
LAGOA OLHO D’ÁGUA 

CPRM-RE/PMJG  41 

6 - GEOLOGIA DA ÁREA 
 
6.1 - Aspectos Geotécnicos 
 
6.1.1 - Material e Métodos 
 

Foi realizada uma sondagem a percussão, com profundidade de 7 metros, 
próxima à margem sul da Lagoa Olho D'Água. (Figura 8). A sondagem teve como 
objetivo a obtenção de dados sobre a capacidade de carga do terreno, conseguida a 
partir da interpretação dos resultados de ensaios de SPT (Standard Penetration Test), 
bem como, obter um perfil geológico do terreno até esta profundidade. 

 
O ensaio SPT é um ensaio de penetração padronizado, usado em geotecnia 

com o propósito de se obter índices de resistência à penetração do solo. Trata-se de um 
ensaio realizado a cada metro perfurado e consiste na cravação de um peso de 65 Kg, 
caindo livremente de uma altura de 0,75 m. O peso cai sucessivamente sobre a haste 
até uma penetração de 0,45 m do barrilete no solo. A resistência do solo à penetração 
será dada a partir do número de golpes necessários à cravação dos 0,30 m finais do 
barrilete. 

 
6.1.2 - Caracterização Geotécnica do Subsolo 
 

A presença de camadas de solo com valores de SPT muito baixos (SPT 0), na 
sondagem SP 01 (Figura 9) sugere que a área do entorno da Lagoa Olho D’Água é de 
baixa capacidade de suporte de carga, necessitando, portanto, de maiores cuidados 
técnicos e custo financeiro mais elevado, para instalação de obras de engenharia. 

 
Em função dos valores obtidos nos ensaios SPT é possível estabelecer uma 

relação com a consistência ou compacidade das diversas camadas de solo e a pressão 
admissível a ser transmitida por uma fundação direta ao solo. É claro que tal função 
também deverá levar em conta o porte da obra. Dessa forma, no entorno da Lagoa 
Olho D'Água, as tensões admissíveis para fundações em sapata contínua, podem variar 
entre menos de 0,20 kg/cm2 em argilas, e 2,0 a 4,0 kg/cm2 em areia, conforme Tabelas 
5 e 6 (Lima, 1980). 

 
Levando-se em conta a homogeneidade morfológica e geológica da área do 

entorno com o nível d'água em toda a área a uma profundidade inferior a 1,50 m, em 
qualquer época do ano, é de se esperar que ocorra o mesmo quanto às características 
geotécnicas da área até a cota topográfica de aproximadamente 2 m. 
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TENSÕES ADMISSÍVEIS 
(kg/cm2) 

ARGILA Nº DE GOLPES 
(SPT) 

SAPATA   QUADRADA            SAPATA  CONTÍNUA 

        MUITO   MOLE              ≥      2                 <      0,30                                       <    0, 22 
        MOLE              3  -   4             0,33  -  0,60                                   0,22  -  0,45 
        MÉDIA              5  -   8                        0,60  -  1,20                                   0,45  -  0,90 
        RIJA              9  - 15            1,20   -  2,40                                   0,90  -  1,80 
        MUITO  RIJA            16  - 30            2,40   -  4,80                                   1,80  -  3,60 
        DURA               >   30                  >     4,80                                        >     3,60 

 
Tabela 5 (Lima, 1980) 

 

 
 

Tabela 6 (Lima, 1980) 
 
 

6.2 - Comportamento do Lençol Freático 
 
6.2.1 - Material e Métodos 
 

Utilizando-se trado manual e caçamba de cinco polegadas (5”), efetuou-se a 
perfuração de 15 poços rasos de observação (piezômetros), para medição da 
profundidade do lençol freático em duas pequenas áreas situadas a leste e a oeste da 
Lagoa Olho D’Água. Esses piezômetros foram revestidos com canos de PVC de 
100mm, com 1 m a 2 m de filtro na porção penetrante no lençol freático. Como 
proteção utilizou-se tampas do mesmo material, fixados aos tubos por meio de 
parafusos. O comprimento do tubo ranhurado (filtro) e do tubo liso variou de 
conformidade com a profundidade do nível do freático em cada poço, conforme 
representado nas Figuras 10, 11 e 12. 

 
Com um medidor de nível elétrico (Altronic) determinou-se a profundidade do 

lençol freático nesses piezômetros, com medições a cada 15 dias, por ocasião da maré 
baixa, no período de 18/10/95 a 04/01/96. Foram determinados, in situ, a salinidade e o 
pH da água de cada piezômetro. Na Tabela 7, tem-se os valores obtidos nas medições 
efetuadas. Para efeito de elaboração dos mapas da superfície do lençol freático Figuras 
13 e 14) em cada uma das áreas escolhidas, utilizou-se a primeira e a penúltima 
medição, bem como as coordenadas e a cota do terreno, onde se situa cada piezômetro, 
determinadas com precisão centimétrica , através do nivelamento trigonométrico. 

AREIA No DE GOLPES 
(SPT) 

TENSÃO ADMISSÍVEL 
(Kg / cm3) 

FOFA    ≥     4  <      1,0 
POUCO COMPACTA   5  -  10 1,0  -  2,0 
MEDIANAMENTE COMPACTA  11  -  30 2,0  - 4,0 
COMPACTA  31  - 50 4,0  - 6,0 
MUITO COMPACTA      >   50  >      6,0 
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6.2.2 - Variação do Nível do Lençol Freático 
 
Com os valores da profundidade do freático (nível estático) e a cota do 

terreno, em cada piezômetro, por diferença, determinou-se a altitude da superfície do 
lençol freático. Unindo os pontos de mesma cota, elaborou-se os mapas das Figuras 13 
e 14, que representam a superfície do lençol freático nos dias 18/10/1995 e 
19/12/1995, respectivamente. 

 
O comportamento do lençol freático nessas datas e sua evolução durante os 

dois meses de observação, quando se verificou um rebaixamento médio de 17 cm , 
pode ser constatado em perfil (Figura 15). Na Figura 16 está representada a variação 
do nível do freático em cada piezômetro durante o período de observação de 
18/10/1995 a 04/01/1996. Com exceção dos piezômetros P-1, P-9 e P-14 onde ocorreu 
rebaixamento brusco, provocado por causa não identificada, os demais mostram um 
comportamento normal com progressivo rebaixamento do freático. 

 
Os piezômetros perfurados nas duas áreas escolhidas forneceram, através dos 

mapas e perfis elaborados, as seguintes informações: 
 
1 - Na área oeste ocorrem dois lençóis d’água subterrânea em níveis 

diferentes, separados por um horizonte impermeável, onde surgem fontes de contato, 
ambos escoando no sentido da Lagoa: o lençol dos Terraços Marinhos de idade 
Pleistocênica, em uma cota superior a 3 m, e o lençol dos sedimentos recentes, em cota 
inferior a 1 m (Figura 17). 

 
2 - Nos pontos mais elevados dos Terraços Marinhos a profundidade do 

freático é em torno de 3,5 metros, enquanto que nos sedimentos recentes varia de 0,5 a 
1,40 metros. Com estas profundidades e, estando armazenadas em rochas de alta a 
média permeabilidade, as águas subterrâneas estão muito vulneráveis à contaminação 
por cargas poluentes dispostas na superfície do terreno. 

 
3 - O fluxo das águas subterrâneas é no sentido da Lagoa, com gradiente de 8 

graus (0,14%), na área leste, 4 graus (0,07%) na área oeste, nos sedimentos recentes e 
14 graus (0,24%) nos Terraços Marinhos. 
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4 - Os Terraços Marinhos apresentam um gradiente superior e 
conseqüentemente maior vazão de escoamento que a dos sedimentos recentes, 
indicando maior contribuição de água subterrânea para a área da Lagoa. 

 
5 - A água armazenada nos Terraços Marinhos é de baixa salinidade e poderá 

ser aproveitada através de fontes que surgem na sua base, necessitando para isto 
estudos hidrogeológicos detalhados que definam seu volume, condições de captação, 
qualidade química e bacteriológica. 

 
6 - Na estação de estiagem constata-se um gradiente hidráulico entre o nível 

d’água da Lagoa e o nível do freático, resultando em uma salinização gradual das 
águas subterrâneas próximas da Lagoa. É provável que na estação chuvosa, quando o 
nível do freático encontra-se próximo a superfície do solo, ocorra uma inversão do 
gradiente com conseqüente melhora da qualidade da água, próxima à Lagoa. 

 
7 – Os valores de salinidade e pH da água, determinados in situ por ocasião 

das medições de profundidade do nível estático, eliminam a possibilidade de uso, para 
consumo humano, das águas do lençol freático que contorna a Lagoa. 
 
6.3 - Geoquímica dos Sedimentos 
 
6.3.1 - Material e Métodos 

 
Foram coletadas amostras de sedimento de fundo em 46 pontos dentro da 

Lagoa Olho D’Água, dispostas conforme mostra a Figura 18. Em cada estação foram 
coletadas duas amostras, uma da superfície e outra na profundidade de 0,60 m, em 
média. As amostras foram preparadas da seguinte maneira: separou-se a fração menor 
que 80 mesh, que depois de pulverizada foi analisada para 36 elementos, segundo a 
Tabela 8. 

 
 

Elemento Análise 
Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 
Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, 
Sc, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Zn, Zr. 

Espectrometria de Plasma - ICP - Abertura com EDTA 

Se, Te Absorção Atômica - Geração de Hidretos 
F Eletrodo de Íon Específico 
Hg Absorção Atômica - Geração de Vapor Frio 

 
Tabela 8 
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