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AQUÍFEROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Nascimento, Flávia M. F.1 

 

RESUMO 
 

A geologia do estado do Rio de Janeiro está compartimentada conforme dois eventos tectono-

magmáticos principais: o Evento Colisional Brasiliano (ECB) e o Rifteamento Sul Atlântico (RSA). 

Os aquíferos fraturados podem ser divididos em relação aos eventos  Pós a Pré Colisional 

Brasiliano em: Alcalinos, Teresópolis/Pedra Branca, Pão de Açúcar/Corcovado, Serra dos 

Órgãos/Rio Negro, Paraíba do Sul e Região dos Lagos. Em relação aos aquíferos sedimentares, 

associados ao RSA, destacam-se os aquíferos fluvio-deltaicos do nordeste fluminense, ou seja, o 

aquífero aluvionar de Campos, aquífero Emboré e Barreiras (Profundo e Raso). Dentre os aquíferos 

fluvio-marinhos, associados ao Graben da Guanabara (RSA), destacam-se o Macacu, Piranema, 

além dos aquíferos em cordões, restingas e terraços litorâneos, onde se destacam o Piratininga, 

Itaipuaçu, Itacoatiara e Camboinhas. Em relação aos aquíferos do Graben do Paraíba do Sul (RSA), 

existem os aquíferos Resende e Volta Redonda. O conhecimento sobre os aquíferos ainda é restrito 

e disperso e há a necessidade de esforços institucionais conjuntos para direcionar os recursos, os 

estudos e disponibilizar as informações. 

ABSTRACT 

The geology of the state of Rio de Janeiro is compartmentalized based on two principal tectono-

magmatic events: the Collisional Brazilian Event (CBE) and South Atlantic Rifting (SAR). The 

fractured aquifers can be divided in relation to the events as pre- and post- Brazilian Collisional in: 

Alcalinos, Teresópolis/Pedra Branca, Pão de Açúcar/Corcovado, Serra dos Órgãos/Rio Negro, 

Paraíba do Sul and Região dos Lagos. In relation to the sedimentary aquifers associated with the 

RSA, the fluvial-deltaic aquifers of Northeast Fluminense are highlighted, which are the alluvial 

aquifer of Campos, and the Emboré e Barreiras aquifers (deep and shallow). Of the fluvial-marine 

aquifers associated with Graben da Guanabara (SAR), the Macacu and Piranema aquifers are 

highlighted, and the aquifers along of marshes and coastal terraces, where the Piratininga, Itaipuaçu, 

Itacoatiara and Camboinhas aquifers are highlighted. The Resende and Volta Redonda aquifers are 

in the Graben do Paraíba do Sul (SAR). The level of knowledge regarding these aquifers is limited 

and dispersed and joint institutional forces are required to direct resources and studies and to make 

information more available. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os eventos geológicos originaram domínios tectono-magmáticos e sedimentares no estado do 

Rio de Janeiro, os quais são responsáveis por 80% dos aquíferos serem fraturados e apenas 20% 

sedimentares. Assim, é indispensável conhecer a evolução geológica, tectônica, sedimentar e 

geomorfológica para caracterizar e avaliar a potencialidade dos aquíferos e conseqüentemente 

subsidiar o planejamento das obras de infra-estrutura hídrica e geotécnicas destinadas à melhoria da 

qualidade de vida da população. 

 

2. METODOLOGIA 

 Baseou-se na compilação de dados e informações disponibilizadas pelos pesquisadores de 

universidades e instituições de pesquisa, além de dados de poços tubulares presentes no Sistema de 

Informação de Água Subterrânea – SIAGAS/CPRM (Nascimento et al., 2008). 

 

3. RESULTADOS 

 As Tabela 01 e 02 indicam as principais características dos aquíferos fraturados e 

sedimentares apresentados na Figura 01. Estes resultados são parte do trabalho Geotectônica e 

Hidrogeologia do Estado do Rio de Janeiro (2012).  

Tabela 1 – Características dos aquíferos fraturados. 
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Tabela 2 – Características dos aquíferos sedimentares. 

 



 

XVII Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas e XVIII Encontro Nacional de Perfuradores de Poços 4

 

Figura 1  - Mapa dos  aquíferos do estado do Rio de Janeiro.  

 

4. CONCLUSÕES 

 O aquífero sedimentar com melhor oferta de água do estado do Rio de Janeiro é o aquífero 
aluvionar de Campos e o principal aquífero fraturado é o Paraíba do Sul. Comum a todos, existe a 
necessidade de estudos mais detalhados para definir os limites, as estruturas tectônicas, as camadas 
hidroestratigráficas e determinar os parâmetros hidráulicos. Embora o estado tenha sido subdividido 
em sub-bacias (regiões hidrográficas) para obter uma melhor eficiência administrativa e econômica, 
recomenda-se também considerar nos projetos executivos a compartimentação tectono-magmática e 
sedimentar para estabelecer as interconexões entre os aquíferos em cada sub-bacia.  
 O conhecimento sobre os aquíferos ainda é restrito e disperso e há a necessidade de esforços 
institucionais conjuntos para direcionar os recursos, os estudos e para disponibilizar as informações. 
 As referências bibliográficas completas poderão ser encontradas em Nascimento (2012). 
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