alta que a obtida no poço 

1/Fonte. Verifica-se uma tendência de queda da condutividade nos 2 (dois) poços durante o 

período das chuvas. Essa tendência de queda da condutividade durante o período das 

chuvas pode significar uma maior diluição dos sólidos dissolvidos por água infiltrada na 

região.  

Com relação  fonte 1, a condutividade elétrica durante o período de amostragem 

apresentou valor máximo de 31,40 µS/cm (set/01) e o mínimo de 29,1 µS/cm (out/01), tendo 

o valor médio ficado em 30,26 µS/cm no período. Observando-se os valores das tabelas e 

do gráfico da Figura 5.8, verifica-se que no período de seca, entre agosto e novembro de 

2000, houve um discreto aumento nos valores de condutividade. Já nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2001 os valores decresceram. Esse efeito, provavelmente, pode ter sido 

causado pela entrada de água infiltrada no lençol freático. Essa mesma tendência foi 

observada nas águas coletadas nos poços 1 e 2/Fonte. Observou-se, também, que no dia 

4/set/00 (2º Feira) ocorreu uma queda no valor de condutividade, provavelmente associada 

ao rebaixamento do lençol por ocasião da limpeza da piscina.   

 

Figura 5.8 - Valores de condutividade elétrica na fonte 1, poço1/Fonte e 2/Fonte 

 

Verificou-se um valor maior da condutividade elétrica na região próxima da fonte 1 e 

poço 2/Fonte, cujo valor médio é igual a 30,68 µS/cm, contra o valor médio de 28,12 µS/cm 
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no poço 1/Fonte, mais afastado da fonte. Esse valor poderia, em princípio, indicar uma 

possível contaminação do poço 2/Fonte por outras fontes de íons associadas às atividades 

antrópicas. Pode-se observar que o poço 2 encontra-se no meio da área de recreação e 

próximo aos banheiros. Entretanto, o valor da condutividade da água na fonte 1, a jusante 

do poço e longe da influência dos banheiros, apresenta valor médio de 30,26 µS/cm, 

indicando que houve, no período de observação, um crescimento da condutividade à 

medida que a água percola para jusante, com a condutividade aumentando de montante 

(poço 1/Fonte) para jusante (fonte 1).   

Com relação aos valores de STD, os mesmos seguem a mesma tendência da 

condutividade elétrica, decrescendo, discretamente, no período chuvoso. A média no poço 

1/Fonte é de 19,34 ppm. Já no poço 2/Fonte, a média é de 20,92 ppm. Esse último valor se 

aproxima da média de 20,82 ppm obtida na fonte1. Verifica-se um valor maior de sólidos 

totais dissolvidos e condutividade na água subterrânea na região mais próxima das fontes, 

provavelmente devido à lixiviação dos íons dissolvidos da camada de solo sobrejacente ao 

aqüífero. 

 

5.6.3.2 pH 

 
De acordo com os resultados das análises, os valores de pH no poço 1/Fonte 

apresentam uma tendência de queda de nov/00 até final de dez/00, voltando a subir até 

fev/01. Já no poço 2/Fonte, a tendência foi de alta em todo o período. Os valores médios 

foram de 5,49 no poço 1/Fonte e 5,37 no poço 2/Fonte, apresentando pouca variação do 

valor mínimo ao máximo nos 2 (dois) poços. Esses valores ficam bem próximos, também, do 

valor médio igual a 5,55 obtido para a fonte 1. Verifica-se, portanto, uma tendência mais 

ácida da água subterrânea na região. Os valores mais altos de pH nos 2 (dois) poços foram 

obtidos em fevereiro de 2001. Com exceção das primeiras leituras no poço 1/Fonte, os 

demais pontos indicam a mesma tendência de alta no período chuvoso, que pode ser 

observada na figura 5.9. 
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Figura 5.9- Valores de pH na fonte 1, poço 1/Fonte e 2/Fonte 

 

Os valores de pH das amostras coletadas na fonte 1 variaram de um valor mínimo de 

5,03 (nov/00) ao valor máximo de 6,27 (mar/01), obtendo-se o valor médio de 5,55.  

A tendência de aumento dos valores de pH nos três pontos durante o período de 

amostragem coincide com a época das chuvas. A água subterrânea ao começar a receber a 

água infiltrada, a partir do escoamento superficial, se torna menos ácida. Trata-se, portanto, 

de uma possível diluição da água subterrânea, mais ácida, com água infiltrada oriunda do 

escoamento, com pH médio de 6,7. 

 

5.6.3.3 Compostos de nitrogênio e cloreto   

 
Algumas substâncias presentes na superfície e na camada de solo, tais como os 

excrementos de animais e os próprios restos dos animais e vegetais mortos são muito ricos 

em compostos contendo nitrogênio (proteínas). Um grupo de bactérias conhecido como 

nitrificantes, particularmente em condições aeróbias, podem participar da oxidação desses 

compostos orgânicos, transformando-os em compostos mais simples, tais como a amônia 

(NH3), nitrito (NO-
2) e nitrato (NO-

3), sendo esse último a forma mais estável dos compostos 

de nitrogênio. Além disso, o teor de nitrato varia muito em diferentes corpos de água e, 

particularmente, nas águas subterrâneas parece não ter relação com as formações 

geológicas dos aqüíferos (Santos, 1997). Portanto, a presença desses compostos é um bom 

indicador de contaminação. 
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Como uma das suspeitas de contaminação das fontes são as fossas dos banheiros 

coletivos situados acima das fontes, foram analisadas as concentrações do nitrogênio 

amoniacal na forma de mg N (NH3) / L, de nitrito na forma de mg N (NO-
2) / L, de nitrato na 

forma de mg N (NO-
3) / L e, também, as concentrações de cloreto na forma de mg Cl/ L.  

De acordo com resultados das análises, observa-se que os valores de nitrogênio 

amoniacal no poço 1/Fonte variaram de 0,17 mg N (NH3) / L, uma única vez, até zero 

(ausência). Já no poço 2/Fonte, o mais próximo das fontes, os valores variaram de 0,02 mg 

N (NH3) / L, uma única vez, até zero (ausência). O número total de amostras coletadas nos 2 

(dois) poços foi pequeno para se estabelecer uma tendência de contaminação. A maioria 

dos valores ficou abaixo de 0,17 mg N (NH3) / L.  

Os valores de nitrito, normalmente, são os mais baixos. Por ser um composto 

transitório, o nitrito, em condições aeróbias é logo convertido em nitrato. Nas amostras 

coletadas nos 2(dois) poços os valores variaram de 0,004 mg N (NO-
2) / L a zero (ausente).  

O nitrato, normalmente a forma mais estável do nitrogênio, apresentou valores baixos 

de concentração, variando do valor máximo de 0,2 mg N (NO-
3) / L a zero (ausente).  

Apesar da falta de valores de referência na região e o pouco número de amostras 

coletadas, os baixos valores obtidos dos compostos de nitrogênio na área podem indicar 

que não está havendo contaminação do lençol freático por esses constituintes, o que 

descarta a possibilidade de contaminação pela fossa . 

Com relação às concentrações de cloreto, o poço1/Fonte apresentou quatro valores 

iguais a 0,1 mg/L e um único valor de 0,2 mg/L, ficando os demais ausentes ou abaixo do 

limite de detecção. No poço 2/Fonte o maior valor foi de 0,1 mg/L, ficando os demais valores 

ausentes ou abaixo do limite de detecção. Portanto, muito provavelmente a água 

subterrânea não apresenta contaminação por esse constituinte, o que descarta a 

possibilidade de contaminação pela fossa.  

Nas águas coletadas e analisadas da fonte 1, verifica-se que a amônia ou nitrogênio 

amoniacal está abaixo do limite de detecção em 40 % das amostras (6), ausente em 40 % 

das amostras (6), concentração de 0,01 mg N (NH3) / L em 13,33 % das amostras (2) e 

concentração de 0,04 mg N (NH3) / L em 6,67 % (1 amostra). Portanto, os resultados 

indicam a presença de pequena quantidade de nitrogênio amoniacal, além de estarem 

distribuídos ao longo do período de amostragem, não sendo possível estabelecer nenhuma 

tendência de acréscimo ou decréscimo dos valores de concentração. A fonte 2 apresentou 

resultados semelhantes à fonte 1, com pequena quantidade de nitrogênio amoniacal. 

Na fonte 1, com relação ao nitrato, os valores de concentração estão ausentes (zero) 

em 80 % das amostras (16) e com 0,1 mg N (NO-
3) / L em 20 % das amostras (4). Portanto, 

os resultados indicam a presença de pequena quantidade de nitrato, não sendo possível 

estabelecer nenhuma tendência de acréscimo ou decréscimo ao longo do período. O nitrito, 
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composto transitório entre a amônia e o nitrato que, em condições aeróbias logo é 

convertido em nitrato, está presente em concentrações muito baixas, com média de 0,004 

mg N (NO-
2) / L. A fonte 2 apresentou resultados semelhantes à fonte 1, indicando pequena 

quantidade de nitrato e nitrito. 

Na fonte1, com relação ao cloreto, foram obtidos os seguintes valores de 

concentração: abaixo do limite de detecção em 36,36% das amostras (8 amostras); ausente 

em 27,28% das amostras (6); concentração de 0,1 mg/L em 27,28% das amostras (6); 0,2 

mg/L em 4,54 % das amostras (1) e 0,3 mg/L em 4,54 % das amostras (1). Portanto, os 

resultados indicam a presença de pequena quantidade de cloreto, não sendo possível 

estabelecer nenhuma tendência de acréscimo ou decréscimo dos valores, pois os mesmos 

se distribuíram ao longo do período. A fonte 2 apresentou, também, resultados baixos de 

cloreto. 

Portanto, pelos valores de concentração dos compostos de nitrogênio e cloreto obtidos 

durante o período do estudo, nos poços 1 e 2 /Fonte e na fonte 1, pode-se concluir que não 

existem indícios de contaminação oriunda das fossas sépticas chegando na fonte 1. As 

fossas dos banheiros públicos, apesar de estarem acima das fontes, portanto numa 

condição insegura, estão afastadas da fonte 1 e situadas em outra vertente do terreno. 

Entretanto, face aos poucos valores obtidos, o monitoramento da qualidade da água deve 

continuar para a obtenção de novas informações, além da aplicação dos modelos de fluxo 

da água no subsolo, para que se possa descartar ou não essa possibilidade. A localização 

das fossas acima das fontes representa um risco em potencial de contaminação, apesar de 

não haver disposição de efluentes no solo. Os efluentes são periodicamente recolhidos por 

caminhões tanque. O excedente, caso haja, transborda para um pequeno córrego onde são 

lançadas as águas da galeria pluvial.  

 
5.6.3.4 Bactérias do grupo coliforme 

 
De acordo com os resultados das análises bacteriológicas efetuadas nas amostras 

coletadas na fonte 1 e nos poços 1 e 2/Fonte, verificou-se que no poço1/Fonte, a primeira 

coleta apresentou valores elevados de coliformes totais (>2420 NMP/ 100 ml) e Escherichia 

coli  (25,6 NMP/100 ml), provavelmente devido aos procedimentos ligados à perfuração do 

poço, como, por exemplo, a introdução da ferramenta percussora e solo superficial. As 

bactérias do solo, segundo von Sperling (1996), costumam apresentar uma falsa indicação 

de contaminação por fezes humanas. No poço 2/Fonte, na primeira amostra, verificou-se a 

mesma tendência do poço 1/Fonte, sendo encontrados 1550 NMP/100 ml de coliforme total, 

sem, contudo, apresentar valores de Escherichia coli. Entretanto, verificou-se a presença 

freqüente de coliformes totais e Escherichia coli  em diversas amostras coletadas, 
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posteriormente, ao longo do período de amostragem, após sucessivas purgas efetuadas, 

conforme pode se observar nas figuras 5.10 e 5.11, seguindo a mesma tendência 

encontrada na Fonte 1 para o período. 
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Figura 5.10 - Valores de coliforme total na fonte 1, poço 1/Fonte e 2/Fonte 
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Figura 5.11 - Valores  de Escherichia coli na fonte 1, poço 1/Fonte e 2/Fonte  

 

Os resultados das análises bacteriológicas efetuadas nas amostras da fonte 1 e 2 

indicam que os níveis de coliformes totais e Escherichia coli durante o período inicial de 
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amostragem é baixo, chegando atingir zero (ausente). Esse período coincide com a estação 

da seca em Brasília. Entretanto, observa-se que os níveis de coliformes subiram, após as 

chuvas isoladas que ocorreram no final do período da seca. Dessas precipitações isoladas, 

destaca-se aquela com 92,5 mm que ocorreu na noite de 06/out/00. Nesse mesmo dia, o 

valor de coliforme total na fonte 1 foi de 2 NMP/100 ml, com zero (ausência) de coliforme 

fecal (Fonte IBAMA - Apêndice H). A partir do dia 07/out, portanto um dia após a chuva, 

foram coletadas, diariamente, as amostras na fonte 1 até o dia 12/out. Dentro desse 

intervalo de tempo, verifica-se, no dia 11/10/00, a maior concentração obtida de coliformes 

totais na fonte principal, 344 NMP/100 ml e 5,2 NMP/100 ml para E.coli. As figuras 5.12 e 

5.13 a seguir procuram indicar as variações.   
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Figura 5.12 - Valores de coliformes totais e Escherichia coli nas fontes 1 e 2 correlacionados aos índices de precipitação  
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Figura 5.13 - Valores de coliformes totais e fecais nas fontes 1 e 2 correlacionados 

aos valores de precipitação no mês de outubro 

 

Essa mesma tendência de valores altos de coliformes, no mês de outubro, foi 

verificada, também, nos dados fornecidos pelo IBAMA (Apêndice H), particularmente os 

valores de 300 NMP/100 ml de coliformes totais e 4 NMP/100ml de coliformes fecais obtidos 

no dia 13/out. Observa-se que esses valores ficaram muito próximos dos obtidos no dia 

11/out, 344 NMP/100 ml (coliformes totais) e 5,2 (Escherichia coli.).  

Portanto, os resultados obtidos com amostragens diárias indicam uma provável 

relação entre precipitação pluviométrica e a elevação dos níveis de coliformes totais e E. 

coli. nas águas da fonte 1 (Principal). O tempo de resposta varia entre 5 (cinco) a 7 (sete) 

dias, aproximadamente. No mês de outubro essa correlação se apresentou mais 

significativa do que nos outros meses. Haverá a necessidade de se acompanhar outros 

eventos de precipitação e aumento de coliformes na fonte, após o período de seca, para 

comprovar essa tendência.  
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 Da análise, pode-se verificar que as ocorrências de coliformes estão associadas à 

precipitação, apesar de que nem sempre a precipitação provoca a ocorrência de coliformes. 

 Esse fato pode ser atribuído à presença de focos irregulares de origem de coliformes 

(difusos) e caminhos de propagação do contaminante não muito definidos. Assim, é possível 

que a origem dos coliformes sejam os excrementos de animais dispostos sobre o solo e que 

são carreados pela chuva e, quando o escoamento superficial consegue se infiltrar 

rapidamente até o lençol freático através dos macroporos, a presença de coliformes é 

identificada na água dos poços e fontes. 

 Essa hipótese é mais consistente com os dados observados que as alternativas de 

fontes pontuais, como a origem associada à fossa ou mesmo à galeria de águas pluviais, 

que, em função da localização definida da fonte de contaminação, tenderia a levar a 

padrões de resposta mais bem definidos. 

 

5.6.3.5 Considerações sobre a potabilidade da água da fonte 1 

 

A portaria nº 1469, de 29 de dezembro de 2000, do Ministério da Saúde, estabelece o 

Padrão de Potabilidade para as substâncias químicas que representam risco para à saúde, 

cujos valores máximos permitidos (VMP) das substâncias analisadas no estudo são os 

seguintes: 

- Amônia (como NH3): 1,5 mg/L.   

- Nitrito (como N): 1 mg/L. 

- Nitrato (como N): 10 mg/ L. 

- Cloreto : 250 mg/L.  

 

Com relação ao padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo 

humano, a mesma Portaria nº 1469 estabelece que em amostras individuais procedentes de 

poços, fontes e nascentes, sem distribuição canalizada, tolera-se a presença de coliformes 

totais, na ausência de Escherichia coli, sendo que nessa situação deve ser investigada a 

origem da ocorrência, tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo e 

realizada nova análise de coliformes.  

Portanto, observando-se os valores da fonte 1, verifica-se que, na maioria do tempo 

amostrado, a água não atendeu ao Padrão de Potabilidade. Outras exigências da portaria, 

tais como o Plano de Amostragem (p. ex: freqüência de coleta) e análises de outros 

parâmetros, devem ser implementadas para caracterizar, com mais precisão, a qualidade da 

água para o consumo humano. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

6.1 CONCLUSÕES 
 

Considerando os objetivos do trabalho desta Dissertação, voltados para a origem da 

contaminação das águas das fontes que alimentam a Piscina Velha do PNB e o 

acompanhamento e avaliação da qualidade da água subterrânea junto à nascente do 

Córrego do Acampamento, procurou-se aplicar um programa de monitoramento das águas 

superficiais e subterrâneas nas duas áreas de estudo. Ao final dos trabalhos,  pode-se 

chegar às conclusões expostas a seguir. 

 

6.1.1 A contaminação na nascente do Córrego do Acampamento 
 

Os valores dos parâmetros obtidos durante o monitoramento da qualidade da água do 

lençol freático nos poços perfurados entre a nascente do Córrego do Acampamento e o 

aterro e, também, na própria nascente do córrego, indicam uma tendência de contaminação 

do lençol no interior do Parque. Provavelmente, uma pluma de contaminação que se forma a 

partir da lixiviação do lixo do aterro antigo avança na direção do córrego.   

Entretanto, faz-se necessário obter mais valores com a água subterrânea nos poços 

perfurados e, também, na nascente do Acampamento, para confirmar essa tendência de 

avanço da pluma de contaminação. A perfuração de mais poços entre o aterro e o córrego, 

além de um período maior de monitoramento, poderá ajudar a entender e avaliar melhor o 

deslocamento da pluma na direção da nascente do córrego.  

Os estudos realizados indicam como improvável qualquer conexão entre as águas do 

Córrego do Acampamento e o aqüífero que abastece as fontes e a Piscina Velha. No 

entanto, há uma possibilidade concreta de conexão desse aqüífero com as águas desviadas 

do Ribeirão Bananal. 

 

6.1.2 A contaminação na fonte 1 (Principal)   
  

Pelo que se pode apurar, a ação antrópica ou a interferência do homem na região da 

Piscina Velha iniciou-se quando da exploração do local para a retirada de cascalho e areia 

para construções em Brasília. Nessa atividade, primeiramente, aconteceu a retirada da 

cobertura vegetal e parte do solo para que, com a rocha exposta, as pedras, o cascalho e a 

areia pudessem ser explorados economicamente. Com a retirada do material de superfície 

no local, expunha-se, cada vez mais, os quartzitos fraturados situados abaixo.  
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O aqüífero freático acabou sendo, acidentalmente, atingido e, assim, surgiram fontes 

de água em várias partes no local que, mais tarde, se transformou na Piscina Velha após 

algumas obras de acabamento. Portanto, constata-se que as fontes não existiam 

inicialmente no local. Elas surgiram porque o homem retirou o solo e a rocha até expor o 

lençol freático na superfície. 

Além disso, uma outra interferência do homem no local se fez presente quando do 

desvio de parte das águas do Ribeirão Bananal que percorre um canal até chegar na Lagoa 

da Anta, situada próxima à Casa do Visitante e acima da Piscina Velha. Com o 

extravasamento dessa lagoa, a água acaba sendo desviada para um banhado e, em 

seguida, acaba se dirigindo para a galeria de águas pluviais. Essas águas naturalmente 

contaminadas da galeria, acrescidas das águas das chuvas, acabam sendo dirigidas na 

direção das fontes e da Piscina Velha. Como o referido canal (galeria de águas pluviais) não 

foi dimensionado para atender ao mesmo tempo as 2 (duas) vazões, acaba extravasando 

água contaminada, por cima do gramado, durante os eventos mais intensos de precipitação. 

As condições topográficas do local compreendido desde o Centro de Visitante, parte 

mais alta, até chegar na Piscina Velha, parte mais baixa, favorecem o rápido deslocamento 

das águas das chuvas. Nesse trajeto, a água adquire energia suficiente para deslocar uma 

grande quantidade de partículas sólidas que acabam se depositando sobre o solo e 

gramado da piscina, além de entupirem as galerias de águas pluviais. Outras condições 

adversas, tais como: a presença constante das águas contaminadas da Lagoa da Anta na 

galeria de águas pluviais, o alto valor da condutividade hidráulica no local, o estado de 

conservação da pavimentação e do sistema de drenagem das águas das chuvas (calha 

gradeada) próximo das fontes, a ausência de insolação forte devido à grande quantidade de 

árvores no local e, conseqüentemente, a existência, também, de um grande número de 

raízes muito próximas da fonte 1, podem estar contribuindo para a contaminação da mesma.  

A indicação de contaminação nas águas subterrâneas (Coliformes totais e Escherichia 

coli.) tem se apresentado muito mais acentuada nos períodos chuvosos, normalmente, logo 

após o término do período de estiagem em Brasília. Durante esse período, ocorre um maior 

acúmulo de fezes de animais, largamente distribuídas sobre o gramado acima das fontes, 

além da presença de outros detritos, tais como restos de comida e várias espécies de lixo 

seco e orgânico. Portanto, ao final da estação seca, com o início das primeiras chuvas, 

ocorre a liberação de vários constituintes que ficaram retidos no solo e que acabam sendo 

transportados através da zona não-saturada até atingir o lençol freático. 

Os resultados indicam que a contaminação da fonte 1 da Piscina Velha é de origem 

difusa. A contaminação que ocorre a partir da infiltração das águas do escoamento 

superficial nas áreas não pavimentadas e naquelas em que a pavimentação está quebrada 

é de difícil quantificação. Provavelmente, as águas, ao se infiltrarem na camada de solo 
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pouco espessa sobrejacente ao quartzito fraturado, conduzam os microrganismos 

encontrados na superfície, muito rapidamente, para o lençol freático localizado logo abaixo.  

A presença de coliformes nos poços 1 e 2/Fonte, a montante da piscina, é indicativo 

de que a cobertura propiciada pelo solo e pela camada de quartzito fraturado não é 

suficiente para impedir que haja contaminação do lençol proveniente de infiltração da água 

superficial. O poço 1, por situar-se a jusante da mata sem acesso ao público e a montante 

da fonte 1, não deveria apresentar coliformes em suas águas caso essa hipótese não fosse 

razoável. 

Como a camada de solo de cobertura diminui em direção às fontes e, associado aos 

problemas de drenagem citados no item 5.3.5, a contaminação do lençol na região próxima 

à piscina tende a ser maior, o que também é consistente com os dados observados.  

Como o fluxo de água pelo lençol é muito intenso, se a entrada de contaminação for 

pequena ou concentrada no tempo, ela poderá não ser detectada em níveis significativos. 

Como a presença de E.coli. na água superficial é muito variável, devido à característica 

difusa dessa contaminação, nem sempre será detectada sua presença, mesmo após a 

ocorrência de chuvas. 

A água da fonte 1 (principal) pode ser considerada água bruta, necessitando de 

tratamento complementar para atender o Padrão de Potabilidade definido pela Portaria nº36 

de 19/01/90 do Ministério da Saúde. A Portaria nº 36 está sendo substituída pela Portaria nº 

1469, de 29 de dezembro de 2000, do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de 

potabilidade para água de consumo humano dentre outras providências. Nessa nova 

portaria, em amostras individuais procedentes de fontes e nascentes (Art 11º), tolera-se a 

presença de coliformes totais, na ausência de Escherichia  coli  e/ou coliformes 

termotolerantes, sendo que nessa situação deve ser investigada a origem da ocorrência, 

tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo e realizada nova análise 

de coliformes.  

Dessa forma, não é recomendável o consumo direto das águas da fonte 1, devido à 

possibilidade da presença de contaminação natural propiciada pela pouca proteção 

oferecida pela cobertura do aqüífero.  

 

6.2 SUGESTÕES   
 

Com relação às sugestões para a continuidade dos estudos e o desenvolvimento de 

novas pesquisas nas duas áreas estudadas, destacam-se as seguintes: 

 

?? Continuar o monitoramento dos parâmetros de qualidade da água na fonte 1 (principal) e 

na fonte 2. A freqüência de coleta das amostras poderá ser diferenciada ao cobrir o 
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período da estiagem e o período das chuvas, sendo dada, entretanto, maior atenção aos 

primeiros dias de chuva, logo após a seca ou quando, eventualmente, ocorrerem chuvas 

isoladas nesse período;  

 

?? Continuar o monitoramento nos 2 poços perfurados junto às fontes e Piscina Velha, 

procurando acompanhar os parâmetros de qualidade da água subterrânea no local em 

sintonia com a freqüência de coleta e análise a ser estipulada para as fontes. 

Acompanhar, também, o nível do lençol freático na região, o que serviria como base 

para estudar a influência da espessura da zona não saturada na qualidade da água;  

 

?? Continuar o monitoramento dos índices pluviométricos na região do Parque Nacional de 

Brasília, verificando a possibilidade de instalação de uma estação automática, evitando 

perdas de dados e a obtenção de outros importantes, tais como a temperatura, umidade 

e radiação; 

 

?? Realizar estudos urbanísticos e de engenharia com o objetivo de melhorar a drenagem 

na região próxima à Piscina Velha e, com isso, reduzir a contaminação das fontes e 

piscina; 

 

?? Continuar e estender o monitoramento das águas subterrâneas na região compreendida 

entre o aterro antigo e a nascente do Córrego do Acampamento com o objetivo de 

comprovar a tendência de contaminação já observada. Perfurar mais poços de 

monitoramento para aumentar a qualidade e a quantidade dos dados necessários à 

aplicação de modelos, objetivando melhor caracterizar e acompanhar a pluma de 

contaminantes dentro do Parque; e 

 

?? Realizar simulações matemáticas do fluxo de água e propagação de contaminantes na 

área em torno do aterro do Jockey Club, no sentido de se prever as conseqüências 

futuras da contaminação em curso. 
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APÊNDICE  A 
 

 NÍVEL PIEZOMÉTRICO NOS POÇOS DE MONITORAMENTO 
 
 

1) Poços de monitoramento 1/Fonte  e 2/Fonte      
        

Data 12/12/00 14/12/00 15/12/00 26/12/00 02/01/01 26/01/01 09/02/01 
Poço1/Fonte 4,33 4,35 4,36 4,32 4,41 4,48 4,35 
Poço 2/Fonte 3,49 3,57 3,58 3,51 3,51 3,66 3,64 

        
        

Data 05/03/01 13/03/01 23/03/01 05/04/01 07/04/01 09/04/01 14/04/01 
Poço 1/Fonte 4,10 4,42 4,5 4,57 4,57 4,29 4,6 
Poço 2/Fonte 3,34 3,63 3,59 3,74 3,74 3,50 3,75 

        
OBS: Valores em metros acima da cota de valor 1020 m (Datum).     

 
 

2) Poços de monitoramento entre a nascente do Acampamento e o aterro do Jockey  
         

Data 15/02/01 11/04/01       
P1 0,836 1,106       
P2 1,411 1,761                                                          
P3 0,411 0,024       
P4 secou secou       
P5 - 4,89       

      
OBS: Valores em metros acima da cota de valor 1090 m (Datum).      
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APÊNDICE  B 
 

  ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS NO PNB 
 

 

 
 

Out/2000 Nov/2000 Dez/2000 Jan/2001 Fev/2001 Mar/2001 

1 0 28 0 - 0 15 
2 0 0 - 80 30 22,1 
3 0 16,25 - 3,2 0 0 
4 0 4 4,1 5 0 10 
5 0 - 3 0 0 16,5 
6 0 52 2,5 - 0 2,9 
7 92,5 2,5 3,1 - 0 0,3 
8 0 7,5 - 10 0 0 
9 6,2 0 - 0 37,5 36 
10 0 0 - 0 0 36 
11 0 - 40 0 0 38 
12 0 - 3 0 0 - 
13 0 3,2 16,2 - 0 14 
14 0 3,2 0 - 0 20 
15 0 - 19 0 33 - 
16 0 30 2,5 0 15 - 
17 0 40 - 0 3,75 - 
18 0 - 7,5 0 6,25 - 
19 0 - 0 0 0 - 
20 0 20 4 - 13,7 31,25 
21 0 2,3 0 - 0 2,5 
22 0 0 0 0 13,7 - 
23 0 43,2 0 0 0 0 
24 0 0 4 10 0 4 
25 0 - 0 7,5 13,75 0 
26 0 - 5,6 3,2 0 - 
27 0 43,2 0 0 0 - 
28 0 10 0 0 0 - 
29 100 17,5 12,5 0  - 
30 14 - - 5  - 
31 23,2 - - 0  57,5 

Total 235,9 322,85 127 123,9 166,65 306,05 
 

OBS: As leituras foram realizadas às 9 horas de cada dia no pluviômetro instalado no 

Parque Nacional de Brasília.  
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APÊNDICE  C 

 

  COORDENADAS E COTAS DA REGIÃO ENTRE O CÓRREGO DO  ACAMPAMENTO E 
O ATERRO DO JOCKEY 

 
 

PONTO                                                     Coord. “N”                   Coord. “E”              COTA  
 
Poço 1 8254208.423 180048.905 1092.796 

Poço 2 8254067.998 180132.864 1092.771 

Poço 3 8254048.239 180266.718 1092.429 

Poço 4 (*) 8254205.279 179611.934 1104.185 

Poço 5 8254031.917 179941.605 1096.850 

Cruzamento de estradas 8254122.118 179656.515 1102.900 

Nascente  Acampamento 8254202.606 180084.096 1090.294 

Poço 6 (**)                                            8254200.000                180000.000                       -                

 

OBS: (*) Cabe observar que as cotas (metros)  acima do nível médio dos mares  foram 

tomadas a partir da base de concreto do poços, com exceção do poço  P4 (quatro) que foi 

tomado no "cap" de proteção da cabeça do poço. Esse poço permaneceu seco durante os 

estudos.  

           (**) O poço 6 ainda não havia sido perfurado por ocasião do levantamento topográfico 

realizado pelo Exército. Entretanto, suas coordenadas foram obtidas, mais tarde, com um 

GPS portátil de menor precisão.  
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APÊNDICE  D 
 

  COORDENADAS E COTAS NA REGIÃO DAS FONTES E PISCINA VELHA 
 
 

LOCAL Coord.  "N"' Coord. "E" COTA 
Centro de Visitantes  8.258.197,605 186.027,757 1.058,232 
Estacionamento acima da 
Piscina Velha 8.257.934,179 186.171,940 1.031,930 

Poço P1/Fonte (*) 8.257.962,920 186.182,645 1.032,000 
Poço P2/Fonte (*) 8.257.898,971 186.203,404 1.027,451 
Fonte 3 (Braço Piscina) 8.257.867,003 186.239,870 1.021,001 
Fonte 1 (Principal) 8.257.913,102 186.237,353 1.021,744 
Córrego do Acampamento 
(ponte de acesso à 
piscina) 

8.257.788,058 186.328,939 1.019,459 

 
Obs: (*) As coordenadas e cotas foram tomadas na base de concreto dos poços.  
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APÊNDICE  E 
 

 QUALIDADE DA ÁGUA NA FONTE 1 (PRINCIPAL) 
 
 

Parâmetro \ Coleta 21/Mar 09/Mai 14/Jun 26/Jul 27/Jul 

Condutividade (µS/cm)  29,5    

STD (ppm)      

pH  6,2    

Turbidez (uT)  0,121    

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/L  0    

Nitrito - mg N (NO-
2) / L  0,003    

Nitrato - mg N (NO-
3) / L  0    

Cloreto (mg/L)  0    

DQO (mg/L)  0    

Ferro (mg/L)  0,02    

Coliforme Total (NMP/100 ml) 12 4 0 9,4 5,2 

Escherichia Coli ( NMP/100ml) 0 0 0 0 0 
 

OBS: meses do ano 2000 
 
 

Parâmetro \ Coleta 01/Ago 29/Ago 30/Ago 31/Ago 04/Set 05/Set 

Condutividade (µS/cm)  29,8 30,4 30,7 29,8 30,5 

STD (ppm)  20,5 21,1 21 20,5 21 

pH  5,1 5,2  5,2 5,1 

Turbidez (uT)       

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/ L  -0,01 -0,01 -0,01   

Nitrito - mg N (NO-
2) / L       

Nitrato - mg N (NO-
3) / L  0 0,1 0,1 0 0 

Cloreto (mg/L)  -0,01 0 0,3 -0,01 0,1 

Coliforme Total (NMP/100 ml) 0 37,9 5,2 3,1 28,5 6,3 

Escherichia Coli (NMP/100ml) 0 0 0 0 0 0 

 
OBS: meses do ano 2000 
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APÊNDICE  E (Continuação) 
 

QUALIDADE DA ÁGUA NA FONTE 1 (PRINCIPAL)  
 
 

Parâmetro \ Coleta 11/Set 19/Set 25/Set 27/Set 02/Out 07/Out 

Condutividade (µS/cm) 30,5  30,2 30,7 30,3  

STD (ppm) 20,8  20,8 21,1 20,8  

pH 5,1      

Turbidez (uT)   0,16  0,112 0,112 

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/ L       

Nitrito - mg N (NO-
2) / L       

Nitrato - mg N (NO-
3) / L   0,1  0 0 

Cloreto (mg/L)   0,1  -0,01 -0,01 

Coliforme Total (NMP/100 ml) 224,7 45 0 0 4,1 7,4 

Escherichia Coli (NMP/100ml) 1 0 0 0 0 0 
 

OBS: meses do ano 2000 
 
 

Parâmetro \ Coleta 08/Out 09/Out 10/Out 11/Out 12/Out 16/Out 

Condutividade (µS/cm)  30,7     

STD (ppm)  21,1     

pH  5,3     

Turbidez (uT)  0,193     

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/ L  0     

Nitrito - mg N (NO-
2) / L       

Nitrato - mg N (NO-
3) / L  0     

Cloreto (mg/L)  0     

Coliforme Total (NMP/100 ml) 13,4 8,6 140,1 344 55,6 27,5 

Escherichia Coli (NMP/100ml) 1 0 0 5,2 8,4 0 
 

OBS: meses do ano 2000 
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APÊNDICE  E (Continuação) 
 

QUALIDADE DA ÁGUA NA FONTE 1 (PRINCIPAL)  
 
 

Parâmetro \ Coleta 18/Out 30/Out 31/Out 01/Nov 02/Nov 

Condutividade (µS/cm) 30,7  30,8 30,2 31,1 

STD (ppm) 21,1  21,1 20,8 21,4 

pH 5,2     

Turbidez (uT) 0,199  0,221   

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/ L  -0,01 0   

Nitrito - mg N (NO-
2) / L      

Nitrato - mg N (NO-
3) / L  0 0   

Cloreto (mg/L)      

Coliforme Total (NMP/100 ml) 29,2 23,3  22,6 20,1 

Escherichia Coli (NMP/100ml) 0 0  0 0 

 
OBS: meses do ano 2000 

 
 

Parâmetro \ Coleta 03/Nov 30/Nov 18/Dez 20/Dez 29/Jan 09/Fev 

Condutividade  (µS/cm)  30,9 29,9   29,4 29,8 

STD  (ppm) 21,1 20,6   20,3 20,5 

pH  5,03   5,4 5,79 

Turbidez (uT)  0,129   0,234  

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/ L  0   0,01 0 

Nitrito - mg N (NO-
2) / L  0,005   0,005 0,003 

Nitrato - mg N (NO-
3) / L  0,1   0 0 

Cloreto (mg/L)  -0,01   -0,01 -0,01 

Coliforme Total  (NMP/100ml) 19,7 35 290,9 10,9 17,1 8,6 

Escherichia Coli (NMP/100ml) 0 0 0 0 0 0 

 
OBS: meses do ano 2000 e 2001 
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APÊNDICE  E (Continuação) 
 

QUALIDADE DA ÁGUA NA FONTE 1 (PRINCIPAL)  
 
 

Parâmetro \ Coleta 10/Fev 11/Fev 12/Fev 13/Fev 14/Fev 15/Fev 

Condutividade  (µS/cm)    29,8    

STD  (ppm)   20,5    

pH   6,11 6,05 5,79  

Turbidez (uT)       

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3) / L   0,04    

Nitrito - mg N (NO-
2) / L   0,004    

Nitrato - mg N (NO-
3) / L   0    

Cloreto (mg/L)   -0,01    

Coliforme Total  (NMP/100ml) 17,1 8,6 27,5 5,2 6,3 0 

Escherichia Coli (NMP/100ml) 0 0 0 0 0 0 

 
OBS: meses do ano 200 
 
 

Parâmetro \ Coleta 20/Fev 05/Mar 13/Mar 20/Mar 05/Abr 

Condutividade  (µS/cm)  29,9  29,8  30,2 

STD  (ppm) 20,6  20,5  20,8 

pH 5,67  6,27  5,89 

Turbidez (uT)   0,152  0,09 

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3) / L -0,01  -0,02   

Nitrito - mg N (NO-2) / L   0,005   

Nitrato - mg N (NO-3) / L 0  0   

Cloreto (mg/L) 0,1  0,1   

Coliforme Total  (NMP/100ml) 0 95,8 0 0 11 

Escherichia Coli (NMP/100ml) 0 9,7 0 0 0 

 
OBS: meses do ano 2001 
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APÊNDICE  E (Continuação) 
 

QUALIDADE DA ÁGUA NA FONTE 1 (PRINCIPAL)  
 
 

Parâmetro \ Coleta 01/Set 02/Set 03/Set 04/Set 05/Set 22/Out 

Condutividade  (µS/cm)  31,0 31,4 30,2 30,3 30,5 30,3 

STD  (ppm)       

pH       

Turbidez (uT)       

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/ L 0   0,01   

Nitrito - mg N (NO-
2) / L    0,005   

Nitrato - mg N (NO-
3) / L 0   0   

Cloreto (mg/L)    0,2  0 

Coliforme Total  (NMP/100ml) 5,1 0 0 17,1 5,2 21,1 

Escherichia Coli (NMP/100ml) 0 0 0 0 0 0 

 
OBS: meses do ano 2001 
 
 

Parâmetro \ Coleta 23/Out 24/Out 25/Out 26/Out 

Condutividade  (µS/cm) 30,9 29,2 30,3 29,1 

STD  (ppm)     

pH     

Turbidez (uT)     

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/ L     

Nitrito - mg N (NO-
2) / L     

Nitrato - mg N (NO-
3) / L     

Cloreto (mg/L) 0,1 0 0,1 0 

Coliforme Total  (NMP/100 ml) 32,4 16,1 2 6,3 

Escherichia Coli (NMP/100 ml) 0 0 0 0 

 
OBS: meses do ano 2001 
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APÊNDICE  F  
 

 QUALIDADE DA ÁGUA NA FONTE 2 
 
 

Parâmetro \ Coleta 21/Mar 09/Mai 14/Jun 27/Jul 01/Ago 29/Ago 

Condutividade  (µS/cm)  29,1    29,7 

STD  (ppm)      20,4 

pH  5,97    5,1 

Turbidez (uT)  0,12     

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3) / L  0,01     

Nitrito - mg N (NO-
2) / L  0,004     

Nitrato - mg N (NO-
3) / L  0     

Cloreto (mg/L)  0,1     

DQO (mg/L)  0     

Ferro (mg/L)  0,007     

Coliforme Total  (NMP/100 ml) 461 0 0 73,7 0 40,8 

Escherichia Coli (NMP/100 ml) 45 0 0 67,3 0 0 

 
OBS: meses do ano 2000 
 
 

Parâmetro \ Coleta 30/Ago 31/Ago 04/Set 05/Set 11/Set 25/Set 

Condutividade  (µS/cm) 29,9 29,9 29,8 30,3  30 

STD  (ppm) 20,5 20,5 21 20,8  20,6 

pH 5,1  5,1 5,1   

Turbidez (uT)      0,121 

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3) / L       

Nitrito - mg N (NO-
2) / L       

Nitrato - mg N (NO-
3) / L      0 

Cloreto (mg/L)  0,2    0 

Coliforme Total  (NMP/100 ml) 126 24,9 68,1 37,3 25,3 20 

Escherichia Coli (NMP/100 ml) 0 0 0 0 0 1 
 
OBS: meses do ano 2000 
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APÊNDICE  F (Continuação) 
 

QUALIDADE DA ÁGUA NA FONTE 2   
 
 

Parâmetro \ Coleta 27/Set 09/Out 16/Out 18/Out 29/Out 30/Out 

Condutividade  (µS/cm) 30,3   30,5   

STD  (ppm) 20,9   20,9   

pH    5,2   

Turbidez (uT)    0,165   
Nitrogênio Amoniacal  -  
 mg N (NH3) / L      -0,01 

Nitrito - mg N (NO-
2) / L       

Nitrato - mg N (NO-
3) / L      0 

Cloreto (mg/L)       

Coliforme Total  (NMP/100 ml) 43 10,9 35,4 29,2 93,4 613,1 

Escherichia Coli (NMP/100 ml) 0 0 0 0 0 0 
 
OBS: meses do ano 2000 

 
 

Parâmetro \ Coleta 01/Nov 02/Nov 09/Fev 10/Fev 11/Fev 12/Fev 

Condutividade  (µS/cm)   29,6   29,2 

STD  (ppm)      20,1 

pH   5,63   6,5 

Turbidez (uT)       
Nitrogênio Amoniacal -                
mg N (NH3) / L   0   0,02 

Nitrito - mg N (NO-
2) / L   0,004   0,005 

Nitrato - mg N (NO-
3) / L   0   0 

Cloreto (mg/L)   -0,01   -0,2 

Coliforme Total  (NMP/100 ml) 38,9 18,3 36,4 41,9 77,6 204,6 

Escherichia Coli (NMP/100 ml) 1 0 0 0 0 0 
 

OBS: meses do ano 2000 e 2001 
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APÊNDICE  F (Continuação) 
 

QUALIDADE DA ÁGUA NA FONTE 2   
 
 

Parâmetro \ Coleta 13/Fev 14/Fev 15/Fev 20/Fev 

Condutividade  (µS/cm)     

STD  (ppm)     

pH  5,73   

Turbidez (uT)     

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/ L     

Nitrito - mg N (NO-
2) / L     

Nitrato - mg N (NO-
3) / L     

Cloreto (mg/L)     

Coliforme Total  (NMP/100 ml) 0 7,4 0 0 

Escherichia Coli (NMP/100 ml) 0 0 0 0 

 
OBS: meses do ano 2001 

 
 

Parâmetro \ Coleta 05/Mar 13/Mar 20/Mar 05/Abr 

Condutividade  (µS/cm)  30,3  30,2 

STD  (ppm)  20,8  20,8 

pH  6,27  5,89 

Turbidez (uT)  0,059  0,09 

Nitrogênio Amoniacal - mg N (NH3)/ L  -0,01   

Nitrito - mg N (NO-
2) / L  0,004   

Nitrato - mg N (NO-
3) / L  0   

Cloreto (mg/L)  0,1   

Coliforme Total  (NMP/100 ml) 141,4 3 2 32,3 

Escherichia Coli (NMP/100 ml) 2 0 0 3,1 

 
OBS: meses do ano 2001 
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APÊNDICE  G  
 

 QUALIDADE DA ÁGUA NA FONTE 3 (BRAÇO DA PISCINA) 
 
 

Parâmetro \ Coleta 09/Mai 29/Ago 30/Ago 31/Ago 04/Set 05/Set 11/Set 
Condutividade  (µS/cm)  30,3 30,6 31,4 31,1 30,3 30,9  
STD  (ppm)  21,2 21,5 21,3 20,8 21,3  
pH 5,91 5,2 5,2  5 5,1  
Turbidez (uT) 0,1       
Nitrogênio Amoniacal -
mg N (NH3) / L 0       

Nitrito - mg N (NO-
2) / L 0,005       

Nitrato - mg N (NO-
3) / L 0,1       

Cloreto (mg/L) 0,1   0,3    
DQO  (mg/L) 0       
Ferro  (mg/L) 0       
Coliforme Total  
(NMP/100ml)  3,1 5,2 30,5 4,1 3 4,1 

E. Coli (NMP/100ml)  0 0 0 0 0 0 
 

OBS: meses do ano 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118 

APÊNDICE  H 
 

VALORES DE COLIFORMES TOTAIS E FECAIS DA NASCENTE (FONTE 1) OBTIDOS  
JUNTO AO IBAMA 

 
 

DATA  Coliformes Totais Coliformes fecais 
17/09/1999 220 0 
03/11/1999  50 0 
10/11/1999 50 0 
17/11/1999 8 0 
24/11/1999 13 0 
01/12/1999 13 0 
10/12/1999 13 0 
15/02/2000 11 0 
25/02/2000 8 0 
03/03/2000 4 0 
10/03/2000 23 0 
17/03/2000 2 0 
24/03/2000 0 0 
31/03/2000 800 0 
07/04/2000 4 0 
14/04/2000 30 0 
19/04/2000 240 22 
28/04/2000 2 0 
05/05/2000 17 2 
15/06/2000 22 0 
23/06/2000 110 0 
30/06/2000 50 0 
07/07/2000 50 0 
14/07/2000 9 0 
21/07/2000 0 0 
28/07/2000 50 2 
04/08/2000 7 4 
11/08/2000 170 4 
18/08/2000 11 0 
25/08/2000 13 0 
01/09/2000 23 0 
08/09/2000 0 0 
15/09/2000 4 0 
22/09/2000 50 0 
29/09/2000 17 0 
06/10/2000 2 0 
13/10/2000 300 4 
20/10/2000 240 2 
26/10/2000 11 0 
10/11/2000 80 0 
23/11/2000 9 0 
01/12/2000 8 0 
08/12/2000 17 0 
12/01/2001 8 0 
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APÊNDICE  H (Continuação) 
 

VALORES DE COLIFORMES TOTAIS E FECAIS DA NASCENTE (FONTE 1) OBTIDOS  
JUNTO AO IBAMA 

 
 

DATA Coliformes Totais Coliformes fecais 
19/01/2001 2 0 
26/01/2001 14 0 
02/02/2001 11 0 
09/02/2001 4 0 
16/02/2001 23 0 
22/02/2001 27 0 

 
OBS: Análises realizadas pela Companhia de Saneamento de Brasília (CAESB). 
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APÊNDICE  I  
 

  QUALIDADE DA ÁGUA NO POÇO 1/FONTE 
  
 

Parâmetro \ Coleta 30/Nov 20/Dez 29/Dez 09/Fev 12/Fev 
Condutividade (µS/cm)  28,4 28,1 28 27,8 27,6 
STD  (ppm) 19,6 19,5 19,3 19,2 19,1 
pH 5,6 5,3 5,19 5,57 5,82 
Turbidez (uT)   1,81   
Nitrogênio Amoniacal -
mg N (NH3) / L 0  0,03 -0,01 0,02 

Nitrito - mg N (NO-
2) / L 0,003  0,004 0,003 0,003 

Nitrato - mg N (NO-
3) / L 0,1  0 0 0 

Cloreto (mg/L) 0  0,1 -0,2 -0,2 
Coli. Total  (NMP/100ml) >2420 110,6 4,1 2 2 
E. Coli (NMP/100ml) 25,6 1 0 0 0 
 
OBS: meses do ano 2000 e 2001 

 
  

Parâmetro \ Coleta 01/Set 02/Set 03/Set 04/Set 05/Set 
Condutividade  (µS/cm)  28,7 28,1 28,1 28,0 28,8 
STD  (ppm) 19,6     
pH      
Turbidez (uT)      
Nitrogênio Amoniacal -
mg N (NH3) / L 0   0,17  

Nitrito - mg N (NO-
2) / L    0,003  

Nitrato - mg N (NO-
3) / L    0,2  

Cloreto (mg/L)    0,2  
Coli. Total  (NMP/100ml) 5,1 6,3 0 62,9 0 
E. Coli (NMP/100ml) 0 0 0 0 0 
 

OBS: meses do ano 2001 
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APÊNDICE  I (Continuação) 

 
QUALIDADE DA ÁGUA NO POÇO 1/FONTE 

  
  

Parâmetro \ Coleta 22/Out 23/Out 24/Out 25/Out 26/Out 
Condutividade  (µS/cm)  27,8 28,0 28,0 27,9 28,6 
STD  (ppm)      
pH      
Turbidez (uT)      
Nitrogênio Amoniacal -
mg N (NH3) / L      

Nitrito - mg N (NO-
2) / L      

Nitrato - mg N (NO-
3) / L      

Cloreto (mg/L) 0 0,1 0 0,1 0,1 
Coli. Total  (NMP/100ml) 0 6,3 1 1 0 
E. Coli (NMP/100ml) 0 1 0 0 0 
 

OBS: meses do ano 2001 
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APÊNDICE J 

 

  QUALIDADE DA ÁGUA NO POÇO 2/FONTE 
 

 

Parâmetro \ Coleta 30/Nov 20/Dez 29/Jan 09/Fev 12/Fev 
Condutividade  (µS/cm) 31,5 30,4 29,9 30,6 29,4 
STD  (ppm) 21,6 20,9 20,7 21,1 20,3 
pH 5,08 5,23 5,33 5,54 5,7 
Turbidez (uT)   0,361   
Nitrogênio Amoniacal -
mg N (NH3) / L 0,02  0,01 -0,01 0,01 

Nitrito - mg N (NO-
2) / L 0,004  0,004 0 0,004 

Nitrato - mg N (NO-
3) / L 0,1  0,1 0 0 

Cloreto (mg/L) -0,1  0 -0,1 -0,1 
Coli. Total  (NMP/100ml) 1550 33,5 9,8 1 0 
E. Coli (NMP/100ml) 0 0 0 0 0 
 
OBS: meses do ano 2000 e 2001 
 

 

Parâmetro \ Coleta 01/Set 02/Set 03/Set 04/ Set 05/Set 
Condutividade  (µS/cm) 31,2 31,2 30,9 30,6 31,1 
STD  (ppm)      
pH      
Turbidez (uT)      
Nitrogênio Amoniacal -
mg N (NH3) / L 0   0,01  

Nitrito - mg N (NO-
2) / L 0,003   0,004  

Nitrato - mg N (NO-
3) / L 0   0  

Cloreto (mg/L)    0  
Coli. Total  (NMP/100ml) 1 0 0 14,6 0 
E. Coli (NMP/100ml) 0 0 0 0 0 
 
OBS: meses do ano 2001 
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APÊNDICE J (Continuação) 
 

QUALIDADE DA ÁGUA NO POÇO 2/FONTE 
 

 
Parâmetro \ Coleta 22/Out 23/Out 24/Out 25/Out 26/Out 

Condutividade  (µS/cm)  30,6 30,8 31,1 30,9 30,1 
STD  (ppm)      
pH      
Turbidez (uT)      
Nitrogênio Amoniacal -
mg N (NH3) / L      

Nitrito - mg N (NO-
2) / L      

Nitrato - mg N (NO-
3) / L      

Cloreto (mg/L) 0,1  0 0 0 
Coli. Total  (NMP/100ml) 5,2 5,2 79,4 29,5 3 
E. Coli (NMP/100ml) 0 0 0 0 0 
 
OBS: meses do ano 2001 
 

 


