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1. Introdução e Justificativa do tema 

A grande demanda de recursos hídricos, aliada à crescente escassez, exige que as mais diversas fontes de água sejam 
utilizadas para atender às necessidades de sobrevivência e desenvolvimento em geral. Em diversos casos de uso da 
água, fatores como volume reduzido para o abastecimento público, baixa qualidade da matriz e elevado volume exigido 
para as atividades produtivas, alinham o fornecimento para que ocorra a utilização de explotação de águas 
subterrâneas. O que deve-se considerar é que a qualidade da água fornecida é tão importante quanto os volumes que 
podem ser explorados (FEITOSA, 2000).  

2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é de aplicar a metodologia do diagrama de Piper, usando o programa livre Qualigraf, 
desenvolvido por Möbus (2009), em regiões metropolitanas e elaborar o mapa de qualidade através da avaliação dos 
íons predominantes na água subterrânea para o estudo de caso do município de Anápolis, através da compilação de 
dados mais recentes de monitoramento e utilização de técnicas de geoprocessamento. 

3. Metodologia 

Com a finalidade de realizar a construção do mapa de qualidade iônica das águas subterrâneas, foram avaliadas a 
ocorrência dos estratos de cobertura na região, os dados de água subterrânea no município de Anápolis avaliados de 
acordo com os dados dos poços extraídos do banco de dados do SIEG e SIAGAS, convenientemente plotados e 
georeferenciados, finalizando com a construção do gráfico de qualidade iônica fazendo o uso do programa Qualigraf. As 
etapas da construção do mapa foram através de avaliação de Ocorrência De Estratos De Cobertura (1ª. Fase); 
posteriormente, Análise Dos Dados De Dispersão Dos Poços Do Município (2ª. Fase) e finalizando ao realizar a 
Classificação Das Matrizes Monitoradas Pelo Diagrama De Piper (3ª. Fase). A avaliação da qualidade, será realizada 
usando o Diagrama de Piper, Figura 1, através do programa Qualigraf (MÖBUS, 2009), que serve para classificação e 
comparação dos distintos grupos de águas tendo em vista os íons dominantes. A análise orientará quanto ao uso deste 
recurso, pois a relação entre as espécies determinará se a matriz aquosa é: Água Sulfatada (Cálcicas ou Magnesianas) 
ou Cloretadas (Cálcicas ou Magnesianas); Água Bicarbonatada (Cálcicas ou Magnesianas); Água Bicarbonatada 
Sódica; Água Sulfatada Sódica ou Cloretada Sódica (PIPER, 1944). 



                                                                                                                                    

 

Figura 1: Diagrama de Piper com as representações das Classificações Hidroquímicas da água (Qualigraf, 2009). 

 

4. Principais Resultados e Contributos 

Com analise de dez amostras pôde-se verificar a aderência dos dados com o Diagrama de Piper. Foram ensaiados os 
parâmetros de sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, alcalinidade carbonata e alcalinidade bicarbonata, sulfatos e 
condutividades. Com esta caracterização, realizou-se a caracterização das matrizes. 

Realizando a plotagem no Diagrama de Piper, na Figura 2, pode-se verificar a análise relativo as características iônicas: 
 

 
 

Figura 2: Avaliação do grupo de dados através do programa Qualigraf 

 

5. Discussão 

Avaliando-se as amostras teve-se predominantemente presença de águas Bicarbonatadas Cálcicas, havendo apenas o 
caso da amostra 03 que seria classificada como Sulfatada Cálcica. Desta forma, o uso da água deve ser avaliado pois 
águas com as características apresentadas tem maior tendência a formação de cristais, os quais se precipitam nas 
tubulações, gerando incrustações.  

6. Conclusões 

Com o uso dos gráficos de Piper e conhecimento das matrizes a serem utilizadas, os gestores terão uma ferramenta 
eficaz visando proporcionar uma ocupação mais consciente do espaço urbano, podendo assim estabelecer diretrizes 
condizentes para o uso do solo visando redução de custos de instalações industriais. Ainda haverá maior base de 
dados para ocupação de áreas de construções habitacionais onde perfurações só poderão ser autorizadas caso haja 
possibilidade de uso da água para consumo humano. 
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