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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, através de sua Diretoria de Recursos
Hídricos, apresenta o primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco - PERH-
PE, elaborado com base em dados, informações e estudos disponíveis, complementados com
novas investigações,  pesquisas e estudos realizados para fins específicos deste planejamento,
utilizando as novas técnicas de simulação hidrológica, geoprocessamento e sensoriamento
remoto.

Contou com a colaboração dos diversos órgãos estaduais, sem a qual este documento não
poderia ter sido elaborado. O processo de interação entre o PERH-PE e os demais planos
setoriais de desenvolvimento do  Estado foi de fundamental importância,  dentro da ótica de
desenvolvimento integrado, haja vista a influência que a água exerce em quase todas as
atividades do homem.

Entende-se que, sem um plano de recursos hídricos, o planejamento econômico e social poderá
não atingir os objetivos desejados, porque a água poderá restringir ou até mesmo impedir o
desenvolvimento. Por essa razão, o planejamento hídrico não constitui um fim em si mesmo
mas um meio para que os planos de desenvolvimento possam cumprir as suas finalidades.
Sendo a água  um bem econômico e social,  precisa ser preservada, aproveitada de forma
racional e seus benefícios distribuídos a toda sociedade.

O primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco – PERH-PE vem atender uma
exigência das novas legislações federal e estadual sobre águas, que estabelecem a
obrigatoriedade de elaboração do plano estadual, considerando-o um dos principais
instrumentos para a implementação da política  de recursos hídricos. O PERH-PE está
preconizado no art. 15 da Lei 11.426 de 17/01/97, que define a Política e o Sistema Estadual de
Recursos Hídricos.

Os estudos levaram em consideração a formação de cenários, atual e futuros, estes
estabelecidos dentro de hipóteses prospectivas de desenvolvimento e subdivididos em dois
outros tipos de cenários, tendencial e desejável, que contemplam o uso e o controle dos
recursos hídricos.  O afastamento dessas hipóteses, entretanto, não comprometerá o Plano,
porque seu caráter dinâmico leva em conta sua periódica atualização, para adaptá-lo às
circunstâncias e às possíveis alterações decorrentes do aprofundamento das informações e do
processo de evolução  tecnológica, social e econômica, o que será facilitado pela metodologia
utilizada, que já contempla a natureza dinâmica do planejamento.

Simultaneamente com a elaboração do Plano, a SECTMA/DRHI implantou e vem aprimorando
o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos – SIRH, além de desenvolver ações
sistemáticas no âmbito da gestão das águas, tais como:

- monitoramento hidrometeorológico e previsão de tempo e clima;
- processamento de dados hidrometeorológicos;
- suporte à decisão em tempo real;
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- implantação do programa de gestão participativa, com a criação de comitês de bacias e
conselhos de usuários.

Deve-se ainda ressaltar o apoio técnico da SECTMA/DRHI ao Governo do Estado, na busca de
soluções para ampliação da oferta de água e para o uso racional e o controle dos recursos
hídricos, visando proporcionar economia e melhor utilização da água, preservar a sua qualidade
e evitar que ela se transforme em veículo de transmissão de doenças.

O relatório final do Plano Estadual de Recursos Hídricos é composto de dez partes:

I – Introdução;
II – Divisão do Espaço Geográfico para Planejamento Hídrico;
III – Caracterização Climática;
IV – Recursos Hídricos Superficiais;
V – Recursos Hídricos Subterrâneos;
VI – Poluição Hídrica;
VII – Horizontes e Cenários do Planejamento Hídrico;
VIII – Demandas de Água;
IX – Balanço dos Recursos Hídricos;
X – Diretrizes, Programas e Ações.

É essencialmente um instrumento de planejamento, com vistas a estabelecer diretrizes e propor
ações dirigidas ao aproveitamento, controle, conservação, proteção e recuperação dos recursos
hídricos.

A documentação do Plano é constituída de oito volumes, dos quais seis reúnem as dez partes
acima referidas, acrescentando-se um atlas e um documento síntese.
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SUMÁRIO
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O PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
O SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO 
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

DIVISÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO PARA
PLANEJAMENTO HÍDRICO

AS REGIÕES GEOGRÁFICAS DO ESTADO

Mesorregião Metropolitana do Recife
Mesorregião da Mata Pernambucana
Mesorregião do Agreste Pernambucano
Mesorregião do Sertão Pernambucano
Mesorregião do São Francisco Pernambucano

A DIVISÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

A REDE HIDROGRÁFICA DO ESTADO

DIVISÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO PARA EFEITO DO PLANO

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA

SISTEMAS METEOROLÓGICOS ATUANTES EM PERNAMBUCO

Zona de Convergência Intertropical
Frentes Frias
Ondas de Leste
Ciclones na Atmosfera Superior
Brisas
Oscilações de 30-60 dias
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Rede Pluviométrica
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Disponibilidades Hídricas Efetivas de Açudes Interanuais
Disponibilidades Hídricas Efetivas de Açudes Anuais
Disponibilidades Hídricas Efetivas a Fio d’Água
Disponibilidades Hídricas Virtuais
Análise dos Resultados

QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DAS ÁGUAS

Potabilidade das Águas nos Mananciais de Abastecimento Humano
Salinidade das Águas dos Rios e Mananciais
Influência dos Solos sobre a Salinização dos Corpos d’Água

ENCHENTES E INUNDAÇÕES

As Enchentes no Estado de Pernambuco
Inundações Provocadas por Águas Pluviais
Monitoramento de Enchentes
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AS ÁGUAS MINERAIS
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POLUIÇÃO HÍDRICA

POLUIÇÃO INDUSTRIAL

Cargas Poluidoras Potenciais
Cargas Poluidoras Remanescentes
Hierarquização das Fontes Poluidoras Industriais
Cargas Poluidoras nas Bacias Litorâneas

POLUIÇÃO POR ESGOTOS DOMÉSTICOS

OUTRAS FONTES POLUIDORAS

MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA

Evolução do Índice de Qualidade de Água
Monitoramento de 1997
Cargas Poluidoras nos Reservatórios
Toxidade das Águas dos Rios

HORIZONTES E CENÁRIOS DO PLANEJAMENTO
HÍDRICO

CENÁRIOS SOCIOECONÔMICOS

CENÁRIOS DE USO E CONTROLE DOS RECURSOS HÍDRICOS

DEMANDAS DE ÁGUA

DEMANDAS NO CENÁRIO ATUAL

DEMANDAS NOS CENÁRIOS FUTUROS

BALANÇO DOS RECURSOS HÍDRICOS
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Ajuste das Demandas
Outras Considerações



PERH-PE
VOLUME 3

CONTROLE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Operação Racional dos Reservatórios
Controle da Poluição Hídrica
Controle de Cheias e Inundações
Controle de Erosão
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas

DIRETIZES, PROGRAMAS E AÇÕES

DIRETRIZES GERAIS

Diretrizes para Abastecimento Humano e Animal
Diretrizes para Abastecimento Industrial
Diretrizes para Uso da Água na Agricultura
Diretrizes para Compensação das Situações Deficitárias
Diretrizes para Controle de Poluição
Diretrizes para Controle de Inundações
Diretrizes para Controle de Erosão
Diretrizes para Aumento das Disponibilidades

ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES COM DÉFICITS HÍDRICOS

Diretrizes Específicas
Ações Propostas para as Diversas Unidades de Planejamento Hídrico

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

Bacias que Drenam para o Rio São Francisco
Bacias que Drenam para o Atlântico Sul

USO, PRESERVAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS HÍDRICOS

SÍNTESE DOS PROGRAMAS E AÇÕES
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PARTE V
RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

1 - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DO ESTADO

1.1 - As Formações Sedimentares
1.1.1 – Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba
1.1.2 – Bacia Vulcano-Sedimentar Cabo-Ipojuca
1.1.3 – A Bacia Sedimentar do Jatobá
1.1.4 – A Bacia Sedimentar do Araripe
1.1.5 – Formação Barreiras e os Sedimentos tercio-Quaternários

1.2 - O Complexo Cristalino
1.2.1 – O Pre-cambriano Indiviso
1.2.2 – O Pre-cambriano Superior

1.3 – Aspectos Estruturais e Tectônicos

2 - HIDROGEOLOGIA REGIONAL
- Tipos de Aqüíferos
- Os Aqüíferos Intersticiais

- As Bacias Hidrogeológicas Costeiras
2.2.1.1 – Bacia Pernambuco-Paraíba
2.2.1.2 – Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo

- Os Aqüíferos Sub-superficiais Rasos
2.2.2.1 – O Aqüífero Barreiras
2.2.2.2 – Aqüífero Boa Viagem
2.2.2.3 – Aqüífero Aluvial

2.2.3 - As Bacias Hidrogeológicas Interiores
2.2.3.1 – Bacia do Jatobá
2.2.3.2 – Bacia do Araripe
2.2.3.3 – Manchas Sedimentares

2.3 - Os Aqüíferos Fissurais
2.4 - Modelo de Avaliação das Reservas, Potencialidades e Disponibilidades dos Aqüíferos

2.4.1 – Reservas
2.4.1.1 – Reservas Permanente - Rp
2.4.1.2 – Reserva Reguladora ou Renovável - Rr

2.4.2 – Potencialidade
2.4.3 – Disponibilidades

2.4.3.1 – Disponibilidade Virtual - Dv
2.4.3.2 – Disponibilidade Efetiva - De

2.5 - Reservas, Potencialidades e Disponibilidades dos Diversos Aqüíferos
2.5.1 – Reservas

2.5.1.1 – Reservas Permanentes
2.5.1.2 – Reservas Reguladoras

2.5.2 – Potencialidades
2.5.3 – Disponibilidade Virtual
2.5.4 – Disponibilidade Efetiva Instalada
2.5.5 – Disponibilidade Efetiva Atual

2.6 - A Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de Pernambuco
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2.6.1 – A Metodologia do Estudo
2.6.1.1 – Classificação Iônica
2.6.1.2 – Potabilidade
2.6.1.3 – Irrigação
2.6.1.4 – Pecuária
2.6.1.5 – Indústria

2.6.2 – Resultado Obtidos
2.6.3 – Classificações das Águas Subterrâneas para os Diversos Fins

2.6.3.2 – Classificação de Potabilidade Relativa
2.6.3.3 – Classificação para Irrigação
2.6.3.4 – Consumo Animal

2.7 – O Uso das Águas Subterrânea
2.8 - As Águas Minerais no Estado de Pernambuco

3 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO
3.1 - UP1 - Goiana

 3.1.1 - Caracterização Hidrogeológica
 3.1.2 - Avaliação das Reservas Permanentes e Reguladoras

 3.1.2.1 - Reservas Permanentes
 3.1.2.2 - Reservas Reguladoras

3.1.3 - Avaliação das Potencialidades
3.1.3.1 – Aqüíferos Intersticiais
3.1.3.2 – Aqüífero Aluvial
3.1.3.3 – Aqüífero Fissural

3.1.4 - Avaliação das Disponibilidades
3.1.4.1 - Disponibilidades Virtuais
3.1.4.2 - Disponibilidades Efetivas Instaladas
3.1.4.3 - Disponibilidades Efetivas Atuais

3.1.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.1.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.1.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.1.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.1.7.2 – Classificação Iônica da Água
3.1.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

3.2 – UP2 – Capibaribe
3.2.1 – Caracterização Hidrogeológica
3.2.2 – Avaliação das Reservas

3.2.2.1 – Reservas Permanentes
3.2.2.2 – Reservas Reguladoras

3.2.3 – Avaliação da Potencialidade
3.2.3.1 – Aqüíferos Intersticiais
3.2.3.2 – Aqüífero Aluvial
3.2.3.3 – Aqüífero Fissural

3.2.4 – Avaliação das Disponibilidades
3.2.4.1 – Disponibilidade Virtual
3.2.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.2.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.2.5 – Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
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3.2.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.2.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.2.7.1 – Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.2.7.2 – Classificação Iônica das Águas dos Aqüíferos
3.2.7.3 – Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.3 – UP3 – Ipojuca
3.3.1 – Caracterização Hidrogeológica
3.3.2 – Avaliação das Reservas

3.3.2.1 – Reservas Permanentes
3.3.2.2 – Reservas Reguladoras

3.3.3 – Avaliação da Potencialidade
3.3.4 – Avaliação das Disponibilidades

3.3.4.1 – Disponibilidade Virtual
3.3.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.3.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.3.5 – Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.3.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.3.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.3.7.1 – Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.3.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.3.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.4 – UP4 – Sirinhaém
3.4.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.4.2 - Avaliação das Reservas

3.4.2.1 - Reservas Permanentes
3.4.2.2 - Reservas Reguladoras

3.4.3 - Avaliação da Potencialidade
3.4.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.4.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.4.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.4.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.4.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.4.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.4.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.4.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.4.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.4.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.5 – UP5 – Una
3.5.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.5.2 - Avaliação das Reservas

3.5.2.1 - Reservas Permanentes
3.5.2.2 - Reservas Reguladoras

3.5.3 - Avaliação da Potencialidade
3.5.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.5.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.5.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.5.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.5.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
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3.5.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.5.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.5.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.5.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.5.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.6 – UP6 – Mundaú
3.6.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.6.2 - Avaliação das Reservas

3.6.2.1 - Reservas Permanentes
3.6.2.2 - Reservas Reguladoras

3.6.3 - Avaliação da Potencialidade
3.6.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.6.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.6.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.6.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.6.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.6.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.6.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.6.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.6.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.6.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.7 – UP7 – Ipanema
3.7.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.7.2 - Avaliação das Reservas

3.7.2.1 - Reservas Permanentes
3.7.2.2 - Reservas Reguladoras

3.7.3 - Avaliação da Potencialidade
3.7.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.7.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.7.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.7.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.7.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.7.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.7.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.7.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.7.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.7.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.8 – UP8 – Moxotó
3.8.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.8.2 - Avaliação das Reservas

3.8.2.1 - Reservas Permanentes
3.8.2.2 - Reservas Reguladoras

3.8.3 - Avaliação da Potencialidade
3.8.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.8.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.8.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.8.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.8.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
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3.8.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.8.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.8.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.8.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.8.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.9 – UP9 – Pajeú
3.9.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.9.2 - Avaliação das Reservas

3.9.2.1 - Reservas Permanentes
3.9.2.2 - Reservas Reguladoras

3.9.3 - Avaliação da Potencialidade
3.9.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.9.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.9.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.9.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.9.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.9.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.9.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.9.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.9.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.9.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.10 – UP10 – Terra Nova
3.10.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.10.2 - Avaliação das Reservas

3.10.2.1 - Reservas Permanentes
3.10.2.2 - Reservas Reguladoras

3.10.3 - Avaliação da Potencialidade
3.10.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.10.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.10.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.10.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.10.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.10.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.10.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.10.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.10.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.10.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.11 – UP11 – Brígida
3.11.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.11.2 - Avaliação das Reservas

3.11.2.1 - Reservas Permanentes
3.11.2.2 - Reservas Reguladoras

3.11.3 - Avaliação da Potencialidade
3.11.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.11.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.11.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.11.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.11.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
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3.11.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.11.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.11.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.11.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.11.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.12 – UP12 – Garças
3.12.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.12.2 - Avaliação das Reservas

3.12.2.1 - Reservas Permanentes
3.12.2.2 - Reservas Reguladoras

3.12.3 - Avaliação da Potencialidade
3.12.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.12.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.12.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.12.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.12.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.12.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.12.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.12.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.12.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.12.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.13 – UP13 – Pontal
3.13.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.13.2 - Avaliação das Reservas

3.13.2.1 - Reservas Permanentes
3.13.2.2 - Reservas Reguladoras

3.13.3 - Avaliação da Potencialidade
3.13.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.13.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.13.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.13.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.13.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.13.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.13.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.13.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.13.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.13.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.14 – UP14 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos GL1
3.14.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.14.2 - Avaliação das Reservas

3.14.2.1 - Reservas Permanentes
3.14.2.2 - Reservas Reguladoras

3.14.3 - Avaliação da Potencialidade
3.14.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.14.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.14.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.14.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.14.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
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3.14.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.14.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.14.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.14.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.14.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.15 – UP15 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos GL2
3.15.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.15.2 - Avaliação das Reservas

3.15.2.1 - Reservas Permanentes
3.15.2.2 - Reservas Reguladoras

3.15.3 - Avaliação da Potencialidade
3.15.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.15.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.15.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.15.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.15.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.15.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.15.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.15.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.15.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.15.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.16 – UP16 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos GL3
3.16.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.16.2 - Avaliação das Reservas

3.16.2.1 - Reservas Permanentes
3.16.2.2 - Reservas Reguladoras

3.16.3 - Avaliação da Potencialidade
3.16.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.16.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.16.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.16.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.16.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.16.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.16.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.16.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.16.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.16.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.17 – UP17 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos GL4
3.17.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.17.2 - Avaliação das Reservas

3.17.2.1 - Reservas Permanentes
3.17.2.2 - Reservas Reguladoras

3.17.3 - Avaliação da Potencialidade
3.17.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.17.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.17.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.17.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.17.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
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3.17.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.17.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.18 – UP18 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos GL5
3.18.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.18.2 - Avaliação das Reservas

3.18.2.1 - Reservas Permanentes
3.18.2.2 - Reservas Reguladoras

3.18.3 - Avaliação da Potencialidade
3.18.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.18.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.18.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.18.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.18.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.18.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

3.19 – UP19 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos GL6
3.19.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.19.2 - Avaliação das Reservas

3.19.2.1 - Reservas Permanentes
3.19.2.2 - Reservas Reguladoras

3.19.3 - Avaliação da Potencialidade
3.19.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.19.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.19.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.19.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.19.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.19.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

3.20 – UP20 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 1
3.20.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.20.2 - Avaliação das Reservas

3.20.2.1 - Reservas Permanentes
3.20.2.2 - Reservas Reguladoras

3.20.3 - Avaliação da Potencialidade
3.20.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.20.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.20.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.20.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.20.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.20.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.20.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.20.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.20.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.20.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.21 – UP21 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 2
3.21.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.21.2 - Avaliação das Reservas

3.21.2.1 - Reservas Permanentes
3.21.2.2 - Reservas Reguladoras

3.21.3 - Avaliação da Potencialidade
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3.21.4 - Avaliação das Disponibilidades
3.21.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.21.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.21.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.21.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.21.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.21.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.21.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.21.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.21.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.22 – UP22 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 3
3.22.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.22.2 - Avaliação das Reservas

3.22.2.1 - Reservas Permanentes
3.22.2.2 - Reservas Reguladoras

3.22.3 - Avaliação da Potencialidade
3.22.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.22.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.22.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.22.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.22.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.22.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.22.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.22.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.22.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.22.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.23 – UP23 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 4
3.23.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.23.2 - Avaliação das Reservas

3.23.2.1 - Reservas Permanentes
3.23.2.2 - Reservas Reguladoras

3.23.3 - Avaliação da Potencialidade
3.23.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.23.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.23.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.23.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.23.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.23.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.23.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.23.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.23.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.23.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.24 – UP24 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 5
3.24.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.24.2 - Avaliação das Reservas

3.24.2.1 - Reservas Permanentes
3.24.2.2 - Reservas Reguladoras

3.24.3 - Avaliação da Potencialidade
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3.24.4 - Avaliação das Disponibilidades
3.23.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.24.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.24.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.24.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.24.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.24.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.24.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.24.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.24.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.25 – UP25 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 6
3.25.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.25.2 - Avaliação das Reservas

3.25.2.1 - Reservas Permanentes
3.25.2.2 - Reservas Reguladoras

3.25.3 - Avaliação da Potencialidade
3.25.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.25.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.25.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.25.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.25.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.25.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.25.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.25.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.25.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.25.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.26 – UP26 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 7
3.26.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.26.2 - Avaliação das Reservas

3.26.2.1 - Reservas Permanentes
3.26.2.2 - Reservas Reguladoras

3.26.3 - Avaliação da Potencialidade
3.26.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.26.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.26.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.26.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.26.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.26.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.26.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.26.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.26.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.26.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.27 – UP27 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 8
3.27.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.27.2 - Avaliação das Reservas

3.27.2.1 - Reservas Permanentes
3.27.2.2 - Reservas Reguladoras

3.27.3 - Avaliação da Potencialidade
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3.27.4 - Avaliação das Disponibilidades
3.27.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.27.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.27.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.27.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.27.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.27.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.27.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos
3.27.7.2 – Classificação Iônica das Águas
3.27.7.3 - Classificação das Águas para os Diversos Fins

3.28 – UP28 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 9
3.28.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.28.2 - Avaliação das Reservas

3.28.2.1 - Reservas Permanentes
3.28.2.2 - Reservas Reguladoras

3.28.3 - Avaliação da Potencialidade
3.28.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.28.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.28.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.28.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.28.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.28.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.28.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas

3.29 – UP29 – Fernando de Noronha
3.29.1 - Caracterização Hidrogeológica
3.29.2 - Avaliação das Reservas

3.29.2.1 - Reservas Permanentes
3.29.2.2 - Reservas Reguladoras

3.29.3 - Avaliação da Potencialidade
3.29.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.29.4.1 - Disponibilidade Virtual
3.29.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada
3.29.4.3 – Disponibilidade Efetiva Atual

3.29.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes
3.29.6 – Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas
3.29.7 – Qualidade das Águas Subterrâneas
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PARTE V
RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

1 - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DO ESTADO

No presente capítulo é apresentada uma sinopse do texto explicativo do Mapa Geológico do
Estado de Pernambuco, de Dantas (1980) publicado pelo DNPM/MME, devidamente
modificado, quando couberem as atualizações de estudos posteriormente realizados.

1.1 - As Formações Sedimentares

Além dos depósitos mais recentes, devem ser destacadas as bacias sedimentares, de maior
importância hidrogeológica, quais sejam (ver mapa V.1.1/1):

- Bacias Sedimentares Costeiras
•  Bacia Pernambuco-Paraíba
•  Bacia Cabo-Ipojuca

- Bacias Sedimentares Interiores
•  Bacia do Jatobá com áreas residuais adjacentes
•  Bacia do Araripe

1.1.1 - Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba

Limita-se ao sul pela falha transcorrente denominada de Lineamento Pernambuco, na cidade do
Recife e desenvolve-se para norte, ingressando no Estado da Paraíba, com uma largura média
da ordem de 25km e espessura em torno de 400m no domínio continental (a bacia mergulha
para a plataforma continental do Oceano Atlântico). Sua idade vai do Cretáceo ao Paleoceno.

É constituída pelas seguintes formações:

•  Formação Beberibe (na base)
•  Formação Gramame
•  Formação Maria Farinha (no topo)

A Formação Beberibe constitui a fácies continental de idade cretácica (Santoniano-
Maestrichtiano), sendo representada por uma seqüência de arenitos continentais quartzosos de
granulações variáveis,  com intercalações conglomeráticas e níveis argilosos na base e arenitos
finos, duros, compactos, com abundante cimento calcífero (fácies litorânea), com intercalações
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de siltito e argilas no topo. Com base nestas diferenças litológicas e algumas particularidades
locais, alguns hidrogeólogos (Costa et al, 1968) subdividiram a formação Beberibe em dois
sub-níveis denominados de aqüífero Beberibe Inferior (a parte basal, mais silicosa) e aqüífero
Beberibe Superior (a porção superior, calcífera).

 Sua espessura média é de 200m e máxima de 300m, desempenhando importante papel como
armazenadora e fornecedora de água. Inicialmente a formação foi designada de Itamaracá
(Kegel,1955), para caracterizar os arenitos calcíferos com fósseis de lamelibrânquios,
gastrópodes e equinodermas, com espessura de 280m, localizados na ilha de Itamaracá.
Localmente, aparece entre os dois sub-níveis, uma camada ou nível semi-permeável (síltica ou
argilosa) de coloração cinza esverdeada (fácies lagunar) e com espessura variável, tendo em
média aproximadamente 10,0 metros de espessura.

Os limites dessa formação são bastante duvidosos, tanto lateral, como verticalmente e até
mesmo entre os membros inferior, de origem continental e o superior, de origem marinha; o
contato entre os dois membros ocorre muitas vezes de forma interdigitada e outras de maneira
gradacional, sem uma camada impermeável contínua que atue como aquiclude ou mesmo
aquitarde.

Quanto ao limite superior, com os sedimentos recentes, é muitas vezes de difícil identificação,
sobretudo na região centro leste do Recife, desde que não ocorre um horizonte guia contínuo
entre as duas seqüências sedimentares, além das descrições litológicas dos poços cadastrados
não apresentarem uma uniformidade de critérios.

O limite lateral entre a formação Beberibe e a Formação Cabo, na planície do Recife se
constitui num dos pontos mais controvertidos dos estudos geológicos e hidrogeológicos já
efetuados na região. Na área do Pina, perfurações alcançaram o embasamento com fragmentos
de milonito, comprovando a existência do lineamento Pernambuco naquela localização. Esse
evento tectônico, provavelmente é o responsável pela delimitação sul da Bacia Pernambuco-
Paraiba, tendo sido reativada essa zona de falhamento transcorrente, com afundamento do
bloco norte e deposição da seqüência areno-calcárea daquela bacia sedimentar. Dessa maneira,
é provável que toda a seqüência sedimentar da zona sul, em Boa Viagem/Piedade/Candeias
seja representada pela Formação Cabo sobreposta pelos sedimentos recentes, denominado de
aqüífero Boa Viagem. Com efeito, o arenito que ocorre na região sul é muito argiloso,
predominantemente arcoseano, típico da Formação Cabo e totalmente diferente da Formação
Beberibe.

A Formação Gramame, de origem marinha (idade Maestrichtiana), é composta
predominantemente por calcários margosos, sendo subdividida em três fácies: na base,
predominam calcários arenosos fossilíferos e fosforita, constituindo, respectivamente as fácies
“marinha supra-crustal” e “fosfática” que se interdigitam; a fácies “marinha calcária”
constituída de calcários biomicritos argilosos se sobrepõe a essas duas. Sua espessura total é
em torno de 55m, atuando como confinante do aqüífero Beberibe sotoposto a esta formação.

Ocorre restritamente ao longo de uma faixa norte-sul estreita e descontínua na porção leste da
bacia sedimentar, da cidade de Olinda para norte, recobrindo os arenitos calcíferos da
Formação Beberibe em contato concordante e gradacional. Sua espessura máxima, detectada
em poços, na Planície do Recife, não ultrapassa 70 metros, conquanto, para norte, sua
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espessura possa atingir mais de 100m. As características dessa formação, acima descritas, não
lhe conferem importância como reservatório de água subterrânea.

A Formação Maria Farinha (Terciário), embora constituindo uma unidade estratigráfica
individualizada, em termos de conteúdo faunístico, tem características litológicas e modo de
ocorrência idênticos aos da Formação Gramame, que lhe é subjacente concordantemente.
Consequentemente, sua importância é também irrelevante para água subterrânea.

1.1.2 - Bacia Vulcano-Sedimentar Cabo-Ipojuca

A bacia vulcano-sedimentar do Cabo ocupa toda a faixa costeira sul do Estado de Pernambuco
e possui uma forma alongada na direção N40E, e uma largura média de 10km na porção
emersa. Inicia-se na cidade do Recife, ao sul do lineamento Cabo, desenvolvendo-se para sul
até o município de Sirinhaém, numa extensão de 35km. Está reunida por Amaral & Menor
(1979) no Grupo Pernambuco.

O limite da bacia, a sul, é feito pelo Alto de Maragogi (limite dos Estados de Pernambuco e
Alagoas), a norte, pelo Lineamento Pernambuco com direção aproximada E-W (na planície do
Recife), e a oeste através de falhas normais com o Maciço Pernambuco-Alagoas. Trata-se de
uma bacia do tipo rift (Rift do Cabo) com espesso pacote sedimentar, atingindo mais de 3.000
metros de espessura.

Essa bacia se diferencia em estrutura, estratigrafia e hidrogeologia da Bacia Pernambuco-
Paraíba: estruturalmente devido ao seu aspecto não homoclinal (um padrão graben-horst), na
qual o Lineamento Pernambuco funcionou como uma barreira à evolução do rift; do ponto de
vista estratigráfico diferencia-se por possuir as unidades líticas mais antigas de toda a faixa
sedimentar PE-PB e do ponto de vista hidrogeológico pelo menor potencial qualitativo das
águas subterrâneas. No contexto da bacia, ocorrem as seguintes formações: Cabo, Estivas,
Ipojuca e Algodoais.

A Formação Cabo, considerada como de idade albiana (Cretáceo Inferior) é constituída por
uma seqüência de clásticos que se inicia com uma fácies conglomerática na base (com a
subfácies brechóide e pudim), passando a uma fácies arenosa arcoseana e encimada por uma
fácies síltico-argilosa de coloração avermelhada a amarelada, contendo mica e argila. Ocorre
exclusivamente na bacia de mesmo nome, e seus afloramentos mais setentrionais conhecidos
aparecem na periferia da cidade do Recife, imediatamente ao sul do Lineamento Pernambuco,
incluindo toda a região de Boa Viagem-Piedade-Imbiribeira. Esse lineamento é tido hoje como
o limite das Bacias sedimentares norte (Bacia Pernambuco-Paraíba) e sul (Bacia do Cabo).

As espessuras são muito variáveis, desde algumas dezenas de metros até mais de 3.000 metros,
conforme os perfis revelados pelos poços: 2-CPE-1-PE (PETROBRÁS), perfurado na praia do
Cupê e 9-JG-1-PE (GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO-CPRM- PETROBRÁS),
na praia de Piedade, município de Jaboatão dos Guararapes.

A Formação Estivas, também de idade albiana e correlacionada à Formação Riachuelo da
Bacia Sergipe/Alagoas, é constituída de calcários fossilíferos, argiloso, cinzento esverdeado, de
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granulação fina com espessura máxima de 5m. Nessa formação predominam, na base, arcósios
carbonáticos, crescendo verticalmente a participação carbonática até caracterizar, no topo,
margas e calcários dolomíticos fossilíferos.

Sua maneira de ocorrência (manchas isoladas), bem como sua natureza litológica, não lhe
conferem uma vocação aqüífera.

A Formação Ipojuca constitui a componente vulcânica da bacia, sendo representada por um
conjunto de rochas vulcânicas de composição extremamente variável, desde básica - basaltos,
andesitos e traquitos - até ácidas - riolitos, ocorrendo tanto em formas intrusivas (dique, sill ou
stock) como extrusiva em derrames. A sua idade é do Cretáceo Inferior a Superior.

Sua presença pode ser constatada na Planície do Recife, em poços perfurados, tanto sob a
forma de derrame sobre o embasamento como ocorre, por exemplo, na região do Ipsep, como
intercalada em forma de sills dentro da Formação Cabo ou na Formação Estiva, e ainda na
região de Piedade/Candeias, onde o poço perfurado até os 1.100m de profundidade atravessou
uma sequência alternada de vulcanitos e sedimentos.

Além de não oferecer interesse como aqüífero, pode ainda agravar as condições de porosidade
e permeabilidade das rochas das Formações Cabo e Estiva, que funcionam como encaixantes.

A Formação Algodoais é composta por um pacote de arenito friável, maciço, constituído de
fragmentos angulosos de quartzo e feldspato em matriz mais fina areno-argilosa, com cor
avermelhada.

Foi designada por Lima Filho et al (1993,1994), e nela foram identificadas três fácies: a fácies
de leque aluvial pós-vulcânico, leque aluvial mediano pós-vulcânico e leque aluvial distal. Os
autores posicionaram esta formação no Coniaciano, sobreposta ao vulcanismo Ipojuca.

1.1.3 - A Bacia Sedimentar do Jatobá

Localizada na porção centro-sul do Estado de Pernambuco e incluindo os municípios de
Ibimirim, Inajá e parte de Petrolândia, Tacaratu e Buique, essa bacia se constitui no
prolongamento da Bacia Tucano Norte (Bahia). Desenvolve-se na direção ENE-WSW, numa
extensão de 155km, com largura máxima de 50km e área total de 6.200km2.

Estruturalmente é representada por um graben limitado ao norte pela falha normal de Ibimirim
(reativação do lineamento Pernambuco de origem transcorrente), ocupando nessa porção norte
a maior profundidade (cerca de 3.800m na região de Ibimirim). A seqüência sedimentar é
constituída, a partir da base, pelo Grupo Jatobá (Siluro-Devoniano), Grupo Brotas (Jurássico
Superior), Grupo Santo Amaro, Grupo Massacará, Formação Marizal e Grupo Araripe (todos
do Cretáceo Inferior).

O Grupo Jatobá inclui as Formações Tacaratu (Siluriano) e Inajá (Devoniano), ambas de
natureza arenosa; a espessura do pacote é da ordem de 600m, igualmente dividido entre as duas
formações.
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A Formação Tacaratu constitui a base da seqüência sedimentar, sendo representada por
arenitos de granulação grosseira, mal selecionados, micáceos a feldspáticos, evoluindo muitas
vezes para conglomerados, com coloração predominantemente clara, variando de branco para o
avermelhado ou arroxeado nos leitos mais estreitos. Possui intercalações de arenitos finos, bem
compactados ou mesmo silicificados, principalmente nos leitos mais inferiores. É uma
seqüência clástica de caráter essencialmente continental, afossilífera, e com grande vocacão
hidrogeológica. Essa formação aflora ao longo da borda SSE da faixa sedimentar, desde
Petrolândia até Buique, alargando-se na sua ponta oriental, onde se apresenta bastante
recortada pela erosão e capeada por espesso manto eluvial.

A Formação Inajá é representada por arenitos finos a médios, moderadamente classificados, às
vezes friáveis, micáceos e de cor avermelhada, além de folhelhos e siltitos bem laminados de
cor cinza-esverdeada, com placas de calcário e margas. Capeiam a Formação Tacaratu em
estreita faixa ao longo de sua margem SSE, desde Tacaratu até Tupanatinga, alargando-se
consideravelmente na zona oriental no vale do rio Moxotó.

O Grupo Brotas é constituído pelas formações Aliança e Sergi, ambas do Jurássico Superior,
sendo a primeira, que domina sobre a segunda em área de ocorrência, constituída por folhelhos
e argilas avermelhadas com intercalações de siltitos (às vezes calcíferos), arenitos finos a
grosseiros e arcosianos, conglomerados, além de calcário ostracoidal e evaporitos; sua
espessura é da ordem de 1000m. Aflora de maneira descontínua devido à ação de falhas de
gravidade, mas sempre guardando a direção regional WSW-ENE característica da Bacia do
Jatobá. Conserva restos de madeira silicificada, peixes e ostrácodes. Enquanto isso, a Formação
Sergi é constituída por arenitos finos a conglomeráticos com intercalações locais de siltitos e
folhelhos com espessura variando entre 20 e 50m.

O Grupo Santo Amaro, que na Bacia do Tucano é bem diferenciado nas formações Candeias
e Ilhas, apresenta-se aqui indiferenciado, sendo constituído na base por arenito fino a médio,
evoluindo para folhelhos calcíferos verdes a cinza azulados, siltitos ou arenitos finos e
sedimentos argilosos, atingindo o conjunto uma espessura média de 300m.

O Grupo Massacará é representado principalmente pela Formação São Sebastião, incluindo
ainda uma parte da Formação Ilhas. A Formação São Sebastião é constituída
predominantemente por arenitos castanhos avermelhados, médios a grosseiros, com
intercalações de siltitos, argilas sílticas e folhelhos arenosos, com espessura que varia entre 600
e 1.000m.

A Formação Marizal aflora em grandes extensões da bacia, entre os vales principais do rio São
Francisco e do rio Moxotó. Em decorrência do seu caráter predominantemente clástico, friável,
essa formação gera profundo capeamento arenoso que mascara amplamente suas feições
estruturais. Além de arenitos finos a médios, ou argilosos micáceos, compõem esse perfil
litológico folhelhos cinza-amarelados, calcários silicificados e conglomerados, com grandes
seixos de silex de cores variegadas. Sua espessura varia entre 150 e 300m O conteúdo
fossilífero indica idade cretácica para a formação.
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O Grupo Araripe, com as formações Santana e Exú, representadas respectivamente por
calcários/marga/folhelhos e arenitos, restringe-se a uma reduzida área a noroeste da bacia, nas
Serras Negra e do Periquito.

Além da área principal e contínua ocupada pela Bacia do Jatobá, entre Ibimirim e Petrolândia,
cinco “manchas residuais de erosão” ocorrem a norte e noroeste dessa área, localizadas nos
municípios de São José do Belmonte, Mirandiba, Tupananci, Betânia e Afogados da Ingazeira.
Nessas manchas residuais de erosão ocorre principalmente a Formação Tacaratú e,
secundariamente, as formações Inajá e Aliança.

Além dessas formações mais antigas, depósitos retrabalhados recentes, constituidos de eluviões
e aluviões, recobrem a área da bacia, tanto nas chapadas, como nos vales fluviais.

Em decorrência das características predominantemente areníticas da bacia do Jatobá, vasto
manto de sedimente recobre a sua superfície e, com ênfase particular, nas áreas de chapada,
onde o fraco gradiente topográfico retarda bastante o trabalho erosivo das águas superficiais.
Os vales acham-se geralmente colmatados por aluviões psamíticos bastante espessos, mas
muito pobres em materia orgânica e, às vezes, pedregosos, mostrando grandes blocos de
calcedônia oriundos das camadas silicificadas e trabalhadas pela erosão areolar.

1.1.4 - A Bacia Sedimentar do Araripe

A Bacia Sedimentar do Araripe localiza-se no alto sertão nordestino, cobrindo uma área com
cerca de 11.000km2, nos limites dos Estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, abrangendo total
ou parcialmente importantes cidades daquela região, como Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha,
Missão Velha, Brejo Santo e Milagres no Estado do Ceará, Araripina, Ipubi, Trindade, Ouricuri
e Bodocó, no Estado de Pernambuco e Simões no Piauí.

A mais recente coluna lito-estatigráfica proposta e aprovada para esta bacia sedimentar é a de
Ponte (1991,1992), cuja seqüência é a seguinte (da base para o topo): Formação Mauriti, Grupo
Vale do Cariri com as formações Brejo Santo, Missão Velha e Abaiara e o Grupo Araripe com
as formações Rio da Batateira, Santana, Arajara e Exú.

A Formação Mauriti , de idade Siluro-Devoniana, é constituída por uma seqüência monótona
de arenitos claros, quartzosos e/ou feldspáticos, de granulometria média a grosseira, com grãos
sub-angulosos, mal selecionados. Geralmente são silicificados, principalmente em áreas
próximas às falhas e no topo da unidade, adquirindo em função das fraturas que possui, um
caráter de aqüífero fissural, a não ser nas áreas não silicificadas, onde apresenta uma boa
permo-porosidade. Sua espessura varia em torno dos 50m.

O Grupo Vale do Cariri é iniciado com a Formação Brejo Santo, no Jurássico Superior que,
igualmente à Formação Mauriti, predomina na área do vale do Cariri, sendo constituída, na
base, por uma alternância bem estratificada de arenitos finos, siltitos e folhelhos, contendo,
localmente, intercalações de arenitos vermelhos; no topo, ocorrem argilitos e folhelhos
vermelhos ou marrons escuro estratificados e esporádicos leitos de folhelhos verdes. Sua
espessura varia entre 200 e 400m.
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Na seqüência do grupo vem a Formação Missão Velha de idade entre o Jurássico Superior e o
Cretáceo Inferior, sendo constituída de arenitos grosseiros, mal selecionados, de coloração
esbranquiçada ou amarelada, mostrando estratificação cruzada e leitos conglomeráticos. Sua
espessura, detectada no poço estratigráfico 2-AP-1-CE foi de 187m.

A Formação Abaiara foi proposta por Ponte & Appi (1990) para designar o pacote que
constitui a parte superior do Grupo Vale do Cariri e que ocorre tipicamente ao sul da cidade de
Abaiara(CE), tendo sido constatada a sua presença ainda no poço estratigráfico 2-AP-1-CE
entre as profundidades de 712 a 836 metros. Litologicamente a formação é composta por
alternâncias de arenitos micáceos cinzas, amarelos ou avermelhados, predominantemente finos
(com grãos sub-angulares), argilosos e semi-friáveis com siltitos, argilitos e folhelhos de cores
variegadas (verde oliva, vermelho, cinza e amarelo). Sua idade é considerada como Cretáceo
Inferior.

O Grupo Araripe, anteriormente designado de Série Araripe, é iniciado com uma nova
formação proposta por Ponte & Appi (op.cit.) e denominada de Formação Rio da Batateira,
de idade Cretáceo Médio e que apresenta amplo domínio em ocorrência superficial em quase
todo o Vale do Cariri. A seqüência se inicia por bancos de arenitos fluviais médios a
grosseiros, gradando, ascendentemente, para arenitos médios a finos, siltitos argilosos bem
estratificados e se encerra com uma seção de folhelhos negros, orgânicos, fossilíferos. A
espessura dessa formação constatada nos poços estratigráficos 2-AP-1-CE e 4-BO-1-PE, foi de
200m e 281m, respectivamente.

A Formação Santana, também do Cretáceo Médio, é representada por um pacote onde
predominam sedimentos evaporíticos, além de folhelhos calcários e arenitos. Inicia-se na base
com o Membro Crato, constituído por folhelhos cinza a castanho, calcíferos, laminados e
calcários micríticos cinza claro e creme, argilosos e finamente laminados, tendo a seqüência
uma espessura da ordem de 50m; segue-se o Membro Ipubi representado por bancos
estatiformes de gipsita, com intercalações de folhelhos cinza e verdes, com uma espessura total
em torno de 30m; finalmente, vem no topo, o Membro Romualdo, composto por folhelhos,
margas fossilíferas cinza-esverdeadas com concreções carbonáticas contendo peixes fósseis;
ainda intercalados nos folhelhos, ocorrem calcários argilosos, fossilíferos e lentes de arenitos
friáveis. O pacote total da formação fica em torno de 220 metros.

A Formação Arajara, ainda do Cretáceo Médio, é constituída de siltitos, argilitos, arenitos
finos argilosos e/ou caulínicos, bem estratificados, exibindo estruturas sedimentares (marcas
onduladas, laminações cruzadas e, eventualmente, estruturas de fluidização) e coloração
variegada, predominando as tonalidades vermelha e amarela sobre as demais. A espessura
encontrada no poço 2-AP-1-CE foi de 100m, enquanto no poço 4-B)-1-PE foi de apenas 36m.

Finalmente, no topo da bacia sedimentar, vem a Formação Exú de idade Cretáceo Médio e
composta por uma seqüência monótona de arenitos vermelhos, friáveis, argilosos, em geral
caulínicos, de granulometria variável, contendo leitos intercalados de arenitos grosseiros a
conglomeráticos. A espessura total da formação fica em torno dos 240m.
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1.1.5 - Formação Barreiras e os Sedimentos Tercio-Quaternários

Ao longo de toda a região costeira, desde o Pará, no norte, até o Espírito Santo, no sudeste,
ocorre uma faixa de sedimentos areno-argilosos denominada inicialmente por Branner (1902)
de Barreiras, e posteriormente de Série Barreiras por Oliveira & Leonardos (1943), depois
de Grupo Barreiras, por Bigarella & Andrade (1964) e finalmente de Formação Barreiras,
Mabesoone,J.M.(1991).

Esse depósito de sedimentos areno-argilosos de cores variegadas, de idade Plio-Pleistocênica
foi subdividido por Bigarella & Andrade op.cit, nas formações Guararapes (inferior) e Riacho
Morno (superior) com base em estudos executados nos arredores do Recife, entretanto,
Campos & Silva (1965), baseados em perfís estudados no Rio Grande do Norte, subdividiram
o grupo nas seguintes formações: Potengi, Macaiba, Riacho Morno e Guararapes.
Atualmente estas unidades são designadas por membros, visto ser o Barreiras considerado
como uma formação.

Na região norte do Estado de Pernambuco, essa faixa de sedimentos semi-consolidados chega a
alcançar a largura de 25km. Sua espessura varia até um máximo de 120m, com média em torno
dos 50m. Considerando que, em Pernambuco, predomina o membro Guararapes, de
composição predominantemente argilosa, não desempenham esses sedimentos um papel
importante como aqüífero no Estado.

Além dos sedimentos da Formação Barreiras, ocorrem outros depósitos recentes, representados
por:

•  coberturas detríticas arenosas recobrindo extensas áreas sedimentares sobretudo sobre a
Bacia do Jatobá; em alguns locais essas coberturas se acham lateritizadas;

•  depósitos aluviais nas calhas dos rios de maior capacidade e competência, como o São
Francisco, Pajeú, Moxotó, Capibaribe, Ipojuca, dentre outros;

•  depósitos de dunas e sedimentos de praia ao longo da região costeira;
•  depósitos flúvio-marinhos em planícies de inundação costeiras, com mangues atuais e

paleo-mangues, material coluvionar, aluviões, areias de praia e dunas retrabalhadas.

1.2 - O Complexo Cristalino

O embasamento cristalino na Província Estrutural da Borborema que abrange toda a área do
nordeste oriental, é distribuído, estratigraficamente, entre o Precambriano Indiviso e o
Precambriano Superior, possuindo em cada um desses extensos períodos da idade da Terra,
várias unidades agrupadas em complexos ou grupos líticos de características variadas.
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1.2.1 - O Pré-cambriano Indiviso

As unidades líticas incluídas nesse período são, em grande parte, desprovidas de informações
geológicas, estratigráficas e geomorfológicas detalhadas que possibilitem uma melhor
definição no contexto geológico regional.

Em função da predominância de tipos líticos associados, o Precambriano Indiviso compreende
os seguintes agrupamentos: Complexo Migmatítico-Granitóide, Complexo Gnáissico-
Migmatítico e Magmatitos Granulíticos.

a) Complexo Migmatítico-Granitóide

O Complexo Migmatítico-Granitóide ocorre predominantemente na região tectonicamente
denominada de Maciço Pernambuco-Alagoas de Brito Neves (1975), também conhecida como
Batólito Pernambuco-Alagoas (Sobral & Ritcher, in Schaller, 1969). Conforme pode ser visto
no mapa V.1.1/1, o Maciço Pernambuco-Alagoas abrange praticamente toda a região Agreste e
Mata do Estado, ocorrendo ainda na região denominada Sertão do São Francisco, limitada ao
norte pela extensa falha transcorrente denominada Lineamento Pernambuco que atravessa todo
o Estado na direção este-oeste.

Os migmatitos que predominam nesse complexo lítico apresentam os tipos estruturais
estromático, nebulítico e diadisítico com predominância do primeiro, todos com composição
granodiorítica e, em geral, bem granitizados, sendo comum a inclusão de corpos graníticos de
difícil separação.

b) O Complexo Gnáissico-Migmatítico

O Complexo Gnáissico-Migmatítico compreende a maior parte do Sertão, sobretudo nas bacias
hidrográficas do Pajeú, Terra Nova e Brígida, além do alto curso da bacia do rio Moxotó.
Também no Agreste, esse complexo se acha presente na bacia hidrográfica do rio Ipanema.

As unidades líticas desse complexo estão relacionadas aos “sistemas de dobramentos” de Brito
Neves, op cit, correspondendo aos sistemas Pajeú-Paraíba e Piancó-Alto Brígida, mostrados no
mapa V.1.1/1, separados entre si pela “Zona Geotectônica de Teixeira”, onde esse complexo
também ocorre.

O Sistema Piancó-Alto Brígida, situado mais a oeste, mostra uma prodominância de
migmatitos, gnáisses graníticos, listrados e oftalmíticos, incluindo calcário cristalino e
anfibolito, todo o sistema associado a corpos graníticos, enquanto no Sistema Pajeú-Paraiba
predominam rochas gnáissicas de composição granítica e granodiorítica e complexos
migmatíticos com paleossoma anfibolítico ou biotítico.
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c) Migmatitos Granulíticos

Como Migmatitos Granulíticos estão reunidos os granitos, granodioritos, sienitos, gabros,
dioritos e charnockitos (os dois últimos não cartografáveis em 1:500.000), achando-se
distribuídos em todo o Estado, desde a região costeira até o Sertão. São designados
regionalmente, em função do tipo lítico e abrangência superficial, em grupos ou faixas, como a
seguir descritas:

•  Grupo Princesa-Tavares-Itapetim, onde se destaca o batólito de Itapetim representado
principalmente por granitos porfiróides de cor cinza clara, granulação média a grosseira,
contendo quartzo, biotita e/ou hornblenda e porfiroblasto de microclina.

•  Grupo Sudeste  com três batólitos em destaque: Jabitacá, Mulungu e Santa Catarina, com
predomínio do granito roxo porfiroblástico; são localizados no limite de Pernambuco com
Paraíba.

•  Grupo de granitóides profundos, com batólitos inseridos nos diatexitos e distribuídos no
maciço de Itaíba, com dois tipos dominantes: tipo Buique, de granulação grosseira a média,
com biotita e o tipo Cariba, com duas micas.

•  Grupo de granitóides compostos por grandes “stocks”, com os tipos Sítio dos Nunes, com
granitos róseos e o Pinheiro, tonalito aplítico com fácies granadífera.

1.2.2 - O Pré-cambriano Superior

As unidades líticas enquadradas nessa faixa crono-estratigráfica já são mais estudadas e
integradas no contexto geológico nordestino com um posicionamento bem definido,
compreendendo o Grupo Salgueiro, o Grupo Cachoeirinha, a Unidade Quartzítica da Região de
Garanhuns e o Grupo de Maciços Granitóides.

O Grupo Salgueiro, representado por uma faixa de xistos que se alonga desde Parnamirim até
Salgueiro, é constituído por biotita-xisto, xistos com duas micas e quartzitos. Posteriormente,
foram incluídos nesse grupo os ectinitos representados por gnaisses à biotita e plagioclásio,
calcário e quartzitos. O tipo lítico mais freqüente, todavia, é o micaxisto, designado por Santos
(1971) como Micaxisto tipo Caroalina, contendo biotita e granada.

O Grupo Cachoeirinha onde foram enquadrados, por Barbosa et alli (1970), os filitos,
micaxistos finos, clorita-xistos, sericita-xistos e metassiltitos, ocorre nas regiões de Salgueiro e
Triunfo. Intercaladas nessa seqüência, encontram-se lentes de calcário cristalino, quartzitos
micáceos e itabiritos, estes constituindo as jazidas de minério de ferro de São José do
Belmonte.

A Unidade Quartzítica da Região de Garanhuns, unidade metassedimentar clástica
individualizada na região de Garanhuns, é constitída por quartzitos, metarcósios e grauvacas,
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contendo um espesso manto de alteração. Tendo em vista as particularidades climáticas e a
presença dos quartzitos, a região possui excelente manancial de água subterrânea, sendo
bastante exploradas e comercializadas as águas minerais ou potáveis de mesa.

O Grupo de maciços granitóides é constituído por granitos, granodioritos e sienitos, com
composição mineral variada e associados aos grupos Salgueiro e Cachoeirinha,
estratigraficamente situados acima dos tipos líticos desses grupos. Os granitos dominantes são
do tipo róseo da área de Sítio dos Moreiras e o cinza de Bodocó-Timorante, até próximo de
Exú e Ouricuri. Os corpos sieníticos ocorrem em grande extensão em Triunfo, Serra Talhada,
Terra Nova, dentre outras localidades.

1.3 - Aspectos Estruturais e Tectônicos

O território brasileiro foi subdividido por Almeida et alli (1977) em dez Províncias Estruturais,
cada uma delas caracterizando grandes regiões, com feições de evolução estratigráficas,
tectônicas e estruturais próprias. A Província Borborema (mapa VI.1.1/1) abrange grande parte
do Nordeste do Brasil e nela se insere totalmente o Estado de Pernambuco.

No Estado de Pernambuco, são identificados os seguintes elementos geotectônicos da
Província da Borborema: o Maciço Mediano Pernambuco-Alagoas, que domina quase toda as
regiões fisiográficas Mata e Agreste, com exceção da parte mais setentrional e se estende ainda
para oeste, no Sertão do São Francisco; o Sistema de Dobramento Pajeú-Paraíba, que domina
nas bacias hidrográficas do Pajeú e Moxotó; o Sistema de Dobramento Piancó-Alto Brígida
que domina na região oriental do Estado e, separando esses dois sistemas de dobramento, o
Maciço Mediano de Teixeira, numa faixa estreita, com largura em torno de 20km e extensão
aproximada de 480km.

Os maciços medianos são caracterizados pela predominância de corpos granítico-dioríticos e
rochas do complexo gnáissico-migmatítico, enquanto os sistemas de dobramento são
predominantemente constituídos pelos metamorfitos xistosos deformados por dobras.

Outras feições estruturais importantes são as deformações rupturais, dentre as quais se destaca
o Lineamento Pernambuco, extenso falhamento transcorrente que corta todo o estado desde a
costa até o extremo oeste, ingressando inclusive no Piauí. Essa falha, originalmente de rejeito
direcional, foi reativada em ciclos tectônicos posteriores, acarretando afundamentos de blocos
(falha de gravidade) como é o caso da borda norte da bacia do Jatobá e da borda sul da bacia
costeira Pernambuco/Paraíba.

Outros falhamentos ocorrem de direção N-S na região costeira, responsáveis pelo
extravasamento de lavas vulcânicas na região Cabo-Ipojuca e de direção NE-SW, em todo o
estado, sempre ao norte do lineamento Pernambuco.
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2 - HIDROGEOLOGIA REGIONAL

2.1 - Tipos de Aqüíferos

Os aqüíferos que ocorrem no Estado de Pernambuco se enquadram essencialmente em dois
tipos: intersticiais e fissurais.

Dentre os intersticiais, ou porosos, destacam-se aqueles contidos em bacias sedimentares de
maior espessura e, portanto, de elevada a média potencialidade, e os relacionados aos depósitos
recentes, de reduzida espessura e média a baixa potencialidade.

Os depósitos de bacias hidrogeológicas podem ainda ser classificados quanto à localização, em
aqüíferos de bacias costeiras, que ocorrem de maneira contínua em toda a costa nordeste e
descontínua na costa sudeste, e aqüíferos de bacias interiores que se situam em reduzidas áreas
descontínuas do interior do Estado.

Enquanto isso, os aqüíferos intersticiais rasos ocorrem de maneira descontínua em manchas
isoladas de reduzida espessura, capeando indistintamente os sedimentos de bacias ou o
embasamento cristalino. São sedimentos de origem diversa, predominando os aluviões, além de
pedimentos de sedimentação costeira fluvio-marinha, deltas e mangues, depósitos eólicos,
detre outros.

Quanto ao aqüífero fissural, representado por rochas cristalinas fraturadas, é o que apresenta
maior área de ocorrência, visto que dominam cerca de 85% do território estadual, entretanto, é
o de menor potencialidade por unidade de área, além de apresentar constantes problemas de
salinização das águas nele contidas.

Há ainda a considerar, o aqüífero cárstico-fissural que, no Estado de Pernambuco, desempenha
um papel muito restrito, no contexto das bacias hidrogeológicas costeiras.

2.2 – Os Aqüíferos Intersticiais

2.2.1 - As Bacias Hidrogeológicas Costeiras

Regionalmente podem ser descritas duas bacias hidrogeológicas costeiras, a primeira, de maior
amplitude geográfica, de vez que se estende desde a cidade do Recife até o limite nordeste do
Estado, prolongando-se ainda por toda a costa do Estado da Paraíba e parte do Rio Grande do
Norte: é a denominada Bacia Pernambuco-Paraíba
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Da cidade do Recife para sul, desenvolve-se de forma descontínua e com grandes variações
dimensionais e de ocorrência espacial, a segunda bacia hidrogeológica costeira que é conhecida
como Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo.

Cobrindo discordantemente as várias formações das bacias sedimentares citadas, ocorrem os
sedimentos areno-argilosos da Formação Barreiras, que na região não se apresenta como bom
aqüífero.

Nas áreas mais planas ou nos vales fluviais, ocorrem ainda os depósitos recentes de aluviões
misturados a depósitos marinhos, coluvios retrabalhados e outros sedimentos de idade recente,
os quais podem constituir, como na Planície do Recife, um aqüífero de boa potencialidade, no
caso, o aqüífero Boa Viagem (Costa, 1994).

2.2.1.1 - Bacia Pernambuco-Paraíba

Localiza-se na porção nordeste da Região Costeira, estendendo-se desde o município de Recife
ao de Igarassu. O recurso hídrico subterrâneo mais importante deste domínio é o aqüífero
Beberibe que vem sendo explotado principalmente pela empresa concessionária dos serviços
de abastecimento d’água (COMPESA) para fins de abastecimento público.

Uma das maiores reservas permanentes de água subterrânea da bacia no âmbito do Estado está
contidas no aqüífero Beberibe deste domínio, tendo sido estimadas pela COMPESA/ACQUA-
PLAN, em l982, uma reserva de 10 x 109m3 para a porção inferior desse aqüífero.

Neste domínio, o aqüífero Beberibe ocorre mais preservado e protegido de contaminações
salinas superficiais, principalmente pelas camadas contínuas e selantes das Formações
Gramame e Maria Farinha que lhe são sobrejacentes, que são de  grande espessura e reduzida
permeabilidade vertical, além da extensa área de cobertura da Formação Barreiras.

Ocorre um aqüífero intersticial nessa bacia hidrogeológica, o Beberibe, e um aqüífero cárstico-
fissural, o Gramame-Maria Farinha, cujas características serão descritas a seguir.

a) O Aqüífero Beberibe

O aqüífero Beberibe se constitui no principal manancial hídrico subterrâneo da RMR, e vem
sendo amplamente utilizado para abastecimento d'água dos municípios da região Metropolitana
do Recife Norte, além de suprir d’água os seus parques industriais.

Este é o aqüífero mais importante do domínio hidrogeológico. É o que possui maior
potencialidade e boas condições hidrodinâmicas e hidroquímicas, e vem sendo explotado por
particulares (condomínios, clubes, hotéis, hospitais, colégios, comércios, industrias, etc.),
órgãos e repartições públicas municipais, estaduais e federais, bem como pela Companhia
Pernambucana de Saneamento (COMPESA) para abastecimento público. A produtividade do
aqüífero é elevada a média, tendo os poços que captam deste aqüífero uma vazão específica
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entre 4 e  1m3/h/m, com vazões de 100m3/h a 25m3/h para rebaixamento de nível da ordem de
25m. A qualidade da água é boa, com RS médio inferior  a 400mg/L.

O aqüífero Beberibe é representado por uma camada de arenitos que chega a 400m de
espessura, com espessura média de 150m. Na Planície do Recife, sua espessura média é de
100m, chegando a atingir 200m na zona costeira. Limita-se ao sul, pelo Lineamento
Pernambuco, que passa na altura do Pina, na cidade do Recife, e se estende para oeste segundo
a direção aproximada de este-oeste.

São conhecidas, atualmente, ocorrências de zonas salinizadas do aqüífero Beberibe na Planície
do Recife, cujos mecanismos, no que tange à intensidade e velocidade do processo, ainda não
são bem conhecidos por falta de estudos específicos. Essas zonas salinizadas do aqüífero
Beberibe no domínio hidrogeológico da Planície do Recife  são decorrentes, em parte, de
transferências de águas salinizadas do aqüífero Boa Viagem por processos de filtração vertical
na zonas mais permeáveis, induzidos pela diminuição das cargas potenciométricas do aqüífero
Beberibe, em decorrência dos super-bombeamentos localizados.

Por outro lado, os poços mal construídos e/ou abandonados também vêm contribuindo para
salinização e a contaminação do aqüífero sotoposto, face à ausência ou má construção da
cimentação do espaço anelar entre o revestimento e o poço acima da zona aqüífera inferior.

A hipótese de salinização por intrusão marinha, não vem sendo aceita, pelo fato de existirem
poços no aqüífero Beberibe que produzem água doce com baixos valores de resíduo seco ao
longo da linha de costa. Além do mais, estudos com isótopos naturais concluíram que essas
águas não são de origem marinha.

b) O Aqüífero Cárstico-fissural Gramame-Maria Farinha

Conquanto possa ser denominado de aqüífero, por poder acumular água em fraturas e zonas de
dissolução cárstica, essas formações não possuem um sistema cárstico desenvolvido, como por
exemplo o calcário Bambui na Bahia, onde ocorrem canais e cavernas de dissolução que
permitem a acumulação de milhares de metros cúbicos, sendo explotado por poços que
bombeiam até 100m3/h.

Na bacia Pernambuco-Paraíba, os calcários das formações Gramame e Maria Farinha por
serem de idade cretácica a terciária (o Bambui é do Siluriano) não desenvolveram quase
nenhum sistema cárstico e a penetração da água assim como a sua acumulação se verifica mais
através das fraturas e fissuras, eventualmente em poros dos calcários.

Sua atuação como aqüífero é muito pouco explorada, sendo raros os poços que captam água do
mesmo, em parte pelos volumes reduzidos que o aqüífero oferece (em torno de 1m3/h) e, por
maior razão, pela qualidade da água de elevada dureza, rica em bicarbonatos.

Apesar disso, desempenham uma certa importância como fonte de recarga do aqüífero
Beberibe na região norte (de Olinda a Igarassu), pois, na medida que o aqüífero sotoposto é
solicitado, induz uma recarga por drenança vertical a partir dos calcários sobrejacentes.
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2.2.1.2 - Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo

Conforme analisado em 1.1.2, essa bacia possui quatro formações geológicas na região costeira
sudeste, a partir da cidade do Recife, todavia, apenas a formação Cabo desempenha
importância como aqüífero. Com efeito, a Formação Ipojuca é constituída de rochas
vulcânicas, e a Formação Estivas por calcários, ou seja, ambas são de constituição que
desfavorecem o armazenamento da água; quanto à Formação Algodoais, por ser ainda muito
pouco estudada, por se restringir a áreas pouco habitadas e por isso mesmo pouco exploradas,
não se dispõe de elementos para definição dos seus parâmetros.

O aqüífero Cabo ocorre neste domínio hidrogeológico na porção sul da planície do Recife,
limitado ao norte pelo Lineamento Pernambuco e a oeste pelo embasamento cristalino; a
particularidade que permite individualizar esta área de ocorrência da Formação Cabo, reside na
baixa permeabilidade desses sedimentos, pela presença marcante de material síltico-argiloso.

Há ocorrência neste domínio de áreas com super-explotação do aqüífero Cabo, mostrando
curvas potenciométricas fechadas com inversões das cargas potenciométricas, o que acarreta
drenança vertical descendente de águas salinizadas do aqüífero Boa Viagem, contaminando o
aqüífero Cabo. Na região da orla costeira sul da planície do Recife, que abrange os bairros do
Pina, Boa Viagem e Piedade, as águas originalmente de boa qualidade química vêm sendo
gradativamente contaminadas por águas salinizadas de camadas superiores e/ou inferiores
através de drenança vertical descendente e/ou ascendente, em decorrência da super-explotação
do aqüífero Cabo, poços mal construídos e abandonados.

O valor médio obtido para a permeabilidade dessa Formação aqüífera é baixo, refletindo o
elevado teor de finos principalmente argilas e uma compacidade elevada e/ou diminuição da
sua permeabilidade em profundidade por influência do derrame basáltico da Formação Ipojuca,
que configura o embasamento impermeável desta camada aqüífera.

2.2.2 - Os Aqüíferos Sub-superficiais Rasos

Na região costeira, ocorrem coberturas sedimentares de amplitude local ou regional, com
espessuras de, no máximo, 80m, de origens diversas e de idade variável desde o Plioceno
(Terciário) até o Holoceno (Quaternário). Os principais aqüíferos são o Barreiras e o Boa
Viagem.

2.2.2.1 - O Aqüífero Barreiras

Compreende a maior área aflorante da Bacia PE-PB na região costeira ao norte do Recife, com
757km2, ocorrendo ainda na região sudeste, ora sobre a Formação Cabo e ora sobre o
embasamento cristalino. É constituído por uma seqüência predominantemente areno-argilosa
distribuída numa faixa de largura variável e contínua ao longo da borda oeste das bacias
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sedimentares costeiras, apresentando espessuras variáveis em torno de 40 metros na área ao
norte do Recife e de 30 metros na área ao sul.

Sua explotação é pouco desenvolvida, tendo em vista que sua área de afloramento mostra-se
com maior importância hidrogeológica quando ocorre sobreposta às rochas do embasamento
cristalino, principalmente na zona rural, onde o aqüífero é explotado por cacimbas e poços
amazonas.

Provavelmente esse aqüífero também alimenta, por drenança vertical descendente, os aqüíferos
a ele sotopostos, principalmente o Beberibe, na região norte, na Bacia Pernambuco-Paraíba

2.2.2.2 - Aqüífero Boa Viagem

O aqüífero Boa Viagem, nomeado por Costa et al (1994), é, via de regra, livre, muito
heterogêneo, de espessura reduzida e elevada permeabilidade, sendo constituído por
sedimentos de aluviões, dunas, sedimentos de praia e mangues. Cobre toda a superfície da
Planície do Recife e ao longo da faixa costeira, ora recobrindo os sedimentos do aqüífero
Beberibe e Cabo, e ora o embasamento cristalino na região mais a oeste. Na região oeste da
planície do Recife, o aqüífero Boa Viagem é mais explotado por poços tubulares, apresentando
espessuras médias oscilam em torno de 50m, como é o caso dos bairros do Curado, Cidade
Universitária, Várzea, Engenho do Meio, Caxangá e Dois Irmãos.

A distribuição e a forma espacial desse aqüífero são bastante variadas, condicionadas às suas
áreas de ocorrência e posicionamento topográfico. Exibem importância hidrogeológica em
áreas localizadas e restritas, principalmente na zona urbana e ao longo do litoral, onde são
explotados por poços rasos, poços amazonas e cacimbões, para abastecimento de granjas, casas
de campo e de praia.

Os poços perfurados nesse aqüífero são relativamente rasos, devido principalmente à espessura
reduzida desse pacote aqüífero onde, além dos poços perfurados à máquina, totalmente
penetrantes no aqüífero, se constata vários poços feitos a trado e manualmente a pá e picareta.
Os poços perfurados a trado chegam a atingir até 20m de profundidade, enquanto os poços
perfurados manualmente (cacimbões e poços amazonas) podem atingir até 10 metros de
profundidade.

Esse aqüífero desempenha um papel importante na alimentação das águas subterrâneas dos
aqüíferos Cabo e Beberibe, pois ao longo de toda a sua superfície não urbanizada e
pavimentada, recebe recarga através das chuvas e secundariamente  através dos trechos
influentes da rede hidrográfica da área deste domínio hidrogeológico, e ainda, das perdas
significativas por vazamentos da rede de abastecimento e saneamento público.

O aqüífero é muito vulnerável a contaminação por águas salinizadas e /ou poluídas, em função
de suas características de aqüíferos superficiais pouco profundos  e com horizontes muito
permeáveis.
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Considerando que o contato do aqüífero Boa Viagem com o aqüífero Beberibe (ao norte do
Lineamento Pernambuco) e com o aqüífero Cabo (ao sul do mesmo lineamento) não se
caracteriza por uma camada impermeável contínua e sim por lentes descontínuas areno-
argilosas ou síltico-argilosas; considerando ainda que a recarga dos dois aqüíferos sotopostos
se verifica essencialmente através de filtração vertical procedente do aqüífero sobreposto;
considera-se para efeito da análise sobre alimentação, circulação e exutórios, bem como para
avaliação das reservas, potencialidades e disponibilidades hídricas, dois sistemas aqüíferos
denominados de:

•  Sistema aqüífero Beberibe/Boa Viagem
•  Sistema aqüífero Cabo/Boa Viagem

Além do aqüífero Boa Viagem que constitui um sistema aqüífero nas áreas em que se encontra
sobreposto às bacias sedimentares costeiras e um aqüífero independente quando depositado
diretamente sobre o embasamento cristalino, ocorrem outros aqüíferos de depósitos recentes
nas bacias hidrográficas, representadas predominantemente por aluviões, secundadas por
coberturas detríticas e colúvios.

2.2.2.3 - Aqüífero Aluvial

Os depósitos aluviais ocorrem em maior escala nos baixos cursos dos rios que drenam para a
Costa Atlântica. Nas Unidades de Planejamento UP14 (GL1) a UP18 (GL5) que constituem as
pequenas bacias hidrográficas costeiras, os depósitos aluviais variam da seguinte maneira
(percentual da área total da UP): UP14=11,6%, UP15=2,6%, UP16=42,3%, UP17=27,3% e
UP18=28,6%.

Nas bacias hidrográficas maiores, o percentual de aluviões varia desde 2,0% até 6,0% naquelas
que drenam para leste e em torno de 2,0% nas tributárias do rio São Francisco. Nas pequenas
bacias hidrográficas tributárias do São Francisco, os depósitos aluviais são extensos, variando
entre 13,5% na UP23 até 17,9% na UP24.

A espessura dos depósitos aluviais varia desde alguns decímetros até 10,0m, com média da
ordem de 2,0m; excetua-se desses parâmetros estatísticos o aqüífero Boa Viagem, que pode
atingir a espessura de até 80,0m e sua espessura média é em torno de 40,0m.

Esses depósitos recentes são, na maior parte, de origem fluvial, caracterizando o aqüífero
aluvial que, apesar de possuir constituição predominantemente arenosa, apresenta uma intensa
variação lateral e vertical de composição granulométrica o que lhe confere acentuada
anisotropia nas características hidrodinâmicas.
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2.2.3 - As Bacias Hidrogeológicas Interiores

Como bacias hidrogeológicas localizadas no interior do Estado, podem ser consideradas
aquelas de médio porte, como a de Jatobá e Araripe e as de pequeno porte, ou “manchas
sedimentares” localizadas nas bacias hidrográficas dos rios Pajeú e Terra Nova.

2.2.3.1 - Bacia do Jatobá

Da seqüência de formações que constituem a bacia sedimentar, descrita em 1.1.3, algumas são
consideradas bons aqüíferos por sua constituição predominantemente arenosa, outras se
comportam como aquitardes pela mistura de pelitos aos psamitos e outras ainda como
aquicludes, pela composição exclusivamente pelítica. Dentre aquelas com constituição
arenítica, umas são consideradas como bons aqüíferos por possuírem água de boa qualidade,
enquanto outras não são exploradas como aqüíferas por possuírem água salinizada.

O Grupo Jatobá constituído pelas formações Tacaratu e Inajá, de idade siluro-devoniana e as
formações São Sebastião e Marizal, de idade cretácica, constituem os melhores aqüíferos da
bacia sedimentar do Jatobá, sendo o primeiro mais conhecido e explorado.

O sistema aqüífero constituído pelas formações sedimentares denominadas de Tacaratu e Inajá,
representa a porção mais inferior da seqüência sedimentar da Bacia do Jatobá. Como as
camadas possuem uma estrutura homoclinal (inclinadas para uma mesma direção,de noroeste),
a borda oriental da bacia constitui a área aflorante dessas formações, onde o sistema possui as
características de aqüífero livre; a partir da porção ocidental do rio Moxotó, as formações
Tacaratu/Inajá se acham sobrepostas pelas formações sedimentares mais superiores, de caráter
mais argiloso, proporcionando assim características de aqüífero confinado ao sistema
Tacaratu/Inajá.

A área representada pelo sistema aqüífero Tacaratu/Inajá livre é da ordem de 1.500km2,
enquanto a confinada, com melhores possibilidades de aproveitamento com relação à
profundidade dos poços, até 400m, é da ordem de 900km2; aumentando-se a profundidade de
captação para os 700m, essa área poderá ultrapassar os 2.000km2 (SUDENE,1983).

O sistema aqüífero possui espessura variável desde os 200m até 600m na porção mais central
da bacia. A constituição litológica das duas formações já foi descrita em 1.1.3.

Quanto aos aqüíferos São Sebastião e Marizal, constituídos predominantemente por arenitos
médios a grosseiros, com intercalações de siltitos, argilas sílticas e folhelhos arenosos, embora
possuam espessuras que chegam a ultrapassar os 1.000m, não vêm sendo muito explotados, por
possuírem os níveis estáticos nos poços à grandes profundidades, superiores a 150m, o que
dificulta a extração das águas em poços perfurados nessas formações aqüíferas.

De qualquer forma, essas formações possuem boas características hidrogeológicas que
merecem um estudo mais adequado para avaliação das suas reais potencialidades.
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2.2.3.2 - Bacia do Araripe

Ocupa no Estado de Pernambuco uma área em torno de 4.400km2, que corresponde a apenas
40% de toda a bacia sedimentar, localizada nos limites dos estados de Pernambuco, Ceará e
Piauí. Superficialmente ocorrem apenas os sedimentos arenosos do topo da Chapada do
Araripe que representa o Sistema Aqüífero Superior - DNPM, 1996 - constituído pelas
formações Exú e Arajara, com um total de aproximadamente 320m de espessura.

A base desse sistema aqüífero é a Formação Santana, com folhelhos, calcários e gipsita, que
atua como um aquiclude, possuindo, eventualmente, algumas camadas ou lentes arenosas de
pouca expressão como aqüífero. Como a estrutura geológica da bacia é, predominantemente,
em homoclinal, com mergulho suave (≈ 5o) para norte, as águas infiltradas no topo da chapada
ao alcançarem a superfície impermeável da Formação Santana, percolam no sentido semi-
horizontal, ressurgindo na forma de fontes no Estado do Ceará, onde despeja 44 milhões de
metros cúbicos ao ano.

Apesar da considerável espessura do pacote sedimentar, que proporciona um volume de
sedimentos da ordem de 1,8x1012m3  em toda a chapada, o volume que atua como reservatório
é relativamente reduzido, desde que somente 30 a 50m de espessura de sedimentos se acha
saturado de água, ou seja, apenas cerca de 15% do pacote sedimentar é aproveitado. A razão
desse baixo aproveitamento não é ligada às propriedades físicas, ou capacidade de
armazenamento d’água dessas formações, mas à dificuldade na retenção da água, face aos
exutórios naturais (fontes) que ocorrem ao longo de toda a chapada, sobretudo no lado norte e
nordeste (região do Cariri no Ceará).

A saída da água , na maior parte no contato entre a Formação Exú, arenosa, com a Foreação
Arajara, argilosa, e em menor quantidade, dentro da própria Formação Arajara ou em sua base,
no contato com a Formação Santana, impede que uma maior espessura do conjunto
Arajara/Exú permaneça saturada, daí os níveis d’água nos poços perfurados no topo da chapada
serem tão profundos (da ordem de 150 a 180m).

Sob a Formação Santana, ocorrem os arenitos das formações Rio da Batateira e Missão Velha,
que constituem o Sistema Aqüífero Médio daquela bacia.

As estruturas resultantes dos movimentos tectônicos que ocorreram na formação da Bacia
Sedimentar do Araripe apresentam-se em dois grandes compartimentos em forma de grabens,
denominados de sub-bacia de Feira Nova, que ocorre na porção centro-oriental, e a sub-bacia
do Cariri, que ocorre na região norte-oriental, no Estado do Ceará.

No Estado de Pernambuco, interessam apenas os depositos sedimentares formados na sub-
bacia de Feira Nova, onde o volume de sedimentos pré-Santana é da ordem de 770x109 m3,
com espessura média da ordem de 400m, sendo assim distribuídos pelas formações geológicas:

Volume    Espessura média
•  Formação Brejo Santo 370x109m3 190,0m
•  Formações Missão Velha + Abaiara 270x109m3 140,0m
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•  Formação Rio da Batateira 130x109m3   70,0m

Na porção mais central do graben, as espessuras dessas formações são bem superiores,
atingindo aproximadamente 400m a Formação Brejo Santo, 200m a Formação Missão Velha,
100m a Formação Abaiara e 250m a Formação Rio da Batateira.

Quanto ao Sistema Aqüífero Inferior da Bacia do Araripe, não ocorre no Estado de
Pernambuco, tudo indicando que a Formação Mauriti, base da seqüência sedimentar, termine
em cunha, sem atingir essa porção da bacia.

2.2.3.3 - Manchas Sedimentares

As pequenas bacias sedimentares distribuídas entre a Bacia do Jatobá, a sudeste, e a Bacia do
Araripe, a noroeste, são também chamadas de testemunhos de erosão, pois representam resíduo
de uma antiga cobertura sedimentar que ocorreu no Nordeste e que, nessa região, unia as duas
bacias supra-citadas.

Algumas das formações das duas bacias são correlacionáveis entre si e até mesmo descritas,
em alguns casos, com a mesma denominação. Assim é que as formações basais de
Tacaratu/Inajá da Bacia do Jatobá são correlacionadas à Formação Mauriti da Bacia do
Araripe. Enquanto isso, a Formação Santana, bem caracterizada e descrita na Bacia do Araripe,
ocorre com a mesma designação numa reduzida área da Bacia do Jatobá (Serras Negra e
Periquito).

Dessa forma, as formações Tacaratu e Inajá são descritas e mapeadas nas manchas
sedimentares de São José do Belmonte, Mirandiba, Tupananci, Betânia e Flores, enquanto no
Cedro a formação basal mapeada é a Mauriti, correlata estratigráfica daquelas.

A área total ocupada por essas manchas sedimentares é de apenas 2.200km2 e a espessura das
mini-bacias varia desde 200 até cerca de 500m (Serra Vermelha).

Os aqüíferos explotados nessas manchas sedimentares são aqueles relacionados à base das
bacias de Jatobá e Araripe, quais sejam o Sistema Aqüífero Tacaratu/Inajá e o Sistema
Aqüífero Inferior (Mauriti/Brejo Santo), respectivamente.

2.3 - Os Aqüíferos Fissurais

Esse aqüífero, que ocupa 85% da área do Estado de Pernambuco, caracteriza-se por ser
heterogênio, anisotrópico e descontínuo, além de apresentar reduzida capacidade de infiltração
e armazenamento de água devido à inexistência de espaços vazios intergranulares, ou poros,
como ocorre nas rochas sedimentares. Dessa maneira, a água nele contida restringe-se aos
vazios secundários proporcionados pelas aberturas das falhas, fraturas e fissuras decorrentes de
esforços tectônicos ou de alívio de pressão.
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As rochas duras fraturadas se comportam hidrogeologicamente em função dos esforços
atuantes e das suas características físicas como coesão, ângulo de atrito, módulo de elasticidade
e energia de deformação. Assim, em função dessas características, numa rocha que possui
maior módulo de elasticidade, ou seja, as mais resistentes, as tensões de tração geradas pelo
esforço compressivo são maiores, proporcionando fraturas mais abertas; enquanto isso, a
energia de deformação, que é função inversa do módulo de elasticidade atua de modo inverso,
ou seja, a frequência de planos de fratura será maior nas rochas menos resistentes ou
incompetentes do que nas rochas competentes.

Em outras palavras, nas rochas mais resistentes, por possuírem fraturas mais abertas, o fluxo é
maior porém o volume de água por unidade cúbica do meio é menor, devido à baixa
intensidade de fraturas; nas rochas menos resistentes a percolação é lenta, embora possam ter
maior volume de água armazenada. Esta é a razão pela qual, em geral, os poços perfurados nas
rochas mais resistentes, tipo migmatito, possuem menor vazão do que as rochas xistosas,
porém a qualidade da água é melhor naquelas do que nestas, como nos micaxistos.

Outros fatores também contribuem para provocar fraturas mais abertas e, em conseqüência,
aumentar a alimentação e proporcionar melhor circulação e maior acumulação da água nesse
tipo de aqüífero. A composição mineral influi na medida que os cristais bem desenvolvidos são
mais quebradiços do que pequenos cristais; rochas com predominância de minerais granulares
são mais quebradiços do que aquelas em que predominam minerais lamelares, em que tendem
a uma deformação plástica (dobramentos).

A estrutura da rocha também desempenha importância, pois aquelas com estrutura orientada,
lamelar ou linear, são mais sujeitas ao quebramento do que as não orientadas. Em função da
falta de uma maior intercomunicação entre as fraturas, a circulação é muito restrita, sendo o
movimento das águas na zona saturada predominantemente na vertical, ao contrário dos
aqüíferos intersticiais onde a circulação vertical ocorre na zona não saturada, passando a
horizontal na zona saturada. As suas velocidades são baixas e tendem a diminuir com a
profundidade, tendo em vista que as fraturas na crosta são mais abertas próximo à superfície,
fechando-se em profundidade.

Na região Nordeste, esse limite de abertura de fraturas é relativamente baixo se comparado
com as regiões no sul do país; o condicionamento geo-estrutural do embasamento cristalino na
região Nordeste não apresenta condições de armazenamento d’água a partir de profundidades
superiores a 60m (em média). Os estudos já realizados e a própria experiência com a
perfuração de poços tem mostrado que, a partir de 50m de profundidade, as chances de se obter
água em fraturas são da ordem de apenas 5%. Além de se tornar mais difícil a obtenção de
água a partir de maiores profundidades, a qualidade da água em teor salino é bem pior, tendo
em vista a dificuldade de renovação dessas águas profundas devido a precária circulação nas
fraturas semi-fechadas. Em função da dificuldade de circulação e renovação das águas nesse
tipo de aqüífero é que ocorre uma progressiva salinização, decorrente, sobretudo, da
evaporação e evaporatranspiração ocorrente na zona mais próxima à superfície, com
concentração dos sais em profundidade.

A alimentação ou recarga do aqüífero fissural, embora possa ocorrer ao longo de toda a
superfície do terreno onde as rochas apresentam fraturas aflorantes, apresenta maior afluência
nos vales fluviais, principalmente nos trechos em que a drenagem superficial coincide com as
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direções de fraturas; é o que se convencionou denominar na hidrogeologia de “riacho-fenda”
(Siqueira, 1963). A locação de um poço, quando tecnicamente locado, procura justamente
encontrar essas situações em que existam fraturas abertas nas rochas e estas estejam alinhadas
com trechos de rios ou riachos que propiciam a sua alimentação hídrica.

A descarga ou exutórios do aqüífero fissural é, na maior parte, procedida artificialmente,
através de poços perfurados, pois a posição da superfície hidrostática, em relação às zonas de
drenagem superficial, e a reduzida percolação horizontal, impedem a ressurgência dessas águas
na superfície. Eventualmente, nas bordas de altiplanos, ocorrem ressurgências na forma de
fontes, em geral drenantes apenas durante alguns meses, após o período de chuvas.

2.4 - Modelo de Avaliação de Reservas, Potencialidades e Disponibilidades de Águas
Subterrâneas

Os estudos hidrogeológicos tradicionalmente executados consideram, na avaliação dos
volumes armazenados de água subterrânea, dois parâmetros básicos: as reservas acumuladas e
os recursos explotáveis.

A terminologia de planejamento de recursos hídricos vem adotando, todavia, os termos
potencialidade e disponibilidade. Há portanto necessidade de se conciliar as terminologias
utilizadas na hidrogeologia com as de hidrologia de superfície, pois a unidade de planejamento
em recursos hídricos é a bacia hidrográfica e nela são consideradas as águas superficiais e
subterrâneas.

Assim, foi proposto e acertado entre os componentes das equipes de águas superficiais e
subterrâneas, uma terminologia que abrangesse simultâneamente todos os recursos hídricos da
bacia hidrográfica, de modo que, ao se avaliar a potencialidade e a disponibilidade de água, se
computasse tanto as águas superficiais como as subterrâneas.

2.4.1 - Reservas

2.4.1.1 - Reserva Permanente - Rp

Conceito: Volume hídrico acumulado no meio aqüífero, em função da porosidade efetiva e
do coeficiente de armazenamento, não variável em decorrência da flutuação sazonal da
superfície potenciométrica.
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a)  Aqüífero Intersticial em Bacias Sedimentares

Para aqüíferos livres em que se conhece os parâmetros dimensionais e hidrodinâmicos a partir
de ensaio de bombeamento com piezômetro:

Rp1 = A1 x b x µµµµ (m3); (1)

sendo:

Rp1 - reserva permanente no aqüífero intersticial de bacia sedimentar    (m3);
A1 - área de ocorrência do aqüífero    (m2);
b  -  espessura saturada do aqüífero livre ou confinado       (m);

µµµµ -  porosidade efetiva do aqüífero   (adimensional).

Para aqüíferos confinados ou semi-confinados, com idêntico nível de conhecimentos:

Rp1 = (A1 x h x S) + (A1 x b x µµµµ)    (m3); (2)

sendo:

Rp1 - reserva permanente no aqüífero intersticial de bacia sedimentar    (m3);
h  -  carga potenciométrica do aqüífero confinado      (m);
S  -  coeficiente de armazenamento do aqüífero confinado  (adimensional).

b)  Aqüífero Intersticial Aluvial (inclui eventuais coluvios)

Conhecendo-se os parâmetros dimensionais e hidrodinâmicos do aqüífero (caso tenha realizado
ensaio de bombeamento com piezômetro) recorre-se à mesma equação (1).

Conhecendo-se os parâmetros dimensionais do aqüífero (A1 e b), pode-se utilizar a equação
(1), adotando-se para  µµµµ  o valor de 10% (média da porosidade efetiva nesses tipos de
aqüíferos). Assim:

Rp2 = A1 x b x 0,1 (m3) (3)

Quando não se conhece o valor de b, pode-se admitir, como igual a 0,5m, tendo em vista que
quase toda a água do depósito aluvial é percolada ou evaporada. Assim:

Rp2 = A1 x 05, x 0,1 = A1 x 0,05 (m3) (4)

Para estudos de bacias hidrográficas, não se conhecendo os parâmetros dimensionais do
aqüífero, adota-se um percentual de 2% da área da bacia hidrográfica, com espessura saturada
média (b) de 0,5m e porosidade efetiva de 10%:
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Rp2 = A2 x 0,02 x 0,5 x 0,1m = A2 x 0,001 (m3); (5)

sendo:

A2  - área da bacia hidrográfica   (m2).

c)  Aqüífero Fissural

Em geral, não é avaliada, tendo em vista a grande variação de profundidade da zona fraturada,
da heterogeneidade na distribuição das fraturas e do nível de conhecimentos existente na
atualidade; considerando-se, todavia, a faixa de variação sazonal média desse aqüífero na
região nordeste, em torno de 5m e a profundidade média utilizável - da ordem de 50m, admite-
se que as reservas permanentes sejam de pelo menos 10(dez) vezes as recargas anuais.

O aqüífero cárstico-fissural, sedimentar ou metamórfico, embora possua espessuras explotáveis
de até mais de 300m, como na Formação Gramame/Maria Farinha, também tem
comportamento muito variável, sobretudo em função da presença de sumidouros, cavernas e
outras formas de dissolução cárstica, o que inviabiliza a utilização das equações acima. Além
do mais, esse tipo de aqüífero desempenha papel secundário pois praticamente não vem sendo
explotado.

2.4.1.2 - Reserva Reguladora ou Renovável - Rr

Conceito:  Volume hídrico acumulado no meio aqüífero, em função da porosidade efetiva ou
do coeficiente de armazenamento e variável anualmente em decorrência dos aportes
sazonais de água superficial, do escoamento subterrâneo e dos exutórios naturais ou
artificiais.

a)  Aqüífero Intersticial em Bacias Sedimentares

Quando se dispõe de mapa potenciométrico e se conhece a condutividade hidráulica do
aqüífero, calcula-se a vazão de escoamento natural - VEN:

Rr1 = VEN = k x b x l x  i (m3/ano); (6)

sendo:

Rr1 - reserva reguladora  do aqüífero   (m3/ano);
k  -  condutividade hidráulica do aqüífero   (m/ano);
b  -  espessura saturada do aqüífero    (m);
l  -  largura da frente de escoamento    (m);
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i  -  gradiente hidráulico medido entre curvas potenciométricas  (adimensional);

A partir da variação da superfície potenciométrica, quando se tem medidas inter-anuais da
variação do nível estático da água nos poços da região:

Rr1 = A3 x ∆∆∆∆s x µµµµ (m3/ano); (7)

sendo:

A3  -  área de recarga do aqüífero   (m2);
∆∆∆∆s  -  rebaixamento médio anual da água dentro do poço    (m);
µµµµ -  porosidade efetiva do aqüífero, que em camadas arenosas pode ser

considerada igual a  0,1 quando não se dispõe de dados de ensaio de
bombeamento.

Quando se dispõe de infiltrômetros instalados na área, calcula-se por:

Rr1 = A4 x h’ (m3/ano); (8)

sendo:

A4 - área do infiltrômetro    (m2);
h’  - altura da coluna d’água medida no infiltrômetro   (m).

Quando se conhece a taxa de infiltração, calcula-se por:

Rr1 = A1 x P x I (m3/ano); (9)

sendo:

P - precipitação pluviométrica média anual na área  (m/ano);
I - taxa de infiltração.

b)  Aqüífero Intersticial Aluvial

Conhecendo-se os valores do escoamento de base do rio na curva de recessão - hidrograma - a
contribuição de água subterrânea corresponde à reserva reguladora.

Conhecendo-se a variação de níveis de poços rasos no depósito aluvial e da área aluvial,
encontra-se a reserva reguladora pela equação (7), ou seja:
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Rr2 = Rr1 (m3/ano). (10)

Quando não se conhece o valor de b em (1), admite-se como igual a 1,0m , com porosidade
eficaz de 10%, para um aproveitamento de 60%, isto é:

Rr2 = A1 x 1,0 x 0,1 x 0,6 = A1 x 0,06       (m3/ano); (11)

Para estudos de bacias hidrográficas, não se conhecendo os parâmetros dimensionais do
aqüífero, adota-se um percentual de 2% da área da bacia hidrográfica, com espessura saturada
média (b) de 1 m e porosidade eficaz de 10%, com aproveitamento de 60%, isto é:

Rr2 = A2 x 0,02  x 0,1 x  0,6 = A2 x 0,0012      (m3/ano). (12)

c)  Aqüífero Fissural

Admitindo-se uma taxa de infiltração mínima de 0,15% da  precipitação, calcula-se a reserva
reguladora pelo produto dessa lâmina d’água infiltrada pela área da bacia hidrográfica; essa
taxa é compatível com as avaliações realizadas pelo método de “balanço de cloretos” na região
do Pajeu (valor calculado de 0,12%).

Assim:

Rr3 = P x 0,0015 x A2 (m3/ano); (13)

sendo:

P - precipitação pluviométrica média anual  na área  (m/ano).

2.4.2 - Potencialidade

Conceito: Volume hídrico que pode ser utilizado anualmente, incluindo, eventualmente, uma
parcela das reservas permanentes, passíveis de serem explotadas, com descarga constante,
durante um determinado período de tempo.

a)  Aqüífero Intersticial em Bacia Sedimentar

A potencialidade representa o somatório das reservas reguladoras com a parcela das reservas
permanentes que pode vir a ser explotada.

Apesar de o limite de explotação convencionalmente adotado ser de 30% da reserva
permanente em 50 anos, foi adotado neste trabalho o percentual de 10% dessas reservas no
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mesmo período, como margem de segurança, o que equivale a 0,2% ao ano, durante 50 anos
consecutivos. Assim, vem:

Po1 = (Rp1 x 0,002) + Rr1 (m3/ano). (14)

b)  Aqüífero Intersticial Aluvial

No Projeto ARIDAS/PE, foi adotada como potencialidade dos depósitos recentes eluvio-
colúvio-aluvionar, área aluvial , com média de 2m de espessura, 8% de índice de vazios e
aproveitamento de 60% do volume armazenado; no âmbito deste trabalho, os valores médios
para a espessura e índice de vazios (porosidade efetiva) foram modificados para 1,5m e 10%
respectivamente, para melhor se adaptarem aos parâmetros médios detectados em trabalhos
regionais e locais. Assim:

Po2 = A1 x 0,02 x 1,5 x 0,1 x 0,6 = A1 x 0,09 (m3/ano). `(15)

quando não se conhecer A1, será admitido, como no Projeto ARIDAS/PE, o percentual de 2%
da área da bacia hidrográfica, e a potencialidade será calculada por:

Po2 = A2 x 0,02 x 1,5 x 0,1 x 0,6 = A2 x 0,0018 (m3/ano). (16)

c)  Aqüífero Fissural

na ausência de dados confiáveis sobre as reservas permanentes nesse tipo de aqüífero a
potencialidade será considerada como a reserva reguladora acrescida de 15%; esse percentual
equivale aos 0,2% ao ano da reserva permanente descrito em 2a, considerando que Rp ≥ 10.Rr.

Po3 = Rr3 x 1,15 (m3/ano). (17)

2.4.3 - Disponibilidades

2.4.3.1 - Disponibilidade Virtual - - Dv

Conceito: Parcela máxima que pode ser aproveitada anualmente da potencialidade,
correspondendo à vazão anual que pode ser extraída do aqüífero ou do sistema aqüífero,
sem que se produza um efeito indesejável de qualquer ordem.
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Os efeitos indesejáveis podem ser classificados em:

- De ordem econômica:

•  Exaustão do aqüífero (dano ao reservatório para qualquer uso);
•  Rebaixamento que inviabiliza o uso econômico da água;

 
- De caráter hidrogeológico:

•  Inviabilização do uso das captações existentes por limite das câmaras de
bombeamento;

•  Acesso ao aqüífero de água de qualidade inaceitável;
•  Recalque do terreno, que prejudica estradas, prédios, tubulações, etc.;

 
- Conflito de uso (social ou legal):

•  Prejuízo aos usuários de poços, as descargas de base dos rios, de fontes e de
lagoas;

•  Prejuízo ao equilíbrio do meio ambiente que depende das descargas de rios e
de fontes, ou de lagoas, ou ao uso econômico da natureza.

a)  Aqüífero Intersticial em Bacias Sedimentares

Para esse aqüífero a disponibilidade virtual poderá ser, no máximo, igual a potencialidade, isto
é:

Dv1 ≤≤≤≤ Po1 = (Rp1 x 0,002) + Rr1 (m3/ano) (18)

Quando efetuados estudos específicos, de ordem econômica, hidrogeológica ou de conflito de
uso, a Dp1 será uma parcela da Po1 fixada pelo estudo em questão.
 
 
b)  Aqüífero Intersticial Aluvial

Considerando as elevadas perdas por percolação e evaporação, desde que não ocorra
intervenção no depósito aluvial, a disponibilidade virtual deverá ser de no máximo 20% da
potencialidade, ou seja:

Dv2 = Po2 x 0,2 (m3/ano) (19)
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c)  Aqüífero Fissural

A disponibilidade virtual, desde que não existam estudos específicos de ordem econômica,
hidrogeológica ou de conflitos de uso, que venham limitar a utilização das águas subterrâneas
armazenadas, será considerada igual à própria potencialidade, ou seja:

Dv3  ≤≤≤≤  Po3 = Rr3  x 1,15 (m3/ano) (20)

2.4.3.2 - Disponibilidade Instalada- Di

Conceito: Volume anual passível de explotação através das obras de captação existentes,
com base na vazão máxima de explotação - ou vazão ótima - e num regime de bombeamento
de 24 horas diárias, em todos os dias do ano.

Na prática, admite-se, por inexistência de avaliação da vazão ótima de explotação, os valores
de vazão obtidos no teste efetuado após a conclusão do poço e que constam das fichas de poços
cadastrados.

 
Para todos os tipos de aqüífero, nos poços ou demais obras de captação em que foram
realizados testes de vazão, considera-se a disponibilidade instalada do aqüífero ou sistema
aqüífero, o número total de captações multiplicadas pelas respectivas vazões horárias e pelo
número de horas durante o ano (8.760); para facilidade de cálculos, considera-se a vazão média
horária dos poços; Assim:

Di = n x Qm x 8.760 (m3/ano) (21)

Sendo:

n  -  número de poços ou outras captações existentes no aqüífero  (adimensional)
Qm - vazão média horária     (m3/h)

No aqüífero aluvial, na maioria dos poços amazonas, não é realizado teste de vazão e nem
mesmo se instala sistema de bombeamento, impedindo a avaliação da disponibilidade.

2.4.3.3 - Disponibilidade Efetiva -  De [L]3[T]-1

Conceito:  Volume anual atualmente explotado nas obras existentes

A disponibilidade efetiva é geralmente inferior à disponibilidade instalada, pois, quase sempre,
sobretudo em obras privadas, as vazões captadas são inferiores à vazão ótima e o regime de
bombeamento, dificilmente ultrapassa 8h/24h, sendo até mesmo comum, o uso em dias
descontínuos; além do mais, muitos dos poços existentes se acham desativados ou
abandonados.
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Na prática, esses valores somente podem ser obtidos a partir de levantamentos sobre a situação
de uso, a vazão horária, horas bombeadas por dia e número de dias por semana.

 
Por outro lado, vários poços perfurados por empresas privadas ou prefeituras municipais não se
acham cadastrados.

 
Na inexistência desses dados, pode-se adotar a mesma vazão do teste do poço e um regime de
explotação de 8/24 horas para poços no aqüífero intersticial em bacias sedimentares e de 4/24
horas para poços em aqüífero intersticial aluvial ou em aqüífero fissural;  eventualmente o
regime de bombeamento atinge a 20/24 horas, principalmente nos casos de poços para
abastecimento público.

 
O número de poços desativados não é considerado, quando não é procedido uma atualização de
campo, podendo  esse percentual ser compensado com aquele referente aos poços não
cadastrados.

Assim, tem-se por tipo de aqüífero:

- Aqüífero Intersticial em Bacias Sedimentares

De1 = n x Qm x 2.920 (m3/ano) (22)

- Aqüífero Intersticial Aluvial

De2 = n x Qm x 1.460 (m3/ano) (23)

- Aqüífero Fissural

De3 = De2 = n x Qm x 1.460 (m3/ano) (24)
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Quadro V.2.4/1 – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE RESERVAS, POTENCIALIDADES E DISPONIBILIDADES DOS AQÜÍFEROS
ITEM TÍTULO E SUB-TÍTULO SIGLA EQUAÇÃO UNIDADE No TERMOS DA EQUAÇÃO OBSERVAÇÕES

1. RESERVAS
1.1 RESERVA PERMANENTE Rp [L]3

a. Aqüífero em bacia sedimentar Rp1 Rp1 = A1 x b x µµµµ m3 1 A1=área do aqüífero;  b=espessura;  µµµµ=porosidade efetiva Aqüífero livre
Rp1 = (A1.b.µµµµ)+(A1.h.S) m3 2 h=carga potenciométrica;  S=coeficiente de armazenamento Aqüífero confinado

b. Aqüífero aluvial Rp2 Rp2 = Rp1 (1) (com µ=0,1) m3 3 Conhecidos A1 e b
Rp2  = A1 x 0,5 x 0,1 = A1 x 0,05 m3 4 A2 = área da bacia hidrográfica Sendo A2 conhecida
Rp2 = A2 x0,02x0,5x0,1 = A2 x
0,001

m3 5

c. Aqüífero fissural Rp3 --- - - --- Não é avaliada
1.2 RESERVA REGULADORA Rr [L]3[T]-1

a. Aqüífero em bacia sedimentar Rr1 Rr1 = VEN = k x b x l x i m3/ano 6 k = condutividade hidráulica;   l = largura da frente de
escoamento;  i = gradiente hidráulico

Quando se dispõe de mapa
potenciométrico

Rr1 = A3 x ∆∆∆∆s x µµµµ  (µµµµ=0,1) m3/ano 7 A3=área recarga; ∆∆∆∆s= rebaix. médio anual da água no poço C/medidas de variação do N.E.
Rr1 = A4 x h’ m3/ano 8 A4=área infiltrômetro; h’=altura coluna d’água no infiltrôm. Quando há infiltrômetro
Rr1 = A1 x P x I m3/ano 9 P=precipitação pluviométrica média anual; I=Taxa infiltração

b. Aqüífero aluvial Rr2 Rr2 = Rr1   (6) m3/ano 10 Quando se tem A3 e ∆∆∆∆s
Rr2 = A1 x 1,0x 0,1 x 0,6 = A1 x
0,06

m3/ano 11

Rr2 = A2 x0,02x0,1x0,6=A2 x
0,0012

m3/ano 12 Sendo A2 conhecida

c. Aqüífero fissural Rr3 Rr3 = P x A2 x 0,0015 m3/ano 13
2. POTENCIALIDADES [L]3[T]-1

a. Aqüífero em bacia sedimentar Po1 Po1 = (Rp1 x 0,002) + Rr1 m3/ano 14
b. Aqüífero aluvial Po2 Po2= A1 x 1,5x 0,1x 0,6 = A1 x 0,09 m3/ano 15

Po2= A2 x 0,02 x 1,5 x 0,1 x 0,6 =
       =  A2 x 0,0018

16

c. Aqüífero fissural Po3 Po3 = Rr3 x 1,15 m3/ano 17
3. DISPONIBILIDADES [L]3[T]-1

3.1 DISPONIBILIDADE VIRTUAL Dv

a. Aqüífero em bacia sedimentar Dv1 Dv1 ≤Po1=(Rp1x0,002)+Rr1 m3/ano 18
b. Aqüífero aluvial Dv2 Dv2 = Po2 x 0,2 m3/ano 19
c. Aqüífero fissural Dv3 Dv3 ≤ Po3 = Rr3 x 1,15 m3/ano 20

3.2 INSTALADA Di Di = n x Qm x 8.760 m3/ano 21 n=número de poços; Qm =vazão média horária 8760=número horas ano
3.3 EFETIVA De

a. Aqüífero em bacia sedimentar De1 De1 = n x Qm x 2.920 m3/ano 22
b. Aqüífero aluvial De2 De2= n x Qm x 1.460 m3/ano 23
c. Aqüífero fissural De3 De3 = De2 =n x Qm x 1.460 m3/ano 24
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2.5 - Reservas, Potencialidades e Disponibilidades dos Diversos Aqüíferos

2.5.1 - Reservas

2.5.1.1 - Reservas Permanentes

No quadro V.2.5.1, e na figura V.2.5/1, verifica-se que da área do Estado (98.937,84km2),
85.484,03km2 correspondem ao aqüífero fissural, representando 84% da área total, enquanto os
aqüíferos intersticiais com 13.453,81km2 constituem apenas 13% da área estadual; os depósitos
aluviais em média, atingiram 3% da área do estado A figura V.2.5/2 mostra a distribuição de área
nas UP’s por tipo de aqüífero..

Apesar da reduzida participação dos depósitos aluviais em termos médios, ocorrem em algumas
áreas uma forte participação do aqüífero aluvial, como nas GL 1, 3, 4 e 5 em que o percentual dos
aluviões varia desde o mínimo de 11,5% até o máximo de 42,3%; também nas GI’s nas margens
do rio São Francisco, os percentuais de área aluvial variam desde o mínimo de 13,5% até o
máximo de 18,1%.

No mesmo quadro constata-se que as duas maiores áreas de UP’s  são as do Pajeú (UP9) com
16.838,7km2 e Brígida (UP11), com 13.560,9km2 , sendo que na primeira o aqüífero fissural
apresenta uma forte predominância sobre o intersticial, com 88,3% da área, enquanto na segunda
essa proporção é de apenas 72% sobre a área sedimentar.

As reservas permanentes de águas subterrâneas no Estado de Pernambuco são de 142,5 x 109 m3,
das quais 99,89% se acham contidas no aqüífero intersticial (quadro V.2.5/2) e apenas 0,11% no
aqüífero aluvial (ver figura V.2.5/3). No aqüífero fissural não há condições, ao nível dos
conhecimentos atuais, de se efetuar uma avaliação segura, porém os mesmos não iriam passar de
um bilhão de metros cúbicos, ou seja, 0,7% das reservas dos aqüíferos intersticiais, embora que
aqueles representem uma área 6,4 vezes maior do que estes.

Verifica-se que os maiores reservatórios de água subterrânea são, na ordem decrescente, a Bacia
do Jatobá, a Bacia do Araripe, as mini-bacias do Pajeú e as bacias costeiras Pernambuco-Paraíba e
do Vulcano-Sedimentar do Cabo. A distribuição desses volumes armazenados, em função das
UP’s e das bacias sedimentares, que se acha bem visualizada na figura V.2.5/4, é a seguinte:

•  Bacia do Jatobá:

UP8 (Moxotó) =   50.300 x 106m3

UP22 (GI.3)     =   11.360 x 106m3

Total da bacia:     61.660 x 106m3

•  Bacia do Araripe:

UP11 (Brígida) =   31.260 x 106m3
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UP28 (GI.9)     =   11.390 x 106m3

Total da bacia  =  42.650 x 106m3

•  Bacias interiores (mini-bacias do Pajeú e Terra Nova):

UP9 (Pajeu)     =      26.110 x 106m3

UP10 (T. Nova)  =       294 x 106m3

Total das bacias =  26.404 x 106m3

•  Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba:

UP1 (Goiana)   =      1 200 x 106m3

UP2 (Capibaribe)=      672 x 106m3

UP15 (GL.1)      =    7 500 x 106m3

Total da bacia  =     9.372 x 106m3

•  Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo:

UP3 (Ipojuca)     =     48,37 x 106m3

UP4 (Sirinhaém) =     46,05 x 106m3

UP15 (GL.2)      =    316,44 x 106m3

UP16 (GL.3)        =  118,85 x 106m3

UP17 (GL.4)        =   12,36 x 106m3

UP19 (GL.6)        =   43,08 x 106m3

Total da bacia     = 585,15 x 106m3

2.5.1.2 - Reservas Reguladoras

As reservas reguladoras correspondem a apenas 0,6% das reservas permanentes para o total dos
diversos tipos de aqüíferos, conforme pode ser visto no quadro V.2.5/1.

No quadro V.2.5/2, pode-se comparar as reservas reguladoras entre os diversos tipos de aqüíferos,
constatando-se que, como era de se esperar, os aqüíferos intersticiais participam com 2/3 dos
volumes totais da recarga anual dos aqüíferos, vindo a seguir o aqüífero aluvial, com 22% e, por
fim o aqüífero fissural, com apenas 11% (ver figura V.2.5/5).

Considerando que a reserva reguladora é diretamente proporcional à área de recarga do aqüífero, a
Bacia Sedimentar do Araripe, com uma área de 3.787km2 dentro da UP11 (Brígida) e mais 529km2

na UP28 (GI.9) totalizando 4.316km2, não poderia deixar de possuir o maior volume de água
renovável no aqüífero. Assim é que a reserva reguladora do Sistema Aqüífero Superior da bacia do
Araripe, com um total de 253 x 106m3/ano, corresponde a 43,8% de todas as reservas reguladoras
dos vários aqüíferos que ocorrem no Estado, na área sedimentar (ver distribuição na figura
V.2.5/6).
A maior área sedimentar, todavia, é a da Bacia do Jatobá, com 4.962km2 distribuídos entre as UP’s
no 8 (Moxotó) e 22 (GI.3), todavia os aqüíferos dessa bacia estão visivelmente sub-dimensionados
quanto às suas reservas reguladoras visto que pouco mais de um terço da área foi objeto de estudo
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pela equipe da SUDENE, de cuja área foram obtidos os dados apresentados no presente trabalho,
conferindo uma reserva reguladora para os aqüíferos dessa bacia de apenas 101x 106m3/ano.

Em segundo lugar em importância de volumes de recarga, ou reserva reguladora dos sistemas
aqüíferos, vem a Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraíba, que ocorre nas UP’s no 1 (Goiana), 2
(Capibaribe) e 14 (GL.1), totalizando no conjunto, 154,5 x 106m3/ano, correspondendo a 26,7%
das reservas totais dos aqüíferos intersticiais.

Os 12% restantes do volume de reservas reguladoras se acham distribuídos ente o aqüífero Cabo
na Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo e nas mini-bacias interiores.

Quanto aos depósitos aluviais, os maiores índices de recarga do aqüífero correspondem aos vales
do Pajeu e Brígida, com 10,6% e 8,4% respectivamente do total das reservas reguladoras; em
seguida vêm as unidades de planejamento de pequeno porte que se situam nas margens do Rio São
Francisco, cuja soma corresponde a 23% das reservas reguladoras. Finalmente no aqüífero fissural,
apenas as UP’s no 9 (Pajeú) e 11 (Brígida) apresentam valores que ultrapassam de 10 milhões de
metros cúbicos anuais.

2.5.2 - Potencialidades

A potencialidade total dos reservatórios subterrâneos, conforme mostrado no quadro V.2.5/1, é de
1.255,9 x 106 m3/ano, o que corresponde a apenas 0,88% das reservas permanentes e 1,45 vezes a
reserva reguladora.

No mesmo quadro observa-se que as principais UP’s, em termos de potencialidade, são a 11
(Brígida), 8 (Moxotó), 9 (Pajeú) e 14 (GL.1), todas com valores superiores a cem milhões de
metros cúbicos anuais, e, no total, correspondendo a 56% de toda a região.

Considerando a distribuição por tipo de aqüífero, constata-se no quadro V.2.5/3., que o aqüífero
intersticial lidera as potencialidades, com 863 milhões de metros cúbicos ao ano, o que
corresponde a 69% do total (ver figura V.2.5/7); seguem-se em importância o aqüífero aluvial,
com 23% da participação global e, por fim o aqüífero fissural, com apenas 8%.

A distribuição da potencialidade por aqüífero em cada UP pode ser vista no quadro V.2.5/3 e na
figura V.2.5/8; constata-se que, de forma semelhante (como não podia deixar de ser) com as
reservas calculadas, a bacia do Araripe distribuída nas UP’s 11 e 28 apresenta a maior
potencialidade, correspondendo a 39% de toda a área sedimentar. Seguem-se as bacias de Jatobá
com 26% e a Pernambuco-Paraíba, com 20%. Os 15% restantes são distribuídos nas demais
bacias.

Vale salientar que o conjunto de pequenas bacias interiores no vale do Pajeú possui uma
considerável potencialidade, da ordem de 75 milhões de metros cúbicos anuais, bem superior ao da
bacia Vulvano-Sedimentar do Cabo, que somente alcança o valor de 43 milhões de metros cúbicos
anuais, distribuídos nas diversas bacias litorâneas.
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No aqüífero aluvial, desempenha papel importante na potencialidade, as UP’s 9 (Pajeú) e 11
(Brígida) que no conjunto representam quase 20% do total dos depósitos aluviais, seguido dos
aluviões das áreas vizinhas ao rio São Francisco (UP’s 23, 24, 26 e 27) cuja soma representa
22,7% do total dos aqüíferos aluviais.

O aqüífero fissural, com pouco mais de 100 milhões de metros cúbicos anuais, apresenta uma
potencialidade baixa, apesar de para esse tipo de aqüífero não haver sido levado em consideração a
parcela da reserva permanente que se poderia utilizar, por não se conhecer tais reservas. Apesar
disso, algumas bacias, como a do Pajeú e do Brígida apresentaram valores de potencialidade desse
aqüífero bastante razoáveis, com 16,7 e 11,6 milhões de metros cúbicos anuais, respectivamente.

2.5.3 - Disponibilidade Virtual

A disponibilidade virtual, em todo o Estado, é de 1.016,8 x 106m3/ano, ou seja, 0,7% das reservas
permanentes e 81% das potencialidades.

No quadro V.2.5/1, constata-se que as maiores disponibilidades virtuais correspondem às UP’s no

11 (Brígida) com 261,4 x 106m3/ano, 8 (Moxotó) com 172,5 x 106m3/ano e 14 (GL.1), com 104,6 x
106m3/ano, ou seja, na ordem decrescente, das bacias sedimentares do Araripe, Jatobá e
Pernambuco-Paraíba. O somatório dessas três UP’s corresponde a 53% do total das
disponibilidades virtuais em todo o estado.

Quando comparados os diversos tipos de aqüífero, no quadro V.2.5/3, constata-se que o aqüífero
intersticial participa com 84% das disponibilidades virtuais, seguido do aqüífero fissural, com 10%
e por último, do aqüífero aluvial, com 6% (ver figura V.2.5/9).

A variação dessas disponibilidades por aqüífero nas diversas UP’s, pode ser bem visualizada na
figura V.2.5/10 e constatada pelos números apresentados no quadro V.2.5/3.

No aqüífero intersticial, os aqüíferos da Bacia do Araripe, distribuídos nas UP’s 11 e 28, totalizam
388,8 x 106m3/ano, ou seja, 45,6% do total; a Bacia do Jatobá, que ocorre nas UP’s 8 e 3, totalizam
224,5 x 106m3/ano, o que corresponde a 26,3% do total no estado e por fim, a Bacia Pernambuco-
Paraíba, nas UP’s 1, 2 e 14, totalizam 166,6 x 106m3/ano, ou seja, 19,5% do total do estado. Os
restantes correspondendo a apenas 8,6% são distribuídos nas demais áreas sedimentares do Estado.

No aqüífero aluvial, a disponibilidade virtual é sempre muito baixa, pelos motivos já explanados
em 2.4.3.1. Com efeito, na figura V.2.5/10, quase não dá para perceber a dimensão da
disponibilidade virtual nesse aqüífero. No quadro V.2.5/3, constata-se que a disponibilidade virtual
varia entre 0,01 x 106 e 4,88 x 106m3/ano, com média inferior a 2 x 106m3/ano.

O aqüífero fissural já apresenta uma disponibilidade virtual bem mais representativa com variação
entre 0,04 x 106 e 16,7 x 106m3/ano, e média de 3,8 x 106m3/ano. A UP9 (Pajeú) com 16,7 x
106m3/ano e a UP11 (Brígida) com 11,6 x 106m3/ano constituem as unidades com maior
disponibilidade virtual do aqüífero fissural.
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2.5.4 - Disponibilidade Instalada

Em termos globais, a disponibilidade instalada, com um total de 453 x 106m3/ano, estaria bem
abaixo das disponibilidades virtuais, correspondendo a apenas 44,5% das mesmas, como pode ser
verificado no quadro V.2.5/1. Ainda nesse quadro, constata-se que entre as UP’s, destacam-se a
UP2 (Capibaribe) e a UP14 (GL1) com 186,7 x 106 e 108,7 x 106m3/ano respectivamente,
constituindo no total para a Bacia Pernambuco-Paraíba, o percentual de 65% do total no Estado.

Considerando a participação dos distintos tipos de aqüífero, verifica-se pela figura V.2.5/11, que
70% corresponde ao aqüífero intersticial, 26% ao aqüífero fissural e apenas 4% ao aqüífero
aluvial.

A figura V.2.5/12, mostra a grande disparidade entre as disponibilidades instaladas encontradas
nas UP’s do Capibaribe e GL1, com relação às demais UP’s. Também o quadro V.2.5/4, revela
uma grande concentração das disponibilidades instaladas na bacia sedimentar Pernambuco-
Paraíba, e uma precária distribuição nas demais bacias sedimentares, inclusive com ausência quase
total (0,9 x 106m3/ano) naquela bacia que apresentou a maior disponibilidade virtual, que foi a
Bacia do Araripe.  A Bacia do Jatobá com apenas 21 x 106m3/ano, seguida Bacia do Cabo, com 17
x 106m3/ano e da Bacia do Pajeú (conjunto das mini-bacias interiores) com somente 12 x
106m3/ano, completam o quadro das disponibilidades instaladas em bacias sedimentares.

No aqüífero aluvial, a disponibilidade instalada parece não existir, pois constam apenas 18,7 x
106m3/ano em todo o Estado, e assim mesmo concentrados nas UP’s 14 (GL1) e 8 (Moxotó). Esses
números não significam a inexistência de captações nesse tipo de aqüífero, mas, tão somente,
ausência de cadastramento dessas obras.

No aqüífero fissural, onde os poços são melhor cadastrados, constata-se no quadro V.2.5/4, que o
total de 118,4 x 106m3/ano da disponibilidade instalada é até mesmo superior à disponibilidade
virtual desse aqüífero, mostrada no quadro V.2.5/3 e igual a 106,5 x 106m3/ano. Em termos
comparativos, verifica-se que as maiores concentrações de poços, que resultam na disponibilidade
instalada, correspondem às UP’s 9 (Pajeú) com 26 x 106 m3/ano, 11 (Brígida) com 17,2 x
106m3/ano e 2 (Capibaribe) com 17 x 106 m3/ano. O total dessas três UP’s representa 51% de todo
o Estado.

2.5.5 - Disponibilidade Efetiva

A disponibilidade efetiva que corresponde ao que se está explotando na prática, é de apenas 148 x
106m3/ano, o que representa a terça parte da disponibilidade instalada e apenas 14,5% da
disponibilidade virtual.

Como pode ser visto no quadro V.2.5/1, a maior taxa de explotação verifica-se na UP14 (GL.1),
com 64,8 x 106m3/ano, seguido da UP2 (Capibaribe), no mesmo aqüífero, como 50,3 x 106m3/ano.
Essas duas unidades de planejamento que se situam na Bacia Sedimentar Pernambuco-Paraía,
estão explotando 68% de toda a água explotada no Estado de Pernambuco.
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Na figura V.2.5/13 pode ser vista a comparação entre os distintos tipos de aqüífero em explotação,
vendo-se que o aqüífero intersticial representa 85% de toda a disponibilidade efetiva, contra 13%
do aqüífero fissural e apenas 2% do aqüífero aluvial.

No quadro V.2.5/4, constata-se a grande predominância de disponibilidade efetiva na Bacia
Pernambuco-Paraíba, que detêm a maior parcela da explotação (87,9%), contra 12,1% distribuídos
em todas as outras bacias sedimentares.

O aqüífero aluvial também se apresenta com baixas taxas de disponibilidades efetivas face a
ausência de cadastramento das obras de captação nos depósitos aluviais.

Finalmente, no aqüífero fissural, o índice de aproveitamento é irrisório, quando se constatou uma
disponibilidade instalada da ordem de 118 x 106m3/ano e uma disponibilidade efetiva de apenas
19,7 x 106m3/ano, o que corresponde a 16,6%. Nesse aqüífero, a maior disponibilidade é
representada pela Bacia do Pajeú, onde estão sendo captados 4,3 x 106m3/ano, ou seja, 22% de
toda a disponibilidade do aqüífero fissural no estado. Em geral, a disponibilidade é inferior a 1 x
106 m3/ano para esse tipo de aqüífero, em cada UP. Na figura V.2.5/14 é bastante discrepante a
variação entre a disponibilidade do aqüífero fissural e o aqüífero intersticial, sobretudo na Bacia de
Pernambuco-Paraíba.
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Quadro V.2.5/1 - Parâmetros Quantitativos das Águas Subterrâneas no Estado de Pernambuco
UNIDADE DE ÁREA AVALIAÇÃO HÍDRICA SUBTERRÂNEA

PLANEJAMENTO POR TIPO LITOLÓGICO RESERVAS DISPONIBILIDADES

UP’s TOTAL SEDIMENTAR ALUVIÃO CRISTALINO PERMANENTE REGULADORA POTENCIALIDADE VIRTUAL INSTALADA EFETIVA

(km2) (km2) (km2) (km2)  (x 106 m3) (x 106 m3/ano) (x 106 m3/ano) (x 106 m3/ano) (x 106 m3/ano) (x 106 m3/ano)
UP 1 - GOIANA 2.878,30 240,84 120,18 2.579,90 1.446,00 27,92 35,06 26,40 7,24 1,64

UP2 - CAPIBARIBE 7.557,41 332,00 144,50 7.225,40 1.247,22 71,45 79,37 58,90 186,71 50,36
UP3 - IPOJUCA 3.514,35 32,25 21,79 3.482,05 52,97 12,54 16,04 9,41 4,42 0,79
UP4 - SIRINHAEM 2.069,60 102,33 86,81 1.967,27 81,01 18,88 23,56 14,48 1,43 0,37

UP5 - UNA 6.292,89 2,50 160,71 6.290,40 9,03 17,9 23,95 12,38 4,05 0,67

UP6 - MUNDAÚ 2.155,68 43,11 2.155,70 2,16 5,41 7,13 4,02 3,88 0,65

UP7 - IPANEMA 6.245,96 124,92 6.246,00 126,25 14,86 19,69 10,70 7,62 1,34

UP8 - MOXOTÓ 8.713,41 3.074,08 174,27 5.639,32 50.308,71 78,45 185,05 172,51 25,10 5,8

UP9 - PAJEU 16.838,74 1.964,28 336,78 14.874,42 26.126,84 57,91 122,45 98,20 38,00 7,33

UP10 - TERRA NOVA 5.015,41 240,76 100,31 4.774,64 299,02 11,42 15,66 8,43 6,36 1,15

UP11 - BRÍGIDA 13.560,89 3.787,68 271,22 9.773,22 31.273,56 208,76 280,94 261,41 18,16 3,18

UP12 - GARÇAS 4.410,61 114,71 4.410,60 5,73 10,58 14,58 6,32 3,98 0,66

UP13 - PONTAL 6.157,56 143,76 6.157,60 7,19 13,71 18,78 8,43 7,58 1,26

UPI4 - GL1 1.162,24 816,27 188,18 405,63 8.279,41 94,88 117,27 104,65 108,72 64,82

UP15 - GL2 1.246,30 258,45 33,58 987,85 337,2 22,94 24,96 22,54 15,05 4,76

UP16 - GL3 111,80 79,23 47,74 32,48 121,24 12,41 14,1 10,66 1,83 0,61

UP17 - GL4 286,35 30,89 78,84 255,51 16,3 7,66 10,17 4,50 0,07 0,01

UP18 - GL5 63,45 2,65 17,97 58,74 1,95 1,41 1,98 0,68 0,79 0,26

UP19 - GL6 90,04 71,80 1,80             18,20 43,17 3,14 3,28 3,15 0,54 0,18

UP20 - GI1 1.389,56 27,79 1.389,60 1,39 3,73 4,87 2,87 0,74 0,12

UP21 - GI2 150,25 3,00           150,20 0,15 0,32 0,44 0,22 0,03 0,01

UP22 - GI3 2.711,38 1.888,20 54,23           823,20 11.362,71 42,25 66,69 62,79 4,47 1,37

UP23 - GI4 1.479,30 200,32 1.479,30 10,01 13,24 19,43 5,01 0,53 0,09

UP24 - GI5 791,26 142,92 791,30 7,15 9,22 13,6 3,31 0,16 0,03

UP25 - GI6 865,10 25,25 865,10 1,26 2,17 3,02 1,20 1,84 0,31

UP26 - GI7 1.238,33 193,55 1.238,30 9,68 12,57 18,51 4,57 1,33 0,22

UP27 - GI8 1.393,70 202,44 1.393,70 10,12 13,24 19,47 4,89 2,13 0,36

UP28 - GI9 529,56 529,60 10,59 - 11.390,53 71,77 94,86 94,10

UP29 - F. NORONHA 18,40 0,37             18,40 0,02 0,06 0,07 0,05 0,43 0,07

SOMA 98.937,84 13.453,81 3.071,64 85.484,03 142.577,98 860,60 1.255,00 1.016,78 453,19 148,42
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Quadro V.2.5/2 - Reservas de Águas Subterrâneas por Tipo de Aqüífero

UNIDADES DE
RESERVAS PERMANENTES

(106m3)
RESERVAS REGULADORAS

(x106m3/ano)
PLANEJAMENTO AQÜÍFERO (m3) AQÜÍFERO

UP's INTERS
TICIAL

ALU
VIAL

TOTAL INTERS
TICIAL

ALU
VIAL

FISSU
RAL

TOTAL

UP1 - GOIANA 1.440,00 6,00 1.446,00 16,26 7,21 4,45 27,92
UP2 - CAPIBARIBE 1.240,00 7,22 1.247,22 55,49 8,67 7,30 71,46
UP3 - IPOJUCA 48,37 4,60 52,97 2,84 5,52 4,18 12,54
UP4 - SIRINHAEM 74,70 6,31 81,01 6,29 7,57 5,02 18,88
UP5 - UNA 1,00 8,03 9,03 0,06 9,64 8,20 17,90
UP6 - MUNDAÚ - 2,16 2,16 - 2,59 2,82 5,41
UP7 - IPANEMA 120,00 6,25 126,25 1,80 7,49 5,57 14,86
UP8 - MOXOTÓ 50.300,00 8,71 50.308,71 62,93 10,45 5,07 78,45
UP9 - PAJEU 26.110,00 16,84 26.126,84 23,24 20,21 14,50 57,95
UP10 - TERRA NOVA 294,00 5,02 299,02 1,10 6,02 4,30 11,42
UP11 - BRÍGIDA 31.260,00 13,56 31.273,56 182,38 16,27 10,11 208,76
UP12 - GARÇAS - 5,73 5,73 - 6,88 3,70 10,58
UP13 - PONTAL - 7,19 7,19 - 8,63 5,08 13,71
UP14 - GL.1 8.270,00 9,41 8.279,41 82,98 11,29 0,61 94,88
UP15 - GL.2 335,52 1,68 337,20 18,61 2,02 2,31 22,94
UP16 - GL.3 118,85 2,39 121,24 9,43 2,86 0,12 12,41
UP17 - GL.4 12,36 3,94 16,30 2,07 4,73 0,86 7,66
UP18 - GL.5 1,06 0,89 1,95 0,16 1,08 0,17 1,41
UP19 - GL.6 43,08 0,09 43,17 2,99 0,11 0,04 3,14
UP20 - GI.1 - 1,39 1,39 - 1,67 2,06 3,73
UP21 - GI.2 - 0,15 0,15 - 0,18 0,14 0,32
UP22 - GI.3 11.360,00 2,71 11.362,71 38,40 3,25 0,60 42,25
UP23 - GI.4 - 10,01 10,01 - 12,02 1,22 13,24
UP24 - GI.5 - 7,15 7,15 - 8,58 0,64 9,2 2
UP25 - GI.6 - 1,26 1,26 - 1,52 0,65 2,17
UP26 - GI.7 - 9,68 9,68 - 11,62 0,95 12,57
UP27 - GI.8 - 10,12 10,12 - 12,15 1,09 13,24
UP28 - GI.9 11.390,00 0,53 11.390,53 71,13 0,64 - 71,77
UP29 - F. NORONHA - 0,02 0,02 - 0,02 0,04 0,06
SOMA 142.418,94 159,04 142.577,98 578,16 190,89 91,80 860,80
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Quadro V.2.5/3 - Potencialidade e Disponibilidade Virtual por Tipo de Aqüífero

UNIDADE DE
POTENCIALIDADE

                    (x 106m3/ano)
DISPONIBILIDADE VIRTUAL

(x 106m3/ano)
PLANEJAMENTO AQÜÍFERO AQÜÍFERO

UP's INTERS
TICIAL

ALU
VIAL

FISSU
RAL

TOTAL INTERS
TICIAL

ALU
VIAL

FISSU
RAL

TOTAL

UP 1 - GOIANA 19,12 10,82 5,12 35,06 19,12 2,16 5,12 26,40
UP2 - CAPIBARIBE 57,98 13,0 8,39 79,37 47,91 2,60 8,39 58,90
UP3 - IPOJUCA 2,94 8,29 4,81 16,04 2,94 1,66 4,81 9,41
UP4 - SIRINHAEM 6,44 11,35 5,77 23,56 6,44 2,27 5,77 14,48
UP5 - UNA 0,06 14,46 9,44 23,96 0,06 2,89 9,44 12,39
UP6 - MUNDAÚ - 3,88 3,25 7,13 - 0,77 3,25 4,02
UP7 - IPANEMA 2,04 11,24 6,41 19,69 2,04 2,25 6,41 10,70
UP8 - MOXOTÓ 163,53 15,68 5,84 185,05 163,53 3,14 5,84 172,51
UP9 - PAJEU 75,46 30,31 16,68 122,45 75,46 6,06 16,68 98,20
UP10 - TERRA NOVA 1,69 9,03 4,94 15,66 1,69 1,80 4,94 8,43
UP11 - BRÍGIDA 244,90 24,41 11,63 280,94 244,90 4,88 11,63 261,41
UP12 - GARÇAS - 10,32 4,26 14,58 - 2,06 4,26 6,32
UP13 - PONTAL - 12,94 5,84 18,78 - 2,59 5,84 8,43
UPI4 - GL.1 99,63 16,94 0,70 117,27 99,63 3,39 1,63 104,65
UP15 - GL.2 19,28 3,02 2,66 24,96 19,28 0,60 2,66 22,54
UP16 - GL.3 9,67 4,30 0,13 14,10 9,67 0,86 0,13 10,66
UP17 - GL.4 2,09 7,09 0,99 10,17 2,09 1,42 0,99 4,50
UP18 - GL.5 0,16 1,62 0,20 1,98 0,16 0,32 0,20 0,68
UP19 - GL.6 3,08 0,16 0,04 3,28 3,08 0,03 0,04 3,15
UP20 - GI.1 - 2,50 2,37 4,87 - 0,50 2,37 2,87
UP21 - GI.2 - 0,27 0,17 0,44 - 0,05 0,17 0,22
UP22 - GI.3 61,12 4,88 0,69 66,69 61,12 0,98 0,69 62,79
UP23 - GI.4 - 18,03 1,4 19,43 - 3,61 1,40 5,01
UP24 - GI.5 - 12,86 0,74 13,60 - 2,57 0,74 3,31
UP25 - GI.6 - 2,27 0,75 3,02 - 0,45 0,75 1,20
UP26 - GI.7 - 17,42 1,09 18,51 - 3,48 1,09 4,57
UP27 - GI.8 - 18,22 1,25 19,47 - 3,64 1,25 4,89
UP28 - GI.9 93,91 0,95 - 94,86 93,91 0,19 - 94,10
UP29 - F. NORONHA - 0,03 0,04 0,07 - 0,01 0,04 0,05

SOMA 863,10 286,29 105,60 1.255,00 853,03 57,23 106,53 1.016,79
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Quadro V.2.5/4 - Disponibilidades por Tipo de Aqüífero

UNIDADE DE
 DISPONIBILIDADE INSTALADA

INSTALADA
(x 106 m3/ano)

DISPONIBILIDADE EFETIVA
  (x 106 m3/ano)

PLANEJAMENTO AQÜÍFERO AQÜÍFERO
UP's INTERS

TICIAL
ALU
VIAL

FISSU
RAL

TOTAL INTERS
TICIAL

ALU
VIAL

FISSU
RAL

TOTAL

UP 1 - GOIANA 2,66 - 4,58 7,24 0,88 - 0,76 1,64
UP2 - CAPIBARIBE 169,68 - 17,03 186,71 47,52 - 2,84 50,36
UP3 - IPOJUCA 0,39 - 4,03 4,42 0,13 - 0,67 0,79
UP4 - SIRINHAEM 0,78 - 0,65 1,43 0,26 - 0,11 0,37
UP5 - UNA - - 4,05 4,05 - - 0,67 0,67
UP6 - MUNDAÚ - - 3,88 3,88 - - 0,65 0,65
UP7 - IPANEMA 0,46 - 7,16 7,62 0,15 - 1,19 1,34
UP8 - MOXOTÓ 17,30 2,6 5,20 25,1 4,5 0,43 0,87 5,8
UP9 - PAJEU 12,00 - 26,00 38 3 - 4,33 7,33
UP10 - TERRA NOVA 0,51 - 5,85 6,36 0,17 - 0,98 1,15
UP11 - BRÍGIDA 0,92 - 17,24 18,16 0,31 - 2,87 3,18
UP12 - GARÇAS - - 3,98 3,98 - - 0,66 0,66
UP13 - PONTAL - - 7,58 7,58 - - 1,26 1,26
UPI4 - GL.1 91,02 16,16 1,56 108,72 61,9 2,66 0,26 64,82
UP15 - GL.2 13,51 - 1,54 15,05 4,5 - 0,26 4,76
UP16 - GL.3 1,83 - - 1,83 0,61 - - 0,61
UP17 - GL.4 - - 0,07 0,07 - - 0,01 0,01
UP18 - GL.5 0,79 - - 0,79 0,26 - - 0,26
UP19 - GL.6 0,4 - 0,14 0,54 0,13 - 0,05 0,18
UP20 - GI.1 - - 0,74 0,74 - - 0,12 0,12
UP21 - GI.2 - - 0,03 0,03 - - 0,01 0,01
UP22 - GI.3 3,78 - 0,69 4,47 1,26 - 0,11 1,37
UP23 - GI.4 - - 0,53 0,53 - - 0,09 0,09
UP24 - GI.5 - - 0,16 0,16 - - 0,03 0,03
UP25 - GI.6 - - 1,84 1,84 - - 0,31 0,31
UP26 - GI.7 - - 1,33 1,33 - - 0,22 0,22
UP27 - GI.8 - - 2,13 2,13 - - 0,36 0,36
UP28 - GI.9 - - - - - - - -
UP29 - F. NORONHA - - 0,43 0,43 - - 0,07 0,07

SOMA 316,03 18,76 118,42 453,19 125,58 3,09 19,76 148,42
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Área Total por Tipo Geológico

13%
3%

84%

BACIA SEDIMENTAR ALUVIÃO CRISTALINO

Figura V.2.5/1 - Distribuição da Área Total do Estado por Tipo Litológico
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Figura V.2.5/2 - Distribuição das Áreas nas UP’s por Tipo de Aqüífero
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Reserva Permanente por Aqüífero

99,89%

0,11%

INTERSTICIAL ALUVIAL

Figura V.2.5/3 - Distribuição das Reservas Permanentes por Tipo de Aqüífero
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Figura V.2.5/4 - Reserva Permanente por Aqüífero nas UP’s
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Reserva Reguladora por Aqüífero

67%

22%

11%

INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

Figura V.2.5/5 - Distribuição das Reservas Reguladoras por Aqüífero
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Figura V.2.5/6 - Reservas Reguladoras por Aqüífero nas UP’s
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Potencialidade Hídrica Subterrânea por Aqüífero

69%

23%

8%

INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

Figura V.2.5/7 - Distribuição da Potencialidade por Aqüífero
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Figura V.2.5/8 - Potencialidade por Aqüífero nas UP’s
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Disponibilidade Hídrica Virtual por Aqüífero

84%

6%
10%

INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

Figura V.2.5/9 - Distribuição da Disponibilidade Virtual por Aqüífero
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Figura V.2.5/10 - Disponibilidade Virtual por Aqüífero nas UP’s
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Disponibilidade Hídrica Efetiva Instalada por Aqüífero

70%

4%

26%

INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

Figura V.2.5/11 - Distribuição da Disponibilidade Instalada por Aqüífero
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Figura V.2.5/12 - Disponibilidade Instalada por Aqüífero nas UP’s
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Disponibilidade Hídrica Efetiva Atual por Aqüífero

85%
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INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

Figura V.2.5/13 - Distribuição da Disponibilidade Efetiva por Aqüífero
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Figura V.2.5/14 - Disponibilidade Efetiva por Aqüífero nas UP’s
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2.6 - A Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de Pernambuco

2.6.1 - A Metodologia do Estudo

O estudo sobre a qualidade físico-química das águas subterrâneas do Estado de Pernambuco,
conquanto tenha sido efetuado a partir de dados existentes no cadastro de poços da
SECTMA, baseou-se nas classificações convencionalmente adotadas para os diversos usos a
que se destina a água.

Assim é que, além da classificação iônica da água, que estabelece o tipo de composição
química, foram ainda utilizadas as classificações quanto à potabilidade para consumo
humano, as classes de uso para irrigação e a classificação para consumo animal. São feitas
ainda algumas considerações sobre os critérios para uso industrial, embora não tenha sido
efetuada a classificação das águas no Estado, para esse fim.

2.6.1.1 – Classificação Iônica

A classificação iônica serve para identificar a água com relação aos ions dominantes, tanto
de anions, como de cations. Assim, uma água classificada como cloretada sódica significa
que entre os anions predomina o cloreto e entre os cations, o sódio.

Para classificação iônica o método mais utilizado é o do diagrama de Piper, como pode ser
visto no exemplo da figura V2.6/1, de várias amostras contidas no aqüífero fissural da UP8
(Moxotó), em que as águas foram classificadas como predominantemente cloretadas mistas a
cloretadas magnesianas.
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Figura V.2.6/1 – Diagrama de Piper

2.6.1.2 - Potabilidade

O uso da água para consumo humano deve obedecer aos critérios de potabilidade
estabelecidos pelo Ministério da Saúde através da Portaria no 36 de 19/01/90. No quadro
V.2.6/1 são apresentados os limites de tolerância dos parâmetros utilizados numa análise de
potabilidade. Além da tabela estabelecida pelo Ministério da Saúde, o quadro V.2.6/1,
também, apresenta os limites estabelecidos pelo Decreto Federal no 79.637 de 09/03/77 e
Portaria 56, BSB-13/03/77, bem como os limites da Organização Mundial de Saúde.

Na prática, vêm-se utilizando para definição das condições de potabilidade, o conjunto de
uma análise físico-química e uma análise bacteriológica. Na primeira, são analisados os
“parâmetros físicos e organolépticos” (cor, odor, sabor, turbidez, temperatura e pH), além
dos “parâmetros químicos inorgânicos”(apenas os nitritos e nitratos) e “parâmetros químicos
que afetam a qualidade organoléptica”(sólidos totais, sólidos totais dissolvidos, dureza total,
cloretos, sulfatos, sódio e ferro). Ainda são convencionalmente analisados os bicarbonatos e
carbonatos, entre os anions e o cálcio, magnésio e potássio entre os cations a fim de se poder
realizar o balanço iônico e classificar a água. Na análise bacteriológica são avaliados os
coliformes fecais e coliformes totais em número por 100mL a fim de se avaliar a condição de
uso da água para consumo humano.

Esse critério de potabilidade estabelece apenas se a água é potável ou não, daí ser
denominado de “potabilidade absoluta”. Considerando que em regiões semi-áridas, como é o
caso de grande parte do Nordeste do Brasil, o homem do campo já se acostumou a conviver
com águas de salinidade acima dos padrões estabelecidos pela “potabilidade absoluta”, foi
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estabelecido por Schöeller uma classificação a que ele denominou de “potabilidade relativa”
pois leva em conta essa acomodação do paladar e até mesmo do metabolismo humano à
águas de maior salinidade, ou águas salobras.

A “potabilidade relativa” de Schöeller leva em conta uma condição de “uso permanente” em
que o consumidor pode utilizá-la constantemente, e de “uso momentâneo” para utilização
apenas de modo esporádico. No “uso permanente” a água pode ser ainda classificada como
boa, passsável, medíocre e má. No quadro V.2.6/2, são apresentados os condicionantes para
classificação da água segundo a “potabilidade relativa”, sendo a água considerada não
potável, quando os valores dos parâmetros referenciados forem superiores àquele da
potabilidade momentânea.

2.6.1.3 – Irrigação

A utilização da água para irrigação leva em conta, além da composição físico-química da
água, também as características da espécie vegetal (tolerância à salinidade, seu ciclo de vida,
etc) e do solo (permeabilidade, porosidade, textura, composição mineral, etc).

A condutividade elétrica da água é um parâmetro muito importante para avaliar o índice de
salinidade da água, tendo a maioria das águas utilizadas em irrigação, em todo o mundo, uma
condutividade elétrica inferior a 2.000 µS/cm.

O critério mais utilizável para classificar as águas para irrigação é o estabelecido pelo United
States Salinity Laboratory (USSL), sendo o método conhecido por esta sigla. Esta
classificação baseia-se na razão de adsorção de sódio (RAS), também conhecida por SAR
(do inglês sodium adsortion ratio), e na condutividade elétrica da água.

As classes de irrigação variam desde C1-S1 até C5-S4, sendo as variáveis C (indicativa da
salinidade, expressa pela condutividade elétrica) e S (indicativa da sodicidade expressa pelo
RAS) correspondentes às seguintes condições:

•  C1 - águas de baixa salinidade, condutividade elétrica compreendida entre 100 e 250
µS/cm (sólidos dissolvidos entre 64 e 160mg/L). Podem ser utilizadas para irrigar a
maioria das culturas, em quase todos os solos, com baixo risco de incidentes quanto à
salinização do solo, salvo se a sua permeabilidade for extremamente baixa.

•  C2 - águas de salinidade média, condutividade compreendida entre 250 e 750 µS/cm
(sólidos dissolvidos entre 160 a 480mg/L). Podem ser utilizadas com precaução,
preferencialmente em solos síltico-arenosos, siltosos ou areno-argilosos quando houver
uma lixiviação moderada. Os vegetais de fraca tolerância salina podem ser cultivados, na
maioria dos casos, sem perigo.

•  C3 - águas de elevada salinidade, condutividades entre 750 e 2250 µS/cm (STD entre 480
e 1440mg/L). Somente podem ser utilizadas em solos bem drenados e apenas com
culturas de alta tolerância salina.

•  C4 - águas de salinidade muito alta, com condutividade entre 2.250 e 5.000 µS/cm (STD
entre 1.440 e 3.200mg/L). Geralmente não servem para irrigação, todavia podem ser
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excepcionalmente utilizadas em solos arenosos permeáveis, bem cuidados e
abundantemente irrigados. Apenas as culturas de altíssima tolerância salina podem ser
irrigadas.

•  C5 - águas de salinidade extremamente alta, condutividade entre 5.000 e 20.000 µS/cm
(STD entre 3.200 e 12.800mg/L). São águas utilizáveis em solos excessivamente
permeáveis e muito bem cuidados, sobretudo aqueles com condutividade acima de 10.00
µS/cm.

•  S1 - águas fracamente sódicas, podendo ser utilizadas para quase todos os solos com
baixo risco de formação de teores nocivos de sódio susceptível de troca. Prestam-se ao
cultivo de quase todas as culturas.

•  S2 - águas medianamente sódicas, apresentam perigo de sódio para os solos de textura
fina e elevada capacidade de troca de cátions. Podem ser utilizadas para solos de textura
grosseira ou ricos em matéria orgânica e com boa permeabilidade.

•  S3 - águas altamente sódicas. Há perigo de formação de teores nocivos de sódio na
maioria dos solos, salvo nos solos gipsíferos. Exigem tratamento especial do solo (boa
drenagem, lixiviação e presença de matéria orgânica) e podem ser utilizados em culturas
com alta tolerância ao sódio.

•  S4 - águas extremamente sódicas, geralmente imprestáveis para a irrigação, salvo se a
salinidade global for fraca ou pelo menos média. Podem ser aplicados em solos altamente
drenáveis, ricos em carbonatos.

Na figura V.2.6/2, é apresentado um exemplo do Gráfico do USSL para classificação da água
em irrigação, no caso específico, das águas do aqüífero Tacaratú/Inajá na bacia do Jatobá.

Figura V.2.6/2 – Gráfico do USSL para Classificação da Água para Irrigação
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Quadro V.2.6/1 - Padrões de Potabilidade da Água para Consumo Humano

Parâmetro Unidade Organização
Mundial de Saúde

Decreto Federal
79.637-9/3/77

Portaria 36 do
MS em 19/01/90

Cor Pt/L 15 20 5*1

Odor - Inofensivo Não objetável Não objetável
I Sabor - Inofensivo Não objetável Não objetável

Turbidez UNT 5 5 1
pH - 6,5-8,5 - 6,5-8,5
Arsênio mg/L As 0,05 0,1 0,05
Bário mg/L Ba - 1,0 1,0
Cádmio mg/L Cd 0,005 0,01 0,005
Chumbo mg/L Pb 0,05 0,1 0,05

II Cianetos mg/L CN 0,1 - 0,1
Cromo mg/L Cr 0,05 0,05 0,05
Fluoretos mg/L F 1,5 0,6-1,7 0,6-1,7
Mercúrio mg/L Hg 0,01 0,02 0,01
Nitratos mg/L N 10 10 10
Prata mg/L Ag - 0,05 0,05
Selênio mg/L Se 0,01 0,01 0,01
Aldrin e Dieldrin µg/L 0,03 1,0 0,03
Benzeno µg/L 10 - 10
Benzo-a-pireno µg/L 0,01 - 0,01
Clordano µg/L 0,3 3,0 0,3
Clorobenzenos µg/L 0,1-10 - 0,1-3,0
Clorofenóis µg/L 0,1-10 - 0,1
DDT µg/L 1,0 50 10
Eldrin µg/L - 0,2 0,2
Fenol µg/L - 1,0 0,1
Heptacloro*2 µg/L 0,1 0,1 0,1
Hexaclorobenzeno µg/L 0,01 - 0,1

III Lindano µg/L 3,0 4,0 3,0
Metoxicloro µg/L 30 100 30
Pentaclorofenol µg/L 10 - 10
Tetracloreto de Carbono µg/L 3,0*3 - 3,0
Tetracloroeteno µg/L 10*3 - 10
Toxafeno µg/L - 5,0 5,0
Tricloretenos µg/L 30*3 - 30
Trihalometanos µg/L - - 100*3

1,1 Dicloretano µg/L 0,3 - 0,3
1,2 Dicloretano µg/L 10 - 10
2,4 D µg/L 100 20 100
2,4,6 Triclorofenol µg/L 10 - 10
Aluminio mg/L Al 0,2 0,1 0,2*3

Surfactantes mg/L LAS - 0,5 0,2
Cloretos mg/L Cl 250 600 250
Cobre mg/L Cu 1,0 1,0 1,0
Dureza total mg/L 500 - 500
Ferro total mg/L Fe 0,3 1,0 0,3

IV Manganês mg/L Mn 0,1 0,5 0,1
Sódio mg/L Na 200 - -
STD mg/L 1000 1000 1000
ST mg/L - 1500 -
Sulfatos mg/L SO4 400 - 400
Sulfeto de H mg/L S Não detectável - 0,025-0,25
Zinco mg/L Zn 5,0 5,0 5,0

V Alfa total Bq/L 0,1 - 0,1
Beta total Bq/L 1,0 - 1,0

VI Coliformes Fecais no/100mL 0 - 0
Coliformes Totais no/100mL 0 - 0

*1 Cor aparente           *2 Heptacloro epóxido            *3 Valor experimental
UNT - Unidade nefelométrica de turbidez Bq/L - Becquerel/Litro
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Quadro V.2.6/2 - Limites de Potabilidade de Schöeller

CLASSES DE
POTABILIDADE

Resíduo
Seco

Sódio Mg/12 +
Ca/20

Cloreto Sulfato

PER BOA       0 -    500     0 -   115  0 -  5       0-    177       0-     144
MA PASSÁVEL    500- 1.000 115 -   230   5 - 10   177-    355    144-    288
NEN MEDÍOCRE 1.000- 2.000 230 -   460 10 - 20   355-    710    288-    576
TE MÁ 2.000- 4.000 460 -   920 20 - 40   710- 1.420    576- 1.152
MOMENTÂNEA 4.000- 6.000 920 - 1.840 40 - 80 1.420- 2.840 1.152- 2.304

2.6.1.4 - Pecuária

Para consumo animal, não existem padrões muito rígidos, adotados universalmente, devido a
diversidade das espécies de animais, variedade de raças, tamanho, sexo, além da influência
exercida pelos diferentes climas regionais.

De acordo com Mackee & Wolf (1966), os limites médios de tolerância a sais, dos diversos
tipos de animais mais comuns, são os seguintes:

Animal STD (mg/L)

Aves       2.860
Porcos       4.220
Cavalos       6.435
Gado (de leite)       7.180
Gado (de corte)     10.000
Carneiros     12.900

No presente trabalho, foi adotada a classificação de Logan (1965), como se segue:
Classe STD (mg/L)

Boa    <  2.500
Satisfatória 2.500 a 3.500
Pobre 3.501 a 4.500
Insatisfatória    >  4.500

2.6.1.5 - Indústria

Os padrões para uso industrial da água variam muito em função do tipo da indústria sendo,
de um modo geral, utilizado como parâmetro para fins industriais, a capacidade de ataque
químico, que revela o caráter de agressividade, neutralidade ou incrustabilidade da água.
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O índice de estabilidade (IE), de Ryznar é um dos mais adotados para medir a capacidade de
ataque químico da água. O IE é avaliado em função do potencial hidrogeniônico da água
amostrada e do potencial hidrogeniônico de saturação teórica (pH de saturação ou pH de
equilíbrio do carbonato de cálcio). A expressão matemática do IE é a seguinte:

IE = 2.pHs – pH;
sendo:

pH - potencial hidrogeniônico da água amostrada;
pHs - potencial hidrogeniônico de saturação teórica.

Com base no IE, a classificação das águas para a indústria é a seguinte:

Classificação      IE

Muito incrustante 4,0 - 5,0
Moderadamente incrustante 5,0 - 6,0
Pouco incrustante ou Agressiva 6,0 - 7,0
Agressiva 7,0 - 7,5
Francamente agressiva 7,5 - 9,0
Muito agressiva    > 9,0

No quadro V.2.6/3 são apresentados, como exemplos alguns tipos de indústria e os
respectivos limites dos parâmetros físico-químicos.

Quadro V.2.6/3 - Critério de Qualidade da Água para Indústrias

Parâmetro Unidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9

pH - - - 7,5 - 6,5-7 - 8 - -
Dureza mg/L de CaCO3 50 180 50-80 30-100 50-75 25 50 50 100
Alcalinidade mg/L de CaCO3 - - 80-150 - - 128 135 - -
Cálcio mg/L Ca - - 500 20 200 - - 10 -
Cloretos mg/L Cl - 30 - 20 100 250 - 100 75
Ferro mg/L Fe 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,1
Manganês mg/L Mn 0,5 0,1 0,2 - 0,1 0,2 0,2 0,25 0,05
R.S. mg/L - 500 850 - 1000 850 - - 200
Nitrato mg/L N - 30 15 - 10 - - - -
Amônia mg/L NH3 - traços 0,5 - - - - - -
Sulfatos mg/L SO4 - 60 - 20 - 250 - 100 -
Fluoretos mg/L F - - 1,0 - 1,0 1,0 - - -
Magnésio mg/L Mg - - - 10 30 - - - -
1 - Águas de Refrigeração                   2 - Indústria De Laticínios                  3 - Indústria de Conservas Alimentícias
4 - Indústria Açucareira                      5 - Cervejaria                                      6 - Indústria de Bebidas e Suco de Frutas
7 - Curtume                                        8 - Indústria Textil                              9 - Indústria de Papel

                   [ Fonte: Methess, 1982, Sziksay, 1993, Driscoll, 1986; apud Santos/CPRM, 1997 ]
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2.6.2 - Resultados Obtidos

As diversas análises físico-químicas constantes do cadastro da SECTMA permitiram
apresentar uma síntese com as médias dos parâmetros analisados. No quadro V.2.6/4 são
apresentados os dados das águas dos poços no aqüífero intersticial nas unidades de
planejamento do estado em que ocorre aquele aqüífero, enquanto no quadro V.2.6/5, constam
os dados das águas do aqüífero fissural nas respectivas unidades.
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Quadro V.2.6/4 - Valores dos Parâmetros Físico-Químicos das Águas do Aqüífero Intersticial nas Unidades de Planejamento Hídrico

UNIDADES DE R.S. C.E. pH Cl SO4 HCO3 CO3 Ca Mg Na K Fe
PLANEJAMENTO mg/L µS/cm - mg/L
UP 2 - CAPIBARIBE    217,1    162,1 7,0      29,9   16,3   66,9 54,4   10,9     5,2   24,0 16,6 2,0
UP 7 - IPANEMA    805,1    572,4 7,5 1.095,7 149,0 195,9    - 169,9 163,3 309,4 15,5 0,8
UP 8 - MOXOTÓ    563,4    507,6 7,3    288,0   15,0 135,9 15,0   72,1   41,3   87,4 16,1 0,5
UP 9 - PAJEU    576,3    366,6 7,5    208,5   24,4 130,0 13,3   47,2   35,5   70,2 14,7 0,4
UP 10 - TERRA NOVA 1.143,4    725,7 7,9    333,4 103,8 307,4 32,4   95,6   73,9 131,4   8,6 0,6
UP 11 - BRÍGIDA    685,5    345,3 7,4    136,3 135,5 234,4 13,5   53,5   28,8   65,7 14,1 0,1
UP 14 - GL 1    260,8    226,2 7,6      33,0     5,9 118,0 21,6   22,4   12,7   19,5   7,3 0,6
UP 15 - GL 2    245,9    215,9 7,4      69,5   13,1 100,8 10,8   13,7     7,4   35,4 11,1 7,9
UP 16 - GL 3    753,3 1.183,0 7,5    323,3   26,7 113,9    -   86,0   27,5   94,7 18,3   -
UP 22 - GI 3 1.034,9    634,1 7,8    360,9   42,2 172,2   6,6   73,0   47,8 152,2 18,7 0,1
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Quadro V.2.6/5 - Valores dos Parâmetros Físico-Químicos das Águas do Aqüífero Fissural nas Unidades de Planejamento Hídrico

UNIDADES DE R.S. C.E. pH Cl SO4 HCO3 CO3 Ca Mg Na K Fe
PLANEJAMENTO mg/L µS/cm - mg/L
UP 1 - GOIANA 1.127,0    685,0 7,7    467,0   44,7 277,1   24,1   56,2   55,3   268,1   8,3 0,5
UP 2 - CAPIBARIBE 4.842,1 1.495,3 7,6 2.077,6 262,1 395,2   33,2 302,6 271,1   842,8 25,8 0,9
UP 3 - IPOJUCA 4.595,0 1.101,5 7,5 2.055,1 243,8 234,4   13,5 289,1 302,6   650,6 23,3 0,8
UP 4 - SIRINHAEM    171,3    175,3 7,9      38,5     7,9   62,2   13,2   16,4     7,8     20,8   3,9  -
UP 5 - UNA 5.279,4 1.618,0 7,5 2.357,7 2239,7 250,6   31,0 288,0 320,5   830,9 29,2 0,9
UP 6 - MUNDAÚ 2.302,0    673,3 7,6    947,3   96,9 143,5 119,2 124,9 116,3   371,8 14,7 1,6
UP 7 - IPANEMA 6.065,5 1.689,5 7,8 2.326,0 252,2 326,6   36,6 361,4 344,6   810,0 25,0 0,8
UP 8 - MOXOTÓ 2.618,3 1.545,4 7,8 1.451,6 133,8 292,4 252,4 298,2 202,8   457,8 21,4 7,7
UP 9 - PAJEU 1.892,0 1.265,0 7,5    777,6 102,0 293,4   22,7 161,7 117,3   264,6 11,2 0,4
UP 10 - TERRA NOVA 1.670,2 1.418,3 7,6    834,7 128,0 307,3   26,5 160,9 122,9   315,0 15,2 0,3
UP 11 - BRÍGIDA 2.108,5 1.545,6 7,2    970,2   93,4 314,9   20,7 245,1 164,5   311,3 24,4 0,3
UP 12 - GARÇAS 4.676,6 3.275,7 7,3 2.711,0 200,6 295,7   21,2 488,0 432,5   719,0 29,4 7,2
UP 13 - PONTAL 3.205,0 1.432,0 7,6 1.655,9 298,5 257,7     7,9 322,9 251,7   419,0 22,8 0,2
UP 20 - GI 1 5.295,0    537,0 7,4 1.757,6   95,5 186,0   12,5 243,0 229,0   534,7 21,1   -
UP 21 - GI 2 7.647,3 6.897,1 7,8 4.326,3 237,3 305,0   - 603,1 585,7 1.273,9 22,2   -
UP 23 - GI 4 3.172,3 1.335,2 7,6 1.710,9 232,0 267,8   - 366,7 204,0   588,8 18,5 0,1
UP 24 - GI 5 3.839,0 1.712,5 7,9 2.346,3   86,4 300,8   18,4 300,6 215,9   697,2 19,7 0,7
UP 25 - GI 6 2.808,1 1.751,0 7,6 1.120,0 114,5 278,5   37,5 132,5 134,1   394,3 13,5 0,5
UP 26 - GI 7 2.631,4 2.681,2 7,5 2.293,3 243,0 202,4   - 477,7 328,5   643,7 44,3 0,7
UP 29 - F.NORONHA 1.000,0 1.641,5 7,9   447,3   67,3 283,5   -   47,2   45,9 189,5 23,7 -
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RESÍDUO SECO DAS UP's DE PERNAMBUCO
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Figura V.2.6/3 – Variação do Resíduo Seco por Tipo de Aqüífero nas UP’s de Pernambuco
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Do aqüífero intersticial apresentado no quadro V.2.6/4 e na figura V.2.6/4 podem ser extraídas
as seguintes observações:

•  a média geral dos parâmetros hidroquímicos para quase todas as unidades de planejamento
podem ser consideradas dentro dos limites de potabilidade, o que não significa dizer que
nas unidades em que as médias se enquadraram nesses limites todas as águas de poços
sejam potáveis;

•  os índices que fogem dos limites de potabilidade para as médias das UP’s foram o resíduo
seco nas UP’s de Terra Nova e GI3, os cloretos nas UP’s de Ipanema, Terra Nova, GL3 e
GI3, além do ferro em quase todas as UP’s com exceção apenas  das UP’s de Brígida e
GI3;

•  o índice que apresentou a menor variação foi o pH, em que todas as UP’s tiveram a média
variável entre 7,0 e 7,9;

•  a reunião das águas de um mesmo aqüífero permite apresentar a variação por tipo de bacia
sedimentar, o que é visto no quadro V.2.6/6, com as bacias Pernambuco-Paraíba, Vulcano-
Sedimentar do Cabo, Mini-bacias interioranas (divididas entre as bacias hidrográficas do
Pajeú e do Terra Nova), a Bacia do Jatobá e a Bacia do Araripe;

•  constata-se no quadro V.2.6/6, que as águas das bacias sedimentares costeiras, tanto a
PE/PB como a do Cabo, apresentam os mais baixos teores de sais, com resíduo seco
inferior a 300mg/L em média; na medida que se adentra para o interior do Estado, onde o
clima é mais árido, nota-se claramente o aumento da salinidade, cujos resíduos secos
médios variaram desde 576mg/L nas mini-bacias do Pajeú, até 1.143mg/L na mini-bacia do
Terra Nova, que, por ser de reduzida espessura de sedimentos, recebe muita influência das
águas do aqüífero fissural, de elevada salinidade.

Do aqüífero fissural apresentado no quadro V.2.6/5 e figura V.2.6/5, podem ser extraídas as
seguintes observações:

•  praticamente todas as UP’s apresentam valores médios de resíduo seco acima do limite de
potabilidade, com exceção apenas das UP’s de Fernando de Noronha e de Sirinhaém, que
por se situarem na zona da mata ou litoral, apresentam mais baixo índice de salinização;
isso não quer dizer, todavia, que nenhuma água do aqüífero fissural seja potável;

•  além do resíduo seco, também os cloretos ultrapassam o limite de potabilidade em quase
todas as UP’s e o ferro somente se apresenta dentro dos limites de potabilidade nas UP’s de
Terra Nova, Brígida, Pontal e GI4;

•  pode-se reunir as águas do aqüífero fissural por região fisiográfica, como seja: zona da
mata, zona do agreste, zona do sertão (subdividido em setentrional e meridional), além da
Ilha de Fernando de Noronha;

•  a reunião dessas águas por zonas é apresentada no quadro V.2.6/7, onde se pode constatar
que o clima exerce uma grande influência, com as águas da zona da mata e litoral
apresentando os mais baixos índices de salinidade - resíduo seco em torno de 1.000mg/L
(no limite de potabilidade); na zona do agreste por sua vez, ocorrem os mais elevados
índices de salinidade, com média de quase 5.000mg/L; por fim na zona do sertão ocorre
uma pequena diferença entre o sertão setentrional - resíduo seco médio de 2.248mg/L -
para o sertão meridional - resíduo seco médio de 2.675mg/L.
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Figura V.2.6/4 – Resíduo Seco nos Aqüíferos Intersticiais
por Bacia Sedimentar

Figura V.2.6/5 – Resíduo Seco nos Aqüíferos Fissurais por Zona Fisiográfica
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Quadro V.2.6/6 - Valores dos Parâmetros Físico-Químicos das Águas dos Aqüíferos Intersticiais nas Bacias Sedimentares de Pernambuco

Bacias Sedimentares com R.S. C.E. pH Cl SO4 HCO3 CO3 Ca Mg Na K Fe
aqüíferos intersticiais mg/L µS/cm - mg/L
Bacia Pernambuco-Paraiba    228,4 197,0 7,3   31,6   10,5   94,9 36,5 17,0   9,4   21,8 11,5 1,2
Bacia Vulc.Sed. do Cabo    286,0 292,3 7,4 138,6   16,8 103,8 10,8 33,6 12,4   51,4 12,9   -
Mini-bacias do Pajeu    576,3 366,6 7,5 208,5   24,4 130,0 13,3 47,2 35,5   70,2 14,7 0,4
Mini-bacia de Terra Nova 1.143,4 725,7 7,9 333,4 103,0 307,4 32,4 95,6 73,9 131,4   8,6 0,6
Bacia do Jatobá    666,2 534,8 7,5 315,6   25,2 149,6 11,9 72,4 43,6 111,5 17,0 0,3
Bacia do Araripe    685,5 345,3 7,4 136,3 135,5 234,4 13,5 53,5 28,8   65,7 14,1 0,1

Quadro V.2.6/7 - Valores dos Parâmetros Físico-Químicos das Águas do Aqüífero Fissural em Zonas Distintas do Estado de Pernambuco

Zonas diferenciadas do R.S. C.E. pH Cl SO4 HCO3 CO3 Ca Mg Na K Fe
Estado de Pernambuco mg/L µS/cm - mg/L
Zona da Mata 1.042,0    646,0 7,7   434,0   42,1 260,5 23,1   52,9   51,7 249,0   7,7 0,5
Zona Agreste 4.922,3 1.497,2 7,6 2.072,0 233,2 311,5 40,9 297,2 284,9 762,8 24,5 0,9
Zona Sertão Setentrional 2.248,0 1.457,8 7,7 1.029,2 122,1 296,6 47,1 217,0 157,6 328,2 16,7 1,4
Zona Sertão Meridional 2.675,8 1.799,4 7,7 1.727,2 174,8 262,4 31,2 303,3 208,0 551,8 21,9 0,3
Ilha de F.de Noronha 1.000,0 1.641,5 7,9   447,3   67,3 283,5 -   47,2   45,9 189,5 23,7 -
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2.6.3 - Classificações das Águas Subterrâneas para os Diversos Fins

No quadro V.2.6/8 são apresentadas as classificações das águas do aqüífero intersticial
enquanto no quadro V.2.6/9, as do aqüífero fissural.

2.6.3.1 - Classificação Iônica

Verifica-se no quadro V.2.6/8 que as águas do aqüífero intersticial variam entre os tipos
cloretada mista a cloretada mista (tipos dominantes), ocorrendo ainda a cloretada magnesiana e
bicarbonatada mista a calcio-magnesiana. De um modo geral, as águas são predominantemente
cloretadas, ocorrendo bicarbonatadas apenas na GL1 em função dos calcários Gramame e
Maria Farinha, e no Brígida em função também da presenças dos calcários da Formação
Santana na Bacia do Araripe. Essas características podem também ser notadas quando são
agrupadas as águas por bacias sedimentares.

No aqüífero fissural, constata-se no quadro V.2.6/9 que todas as águas são cloretadas, variando
apenas a composição catiônica que pode ser sódica (dominante), mista ou magnesiana. Por
zona fisiográfica, na zona da mata predominam as cloretadas sódicas, no agreste variam desde
cloretadas sódicas a cloretadas mistas a cloretadas magnesianas; na zona sertão setentrional
predominam as cloretadas magnesianas e no sertão meridional as cloretadas mistas. Na ilha de
Fernando de Noronha as águas são cloretadas sódicas a bicarbonatadas sódicas.

2.6.3.2 - Classificação de Potabilidade Relativa

No aqüífero intersticial as águas são predominantemente classificadas, como boas a passáveis,
para os aqüíferos costeiros de Pernambuco-Paraíba e do Cabo; nas mini-bacias interiores de
Pajeu e Terra Nova variam desde boas (com participação superior a 50%) até más (chegam a
atingir 25% na Terra Nova); nas bacias de Jatobá e Araripe são predominantemente boas a
passáveis, ficando as de potabilidade má reduzidas a cerca de 5%.

No aqüífero fissural, apenas na Zona da Mata as águas se apresentam predominantemente nas
classificações de boa a passável; na zona agreste as águas classificadas como boas a passáveis
ficam restritas a percentuais de até 30%, sendo as demais classificadas entre medíocres, más,
de potabilidade momentânea e até mesmo como não potáveis (estas podendo atingir até 46%,
como na GI1); na zona sertão, embora melhorem um pouco, são também distribuídas entre
todos os tipos de classes de potabilidade, porém somente no sertão meridional chegam a
classificação de não potáveis (chega a atingir 28% na GI5). Na Ilha de Fernando de Noronha as
águas são predominantemente do tipo passável (51%) e secundariamente medíocres (32%).
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2.6.3.3 - Classificação para Irrigação

As águas do aqüífero intersticial são, na maior parte bem aceitas para irrigação em quase todos
os tipos de solos e para a maioria das culturas. Com efeito, nos aqüíferos costeiros as águas se
classificam em mais de 90% dos casos, nas classes C1 -S1  até C3 S1; nas bacias interiores do
Pajeú e Terra Nova, embora predominem as águas das classes acima citadas, o seu percentual é
menor, podendo as águas de classes superiores, como C4 - S2, C5 - S2 e até mesmo C5 - S4
ocorrem em percentuais que vão até 40%. Na Bacia do Jatobá essas águas de maior salinidade
chegam a 20% apesar do predomínio das águas de classes C2 - S1  e C2 - S2. Finalmente, na
bacia do Araripe, as águas em 87% são classificadas entre C1 - S1 e C3 - S1.

No aqüífero fissural, como pode ser visto no quadro V.2.6/9, com exceção da zona da mata
onde predominam as águas de classes C1 - S1 a C3 - S1, em todas as demais zonas as águas se
distribuem de maneira predominante nas classes mais altas, com C3 - S2 até C5 - S4. Na ilha de
Fernando de Noronha, as águas são predominantemente dos tipos C3 - S1 (46%), C3 - S2 (21%)
e C4 - S1 (13%).

2.6.3.4 - Consumo Animal

Ainda no quadro V.2.6/8, pode-se constatar que no aqüífero intersticial praticamente todas as
águas se enquadram como boas , visto que o seu percentual é, em geral, superior a 90%; as
restantes, se enquadram como satisfatórias (20% na UP7-Ipanema e 12% na UP0-Terra Nova),
ou pobres (6% na Bacia do Araripe) e apenas 2% como insatisfatória nas UP’s 8 (Moxotó) e 9
(Pajeú).

No aqüífero fissural, conforme mostrado no quadro V.2.6/9, apenas a zona da mata e a Ilha de
Fernando de Noronha apresentam percentuais de 90% de águas boas ; nas demais zonas, o
agreste apresenta uma predominância de águas classificadas como insatisfatória (de 40 a 60%)
e os restantes distribuídos nas demais classes; nas duas zonas do sertão predominam as águas
boas a satisfatórias sendo que no sertão setentrional os percentuais dessas classes chegam a
ultrapassar os 90%, enquanto no sertão meridional os percentuais ficam entre 50 e 60% para
essas classes de melhor qualidade de água para consumo animal.

Em síntese, pode-se dizer que as águas dos aqüíferos intersticiais são, na maior parte, de boa
qualidade, prestando-se para qualquer tipo de uso, inclusivo para o consumo humano, enquanto
as águas do aqüífero fissural apresentam, na maior parte, restrições para consumo humano e
irrigação, sendo, todavia, aceita para consumo animal na sua maior parte.
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Quadro V.2.6/8 – Classificação das Águas do Aqüífero Inrtersticial nas Diversas UP’s do Estado de Pernambuco

UNIDADE DE Classificação Iônica Potabilidade Relativa Uso para Irrigação Uso para Pecuária
PLANEJAMENTO – UP’s Boa Pas. Med. Má Mom N.P. Principais classes da U.S.S.L. (em percentuais) Boa Sat. Pob. Ins.

UP 2 - CAPIBARIBE Clor. sódica a clor. mista 95 5 - C1-S1(89), C2-S1(5) e C3-S1(5) 100
UP 7 - IPANEMA Cloretada magnesiana 73 7 - 20 - C2-S1(38),C1-S1/C3-S1/C4-S1/C4-S2/C5-S4(12,5) 80 20
UP 8 - MOXOTÓ Cloretada mista 71 22 2 4 1 - C2-S1(50), C3-S1(27),C1-S1(8) 97 1 - 2
UP 9 - PAJEU Clor. mista a clor. magn. 74 15 4 4 3 - C1-S1(28),C2-S1(38),C3-S1(21),C3-S2(10) 96 2 - 2
UP 10 - TERRA NOVA Bicarbonata mista 50 13 12 25 - C2-S1(63),C3-S1(13),C4-S2(24) 88 12
UP 11 - BRÍGIDA Bicarb.calco-magnesiana 63 29 12 6 - C1-S1(38),C2-S1(25),C3-S1(25),C4-S1(12) 94 - 6
UP 14 - GL 1 Bicarb.mista a clor.mista 89 11 - C1-S1(42),C2-S1(52),C4-S1(6) 100
UP 15 - GL 2 Cloretada sódica 91 6 3 - C1-S1(43),C2-S1(29),C3-S1(14),C5-S1(14) 100
UP 16 - GL 3 Cloretada mista 100 - C3-S1(100) 100
UP 22 - GI 3 Cloretada mista 53 17 13 13 3 - C2-S1(59),C3-S1(12),C4-S2(12),Cs-S2/C4-S3/C5-S2(6) 84 10 6

-
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Quadro V.2.6/9 - Classificações das Águas do Aqüífero Fissural nas Diversas UP’s do Estado de Pernambuco

UNIDADES DE Classificação Iônica Potabilidade Relativa Uso para Irrigação Uso para Pecuária
PLANEJAMENTO - UP’s Boa Pas. Med. Má Mom N.P. Principais classes da U.S.S.L. (em percentuais) Boa Sat. Pob. Ins.

UP 1 - GOIANA Cloret.sód. a cloret.mista   36 28 20 14   2 C2-S1(21),C3-S1(21),C3-S2(18),C1-S1(11)   90   6 -   4
UP 2 - CAPIBARIBE Cloret.sód. a cloret.mista   18   4 11 27 14 26 C5-S4(32),C5-S3(13),C4-S2(18),C4-S3(8)   41 10 14 34
UP 3 - IPOJUCA Cloretada mista   30   1 13 13 11 32 C5-S2(19),C5-S4(19),C2-S1(15),C4-S2(11),C5-S3(11)   51   5 - 44
UP 4 - SIRINHAEM Cloretada mista 100 C1-S1(50),C2-S1(50) 100
UP 5 - UNA Clor.mista a clor.ca-mag.   13   7   7 16 33 24 C5-S4(29),C5-S3(21),C4-S2(14),C3-S1(10),C2-S1(10)   33   9   5 53
UP 6 - MUNDAÚ Clor.mista a clor.sódica   36 13 15 15 13   8 C2-S1(25),C1-S1(14),C4-S2(14),C5-S4(18)   68   6 13 13
UP 7 - IPANEMA Clor.magn. a clor.mista   10   3 11 25 14 37 C5-S4(26),C5-S3(16),C4-S2(15),C5-S2(8)   31 15   5 49
UP 8 - MOXOTÓ Clor.mista a clor.magnes.   71 22   2   4   1 C3-S1(32),C3-S2(8),C4-S1(10),C4-S2(17)   65 11   6 18
UP 9 - PAJEU Clor.mista a clor.magnes.   11 35 27 17   5   5 C3-S1(41),C2-S1(13),C4-S2(13),C4-S1(9)   80   8   5   7
UP 10 - TERRA NOVA Clor.mista a clor.magnes.   13 32 31 18   3   2 C3-S1(34),C3-S2(10),C4-S2(19),C5-S3(10)   83   6   7   4
UP 11 - BRÍGIDA Clor.magnes. a clor.mista   13 31 24 22   5   5 C3-S1(47),C4-S1(16),C4-S2(7),C2-S1(7)   76 11   6   7
UP 12 - GARÇAS Cloretada magnesiana   16 11 14 24 23 12 C4-S2(18),C5-S2(18),C5-S3(29),C5-S4(18)   41   5 18 36
UP 13 - PONTAL Clor.magnes. a clor.mista     6 20 29 24 12   9 C3-S1(25),C4-S2(13),C5-S2(23),C5-S3(11)   59   8   6 27
UP 20 - GI 1 Clor.magnes. a clor.mista   27   9   9   9   9 37 C5-S3(33),C5-S2(33),C2-S1(17),C1-S1(17)   45   9   - 46
UP 21 - GI 2 Cloretada magnesiana    -   -   -   - 33 67 C5-S4(75),C4-S1(25)    - 33   - 67
UP 23 - GI 4 Cloretada mista    - 20 27 20 20 13 C3-S1(38),C4-S2(25),C5-S3(19),C5-S4(13)   53   7 13 27
UP 24 - GI 5 Cloretada mista   29 14 14 14   - 29 C3-S1(33),C3-S2(17),C4-S2(17),C5-S3(17),C5-S4(17)   57 14   - 29
UP 25 - GI 6 Clor.magnes. a clor.mista     4 22 30 22 13   9 C3-S1(33),C4-S1(20),C4-S3(20),C5-S3(13)   65 13   - 22
UP 26 - GI 7 Cloretada mista   15 15 31 23   8   8 C3-S1(20),C4-S2(43),C5-S3(14),C5-S4(14)   62 15   8 15
UP 29 - F.DE NORONHA Clor.sód. a Bicarb.sódica    - 51 32 11   6 C3-S1(46),C3-S2(21),C4-S1(13)   90   -   5   5



PERH-PE
VOLUME 3

2.7 - O Uso das Águas Subterrâneas

A disponibilidade efetiva avaliada em 148,42 milhões de metros cúbicos anuais, distribuídas
nos diversos aqüíferos e nas 29 unidades de planejamento do Estado de Pernambuco, é
utilizada atualmente da maneira como apresentado no quadro V.2.7/1, tomando como base de
cálculo os valores percentuais dos poços, conforme constante no cadastro de poços da
SECTMA. Foi ainda efetuada uma pesquisa de campo nas bacias hidrográficas dos rios
Ipojuca, Moxotó e Pajeú, as quais constituíram uma amostragem com boa representatividade,
pois incluíram mais de 2.000 poços.

Foram analisados os usos para abastecimento humano, tanto na área urbana como na área rural,
o consumo animal, a irrigação e o uso industrial.

Os valores totais apresentados no quadro V.2.15 falseiam um pouco a realidade da distribuição
do uso da água, tendo em vista que 36,2% do total da disponibilidade efetiva corresponde ao
consumo humano urbano; esse elevado percentual se deve ao consumo de 46,5 x 106m3ano na
UP2-Bacia do Capibaribe e que representa 92,5% de toda a disponibilidade dessa UP.

Na realidade, analisando o referido quadro em todas as UP’s, constata-se que, de um modo
geral, os maiores usuários são, em primeiro lugar o abastecimento humano rural, com
percentuais variando entre 45% e 65%, seguido do consumo animal, com percentuais variáveis
entre 20% e 45%; segue-se o consumo humano urbano, com taxas muito variáveis, desde 0 até
95% e os consumos industrial, concentrado em algumas UP’s onde chega a atingir até 20% e o
consumo para irrigação, o menor deles com taxa máxima de 4%.

Quanto à baixa taxa de uso para irrigação, de apenas 1,86%, é bastante compreensível, haja
visto que as áreas onde ocorre maior disponibilidade, que é a Região Metropolitana do Recife,
responsável por 80,8% de toda a disponibilidade efetiva, a irrigação é incipiente.

As indústrias consomem 4,64%, sendo que 90,8% do consumo industrial, como seria esperado,
concentra-se na Região Metropolitana do Recife, principalmente na área norte, entre Recife e
Goiana, com uma participação de 58% de toda a água consumida para fins industriais.

Analisando o uso da água nas unidades de planejamento, constata-se que o maior percentual de
uso para consumo humano urbano verifica-se na UP2 - Capibaribe, onde 46,58 milhões de
metros cúbicos dos mananciais hídricos subterrâneos são consumidos anualmente, o que
corresponde a 86,6% de toda a água utilizada para abastecimento humano nas cidades.

Para consumo humano rural a UP14 (GL1) participa com a maior parcela, no valor de 31,24
milhões de metros cúbicos anuais, o que representa 60,8% de toda a água consumida no
abastecimento humano rural.

Pertence também a essa unidade de planejamento, o maior consumo animal, com 18,54 x
106m3/ano, o que representa 55,2% de todo o consumo animal a partir de água subterrânea,
assim como as maiores demandas para irrigação e uso industrial, com 1,17 x 106 m3/ano e 4,02
x 106m3/ano, respectivamente.
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Quadro V.2.7/1 - Usos da Água Subterrânea no Estado de Pernambuco

UNIDADE DE DISPONIBILIDADE USOS DA ÁGUA SUBTERRÂNEA (m3/ano)
PLANEJAMENTO EFETIVA ABASTECIMENTO HUMANO CONSUMO USO USO EM

UP’s (m3/ano)
De

URBANO
AUR

RURAL
ARU

ANIMAL
AAN

IRRIGAÇÃO
AIR

INDUSTRIAL
AIN

% x 106 % x 106 % x 106 % x 106 % x 106

UP1-GOIANA   1,64 x 106 13,7 0,22 46,8   0,77 29,0   0,47 2,4 0,04   8,0 0,13
UP2-CAPIBARIBE 50,36 x 106 92,5 46,58   1,8   0,91   3,2   1,61 0 0   2,5 1,26
UP3-IPOJUCA   0,79 x 106   6,0 0,05 45,7   0,36 33,6   0,27 2,6 0,02 12,1 0,09
UP4-SIRINHAEM   0,37 x 106 13,3 0,05 40,0   0,15 33,3   0,12 0 0 13,3 0,05
UP5-UNA   0,67 x 106   3,3 0,02 55,0   0,37 40,0   0,27 1,6 0,01 0 0
UP6-MUNDAÚ   0,65 x 106   1,4 0,01 53,9   0,35 35,5   0,23 2,1 0,01   9,2 0,06
UP7-IPANEMA   1,34 x 106   1,8 0,02 53,7   0,72 41,1   0,55 2,9 0,04   0,3 0,004
UP8-MOXOTÓ   5,80 x 106   7,8 0,45 49,6   2,88 37,5   2,18 3,6 0,21   1,5 0,08
UP9-PAJEÚ   7,33 x 106   3,9 0,29 52,4   3,84 39,6   2,90 3,4 0,25   0,6 0,04
UP10-TERRA NOVA   1,15x 106   2,5 0,03 53,1   0,61 40,3   0,46 2,9 0,04   1,2 0,01
UP11-BRÍGIDA   3,18 x 106   5,5 0,17 51,3   1,63 37,7   1,20 4,2 0,13   1,2 0,04
UP12-GARÇAS   0,66 x 106   0,7 0,01 51,7   0,34 44.1   0,29 3,4 0,02 0 0
UP13-PONTAL   1,26 x 106   0,5 0,01 54,4   0,68 41,8   0,53 2,9 0,04   0,2 0,002
UP14-GL1 64,82 x 106 15,2 9,85 48,2 31,24 28,6 18,54 1,8 1,17   6,2 4,02
UP15-GL2   4,76 x 106   5,7 0,27 47,2   2,25 24,5   1,17 1,9 0,09 20,7 0,98
UP16-GL3   0,61 x 106 22,2 0,13 44,4   0,27 22,2   0,14 0 0 11,1 0,07
UP17-GL4   0,01 x 106 0 0 66,6 0,007 33,7 0,003 0 0 0 0
UP18-GL5   0,26 x 106 16,7 0,04 50,0 0,13 33,3 0,09 0 0 0 0
UP19-GL6   0,18 x 106 20,0 0,04 60,0 0,10 20,0 0,04 0 0 0 0
UP20-GI1   0,12 x 106   3,0 0,005 54,5 0,06 39,4 0,05 3,0 0,005 0 0
UP21-GI2   0,01 x 106 0 0 60,0 0,006 40,0 0,004 0 0 0 0
UP22-GI3   1,37 x 106 0 0 54,5 0,75 45,5 0,62 0 0 0 0
UP23-GI4   0,09 x 106   4,0 0,0036 52,0 0,046 40,0 0,036 4,0 0,0036 0 0
UP24-GI5   0,03 x 106 0 0 62,5 0,02 37,5 0,01 0 0 0 0
UP25-GI6   0,31 x 106   3,2 0,01 56,5 0,17 40,3 0,12 3,2 0,01 0 0
UP26-GI7   0,22 x 106   3,8 0,008 50,0 0,11 44,2 0,10 1,9 0,004 0 0
UP27-GI8   0,36 x 106   2,1 0,008 53,2 0,19 41,5 0,15 3,2 0,01 0 0
UP28-GI9     - - - - - - - - - - -
UP29-F.NORONHA   0,07 x 106 47,6 0,03 14,3 0,01 28,6 0,02 0 0   9,5 0,01
Totais/Médias 148,42 x 106 36,23 53,77 34,63 51,39 22,64 33,60 1,86 2,76   4,64 6,89
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2.8 - As Águas Minerais no Estado de Pernambuco

O presente capítulo foi baseado no trabalho do Departamento Nacional da Produção Mineral -
DNPM - 4o Distrito de Pernambuco, intitulado “Panorama da Indústria Extrativa Mineral de
Pernambuco - 1977: Água Mineral”.

As águas minerais embora sejam, na origem, águas subterrâneas, não se regem pela legislação
das águas subterrâneas, mesmo nas unidades da federação que possuem diploma legal sobre os
mananciais hídricos subterrâneos; essas águas são regidas em todo o território nacional pelo
Código de Águas Minerais - Decreto Lei 7.841 de 08/08/1945, sob a responsabilidade do
DNPM do Ministério das Minas e Energia.

A legislação brasileira define como águas minerais aquelas que, provenientes de fontes
naturais ou de fontes artificialmente captadas, possuam composição química ou propriedades
físicas ou físico-químicas distinta das águas comuns, com características que lhe confiram uma
ação medicamentosa. E como águas potáveis de mesa as de composição normal que,
provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas, preencham tão somente as
condições de potabilidade da região.

O Código de Águas Minerais também classifica as águas minerais tomando por base diversos
fatores: a sua composição química, a presença de gases, e a temperatura. A maioria das águas
de Pernambuco são classificadas como hipotermais, cuja característica mais marcante é ter a
temperatura compreendida entre 25oC e 33oC.

O Estado de Pernambuco possui dois pólos de produção de água mineral e/ou água potável de
mesa, que são: a Região Metropolitana do Recife e a Região de Garanhuns; além desses pólos,
outras áreas individualmente, participam com parcelas menos significativas do mercado das
águas minerais. A RMR, por sua vez, possui dois sub-pólos de produção, a área de Aldeia,
englobando parcialmente os municípios de Camaragibe e Paudalho, e a área norte da RMR, a
partir do Recife e incluindo os municípios de Olinda, Paulista e Igarassu. O pólo de Garanhuns
constitui o mais antigo produtor de águas minerais do Estado de Pernambuco, e atualmente
participa com 20% do número de empresas produtoras no Estado. As áreas menos
representativas além dos dois pólos de produção, são Caruaru, Custódia , Gravatá, Paranatama,
São Benedito do Sul e Jaboatão dos Guararapes.

No quadro V.2.8/1, são apresentados os 22 produtores de água mineral de Pernambuco
regularizados no DNPM até setembro/1997, com nome da empresa, município de localização,
marca de fantasia, classificação da água, tipo de captação e ano do título de lavra.

Verifica-se que 14 águas são do tipo hipotermal na fonte , 4 são fluoretadas, e 3 são
radioativas, o que demonstra a grande predominância do tipo hipotermal sobre os demais.

Quanto a captação, 13 delas captam a água somente através de poços, 5 empresas captam
exclusivamente em fontes e outras 3 exploram simultâneamente poço e fonte.
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Quadro V.2.8/1 - Produtores de Água Mineral no Estado de Pernambuco, 1997
Município Empresa Marca de Fantasia Classificação Captação Ano

Tit.Lavra
Camaragibe Incobal Ind.Com.de Bebidas e Alimentos Ltda. Santa Joana Fluoretada hipotermal na fonte Poço 1994
Caruaru Mineração Palestina Ltda. Vitale Radioativa na fonte Poço
Custódia Empresa de Mineração Sabá Sabá Fonte 1978
Garanhuns Água Mineral São Luiz São Luiz Hipotermal na fonte Poço 1981
Garanhuns Água Mineral Serra Branca Serra Branca Hipotermal na fonte Poço 1963
Garanhuns Garanhuns Refrigerantes Garanhuns Hipotermal na fonte Poço 1992
Garanhuns Zélia Giselda de Miranda Marcos (F.Individual) Serrana Hipotermal na fonte Poço 1988
Gravatá Empresa Águas Minerais Real Ltda. Real Fracamente radioativa Fonte 1985
Jaboatão Água Mineral Alpina Ltda. Alpina Fluoretada,hipot. e frac.radioativa 1996
Jaboatão Mineração Branca de Neve Branca de Neve Hipotermal radioativa na fonte Fonte 1994
Olinda Raimundo da Fonte Indústria S.A. Santa Mônica Hipotermal na fonte Poço 1980
Paranatama Indústria de Mineração Paranatama Ltda. Cristal Plus Hipotermal fluoretada na fonte Poço 1996
Paudalho Indaiá Brasil Águas Minerais S.A. Indaiá Hipotermal na fonte Poço/Fonte 1980
Paulista Leda G.Fonseca M.E. (Firma Individual) Prata do Vale Hipotermal na fonte Poço 1995
Paulista Mineradora Serrambi Ltda. Serrambi Hipotermal na fonte Poço 1994
Paulista Pérola Águas Minerais Ltda. Ranchito Hipotermal na fonte Poço 1994
Paulista Água Mineral Gelisa Ltda. Gelisa Fluoretada hipotermal na fonte Fonte 1997
Recife Águas Minerais Santa Clara S.A. Santa Clara Hipotermal na fonte Fonte/Poço 1970
Recife Mineração Alto Caxangá Ltda. Caxangá Hipotermal na fonte Poço 1995
Recife Noana Mineração Indústria e Comércio S.A Noana Hipotermal na fonte Poço/Fonte 1980
Recife Crystal Mineral Indústria e Comércio Ltda.. Crystal Tropical Fluoretada hipotermal na fonte Poço 1997
S.Benedito Sul Agro Mineração Moura Ltda. São Benedito Radioativa na fonte Fonte 1967

Fonte: DNPM/MME-4o DS/PE
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As formações aqüíferas mais produtoras de águas minerais são: o aqüífero Beberibe na região
do Recife, Olinda, Paulista e Igarassu; o embasamento cristalino decomposto e a Formação
Barreiras em Recife (sul), e Aldeia, os quartzitos de Garanhuns e o próprio embasamento
cristalino nas demais regiões.

A produção de águas minerais em Pernambuco quadriplicou no período 1991-96,
possibilitando o Estado alcançar e manter a posição de terceiro maior produtor nacional, sendo
ultrapassado apenas por São Paulo e Minas Gerais. No quadro V.2.8/2 são apresentados os
números de produção de água mineral no referido período.

Quadro V.2.8/2 - Produção de Água Mineral em Pernambuco e no Brasil - 1991/96

Ano Pernambuco (A) Brasil (B) A/B (%)
Quantidade

(lts)
Valor

(US$1,00)
Quantidade

(lts)
Valor

(US$1,00)
Quant

.
Valor

1996 174.316.027* 14.681.745* n.d. n.d. - -
1995   97.403.462 13.077.526 1.673.704.498 294.605.505 5,8 4,4
1994   81.371.340 14.155.096 1.288.323.371 245.135.103 6,3 5,7
1993   81.756.499   9.584.813 1.157.774.131 169.827.149 7,0 5,6
1992   68.502.232   7.690.395 1.086.041.977 133.951.637 6,3 5,7
1991   40.458.275   6.368.000 1.007.894.000 122.247.000 4,0 5,2

Fonte: Anuário Mineral Brasileiro 1992 a 1996 in DNPM/MME,1997
[* dado preliminar, passível de modificação; n.d. - informação não disponível ]
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3 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO

3.1 - UP1 – Goiana

3.1.1 - Caracterização Hidrogeológica

Quase toda a unidade de planejamento é representada por rochas do embasamento cristalino, ou
seja, pelo aqüífero fissural, de fraca potencialidade. Apenas 8% da unidade é constituída por
depósitos de origem sedimentar, representado pelos sedimentos areno-argilosos da Formação
Barreiras, os quais recobrem uma área de 240km2, em parte sobre os arenitos e calcários da
bacia sedimentar Pernambuco-Paraíba (cerca de 80km2) e, na maior parte, sobre o próprio
embasamento cristalino.

O aqüífero Beberibe se constitui no principal manancial hídrico subterrâneo e, embora seja
pouco explotado e não se disponha de muitos dados na UP em questão, suas características
hidrodinâmicas devem ser aproximadamente as mesmas encontradas na Região Metropolitana
do Recife, quais sejam:

•  coeficiente de transmissividade:   T = 2,2 x 10-3m2/s
•  coeficiente de condutividade hidráulica:   K = 1,5 x 10-5m/s
•  coeficiente de armazenamento:   S= 2,0 x 10-4

Quanto ao aqüífero Barreiras, que recobre a maior área sedimentar, não se dispõe de qualquer
valor para avaliação dos parâmetros hidrodinâmicos, podendo-se admitir apenas que sua
porosidade eficaz média seja da ordem de 5%, enquanto a sua espessura média fica em torno de
20m.

Ocorre ainda uma cobertura de sedimentos recentes com uma área de 120km2, representados
principalmente pelos aluviões do rio Goiana, que no seu baixo curso se espalham muito no vale
aberto e semi-plano.

3.1.2 - Avaliação das Reservas

3.1.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

Como aqüíferos intersticiais devem ser considerados o aqüífero Beberibe e o aqüífero
Barreiras, assim, vem:
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- Aqüífero Beberibe

Apesar de o aqüífero Beberibe se apresentar apenas na condição de confinado, será utilizada a
equação (1) do capítulo 2.4, uma vez que se desconhece as cargas potenciometricas. O erro que
se comete fica a favor da segurança, mesmo porque, o valor do coeficiente de armazenamento
sendo muito baixo, a primeira parcela da equação (2) pode ser desprezada. Sejam os valores de
b e µµµµ da equação (1) iguais a 150m e 10% respectivamente; a reserva permanente RpIa será de:

Rp1a = 80 x 106 x 150 x 0,1 = 1,2 x 109m3

Caso fosse considerada uma carga potenciométrica de 100m, com um coeficiente de
armazenamento de 2 x 10-4 , a reserva permanente iria crescer apenas de 1,6 x 106m3 o que
resultaria insignificante em relação à cifra de 109.

Aqüífero Barreiras

Sejam b e µµµµ respectivamente iguais a 20m e 5%, numa área de 240,84km2; substituindo esses
valores em (1) e operando, vem:

Rp1b = 240,84 x 106 x 20 x 0,05 = 240,84 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Como a área é conhecida, no valor de 120,18km2, utiliza-se a equação (4), resultando em:

Rp2 = 120,18 x 106 x 0,05 = 6,0 x 106m3

3.1.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

Igualmente aqui deverão ser considerados os aqüíferos Beberibe e Barreiras. Assim, vem:
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- Aqüífero Beberibe

Considerando uma taxa de infiltração de 9%, a mesma encontrada na RMR norte no estudo de
Costa et al, 1998, e uma precipitação pluviométrica média anual de 1.126mm, sobre a área de
80km2, obtêm-se pela equação (9):

Rr1a = 80 x 106 x 1,126 x 0,09 = 8,11 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

Desde que os sedimentos do Barreiras são predominantemente argilosos, pode-se admitir uma
taxa de infiltração da ordem de 3%; assim, para a área de 240,84km2 e uma precipitação de
1.126mm/ano, a reserva reguladora será dada, através da equação (9) como se segue:

Rr1b = 240,84 x 106 x 1,126 x 0,03 = 8,13 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando-se a equação (11), com a área de 120,18km2, obtêm-se:

Rr2 = 120,18 x 106 x 0,06 = 7,21 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13), para uma área de 2.637,46km2 e uma precipitação pluviométrica
média de 1.126mm/ano, vem:

Rr3 = 1,126 x 0,0015 x 2.637,46 x 106 = 4,45 x 106m3/ano

3.1.3 - Avaliação das Potencialidades

3.1.3.1 - Aqüíferos Intersticiais

- Aqüífero Beberibe

Utilizando a equação (14) e operando, vem:
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Po1a = (1,2 x 109 x 0,002) + 8,13 = 8,61 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

Empregando a mesma equação (14) e operando, vem:

Po1b = (240,84 x 106 x 0,002) + 8,13 = 8,61 x 106m3/ano

3.1.3.2 - Aqüífero Aluvial

A partir da equação (15) para uma área de 120,18km2, obtêm-se:

Po2 = 120,18 x 106 x 0,09 = 10,82 x 106m3/ano

3.1.3.3 - Aqüífero Fissural

Utilizando-se a equação (17) e operando, vem:

Po3 = 4,45 x 106 x 1,15 = 5,12 x 106m3/ano

3.1.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.1.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticiais de bacia sedimentar e aqüífero fissural, a disponibilidade virtual
será admitida como igual à potencialidade, desde que não foram detectados efeitos indesejáveis
de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, será utilizada a equação (19), no que resulta:

Dv2 = 10,82 x 106 x 0,2 = 2,16 x 106m3/ano



PERH-PE
VOLUME 3

3.1.4.2 - Disponibilidade Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Foram cadastrados 13 poços na bacia sedimentar, com uma média de vazão de 23,35m3/h;
empregando a equação (21), tem-se:

Di1 = 13 x 23,35 x 8760 = 2,66 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não há registro de poços no aqüífero aluvial

c) Aqüífero Fissural

Com 165 poços cadastrados, e uma vazão média de 3,17m3/h, a disponibilidade instalada, pela
mesma equação (21), dará:

Di3 = 165 x 3,17 x 8760 = 4,58 x 106m3/ano

3.1.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (22) para o mesmo número de poços do aqüífero intersticial, com
respectiva vazão média, vem:

De1 = 13 x 23,35 x 2.920 = 0,88 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não calculado por falta de dados.
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c) Aqüífero Fissural

Emprega-se a equação (24) utilizando o mesmo número de poços do aqüífero fissural e as
respectivas vazões médias, vem:

De3 = 165 x 3,17 x 1.460 = 0,76 x 106m3/ano

O quadro V.3.1/1 apresenta uma síntese dos valores dimensionais dos aqüíferos da área.

Quadro V.3.1/1- Resumo das Avaliações na UP 1 - Goiana

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIA

L
ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 240,84 120,18 2.637,46 2.878,30

RESERVAS PERMANENTES (m3) 1,44 x 109 6,00 x 106 - 1,44 x 109

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 16,26 x 106 7,21 x 106 4,45 x 106 27,92 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 19,12 x 106 10,82 x 106 5,12 x 106 36,06 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 19,12 x 106 2,16 x 106 5,12 x 106 26,40 x 106

LIDADES INSTALADA 2,66 x 106 - 4,58 x 106 7,24 x 106

(m3/ano) EFETIVA 0,88 x 106 - 0,76 x 106 1,64 x 106

3.1.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

O cadastro do SIRH/SECTMA embora possua um número um pouco menor de dados com
relação ao cadastro da SEPLAN, do qual foram tirados os dados para avaliação da
disponibilidade efetiva (instalada e atual), é todavia mais completo, por possuir os parâmetros
referentes à profundidade do poço, nível estático, nível dinâmico, vazão e vazão específica,
razão pela qual será utilizado nessa análise estatística dos poços da área.

a) Aqüífero Intersticial

Apenas 9 poços são cadastrados no aqüífero Beberibe nessa área, apresentando os seus
parâmetros as médias, desvios padrão e valores máximo e mínimo que são apresentadas no
quadro V.3.1/2.
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Quadro V.3.1/2 - Análise Estatística dos Parâmetros dos Poços do Aqüífero Beberibe
na UP 1 - Goiana

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 130,60 16,00   30,70 20,50   3,35
 Desvio Padrão   76.00 13,70   33,90   6,60   0,53
 Coef.Variação   58,46 85,62 110,42 32,20 15,82
 Valor máximo 226,00 31,80   60,00 28,00   3,73
 Valor mínimo   35,00   1,20     7,10 15,80   2,98
 No de valores 9 3 4 3 3

A vazão média ficou bem próxima do valor utilizado para o cálculo das disponibilidades, o que
mostra que a amostragem agora utilizada pode ser aceitável. Os baixos valores de coeficiente
de variação revelam a pequena dispersão nos dados dos parâmetros considerados; apenas o
nível dinâmico apresentou um coeficiente de variação superior a 100%.

A profundidade média desses poços permite constatar que, embora não se disponha dos seus
perfís litológicos, o aqüífero em explotação deve ser o Beberibe; por outro lado a vazão obtida,
com um máximo de 28m3/h pode revelar poços mal construídos, parcialmente penetrantes ou
com vazão sub-dimensionada no teste.

b) Aqüífero Fissural

Utilizando igualmente os dados de 146 poços do cadastro do SIRH/SECTMA, é mostrada no
quadroV.3.1/3, uma análise estatística dos seus parâmetros nesse aqüífero.

Quadro V.3.1/3 - Análise Estatística dos Parâmetros dos Poços do Aqüífero Fissural
na UP 1 - Goiana

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica (m3/h.m)

 Média   46,70     8,10 25,60     3,70     0,41
 Desvio Padrão   16,50     9,80 14,00     5,20     0,78
 Coef.Variação   35,33 120,98 56,00 140,54 190,24
 Valor máximo 102,00   50,00 72,00   40,00     4,00
 Valor mínimo   12,00     0,10   0,80     0,10     0,006
 No de valores 145 97 97 131 85

A análise estatística mostra quanto é heterogêneo o comportamento do aqüífero fissural, com
coeficientes de variação superiores a 100% para o nível estático, vazão e vazão específica; a
profundidade média dos poços está compatível com aquela encontrada nos poços desse tipo de
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aqüífero na região nordeste do Brasil, em que varia entre 40 e 50m; quanto a vazão, está um
pouco mais elevada do que a média regional, que se situa entre 2,0 e 2,5m3/h.

3.1.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

A disponibilidade efetiva atual revela que no aqüífero intersticial estão sendo explotados 0,88 x
106m3/ano, que correspondem a apenas 4,6% da disponibilidade virtual do aqüífero. A relação
de área/poço para esse aqüífero é de 18,5km2 para cada poço

Quanto ao aqüífero fissural, com uma explotação atual de 0,76 x 106m3/ano, corresponde a
14,84% da disponibilidade virtual. A relação área/poço nesse tipo de aqüífero é de 16km2 por
poço.

Constata-se, desse modo, que a situação atual de explotação dos diversos aqüíferos dessa UP
possui ainda uma grande folga, permitindo uma explotação bem mais intensiva dos mananciais
hídricos subterrâneos.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano - 220.000 m3/ano
Abastecimento rural 770.000 m3/ano
Consumo animal 470.000 m3/ano
Irrigação   40.000 m3/ano
Consumo industrial 140.000 m3/ano

Total          1.640.000 m3/ano

3.1.7  - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.1.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

Os poços de que se dispõe de análise físico-química são todos localizados no aqüífero fissural,
com um total de 51 análises. Considerando que as águas do aqüífero intersticial, na restrita área
representada pela bacia sedimentar nessa UP possui as mesmas características químicas em
toda a bacia costeira Pernambuco-Paraíba, os seus elementos poderão ser analisados na
descrição da UP 14, que corresponde à área entre o norte do Recife e o limite com Goiana.

Quanto às características físico-químicas das águas do aqüífero fissural nessa UP, podem ser
vistas no quadro V.3.1/4 que se segue, no qual se destacam as seguintes observações:
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•  resíduo seco médio apresenta um valor bem inferior às médias regionais desse aqüífero na
região nordeste do Brasil; isso se deve ao fato de ser a UP localizada quase inteiramente na
região fisiográfica da Mata com precipitação pluviométrica média anual da ordem de
1.100mm, ao contrário da região semi-árida cuja precipitação pluviométrica média é da
ordem de 600mm/ano;

•  pH das águas é predominantemente básico
•  a dureza das águas, em termos médios, pode ser considerada como pouco dura (entre 50 e

100mg/L), havendo todavia algumas amostras com dureza mole (inferior a 50mg/L) e outras
até muito duras (acima de 200mg/L);

•  entre os anions, predominam os cloretos, enquanto entre os cations domina o sódio;
•  os teores de ferro são, em geral, elevados, considerando a média de 0,5mg/L e o valor

máximo que chegou a 3,0mg/L, acima do limite de 0,3mg/L para as águas potáveis.

Quadro V.3.1/4 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 1 - Goiana

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO3
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 1127,4  684,9 7,76    88,7   467,0   44,7 277,1 24,1   56,2   55,3   268,1    8,3   0,5
Desvio Padrão 1187,6  674,3 0,57  178,8   623,0   43,2 187,8 14,9   57,2   69,5   271,3    8,9   0,8
Coef.Variação   105,3    98,5 7,80  202,3   133,4   97,7   67,5 61,8 101,8 125,5   101,1 107,2 160,0
Valor Máximo 6083,0 7692,3 8,60  940,0 2850,0 224,0 727,1 48,0 260,0 328,1 1205,0   51,0    3,0
Valor Mínimo   120,0  169,4 6,20     3,0     10,0     0,5   14,6   7,2   13,0     3,9     15,9     0,8    0,8
No de Valores 51 42 46 48 48 48 46 18 48 48 48 48 48

3.1.7.2 - Classificação Iônica da Água

Observando o Diagrama Triangular de Piper, na figura V.3.1/1, constata-se que as águas desse
aqüífero são predominantemente cloretadas sódicas a cloretadas mistas.



PERH-PE
VOLUME 3

Figura V.3.1/1 - Diagrama de Piper para as Águas da UP 1- Goiana

3.1.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

Os padrões de “potabilidade absoluta” segundo a OMS ou o MS/Brasil, estabelecem um limite
para o  total de sólidos dissolvidos -STD - ou resíduo seco, de 1.000mg/L. De acordo com esse
critério, 64% das águas analisadas podem ser consideradas como potáveis.

Utilizando a classificação de Schöeller, de “potabilidade relativa” tem-se o resultado
apresentado no quadro V.3.1/5 em que 98% das águas poderiam ser consideradas como de
potabilidade permanente, com 36% como “boa”, 28% como “passável”, 20% como
“medíocre”, e 14% como “má”. Os 2% restantes seriam considerados como de “potabilidade
momentânea”.

Quadro V.3.1/5 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 1 – Goiana

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.000 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

18 14 10 7 1 0

Percentual do
total de
poços

36,00 28,00 20,00 14,00 2,00 0



PERH-PE
VOLUME 3

De acordo com o teor de resíduo seco, as águas do aqüífero fissural na UP 1 são
predominantemente doces, conforme pode ser visto no quadro V.3.1/6.

Quadro V.3.1/6 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 42 84
Salobra 2.000 - 5.000 7 14
Salgada   5.000 - 40.000 1 2
Salmoura > 40.000 0 0

b) Para Irrigação

A classificação adotada para uso da água em irrigação é a do U.S.S.L, em que são analisados os
riscos de salinidade dado pela condutividade elétrica e de sódio, dado pelo SAR (Razão de
Adsorção de Sódio).

O gráfico apresentado na figura V.3.1/2, mostra a distribuição dos pontos segundo as classes de
irrigação, variáveis entre C1-S1 até C5-S4.

Figura V.3.1/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 1 - Goiana
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A classificação das águas para irrigação ficou assim distribuída:

Classe Freqüência %

C1 - S1        4 11
C2 - S1        8 21
C3 - S1        8 21
C3 - S2        7 18
C4 - S2        4 11
C3 - S3        1   3
C4 - S3        2   5
C5 - S3        2   5

Verifica-se que apenas 32% das águas podem ser utilizadas para irrigação sem qualquer
restrição de solo ou de tipo de cultura. As demais, são apropriadas apenas para determinados
tipos de cultura e/ou texturas específicas de solo.

c) Para Consumo Animal

Os limites de salinidade considerados como suportáveis para consumo animal dependem do
tipo de animal, como pode ser visto na tabela abaixo, de Mackee & Wolf, 1966.

R.S. (mg/L) Animal

2.860 Aves
4.220 Porcos
6.435 Cavalos
7.180 Gado (de leite)
10.000 Gado (de corte)
12.900 Carneiro

Para consumo animal, de um modo geral, será adotada a classificação de Logan (1965),
conforme apresentado no quadro V.3.1/7. Verifica-se que 90% das águas são consideradas boas
para consumo animal, e uma reduzida percentagem de 3,9% é considerada insatisfatória, do
que se conclui que as águas do aqüífero fissural na região podem ser bem aceitas para consumo
animal.

Quadro V.3.1/7 - Classes de Água para Consumo Animal

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 46 90,19
Satisfatória 2.500 - 3.500 3   5,88
Pobre 3.500 - 4.500 0   0
Insatisfatória ≥ 4.500 2   3,92
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3.2 - UP2 – Capibaribe

3.2.1 - Caracterização Hidrogeológica

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe possui 95,6% da sua área representada por rochas do
embasamento cristalino com reduzida capacidade de acumulação de águas subterrâneas, além
de possuir elevados teores de sais na região agreste.

No baixo curso da bacia hidrográfica, ocorre uma planície de inundação na desembocadura e
depósitos em morros isolados ou interligados. Na planície, um capeamento de sedimentos
recentes recobre depósitos mais antigos e espessos, das bacias Pernambuco-Paraíba e Vulcano-
Sedimentar do Cabo, enquanto nos morros e platôs domina a Formação Barreiras com
predominância de sedimentos síltico-argilosos sobre os arenosos.

Os principais aqüíferos são aqueles da planície, compreendendo o aqüífero Beberibe que se
desenvolve a partir do lineamento Pernambuco para o norte, o aqüífero Cabo que se inicia no
mesmo lineamento e se desenvolve para sul e o aqüífero Boa Viagem (Costa et al 1994) que
ora recobre tanto o aqüífero Beberibe como o Cabo e ora ocorre diretamente sobre o
embasamento cristalino.

Quando o aqüífero Boa Viagem se encontra sobre os aqüíferos mais antigos, constitui um
sistema hídrico comum, denominado de sistema aqüífero Beberibe-Boa Viagem e sistema
aqüífero Cabo-Boa Viagem, de acordo com a situação em que se encontre.

Na periferia da planície dominam os morros representados pelo aqüífero Barreiras de baixa
potencialidade hídrica devido a predominância de sedimentos pelíticos.

As espessuras média, mínima e máxima para cada um desses aqüíferos, são as seguintes:

__________Espessuras____________
  Média            Mínima           Máxima

Aq. Barreiras     20 m    10 m     50 m
Aq. Boa Viagem     40 m    30 m     80 m
Aq. Beberibe   100 m    60 m   150 m
Aq. Cabo     90 m    60 m   120 m

Na planície sedimentar do Recife, os sistemas aqüíferos Beberibe/Boa Viagem e Cabo/Boa
Viagem representam um suporte complemento ao abastecimento hídrico da capital
pernambucana, pois cerca de 2.000 poços vêm explotando o manancial, o que representa
aproximadamente 20% do consumo humano da cidade.

As características de cada aqüífero, inclusive os seus parâmetros hidrodinâmicos médios são
apresentados no quadro V.3.2/1, a seguir.



PERH-PE
VOLUME 3

Quadro V.3.2/1 - Características dos Aqüíferos Intersticiais na UP2 - Capibaribe

CARACTERÍSTICAS AQÚIFEROS

DO AQÜÍFERO BEBERIBE CABO BOA VIAGEM BARREIRAS

Granulometria dos sedimentos Predominância de arenitos Predomina arenito argiloso Alternância de areia e argila Predomina silte e argila
Cimentação dos sedimentos Carbonática Argila Argilosa ou ausente Argila
Diagênese Média Fraca a média Incipiente a nula Fraca
Material orgânico Inexistente ou com restos

fosfatados
Inexistente Conchas recentes, restos de

madeira de paleo-mangues
Inexistente

Angulosidade/Arredondamento
dos grãos

Semi-arredondada Arredondado a semi-
arredondado

Sub-anguloso Semi-arredondado a sub-
anguloso

Composição mineral Quartzo Quartzo e argilo-minerais Quartzo, feldspato, argilas e
fragmentos de rocha

Quartzo, feldspato, micas,
argilas

Resistência à penetração Média a elevada Média a elevada Baixa Baixa
Transmissividade média (m2/s) 2,2 x 10-3 8,6 x 10-4 7,0 x 10-3 1,7 x 10-3

Condutividade hidráulica (m/s) 2,2 x 10-5 1,0 x 10-5 1,7 x 10-4 3,4 x 10-4

Porosidade eficaz média 10-1 7,0 x 10-2 10-1 5,0 x 10-2

Coeficiente de Armazenamento 2,0 x 10-4 10-4 - -
Vazão média (m3/h) 18,0 < 10,0 17,0 16,5
Vazão Específica média (m3/h.m) 3,0 < 1,0 4,5 1,8
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3.2.2 - Avaliação das Reservas

3.2.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüíferos Intersticiais

Como aqüíferos intersticiais serão considerados os sistemas aqüíferos Beberibe/Boa Viagem e
Cabo/Boa Viagem, além do aqüífero Boa Viagem quando ocorre diretamente sobre o
embasamento cristalino, na parte oriental da planície do Recife; além desses aqüíferos da
planície, será ainda considerado o aqüífero Barreiras que ocorre nos morros e tabuleiros.

- Sistema Aqüífero Beberibe/Boa Viagem

Na equação (1), tem-se que a área é de 56km2, a espessura média é de 120m e a porosidade
eficaz média é de 10%. Substituindo e operando, vem:

Rp1a = 56 x 106 x 120 x 0,1 = 672 x 106m3

- Sistema Aqüífero Cabo/Boa Viagem

Os valores da área, espessura média e porosidade eficaz, são respectivamente de 35km2, 110m
e 7%. Substituindo em (1) e operando, vem:

Rp1b = 35 x 106 x 110 x 0,07 = 269,5 x 106m3

- Aqüífero Boa Viagem

Os valores de 21km2 para a área, 40m para a espessura e 10% para a porosidade eficaz podem
ser substituídos em (1), resultando em:

Rp1c = 21 x 106 x 40 x 0,1 = 84 x 106m3

- Aqüífero Barreiras

A área é de 220km2, a espessura média é de 20m e a porosidade eficaz é de 5%. Substituindo
esses valores em (1), vem:
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Rp1d = 220 x 106 x 20 x 0,05 = 220 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Embora a maior parte do aqüífero Boa Viagem seja de origem fluvial, devido a mistura com
sedimentos de outras origens, foi tratado a parte dos depósitos aluviais que ocorrem nas calhas
do rio em toda a bacia hidrográfica.

Para o cálculo do aqüífero aluvial no restante dos 7,225km2 da bacia hidrográfica, utiliza-se a
equação (5), isto é:

Rp2 = 7.225,4 x 106 x 0,001 = 7,22 x 106m3

3.2.2 2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

- Aqüíferos Intersticiais da Planície do Recife

Considerando que os aqüíferos que ocorrem na planície apresentam o mesmo índice de
infiltração por estarem todos recobertos pelo aqüífero Boa Viagem, a reserva reguladora foi
avaliada para o conjunto dos sistemas aqüíferos, na área total de 112,5km2.

O estudo de Costa et.al (1998) revelou uma variação da superfície potenciométrica na Planície
do Recife, da ordem de 2,5m ao ano; considerando um valor médio de 10% da porosidade
eficaz, a reserva reguladora pode ser calculada pela equação (7) como se segue:

Rr1a = 112,5 x 106 x 2,5 x 0,1 = 28,12 x 106m3/ano

Além da recarga pela infiltração direta das precipitações pluviométricas, os aqüíferos da
planície recebem ainda uma considerável recarga proveniente de vazamentos da rede de
distribuição de água. Segundo dados da COMPESA, in Costa op cit, os vazamentos na RMR
são da ordem de 25,33 x 106m3/ano e, cerca de 80% desse montante se concentra na planície do
Recife. Assim, a recarga total será de:

Rr1a = 28,12 x 106 + (25m23 x 106 x 0,8) = 48,3 x 106m3/ano
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- Aqüífero Barreiras

Na inexistência de dados sobre a variação de níveis da superfície potenciométrica no aqüífero
Barreiras, pode-se empregar a equação (9), adotando-se a taxa de infiltração de 3%. Assim, na
área de 220km2, com precipitação média anual de 1.090mm, tem-se a seguinte reserva
reguladora:

Rr1b = 220 x 106 x 1,09 x 0,03 = 7,19 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Considerando a área de 7.225,4km2 do embasamento cristalino onde ocorrem os depósitos
aluviais não considerados no Aqüífero Boa Viagem, as reservas reguladoras são obtidas pela
equação (12) como se segue:

Rr2 = 7.225,4 x 106 x 0,0012 = 8,67 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13), para uma área de 7.225,4km2 e uma precipitação média anual de
674,5mm, obtêm-se:

Rr3 = 0,674 x 0,0015 x 7.225,4 x 106 = 7,3 x 106m3/ano

3.2.3 - Avaliação da Potencialidade

3.2.3.1 - Aqüíferos Intersticiais

- Sistemas Beberibe/Boa Viagem + Cabo/Boa Viagem

Considerando que as reservas reguladoras que constituem a maior parcela da potencialidade foi
calculada para o conjunto de sistemas aqüíferos da planície do Recife, deverá ser também
calculada a reserva permanente do conjunto, antes de calcular a potencialidade.

Assim, as reservas permanentes do sistema aqüífero Beberibe/Boa Viagem, calculado em 672 x
106m3, do sistema Cabo/Boa Viagem, avaliada em 269,5 x 106m3 e do aqüífero Boa Viagem
isolado sobre o embasamento, com 84 x 106m3, serão somados para obtenção da reserva
permanente dos aqüíferos da planície, no que resulta:
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Rp1a = (672 + 269,5 + 84) x 106 = 1,02 x 109m3

Para o cálculo da potencialidade, utiliza-se a equação (14), resultando em:

Po1a = (1,02 x 109 x 0,002) + 48,3 x 106 = 50,35 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

Utilizando a mesma equação (14), a partir dos dados de reservas permanente e reguladora
calculados atrás, vem:

Po1b = (220 x 106 x 0,002) + 7,19 x 106 = 7,63 x 106m3/ano

3.2.3.2 - Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (16) para a área da bacia de 7.225,4km2, resulta em:

Po2 = 7.225,4 x 106 x 0,0018 = 13,0 x 106m3/ano

3.2.3.3 - Aqüífero Fissural

Empregando a equação (17), considerando a reserva reguladora de 7,3 x 106m3ano, vem:

Po3 = 7,3 x 106 x 1,15 = 8,39 x 106m3/ano

3.2.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.2.4.1 - Disponibilidade Virtual

a) Aqüíferos Intersticiais

- Aqüíferos Intersticiais na Planície do Recife

No estudo de Costa et al (1998), foi recomendada uma redução de 20% da potencialidade para
o cálculo da disponibilidade virtual para todos os aqüíferos intersticiais das bacias sedimentares
na área. Assim, a disponibilidade virtual dos sistemas aqüíferos da planície do Recife, será de:



PERH-PE
VOLUME 3

Dv1a = 50,35 x 106 x 0,8 = 40,28 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

Para esse aqüífero, a disponibilidade virtual pode ser considerada igual a potencialidade, ou
seja:

Dv1b = 7,63 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (19) para uma potencialidade já conhecida, vem:

Dv2 = 13x106 x 0,2 = 2,60 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Para esse aqüífero a disponibilidade virtual também pode ser considerada como equivalente à
potencialidade já conhecida, ou seja:

Dv3 = 8,39 x 106 m3/ano

3.2.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

a) Aqüíferos Intersticiais

No cadastro de poços constante do estudo elaborado por Costa op.cit, constam os seguintes
valores médios de vazão para os poços perfurados nos diversos aqüíferos:

•  no aqüífero Beberibe: 437 poços com vazão média de 18,46m3/h;
 
•  no aqüífero Cabo: 465 poços com vazão média de 7,82m3/h;
 
•  no aqüífero Boa Viagem: 451 poços com vazão média de 17,00m3/h.

Empregando-se a equação (21) para cada aqüífero e somando-se, vem:
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Dei1 = (437 x 18,46 + 465 x 7,82 + 451 x 17,00) x 8.760 = 169,68 x 106m3/ano

Não existem dados de poços para avaliação da disponibilidade instalada do aqüífero Barreiras
no âmbito da UP.

b) Aqüífero Aluvial

Foi incluído dentro do aqüífero Boa Viagem, na Planície do Recife, não havendo dados de
poços fora do âmbito da planície.

c) Aqüífero Fissural

Com um total de 668 poços e uma vazão média de 2,91m3/h, a disponibilidade instalada, pela
equação (21), é dada por:

Di3 = 668 x 2,91 x 8.760 = 17,03 x 106m3/ano

3.2.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

a) Aqüíferos Intersticiais

No mesmo trabalho de Costa, op cit, foi efetuada uma avaliação das disponibilidades efetivas,
adotando-se uma vazão de explotação equivalente a 70% daquela fornecida pelo teste de vazão
original e um regime de bombeamento de 8/24h.

Dessa forma, o total dos 1353 poços com dados forneceriam uma vazão anual de:

De1 = 39,6 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Já se acha incluso no cálculo anterior, dentro do aqüífero Boa Viagem, desde que não se dispõe
de dados no restante da bacia, na área aluvial.
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c) Aqüífero Fissural

Em pregando-se a equação (24) para os dados de vazão média e número de poços apresentados
em 3.2.4.2, vem:

De3 = 668 x 2,91 x 1.460 = 2,84 x 106m3/ano

No quadro V.3.2/2, é apresentado um resumo das avaliações acima efetuadas.

Quadro V.3.2/2 - Resumo das Avaliações na UP 2 - Capibaribe

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 332,00 144,50 7.225,40 7.557,40

RESERVAS PERMANENTES (m3) 1,24 x 109 7,22 x 106 - 1,24 x 109

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 55,49 x 106 8,67 x 106 7,30 x 106 71,45 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 57,98 x 106 13,00 x 106 8,39 x 106 79,37 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 47,91 x 106 2,60 x 106 8,39 x 106 58,90 x 106

LIDADES INSTALADA 169,68 x 106 - 17,03 x 106 186,71 x 106

(m3/ano) EFETIVA 47,52 x 106 - 2,84 x 106 50,36 x 106

3.2.5  - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

No baixo curso da bacia do Capibaribe, mais especificamente na Planície do Recife, foram
cadastrados por Costa et al (1998) cerca de 2.000 poços dos quais apenas 2/3 possuíam dados
sobre profundidade, níveis d’água, vazão, etc.

Segue-se uma síntese dos dados desses poços (quadro V.3.2/3), subdivididos por tipo de
aqüífero em que os mesmos se encontram:
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Quadro V.3.2/3 - Valores Médios dos Parâmetros dos Poços por Aqüífero
na Planície do Recife

PARÂMETROS AQÜÍFEROS
Cabo Beberibe Boa Viagem

Profundidade do Poço (m) 126,00 126,00 27,00

Nível Estático (m)   31,24   26,35   8,85

Nível Dinâmico (m)   53,17   40,96 17,41

Vazão (m3/h)     7,82   18,46 17,00

Vazão Específica (m3/h/m)     0,51     2,76   4,53

N.º de Poços 465 437 451

Ao contrário do que ocorre na RMR norte, aqui na planície os poços são perfurados quase
totalmente pelos respectivos proprietários, através de empresas perfuradoras privadas.

Os 1.353 poços possuidores de dados apresentaram vazões médias de teste de bombeamento
inicial (no ato da construção) que permitiriam uma retirada total da ordem de 170 x 106m3/ano,
caso tivessem sido instalados com bombas dimensionadas para aquelas vazões e estivessem
bombeando o poço no regime de 24/24h.

Constata-se que os poços perfurados no aqüífero Boa Viagem, considerado como tal aqueles
que atingiram uma profundidade de no máximo 50m, são os que melhor vazão específica
apresentaram - 4,5m3/h.m, quase o dobro da apresentada pelo aqüífero Beberibe - 2,7m3/h.m e
quase 10 vezes aquela apresentada pelo aqüífero Cabo - 0,5m3/h.m.

Esse aqüífero é muito vulnerável a contaminação por águas salinizadas e /ou poluídas, em
função de suas características de aqüíferos superficiais pouco profundos e com horizontes
muito permeáveis. Suas características, via de regra, são de um aqüífero poroso livre muito
heterogêneo, pouco profundo, de espessura reduzida e alta permeabilidade, sendo constituído
predominantemente por cascalhos, areias, siltes e argilas, de texturas variadas.

Os níveis potenciométricos dos aqüíferos Beberibe e Cabo mesmo em repouso já se encontram
em profundidades bem mais baixas do que do aqüífero Boa Viagem o que por um lado é
vantajoso por permitir o fluxo descendente de recarga do aqüífero inferior a partir das
infiltrações recebidas pelo superior, mas, por outro lado, torna-se perigoso em virtude dos
problemas de salinização que afetam o aqüífero Boa Viagem em decorrência dos paleo-
mangues nele contidos.
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A análise estatística apresentada nos vários parâmetros dos poços cadastrados no
SIRH/SECTMA na Planície do Recife, independente do tipo de aqüífero, é mostrada no quadro
V.3.2/4 a seguir.

Quadro V.3.2/4 - Parâmetros Estatísticos dos Dados dos Poços nos Aqüíferos Intersticiais
na Planície do Recife - Baixo Curso da Bacia do Capibaribe

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   92,80 21,10   36,90   17,80     2,99
 Desvio Padrão   57,50 15,20   20,70   27,30   16,69
 Coef.Variação   61,29 72,38   54,05 150,00 555,18
 Valor máximo 865,00 88,00 117,00 180,00 304,60
 Valor mínimo   10,00   0,30     1,60     0,10     0,004
 No de valores 1138 754 715 743 695

No restante da bacia, no domínio das rochas cristalinas, os parâmetros estatísticos dos dados
dos poços é o que se apresenta no quadro V.3.2/5.

A dispersão de valores para a profundidade, vazão e vazão específica é muito grande, conforme
pode ser visto pelo coeficiente de variação cima de 100%. Em relação ao padrão médio do
aqüífero fissural nas demais regiões do nordeste semi-árido, constata-se que a profundidade do
poço e a profundidade do nível estático estão compatíveis, entretanto a vazão se acha um pouco
acima da média geral de 2,0 a 25m3/h.

Quadro V.3.2/5 - Parâmetros Estatísticos dos Dados dos Poços no Aqüífero Fissural
na UP 2 - Capibaribe

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   49,70   7,00 24,70     3,20     0,65
 Desvio Padrão   16,80   6,70 14,90     3,90     1,90
 Coef.Variação   33,80 95,71 60,32 121,87 292,30
 Valor máximo 130,00 40,00 89,00   40,00   20,15
 Valor mínimo   11,00   0,00   0,10     0,00     0,006
 No de valores 461 333 315 394 294



PERH-PE
VOLUME 3

3.2.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

A disponibilidade virtual dos aqüíferos explotados na Planície do Recife foi avaliada em 40,28
x 106m3/ano, enquanto a disponibilidade efetiva atual foi estimada em 47,52 x 106m3/ano,
mostrando um déficit da ordem de 7,24 x 106m3/ano, ou seja, 228l/s. Também a relação
área/poço que em toda as demais UP’s é superior a 10, aqui é de apenas 0,056km2 por poço, ou
seja, 16,4 poços em cada km2 o que caracteriza uma séria interferência, considerando que
dentro da planície, ocorrem concentrações onde essa relação é superior a 100 poços por km2.

Esse déficit entre o que é disponível e o que se retira anualmente revela que a depleção das
reservas permanentes já se encontra em nível perigoso para a preservação do manancial
subterrâneo, podendo esse reservatório vir a ser exaurido se não houver um controle sobre a
atual explotação dessas águas no Recife.

Em decorrência dessa super-explotação dois problemas tem se apresentado em algumas zonas
onde é mais intensa a explotação: o primeiro é o rebaixamento excessivo da superfície
potenciométrica, atingindo em Boa Viagem, profundidades entre 70 e 80m o que leva os níveis
dinâmicos dos poços em bombeamento a profundidades de até 130m em poços com cerca de
150m de profundidade, tornando-se quase impraticável a captação da água.

O segundo problema é mais grave resultando na salinização que decorre da inversão de fluxo,
quando a carga potenciométrica do aqüífero inferior fica muito abaixo daquela do aqüífero
superior, possuidor às vezes, de água salinizada pela presença de paleo-mangues.

Como resultado do estudo de Costa et al, op cit, foi recomendada a proibição da perfuração de
novos poços numa determinada área de Boa Viagem e um rígido controle de vazão numa
extensa área da cidade do Recife.

Nas demais regiões da bacia hidrográfica do Capibaribe, não existe restrição quanto a
disponibilidade para utilização das águas subterrâneas, visto que a disponibilidade efetiva atual
do aqüífero fissural corresponde a apenas 1/3 da disponibilidade virtual. Apenas deverão ser
observados os critérios técnicos adequados à locação de poços nesse tipo de aqüífero a fim de
se conseguir maiores vazões e melhor qualidade da água.

As águas subterrâneas na bacia do Capibaribe, tendo em vista o elevado consumo na planície
do Recife, são prioritariamente destinadas ao abastecimento humano urbano, seguindo-se os
demais uso como demonstrado a seguir, de maneira aproximativa:

Abastecimento humano em área urbana: 46.580.000 m3/ano
Abastecimento humano em área rural      910.000 m3/ano
Dessedentação de animais   1.610.000 m3/ano
Consumo industrial   1.260.000 m3/ano

Total 50.360.000 m3/ano
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3.2.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.2.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

a) Aqüífero Intersticial

Conforme acha-se apresentado no quadro V.3.2/6, as médias dos parâmetros físico-químicos
das águas subterrâneas nos aqüíferos intersticiais nessa UP podem ser consideradas baixas,
visto estarem situadas bem abaixo do limite de potabilidade para consumo humano; apenas o
teor de ferro se encontra acima do limite de 0,3mg/L, todavia esses valores elevados não são
representativos em todos os aqüíferos da região. A área onde ocorrem teores de ferro mais
elevados é a faixa da Imbiribeira, desde Afogados até o Ipsep.

Embora as águas dos aqüíferos intersticiais seja de boa qualidade, ocorrem na planície alguns
poços cujos teores de salinidade da água não foram considerados para as médias acima
comentadas, por constituírem anomalias decorrentes dos processos de salinização que vêm
ocorrendo na região costeira, provocados pela super-explotação dos aqüíferos e pela má
construção dos poços. Em 20 desses poços anômalos, o resíduo seco médio foi de 3.666mg/L,
o teor médio de cloretos alcançou 2.317mg/L e o de sódio chegou aos 2.625mg/L. São águas
cloretadas sódicas que se classificam como águas salobras, algumas até como salgadas.

Quadro V.3.2/6 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 2 - Capibaribe

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 217,16 162,1 7,03   22,8   29,9   16,3   66,9   54,4   10,9    5,2   24,0   16,6 2,06
Desvio Padrão 145,51 319,2 0,80   61,3   28,3   21,7   74,5   81,9   15,7    6,5   23,1   42,5 2,42
Coef.Variação  67,1 197,0 11,1 277,3   96,6 137,5 110,4 150,0 144,0 125,0   95.8 262,5 120
Valor Máximo 987,00 909,1 10,1 330,3 145,0   84,1 327,0 148,8   64,8   28,7 102,6 224,3 8,0
Valor Mínimo 19,0 100,0  5,8   68,0   10,0    1,7    7,3    2,4    0,2    0,5    5,9    0,8 0,2
No de Valores 332 28 38 29 29 25 23 3 29 30 27 26 13

b) Aqüífero Fissural

A maior parte da bacia hidrográfica é representada pelo aqüífero fissural onde a água se
apresenta, na maior das vezes salinizada, como pode ser observado no quadro V.3.2/7.

A média de resíduo seco de 4.840mg/L bem diz da elevada salinidade que domina no aqüífero
fissural nessa bacia. Os cloretos, com média de 2.077mg/L, além dos sulfatos, com média de
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262mg/L, dureza, com média de 543mg/L e os cations cáclcio, magnésio e sódio, estão todos
com taxas medias acima dos valores limites de potabilidade.

Quadro V.3.2/7 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 2 - Capibaribe

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
Mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
Mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média  4842,3  1494,7   7,6   543,1   2077,6   262,1   395,2   33,2   302,1   271,1   842,8   25,8  0,9
Desvio Padrão  4968,3   649,7   0,5 1302,8   2365,1   497,5   884,9   57,4   370,4   322,6   759,6   26,8  2,7
Coef.Variação    102,6     43,3   6,6   239,8     113,8   189,7   223,8 172,7   122,5   118,8      90,14 104,0 300,0
Valor Máximo 26761,0 26809   8,7 8771,0 10000,0 5250,3 9400,0 334,3 2100,0 1713,0 3128,0 170,0 15,0
Valor Mínimo     93,0      0,1   5,0      1,6        5,5      0,6      4,4    0,01      4,0      1,5      4,6    0,3 0,08
No de Valores 139 129 130 133 134 132 113 132 134 134 128 128 34

3.2.7.2 - Classificação Iônica das Águas dos Aqüíferos

a) Aqüífero Intersticial

Observando o Diagrama de Piper, na figura V.3.2/1, constata-se que as águas desse aqüífero
são predominantemente cloretadas sódicas a cloretadas mistas

Figura V.3.2/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 2 - Capibaribe
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b) Aqüífero Fissural

O Diagrama de Piper da figura V.3.2/2, mostra que a água para esse aqüífero é do tipo
cloretada mista a cloretada sódica

Figura V.3.2/2 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
na UP 2 - Capibaribe

3.2.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

- Aqüífero Intersticial

Todas as águas do aqüífero intersticial nessa UP podem ser consideradas potáveis, tanto pelo
critério absoluto, como pelo relativo (Classificação de Schöeller). Com efeito, como pode ser
visto no quadro V.3.2/8, 95,35% das análises efetuadas acusaram um resíduo seco inferior a
500mg/L, enquanto os restantes 4,65% possuíam resíduo seco entre 500 e 1.000mg/L, ainda
inferior ao limite de potabilidade de 1.000mg/L.
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Quadro V.3.2/8 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 2 - Capibaribe

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

287 14 0 0 0 0

Percentual do
total de
poços

95,35 4,65 0 0 0 0

Considerando a classificação da água segundo o resíduo seco, todas as águas subterrâneas nesse
aqüífero dentro da UP2 podem ser consideradas como “águas doces”, o que é mostrado no
quadro V.3.2/9.

Quadro V.3.2/9 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 301 100
Salobra 2.000 - 6.000 0 0
Salgada   6.000 - 40.000 0 0
Salmoura > 40.000 0 0

- Aqüífero Fissural

Utilizando o critério de potabilidade absoluta, apenas 22,5% das águas do aqüífero fissural
nessa UP podem ser consideradas como potáveis, sendo que somente 18,3% se enquadram no
limite de potabilidade recomendada ( menos de 500mg/L de resíduo seco).

Adotando o critério de potabilidade relativa de Schöeller, verifica-se, pelo quadro V.3.2/10,
que 18,31% se enquadram como potabilidade “boa”, 4,22% como passável, 10,56% como
medíocre e 26,76% como de “má” potabilidade; ainda existem 14% considerada como de
potabilidade momentânea e 26% como “não potável”.

Quadro V.3.2/10 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 2 - Capibaribe

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

26 9 6 15 38 20

Percentual do
total de
poços

18,31 4,22 10,56 26,76 14,08 26,06
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As águas se classificam, pelo resíduo seco da forma apresentada no quadro V.3.2/11, com
apenas 35% consideradas como “água doce” e os 65% divididas entre salobra e salgada.

Quadro V.3.2/11 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 41 35.96
Salobra 2.000 - 6.000 53 46,49
Salgada   6.000 - 40.000 20 17,54
Salmoura > 40.000 0 0

b) Para Irrigação

- Aqüíferos Intersticiais

Como pode ser observado na figura V.3.2/3, as águas se concentram no primeiro quadrante
com C1 - S1, ficando apenas duas amostras fora do mesmo, embora que no limite de S1. Em
suma, as águas tiveram a seguinte distribuição, de acordo com a classificação do U.S.S.L. de
águas para irrigação:

Classe Freqüência % do total

C1 - S1       17        89
C2 - S1         1          5
C3 - S1         1          5

Conclui-se que todas as águas analisadas se adaptam bem a qualquer solo e cultura irrigável.
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Figura V.3.2/3 - Gráfico da U.S.S.L para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 2 – Capibaribe

- Aqüífero Fissural

Ao contrário do aqüífero intersticial, o fissural mostra na figura V.3.2/4, uma distribuição de
pontos concentrada nas faixas de condutividade de C4 a C5 e de SAR entre S2 e S4.

O resumo dos dados apresentados no gráfico do U.S.S.L. é o seguinte:

Classe     Freqüência          % do total

C1 - S1 5 4
C2 - S1 6 5
C3 - S1 4 3
C3 - S2 7 6
C4 - S1 4 3
C4 - S2           22           18
C4 - S3           10 8
C4 - S4 4 3
C5 - S2 5 4
C5 - S3           16           13
C5 - S4           39           32

Verifica-se que a maior parte das águas do aqüífero fissural são imprestáveis para irrigação, ou
exigem condições especiais de solo e tipo de cultura irrigável.



PERH-PE
VOLUME 3

Figura V.3.2/4 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 2 - Capibaribe

c) Para Consumo Animal

- Aqüífero Intersticial

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.2/12. Verifica-se que todas as águas são consideradas boas para consumo animal.

Quadro V.3.2/12 - Classes de Água para Consumo Animal  no Aqüífero Intersticial
da - UP 2- Capibaribe

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 300 100
Satisfatória 2.500 - 3.500 0 0
Pobre 3.500 - 4.500 0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 0 0

- Aqüífero Fissural

No quadro V.3.2/13, verifica-se que 2/3 da água do aqüífero fissural pode ser considerada
aceitável; dessas, 50% são consideradas como “boas” enquanto as outras são satisfatórias ou
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pobres. Um terço das águas do aqüífero fissural são assimiláveis em parte, por cavalos, gado e
carneiros.

Quadro V.3.2/13 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Fissural
 na UP 2 - Capibaribe

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 57 41,00
Satisfatória 2.500 - 3.500 15 10,57
Pobre 3.500 - 4.500 20 14,39
Insatisfatória ≥ 4.500 47 33,81
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3.3 - UP3 - Ipojuca

3.3.1 - Caracterização Hidrogeológica

A bacia é representada na sua quase totalidade - 97% - pelo aqüífero fissural das rochas
cristalinas do embasamento pré-cambriano.

Apenas uma restrita área de 32km2 é representada pela Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo,
onde ocorrem predominantemente conglomerados e eventuais camadas areníticas intercaladas
com siltitos e argilitos o que confere ao conjunto uma reduzida potencialidade de acumulação
de água.

Além da heterogeneidade granulométrica das camadas sedimentares e da matriz argilosa
existente nos arenitos, ainda ocorrem sills e derrames de rochas vulcânicas básicas que
acarretam uma forte cimentação dos poros, diminuindo muito a porosidade eficaz do aqüífero.

3.3.2 - Avaliação das Reservas

3.3.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

Considerando a área de 32,25km2, uma espessura média do aqüífero de 30m e uma porosidade
eficaz de 5% (conforme analisado em 3.3.1), a reserva permanente pode ser calculada pela
equação (1), como se segue:

Rp1 = 32,25 x 106 x 30 x 0,05 = 48,37 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Ocorrendo numa área de 92,07km2 a reserva permanente desse aqüífero pode ser avaliada
utilizando-se a equação (4), ou seja:

Rp2 = 92,07 x 106 x 0,05 = 4,60 x 106m3
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3.3.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando-se a equação (1) para uma precipitação média na área, de 1.763mm/ano e uma taxa
de infiltração de 5%, obtêm-se:

Rr1 = 32,25 x 106 x 1,76 x 0,05 = 2,84 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Calcula-se a reserva reguladora pela equação (11) considerando a área de aluviões de
92,07km2, como seja:

Rr2 = 92,07 x 106 x 0,06 = 5,52 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

A avaliação é feita pela equação (13), considerando a precipitação média da bacia de
800mm/ano, numa área de 3.482km2 do embasamento cristalino:

Rr3 = 0,8 x 0,0015 x 3.482 x 106 = 4,18 x 106m3/ano

3.3.3 - Avaliação da Potencialidade

a) Aqüífero Intersticial

Emprega-se a equação (14), considerando os valores já calculados para as reservas permanentes
e reguladoras, como seja:

Po1 = (48,37 x 106 x 0,002) + 2,84 x 106 = 2,94 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), para uma área de 92km2, vem:
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Po2 = 92,07 x 106 x 0,09 = 8,29 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

A avaliação pode ser feita pelo emprego da equação (17), uma vez já conhecida a reserva
reguladora, ou seja:

Po3 = 4,18 x 106 x 1,15 = 4,81 x 106m3/ano

3.3.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.3.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, emprega-se a equação (19), ou seja:

Dv2 = 8,29 x 106 x 0,2 = 1,66 x 106m3/ano

3.3.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Apenas dois poços constam do cadastro, com uma vazão média de 22,21m3/h.

Utilizando a equação (21), obtêm-se:

Di1 = 2 x 22,21 x 8760 = 0,39 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não existem poços cadastrados nesse aqüífero.
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c) Aqüífero Fissural

São registrados 176 poços, com uma vazão média de 2,62m, o que resulta pela equação (21):

Di1 = 176 x 2,62 x 8760 = 4,03 x 106m3/ano

3.3.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

a) Aqüífero Intersticial

Empregando a equação (22) para o mesmo número de poços e mesma vazão média, vem:

De1 = 2 x 22,21 x 2.920 =0,13 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Igualmente não será avaliada por falta de dados.

c) Aqüífero Fissural

Adotando-se a equação (24) com o mesmo número de poços e de vazão média, vem:

De3 = 176 x 2,62 x 1460 = 0,67 x 106m3/ano

O resumo das várias avaliações procedidas neste capítulo será apresentado no quadro V.3.3/1 a
seguir.

Quadro V.3.3/1 - Resumo das Avaliações na UP 3 - Ipojuca

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 32,25 92,07 3.482,05 3.514,30

RESERVAS PERMANENTES (m3) 48,37 x 106 4,60 x 106 - 52,97 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 2,84 x 106 5,52 x 106 4,18 x 106 12,54 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 2,94 x 106 8,29 x 106 4,81 x 106 16,04 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 2,94 x 106 1,66 x 106 4,81 x 106 9,41 x 106

LIDADES INSTALADA 0,39 x 106 - 4,03 x 106 4,42 x 106

(m3/ano) EFETIVA 0,13 x 106 - 0,67 x 106 0,79 x 106
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3.3.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Apenas para o aqüífero fissural será efetuada uma análise estatística dos dados dos poços, visto
que no aqüífero intersticial existem apenas dois poços, não havendo qualquer sentido de se
realizar estatística com esse número de amostragem.

Quadro V.3.3/2 - Parâmetros Estatísticos dos Dados dos Poços no Aqüífero Fissural
na UP 3 – Ipojuca

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   51,02     6,81 26,57     2,58     0,37
 Desvio Padrão   17,04     7,15 14,27     2,86     0,62
 Coef.Variação   33,33 107,57 56,59 107,69 167,56
 Valor máximo 114,00   35,00 69,00   18,00     2,99
 Valor mínimo   16,00     0,20   0,23     0,06     0,002
 No de valores 137 74 73 95 68

A dispersão de valores foi relativamente baixa, apenas excedendo os 100% para o nível
estático, vazão e vazão específica. Todos os parâmetros dos poços se acham coerentes com as
médias regionais desse tipo de aqüífero para o semi-árido do nordeste do Brasil.

3.3.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

Tanto o aqüífero intersticial na reduzida área sedimentar, como o aqüífero fissural se acham
sub-explotados. Com efeito, no aqüífero intersticial a disponibilidade efetiva atual corresponde
a apenas 4,4% da disponibilidade virtual, enquanto no aqüífero fissural esse percentual entre as
duas disponibilidades é um pouco maior, chegando aos 13,9%. A relação área/poço é de 16km2

por poço e de 21,8km2 em cada poço, respectivamente para os dois tipos de aqüífero.

Para o aqüífero fissural, necessário se torna que os poços a perfurar sejam tecnicamente locados
a fim de proporcionarem vazões mais elevadas e água de melhor qualidade das que vem sendo
obtidas.

Para o aqüífero aluvial, com uma disponibilidade de 1,66 milhões de metros cúbicos anuais,
não há registro de poços no cadastro, porém tudo indica que existe uma pequena quantidade
que também deixa uma boa margem para explotação futura.

Quanto ao uso, as águas subterrâneas dessa unidade de planejamento são distribuídas
aproximadamente como se segue:

Abastecimento humano em área urbana:   50.000 m3/ano
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Abastecimento humano em área rural: 360.000 m3/ano
Dessedentação de animais: 270.000 m3/ano
Irrigação   20.000 m3/ano
Consumo industrial:   90.000 m3/ano

Total: 790.000 m3/ano

3.3.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.3.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

Não havendo registro de análises físico-químicas nos dois poços cadastrados no aqüífero
intersticial, será apresentada a qualidade da água apenas para o aqüífero fissural com base nas
37 análises catalogadas, cujo resultado é apresentado no quadro V.3.3/3.

A média dos resíduos secos é muito elevada, em torno dos 4.600mg/L, bem acima da média
regional para esse tipo de aqüífero o que mostra serem as águas de poço nesse aqüífero pouco
aproveitáveis para qualquer uso, principalmente para consumo humano. Praticamente todos os
elementos se apresentam com teores médios acima do limite de potabilidade.

Quadro V.3.3/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 3 - Ipojuca

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média   4595,7 1101,3 7,5   332,0 2055,1   243,8 234,4 13,5   289,1   302,6   650,5   23,3   0,8
Desvio Padrão   4791,9   641,8 0,4   792,4 2301,9   306,5 151,5 10,8   331,9   345,2   733,2   39,5   0,6
Coef.Variação     104,2     58,3 5,3   238,5   111,9   125,9   64,5 76,9   114,5   114,2 112,8 169,6 75,0
Valor Máximo 15384,0 31.250 8,6 4445,5 8000,0 1145,0 652,7 28,8 1400,0 1215,0 2398,0 190,0   1,7
Valor Mínimo      56,0   196,0 6,6      2,4      6,5     1,4   51,2   4,8      5,0      2,0     10,8     1,0   0,2
No de Valores 37 30 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 7

3.3.7.2 - Classificação Iônica das Águas

Pelo Diagrama de Piper - figura V.3.3/1 - pode-se observar que a maior parte das águas do
aqüífero fissural da UP 3 se classificam como cloretadas mistas.
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Figura V.3.3/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 3 - Ipojuca

 
3.3.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

Pelo critério de potabilidade absoluta, apenas 29,7% das águas do aqüífero fissural nessa UP
pode ser considerada como potável, por se situar abaixo do limite de 1.000mg/L de resíduo
seco.

Utilizando a classificação de Schöeller de potabilidade relativa, consta-se no quadro V.3.3/4
que praticamente 1/3 das águas, ou seja, 32,4% são consideradas não potáveis (R.S. maior que
6.000mg/L); além disso, 10,8% das águas possuem potabilidade momentânea (R.S. entre 4.000
e 6.000mg/L), não se prestando para consumo contínuo. Restaram apenas 29,7% de
potabilidade boa, 13,5% de potabilidade medíocre e outros 13,5% classificadas como de má
potabilidade.

Quadro V.3.3/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 3 - Ipojuca

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

11 0 5 5 4 12

Percentual do
total de
poços

29,73 0 13,51 13,51 10,81 32,43
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A classificação das águas de acordo com o resíduo seco como mostrado no quadro V.3.3/5
resulta em apenas 43% de águas doces, 24% de águas salobras e 32% de águas salgadas.

Quadro V.3.3/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 16 43,24
Salobra 2.000 - 6.000  9 24,32
Salgada   6.000 - 40.000 12 32,43
Salmoura > 40.000

b) Para Irrigação

A classificação de uso de água para irrigação adotada é a do U.S.S.L. cujo gráfico da figura
V.3.3/2 mostra a distribuição dos pontos nas diversas classes relacionadas à condutividade
elétrica e ao SAR.

Figura V.3.3/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas da UP 3 - Ipojuca

Os pontos representativos das análises d’água apresentaram a seguinte distribuição por classes
de água:
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Classe    Freqüência     Percentual do total

C1 - S1 2   7,40
C2 - S1 4 14,81
C3 - S1 1   3,70
C3 - S2 1   3,70
C4 - S1 1   3,70
C4 - S2 3 11,11
C4 - S3 1   3,70
C5 - S1 1   3,70
C5 - S2 5 18,52
C5 - S3 3 11,11
C5 - S4 5 18,52

Constata-se que apenas 22,2% das águas podem ser utilizadas em qualquer tipo de cultura e
solo; a maior parte, 29,6% podem ser utilizadas com restrições de culturas e/ou textura de solo
e a maior parte - 51,8% não se presta para irrigação de qualquer cultura comercialmente
utilizável.

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.3/6. Verifica-se que apenas 56,7% são consideradas satisfatórias para qualquer
animal, enquanto 43,3% são insatisfatórias, podendo, em parte, serem utilizadas para consumo
de cavalos, gado e carneiros

Quadro V.3.3/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 3 - Ipojuca

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 19 51,35
Satisfatória 2.500 - 3.500   2   5,40
Pobre 3.500 - 4.500   0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 16 43,24
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3.4 - UP4 – Sirinhaém

3.4.1 - Caracterização Hidrogeológica

A bacia hidrográfica é predominantemente representada - 95% - pelo aqüífero fissural,
correspondente às rochas cristalinas do embasamento pré-cambriano.

Os 102km2 da área que são cobertos por sedimentos subdivide-se 30% para o aqüífero Cabo e
70% para o aqüífero Barreiras, afora os depósitos aluviais que recobrem tanto os sedimentos
mais antigos da Formação Cabo, como o embasamento cristalino, numa área total de 126km2.

O aqüífero Cabo é, nessa área, muito pobre em água subterrânea pois, além de possuir baixa
permeabilidade em função da matriz argilosa ou cimentação provocada pelas intrusões
vulcânicas, a área de ocorrência é muito reduzida, assinalando aqui a terminação sul da bacia
vulcano-sedimentar do Cabo.

Quanto ao aqüífero Barreiras, apesar da área de ocorrência de 71km2, a disposição morfológica
em morros descontínuos e a predominância de sedimentos argilosos não lhe conferem uma boa
vocação hídrica.

3.4.2 - Avaliação das Reservas

3.4.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüíferos Intersticiais

Considerando as distintas características hidrogeológicas apresentadas pelos aqüíferos Cabo e
Barreiras, serão os mesmos tratados individualmente.

- Aqüífero Cabo

Admitindo uma porosidade eficaz de 5%, as reservas permanentes numa área de 30,7km2, com
espessura média de 30m, serão, pela equação (1), de:

Rp1a = 30,7 x 106 x 30 x 0,05 = 46,05 x 106m3
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- Aqüífero Barreiras

Em função da predominância de argilas, a porosidade eficaz considerada para o aqüífero foi de
2%, numa área de 71,63km2, com espessura média de 20m; as reservas permanentes serão de:

Rp1b = 71,63 x 106 x 20 x 0,02 = 28,65 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Abrangendo uma área total de 126,15km2, a sua reserva permanente calculada através de (4)
será de:

Rp2 = 126,15 x 106 x 0,05 = 6,31 x 106m3

3.4.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüíferos Intersticiais

Igualmente aqui cabe o tratamento separado dos dois aqüíferos:

- Aqüífero Cabo

Avalia-se a reserva reguladora a partir da equação (9), adotando-se uma taxa de infiltração de
5% da precipitação média anual de 1.710mm:

Rr1a = 30,70 x 106 x 1,71 x 0,05 = 2,02 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

Para esse aqüífero a taxa de infiltração adotada foi de 3% da precipitação, na área de 71,63km2,
ou seja:

Rr1b = 71,63 x 106 x 1,71 x 0,03 = 3,67 x 106m3/ano
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b) Aqüífero Aluvial

Usando a equação (11), a reserva reguladora na área de 126,15km2, será de:

Rr2 = 126,15 x 0,06 = 7,57 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13), para uma precipitação média de 1.710mm/ano numa área de
1.967,27km2 de terrenos cristalinos, vem:

Rr3 = 1,71 x 0,0015 x 1.967 x 106 = 5,02 x 106m3/ano

3.4.3 - Avaliação da Potencialidade

a)Aqüíferos Intersticiais

Emprega-se a equação (14) para cada aqüífero, a partir dos respectivos valores de suas reservas
permanentes e reguladoras, já conhecidas. Assim, vem:

- Aqüífero Cabo

Po1a = (46,05 x 106 x 0,002) + 2,62 x 106 = 2,71 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

Po1B = (28,65 x 106 x 0,002) + 3,67 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Adotando-se a equação (15), para uma área de 126,15km2, vem:

Po2 = 126,15 x 106 x 0,09 = 11,35 x 106m3/ano
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c) Aqüífero Fissural

Empregando a equação (17), desde que se conhece a reserva reguladora, vem:

Po3 = 5,02 x 106 x 1,15 = 5,77 x 106m3/ano

3.4.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.4.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, emprega-se a equação (19), ou seja:

Dv2 = 11,35 x 106 x 0,2 = 2,27 x 106m3/ano

3.4.4.2 - Disponibilidade Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Apenas quatro poços constam do cadastro, com uma vazão média de 22,21m3/h.

Utilizando a equação (21), obtêm-se:

Di1 = 4 x 22,21 x 8760 = 0,78 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não existem poços cadastrados nesse aqüífero.

c) Aqüífero Fissural

São registrados 24 poços, com uma vazão média de 3,08m, o que resulta pela equação (21):

Di1 = 24 x 3,08 x 8760 = 0,65 x 106m3/ano
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3.4.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

a)Aqüífero Intersticial

Empregando a equação (22) para o mesmo número de poços e mesma vazão média, vem:

De1 = 4 x 22,21 x 2.920 =0,26 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Igualmente não será avaliada por falta de dados.

c) Aqüífero Fissural

Adotando-se a equação (24) com o mesmo número de poços e de vazão média, vem:

De3 = 24 x 3,08 x 1460 = 0,11 x 106m3/ano

As avaliações realizadas nesse capítulo são sumarisadas no quadro V.3.4/1.

Quadro V.3.4/1 - Resumo das Avaliações na UP 4 - Sirinhaém

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 102,33 126,15 1.967,27 2.069,60

RESERVAS PERMANENTES (m3) 74,70 x 106 6,31 x 106 - 81,01 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 6,29 x 106 7,57 x 106 5,02 x 106 18,88 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 6,44 x 106 11,35 x 106 5,77 x 106 23,56 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 6,44 x 106 2,27 x 106 5,77 x 106 14,48 x 106

LIDADES INSTALADA 0,78 x 106 - 0,65 x 106 1,43 x 106

(m3/ano) EFETIVA 0,26 x 106 - 0,11 x 106 0,37 x 106
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3.4.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Para os poços perfurados no aqüífero intersticial, o reduzido número de apenas 4 não permite
efetuar qualquer análise estatística.

Quanto aos poços perfurados no aqüífero fissural, o quadro V.3.4/2, mostra uma
homogeneidade de dados muito boa para esse tipo de aqüífero; com efeito, apenas a vazão
específica teve um coeficiente de variação superior a 100%. A média apresentada para as
profundidades dos poços foi baixa em relação aos poços comumente perfurados nesse aqüífero,
que se aproximam dos 50m. Os demais valores se acham compatíveis com as médias regionais
desse aqüífero.

Quadro V.3.4/2 - Parâmetros Estatísticos dos Dados dos Poços no Aqüífero Fissural
na UP 4 - Sirinhaém

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 42,80   9,80 27,90   2,50     0,30
 Desvio Padrão 17,40   7,80 14,80   2,10     0,38
 Coef.Variação 39,53 79,59 53,04 84,00 126,66
 Valor máximo 65,00 20,50 50,50   7,20     1,25
 Valor mínimo 14,00   1,00 10,50   0,50     0,01
 No de valores 12 11 10 11 10

3.4.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

Embora a área sedimentar seja bastante reduzida - apenas 102km2, os aqüíferos nela existentes
são ainda pouco explotados, visto que, somente 4% da disponibilidade virtual constitui a
disponibilidade efetiva atual. A relação área/poço é de 25,5km2 para cada poço existente.

Quanto ao aqüífero fissural, apesar de a área ser bem maior - 1.967km2, o número de poços
existentes ainda é muito baixo, ficando a disponibilidade efetiva atual em apenas 1,9% da
disponibilidade virtual e a relação área/poço em 81,9km2 para cada poço.

As vazões atualmente captadas nesses poços do aqüífero fissural, com médias da ordem de
2,5m3/h poderiam ser melhoradas a partir de locações mais adequadas.

O uso das águas subterrâneas é sub-dividido de acordo com os valores abaixo apresentados de
forma aproximativa:

Abastecimento humano em área urbana:   50.000 m3/ano
Abastecimento humano em área rural: 150.000 m3/ano
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Dessedentação de animais: 120.000 m3/ano
Consumo industrial   50.000 m3/ano

Total 370.000 m3/ano

3.4.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.4.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

Como pode ser observado no quadro V.3.4/3, as águas do aqüífero fissural na UP 4 são de boa
qualidade, com resíduo seco médio de 171mg/L. Não constou do quadro em questão um
resultado obtido em um poço localizado no município de Agrestina, na zona agreste, em que
apenas constava o valor do resíduo seco, da ordem de 6.195mg/L. É possível que o dado seja
correto, mas não havendo maiores detalhes quanto aos demais elementos analisados, foi
preferido deixar de lado esse dado, completamente discrepante em relação aos demais.

É provável que o poço de Agrestina venha a demonstrar uma diversificação da qualidade da
água entre a região litoral/mata, onde se localizam os outros cinco poços com média de resíduo
seco de 171mg/L e a região agreste, onde já se tem experiência de outras UP’s em que a
salinidade tem se revelado muito elevada.

Quadro V.3.4/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 4 (Zona Litoral/Mata)

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
Mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 171,0 174,6 7,9   7,3 38,5   7,9 62,2 13,2 16,4     7,8 20,8   3,9 =
Desvio Padrão 101,4 270,7 0,5   5,8 34,7   7,3 33,2 =   8,6     9,2 17,9   3,4 =
Coef.Variação   59,1 155,5 6,3 79,4 90,1 92,4 53,2 = 53,7 117,9 86,1 87,2 =
Valor Máximo 310,0 434,8 8,9 16,0 76,0 15,0 97,6 13,2 27,2   21,4 44,0   8,6 =
Valor Mínimo     62,0 100,0 7,7   3,0   8,0   1,4 29,3 13,2   8,0     1,5   4,8   1,3 =
No de Valores 5 4 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 =

3.4.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

Como se observa no diagrama de Piper da figura V.3.4/1, as águas analisadas do aqüífero
fissural na bacia do Sirinhaém - UP 4, são do tipo cloretada mista.
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Figura V.3.4/1 - Diagrama de Piper das Águas do Aqüífero Fissural
na UP 4 - Sirinhaém

3.4.7.3  - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

Como pode ser constatado no quadro V.3.4/4, todas as águas do aqüífero fissural nessa zona do
litoral/mata do Estado são classificadas como potáveis e, quanto ao resíduo seco, se enquadram
como “águas doces”.

Quadro V.3.4/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 4 - Sirinhaém

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

5 0 0 0 0 0

Percentual do
total de
poços

100,0 0 0 0 0 0
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b) Para Irrigação

De acordo com a classificação do U.S.S.L., que pode ser visualizada no gráfico da figura
V.3.4/2, as águas se classificam nas seguintes classes:

Classe     Freqüência     Percentagem
C1 - S1 2 50 %
C2 - S1 2 50 %

As águas do aqüífero se prestam para irrigação de qualquer tipo de cultura e independe da
textura do solo.

Deve-se ressaltar, entretanto, que na região agreste da bacia, essas águas provavelmente não se
prestam para irrigação.

Figura V.3.4/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 4 - Sirinhaém

c) Para Consumo Animal

Nessa zona litoral/mata as águas se prestam para dessedentação de qualquer tipo de animal,
porém na zona agreste, deverá haver restrições para aves, porcos e, em parte, para alguns
herbívoros.
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3.5 - UP 5 - Una

3.5.1 - Caracterização Hidrogeológica

A bacia é praticamente desprovida de aqüíferos intersticiais, de vez que a área coberta por um
testemunho do aqüífero Barreiras é tão reduzido - 2,5km2 - que não desempenha nenhum papel
como manancial hídrico, inclusive não existindo nenhuma explotação face ao caráter de
ocorrência em forma de morro.

Os aqüíferos explotados são o fissural, cuja água vem sendo captado por poços e o aluvial,
explotado por cacimbas construídas de formas variadas.

3.5.2 - Avaliação das Reservas

3.5.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

Em função da predominância de argilas no aqüífero Barreiras, a porosidade eficaz considerada
será de 2%; numa área de 2,5km2, com espessura média de 20m, a reserva permanente é dada
pela equação (1) como:

Rp1 = 2,5 x 106 x 20 x 0,2 = 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Através da equação (4) calcula-se a reserva permanente dos aluviões que ocupam uma área de
160,712km2:

Rp2 = 160,71 x 106 x 0,05 = 8,03 x 106m3



PERH-PE
VOLUME 3

3.5.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

Adotando-se uma taxa de infiltração de 3% da precipitação pluviométrica anual de 873mm, na
área de 2,5km2, obtêm-se, pela equação (9):

Rr1 = 2,5 x 106 x 0,873 x 0,03 = 65 x 103m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (11), para uma área de 160,71km2, obtêm-se:

Rr2 = 160,71 x 106 x 0,06 = 9,64 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Através da equação (13), admitindo-se uma precipitação média de 873mm/ano numa área de
6.290,4km2, chega-se a:

Rr3 = 0,87 x 6.290,4 x 106 x 0,0015 = 8,21 x 106m3/ano

3.5.3 - Avaliação da Potencialidade

a) Aqüífero Intersticial

Conhecendo-se já as reservas permanentes e reguladoras, emprega-se a equação (14) como se
segue:

Po1 = (106 x 0,002) + 65 x 103 = 65,2 x 103m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), para a área de 160,71km2, vem:

Po2 = 160,71 x 106 x 0,09 = 14,46 x 106m3/ano
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c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 9,44 x 106m3/ano

3.5.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.5.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considera como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), ou seja:

Dv2 = 14,46 x 106 x 0,2 = 2,89 x 106m3/ano

3.4.5.2 - Disponibilidade Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Não ocorre nenhum aqüífero intersticial na UP, daí não haver poço perfurado.

b) Aqüífero Aluvial

Não existem poços cadastrados nesse aqüífero.

c) Aqüífero Fissural

São registrados 189 poços, com uma vazão média de 2,45m, o que resulta pela equação (21):

Di3 =189 x 2,45 x 8760 = 4,05 x 106m3/ano
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3.5.4.3 - Disponibilidade Efetiva

a) Aqüífero Intersticial

Igualmente não há poço por inexistir esse tipo de aqüífero na área.

b) Aqüífero Aluvial

Igualmente não será avaliada por falta de dados.

c) Aqüífero Fissural

Adotando-se a equação (24) com o mesmo número de poços e de vazão média, vem:

De3 = 189 x 2,45 x 1460 = 0,67 x 106m3/ano

Os dados obtidos nas diversas avaliações realizadas nesse capítulo são sumarizados no quadro
V.3.5/1, a seguir.

Quadro V.3.5/1 - Resumo das Avaliações na UP 5 - Una

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 2,50 160,71 6.290,40 6.292,90

RESERVAS PERMANENTES (m3) 1,00 x 106 8,03 x 106 - 9,03 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 0,06 x 106 9,64 x 106 8,21 x 106 17,91 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 0,06 x 106 14,46 x 106 9,44 x 106 23,96 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 0,06 x 106 2,89 x 106 9,44 x 106 12,39 x 106

LIDADES INSTALADA - - 4,05 x 106 4,05 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,67 x 106 0,67 x 106

3.5.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Os poços perfurados no aqüífero fissural têm os parâmetros estatísticos descritos no quadro
V.3.5/2, mostrando uma certa homogeneidade de dados no que diz respeito a profundidade do
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poço e dos níveis estático e dinâmico; quanto a vazão e vazão específica o coeficiente de
variação superaram a 100%e 200% respectivamente, o que reflete uma grande dispersão de
valores. As médias apresentadas para as profundidades dos poços e dos níveis d’água, assim
como de vazão, se acham compatíveis com as médias regionais desse aqüífero.

Quadro V.3.5/2 - Parâmetros Estatísticos dos Dados dos Poços no Aqüífero Fissural
na UP 5 - Una

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   50,75   7,10   25,70     2,80     0,39
 Desvio Padrão   16,21   5,80   15,80     3,20     0,97
 Coef.Variação   32,00 81,69 58,75 114,28 248,71
 Valor máximo 118,00 23,50 116,00   20,00     8,00
 Valor mínimo   16,00   0,50     1,40     0,00     0,009
 No de valores 116 87 83 104 75

3.5.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e de Uso da Água

A explotação das águas subterrâneas na área é ainda incipiente, pois ocorre em média um poço
por cada 33,3km2.

A disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 7% da disponibilidade virtual o que bem
reflete a situação de sub-explotação do aqüífero fissural.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo em irrigação, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -   20.000 m3/ano
Abastecimento rural 370.000 m3/ano
Consumo animal 270.000 m3/ano
Irrigação   10.000 m3/ano

Total             670.000 m3/ano
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3.5.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.5.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

Conforme mostrado no quadro V.3.5/3, os valores médios dos diversos elementos analisados
revelam-se muito acima dos padrões de potabilidade da água para consumo humano, com um
resíduo seco médio superior a 5.000mg/L, superando a média regional em quase duas vezes.

Somente a taxa média de cloretos, já eqüivale à média regional dos sólidos totais dissolvidos,
além de outros elementos como o sódio o carbonato, a dureza e o ferro, estarem muito acima
dos padrões normais.

Quadro V.3.5/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 5 - Una

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 5279,0 1618,0 7,6   430,0   2357,7   239,7 250,6   31,0   288,0   320,5   830,9   29,2   0,9
Desvio Padrão 5224,6   636,9 0,5 1393,0   2272,1   242,4 134,2   36,4   314,0   388,9   958,4   25,3   1,2
Coef.Variação   98,9     39,6 6,5   323,9     96,4   101,4   53,6 116,1   109,0   121,2   115,4   86,2 133,3
Valor Máximo 23.333 33.333 8,5 9420,0 10.000 1018,7 536,8 119,5 1536,0 2102,0 5900,0 100,0   3,0
Valor Mínimo     66,0   100,0 6,0      1,6      2,5      2,0   19,5     6,0      4,8      1,0      4,7     1,6   0,1
No de Valores 55 43 52 46 46 45 35 8 46 46 45 45 5

3.5.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

Conforme pode ser visto no Diagrama de Piper, da figura V.3.5/1, as águas analisadas no
aqüífero fissural nessa unidade de planejamento, apresentam predominância do tipo cloretada
mista  secundada pelo tipo cloretada cálcio-magnesiana.
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Figura V.3.5/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 5 - Una

3.5.7.3 – Classificação das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

De acordo com os critérios para classificação da potabilidade absoluta, apenas 20% das águas
desse aqüífero são enquadradas como “potáveis”.

Utilizando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, verifica-se pelo quadro
V.3.5/4 que 23,6% são consideradas como “não potáveis”, 32,7% são enquadradas como de
potabilidade momentânea e apenas 12,7% são consideradas como de “potabilidade boa”; as
restantes, são classificadas como “potabilidade passável” com 7,27%, “potabilidade medíocre”
outros 7,2% e como “potabilidade má” outros 16,3%.

Em suma, essas águas são, na maioria, desaconselháveis para o consumo humano.

Quadro V.3.5/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 5 - Una

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

7 4 4 9 18 13

Percentual do
total de
poços

12,73 7,27 7,27 16,36 32,73 23,64
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As águas se classificam, pelo resíduo seco da forma apresentada no quadro V.3.5/5, com
apenas 27% consideradas como “água doce” e os 73% divididas entre salobra e salgada.

Quadro V.3.5/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 15 27,27
Salobra 2.000 - 6.000 27 49,09
Salgada   6.000 - 40.000 13 23,64
Salmoura > 40.000

b) Para Irrigação

A classificação do U.S.S.L. para uso da água em irrigação, aplicada às análises de água
efetuadas ofereceram a seguinte classificação em classes de uso, que podem ser bem
visualizadas na figura V.3.5/2:

Classe Freqüência     Percentagem

C1 - S1 1   2
C2 - S1 4 10
C3 - S1 4 10
C3 - S2 1   2
C4 - S1 1   2
C4 - S2 6 14
C4 - S3 2   5
C5 - S2 2   5
C5 - S3 9 21
C5 - S4          12 29

Apenas 12% dessas águas se prestam para irrigação sem restrições; 33% podem ser utilizadas
em determinadas culturas e solos de textura leve, enquanto 55% não se presta a nenhum tipo de
cultura. Conclui-se então, que, na maioria das águas desse aqüífero nessa UP não é aplicável
para irrigação.
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Figura V.3.5/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 5 - Una

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.5/6. Verifica-se que apenas 41,8% são consideradas satisfatórias para qualquer
animal, enquanto 58,2% são insatisfatórias, podendo, em parte, serem utilizadas para consumo
de cavalos, gado e carneiros

Quadro V.3.5/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 5 - Una

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 18 32,72
Satisfatória 2.500 - 3.500   5   9,09
Pobre 3.500 - 4.500   3   5,45
Insatisfatória ≥ 4.500 29 52,73
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3.6 - UP6 - Mundaú

3.6.1 - Caracterização Hidrogeológica

A bacia hidrográfica não possui nenhuma bacia sedimentar, achando-se inserida totalmente
sobre as rochas do embasamento cristalino.

Apesar disso, ocorre na porção mediana da bacia, nos municípios de Garanhuns e São João,
uma unidade litológica denominada de Unidade Quartzítica de Garanhuns, constituída por
quartzitos, metarcósios e grauvacas, com estrutura semi-horizontal, sendo capeadas por um
manto de intemperismo arenoso que chega a ultrapassar 40m de espessura. Esse aluvião
desempenha importante papel como aqüífero, sendo portador de água de qualidade mineral,
fartamente explorada comercialmente.

O próprio embasamento rochoso, nessa área representado pelos quartzitos, também se constitui
em bom aqüífero quanto a qualidade da sua água, conquanto possua as mesmas limitações
quanto a potencialidade que oferece as demais rochas cristalofilianas regionais, com vazões dos
poços em geral abaixo dos 3m3/h.

3.6.2 - Avaliação das Reservas

3.6.2.1- Reservas Permanentes

Como não ocorrem bacias sedimentares e no aqüífero fissural não se dispõe de elementos
seguros para avaliação das suas reservas permanentes, será aqui avaliada apenas a reserva
permanente do aqüífero aluvial.

Utilizando-se a equação (5) para uma área total de 2.155,7km2 da bacia hidrográfica, vem:

Rp2 = 2.155,7 x 106 x 0,001 = 2,16 x 106m3

3.6.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (12) para a mesma área da bacia hidrográfica, vem:

Rr2 - 2.155,7 x 106 x 0,0012 = 2,59 x 106m3/ano
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b) Aqüífero Fissural

Através da equação (13) e utilizando o valor da precipitação pluviométrica média anual da
bacia, de 873,4mm, tem-se:

Rr3 = 0,87 x 2.155,7 x 106 x 0,0015 = 2,82 x 106m3/ano

3.6.3 - Avaliação da Potencialidade

a) Aqüífero Aluvial

Pode ser calculada através da equação (16) como se segue:

Po2 = 2.155,7 x 106 x 0,0018 = 3,88 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Conhecendo-se já a reserva reguladora, a potencialidade vem através da equação (17):

Po3 = 2,82 x 106 x 1,15 = 3,25 x 106m3/ano

3.6.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.6.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19) e obtem-se:

Dv2 =  3,88 x 106 x 0,2 = 0,77 x 106m3/ano

3.6.4.2 - Disponibilidade Instalada

Somente existem dados de poços no aqüífero fissural, pois no aqüífero aluvial os poços rasos
ou cacimbões não foram cadastrados.
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O número de poços cadastrados no aqüífero fissural é de 177, os quais possuem uma vazão
horária média de 2,5m3/h. Empregando-se a equação (21), vem:

Di3= 177 x 2,5 x 8.760 = 3,88 x 106m3/ano

3.6.4.3 - Disponibilidade Efetiva

Utilizando o mesmo número de poços e vazão horária, para a equação (24), obtêm-se:

De3 = 177 x 2,5 x 1.460 = 0,65 x 106m3/ano

Resumindo todos os valores avaliados neste capítulo, são os dados apresentados no quadro
V.3.6/1, que se segue.

Quadro V.3.6/1 - Resumo das Avaliações na UP 6 - Mundaú

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIA

L
ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 43,11 2.155,70 2.155,70

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 2,16 x 106 - 2,16 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 2,59 x 106 2,82 x 106 5,41 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 3,88 x 106 3,25 x 106 7,13 x 106

DISPONIBI VIRTUAL - 0,77 x 106 3,25 x 106 4,02 x 106

LIDADES INSTALADA - - 3,88 x 106 3,88 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,65 x 106 0,65 x 106

3.6.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Os poços localizados nessa UP variam um pouco as suas características quando se compara
aqueles perfurados na Unidade Quartzítica de Garanhuns, dos demais da bacia hidrográfica.
Com efeito, embora seja também de constituição rochosa, na região de Garanhuns, existe um
manto de alteração de cerca de 40m de espessura que confere aos poços ali perfurados
características peculiares.

Segue-se a relação dos parâmetros médios dos poços perfurados nas duas regiões supra-citadas:
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Parâmetros dos Poços Região de Garanhuns/S.João Restante da bacia

Profundidade (m) 65,00 45,00
Nível Estático (m) 15,00   5,00
Nível Dinâmico (m) 40,10 23,60
Vazão (m3/h)   3,28   2,01
Vazão Específica (m3/h.m)   0,13   0,11
Número de poços amostrados     41     71

3.6.6 - Situação Atual de Explotação dos Poços Existentes e Uso da Água Subterrânea

A situação de explotação das águas subterrâneas na bacia é normal, uma vez que, no aqüífero
fissural, de onde se dispõe de dados, a disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 20%
da potencialidade do aqüífero. A relação área/poço é de 13,8km2 por poço perfurado.

Nesse aqüífero, a maior explotação é concentrada na região de Garanhuns, tanto através de
poços perfurados como nos exutórios naturais - fontes - , das quais a mais conhecida é a de
Serra Branca que vem sendo explorada comercialmente há dezenas de anos, como Água
Mineral Serra Branca, uma das mais tradicionais do Estado.

Várias empresas e mesmo pessoas físicas, vêm explorando comercialmente essas águas, que, a
depender do resultado da análise pelo DNPM, são classificadas como mineral ou como potável
de mesa.

Não existe ainda um estudo hidrogeológico sobre esse manancial, porém, ao que tudo indica,
não vem ocorrendo riscos de exaustão pois os volumes extraídos parecem ser compatíveis com
a recarga anual.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal, irrigação e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -   10.000 m3/ano
Abastecimento rural 340.000 m3/ano
Consumo animal 230.000 m3/ano
Irrigação   10.000 m3/ano
Consumo industrial   60.000 m3/ano

Total             650.000 m3/ano
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3.6.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.6.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

O valor da média de resíduo seco pode ser considerado normal para esse tipo de aqüífero na
região semi-árida do nordeste brasileiro. Apesar de cerca de 50% das águas analisadas se
enquadrarem nos limites de potabilidade, ocorrem valores superiores a 10.000mg/L de sólidos
totais dissolvidos sendo essa dispersão de valores demonstrada pelo coeficiente de variação de
124%.

O valor médio dos cloretos, próximo a 1.000mg/L bem demonstra o caráter de águas cloretadas
que predomina na região.

Quadro V.3.6/2 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 6 - Mundaú

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/Ll

Média  2302,0   673,8 7,5   156,4   947,3    96,9 143,5 119,2 124,9 116,3   371,8 14,7 1,6
Desvio Padrão  2858,0   527,9 0,7   294,1 1185,9  239,3 119,3 233,9 173,6 177,5   447,5 14,3 2.0
Coef.Variação    124,1     78,3 9,3   188,5   125,2  248,9   83,2 195,7 139,5 152,6   120,5 97.7 125
Valor Máximo 11.684 62.500 8,5 1418,0 4508,5 1400,0 431,9 537,6 660,0 801,9 1550,0 51,2 5,1
Valor Mínimo      77,0   117,6 4,3      2,4     20,0      0,8   21,9     9,6     2,0     2,1     12,0   1.2 0,1
No de Valores 53 30 47 38 38 37 29 5 38 38 36 36 8

3.6.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

O diagrama de Piper apresentado na figura V.3.6/1, revela que as águas analisadas no aqüífero
fissural da UP 6 são predominantemente dos tipos cloretada mista  a cloretada sódica.
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Figura V.3.6.1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 6 - Mundaú

3.6.7.2 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

Pela classificação de potabilidade absoluta, 49% das águas são consideradas como “potáveis”
contra 51% das “não potáveis”.

Utilizando a classificação de Schöeller, de potabilidade relativa, baseada nos dados
apresentados  no quadro V.3.6/3, apenas 7,5% das águas são consideradas como “não
potáveis”, ficando 13,21% como potabilidade momentânea, e os 80% restantes classificados
como de potabilidade permanente, subdivididos em: “boa” com 35,85%, “passável” com
13,21%, “medíocre” com 15,09% e “má” com os outros 15,09%.

Quadro V.3.6/3 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 6 - Mundaú

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

19 7 8 8 7 4

Percentual do
total de
poços

35,85 13,21 15,09 15,09 13,21 7,55
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As águas se classificam, pelo resíduo seco da forma apresentada no quadro V.3.6/4, com
64.15% consideradas como “água doce” e os 35,85% divididas entre salobra e salgada.

Quadro V.3.6/4 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 34 64,15
Salobra 2.000 - 6.000 15 28,30
Salgada   6.000 - 40.000   4   7,55
Salmoura > 40.000 0 0

b) Para Irrigação

Utilizando a classificação do U.S.S.L, obtêm-se as seguintes classes de uso de irrigação,
demonstradas na figura V.3.6/2.

Figura V.3.6/2 - Gráfico da U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 6 - Mundaú

As águas analisadas e apresentadas no Gráfico do U.S.S.L. distribuem-se nas seguintes classes:
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Classe    Freqüência %

C1 - S1 4 14
C2 - S1 7 25
C3 - S1 1   4
C3 - S2 2   7
C3 - S3 1   4
C4 - S1 1   4
C4 - S2 4 14
C4 - S3 1   4
C5 - S2 1   4
C5 - S3 1   4
C5 - S4 5 18

Constata-se que 38% das águas analisadas se prestam para irrigação em qualquer solo e para
qualquer cultura;  outros 37% podem ser utilizadas em irrigação de determinadas culturas ou
com solos de textura leve e, finalmente, os 25% restantes não podem ser utilizadas para
irrigação.

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.6/5. Verifica-se que 73,6% são consideradas satisfatórias para qualquer animal,
enquanto 17,4% são insatisfatórias, podendo, em parte, serem utilizadas para consumo de
cavalos, gado e carneiros

Quadro V.3.6/5 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 6 - Mundaú

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 36 67,92
Satisfatória 2.500 - 3.500   3   5,66
Pobre 3.500 - 4.500   7 13,21
Insatisfatória ≥ 4.500   7 13,21



PERH-PE
VOLUME 3

3.7 - UP7 - Ipanema

3.7.1 - Caracterização Hidrogeológica

A bacia do rio Ipanema possui apenas 1% da sua área representada por sedimentos de bacia,
correspondendo à borda oriental da Bacia de Jatobá.

O aqüífero que ocorre nessa pequena área de 60km2 é o Tacaratu, entretanto a área é
representada apenas pela zona de recarga do aqüífero, onde ocorre uma forte cimentação por
sílica e óxido de ferro, acarretando uma baixa condutividade hidráulica e uma porosidade
eficaz bem inferior àquela que caracteriza o aqüífero.

Além dessas características negativas, a espessura saturada em geral não excede de 30m nessa
borda de bacia sendo esse fato corroborado pela profundidade média dos poços nele
perfurados, em torno dos 40m, praticamente a mesma de rochas cristalinas.

Em função dessas propriedades negativas, o aqüífero vem proporcionando reduzidas vazões
nos poços nele perfurado nessa região, com médias semelhantes aquelas obtidas no aqüífero
fissural, ou seja, em torno de 3m3/h.

Quanto ao aqüífero fissural, que domina extensivamente na área, as suas características são as
mesmas apresentadas em media, em toda a região semi-árida do nordeste brasileiro: baixas
vazões e elevada salinidade.

3.7.2 - Avaliação das Reservas

3.7.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (1), para uma área de 60km2, com espessura saturada média de 40m e
porosidade eficaz de 5%, vem:

Rp1 = 60 x 106 x 40 x 0,05 = 120 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (5), para uma área total de 6.246km2, obtêm-se:
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Rp2 = 6.246,0 x 106 x 0,001 = 6,25 x 106m3

3.7.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

Adota-se a equação (9) para uma precipitação média de 600mm/ano e uma taxa de infiltração
de 5%, na área de 60km2:

Rr1 = 60,0 x 106 x 0,6 x 0,05 = 1,8 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (12), para a área total da bacia, vem:

Rr2 = 6.246,00 x 106 x 0,0012 = 7,49 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área representada pelo aqüífero fissural, vem:

Rr3 = 6.186,00 x 0,6 x 0,0015 = 5,57 x 106m3/ano

3.7.3 - Avaliação da Potencialidade

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (14) a partir dos valores já conhecidos, vem:

Po1 = (120 x 106 x 0,002) + 1,8 x 106 = 2,04 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Adotando-se a equação (18), vem:
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Po2 = 6.246,00 x 0,0018 = 11,24 x 106 m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Emprega-se a equação (17) e opera-se:

Po3 = 5,57 x 1,15 = 6,40 x 106m3/ano

3.7.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.7.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial utiliza-se a equação (19), uma vez já conhecida a potencialidade:

Dv2 = 11,24 x 106 x 0,2 = 2,25 x 106m3/ano

3.7.4.2 - Disponibilidade Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Utiliza-se a equação (21) a partir do número de 16 poços, com vazão média de 3,31m3/h:

Di1 = 16 x 3,31 x 8.640 = 0,46 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não existem dados cadastrados de vazão de poços no depósito aluvial

c) Aqüífero Fissural

Utiliza-se a mesma equação (21), utilizando o número de 370 poços, com vazão média de
2,24m3/h, e obtêm-se:



PERH-PE
VOLUME 3

Di3 = 370 x 2,24 x 8.640 = 7,16 x 106 m3/ano

3.7.4.3 - Disponibilidade Efetiva

a) Aqüífero Intersticial

A partir dos mesmos dados de número de poços e vazão média, utiliza-se a equação (22) e
obtêm-se:

De1 = 16 x 3,31 x 2.920 = 0,15 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não há dados disponíveis para a avaliação.

c) Aqüífero Fissural

Com os mesmos dados de vazão e número de poços utilizados, emprega-se a equação (24):

De3 = 370 x 2,24 x 1.460 = 1,19 x 106m3/ano

O quadro V.3.7/1 a seguir, apresenta uma síntese de todas as avaliações procedidas neste
capítulo.

Quadro V.3.7/1 - Resumo das Avaliações na UP 7 - Ipanema

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 60,00 124,92 6.246,00 6.246,00

RESERVAS PERMANENTES (m3) 120,00 x 106 6,25 x 106 - 126,25 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 1,80 x 106 7,49 x 106 5,57 x 106 14,86 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 2,04 x 106 11,24 x 106 6,41 x 106 19,69 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 2,04 x 106 2,25 x 106 6,41 x 106 10,70 x 106

LIDADES INSTALADA 0,46 x 106 - 7,16 x 106 7,62 x 106

(m3/ano) EFETIVA 0,15 x 106 - 1,19 x 106 1,34 x 106



PERH-PE
VOLUME 3

3.7.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

a) Aqüífero Intersticial

Como pode ser observado no quadro V.3.7/2, os pouco poços existentes nesse aqüífero
apresentam características mais próximas do aqüífero fissural do que do intersticial; com efeito,
vazões médias da ordem de 3,3m3/h, com máxima de 7,0m3/h e vazão específica da ordem de
0,5m3/h.m, não são próprias desse tipo de aqüífero.

A profundidade dos poços, com média inferior a 50,0m bem diz da baixa potencialidade desse
aqüífero, cuja cimentação vedou quase totalmente os poros intergranulares do arenito Tacaratu.

A dispersão dos valores é baixa, até mesmo na vazão, que ficou com coeficiente de variação
abaixo dos 50%, revelando uma boa homogeneidade do aqüífero.

Quadro V.3.7/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados na UP 7 – Ipanema
 na Área Sedimentar

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 48.13   8,77 19,58   3,31     0,49
 Desvio Padrão 10,29   7,72   8,01   1,48     0,54
 Coef.Variação 21,45 88,50 40,81 45,45 110,20
 Valor máximo 63,00 27,00 38,00   7,00     1,50
 Valor mínimo 30,00   1,00 10,00   1,68     0,10
 No de valores 15 13 11 14 10

b) Aqüífero Fissural

Os dados apresentados no quadro V.3.7/3 mostram uma situação típica do aqüífero fissural na
região semi-árida do nordeste do Brasil, com vazões médias em torno de 2m3/h, níveis pouco
profundos, e poços com profundidade em torno dos 50m.

A dispersão dos valores é maior, como costuma acontecer, para a vazão específica, tendo o
coeficiente de variação ultrapassado de 100% também para os níveis estáticos e vazão do poço.
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Quadro V.3.7/3 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados na UP 7 – Ipanema
 na Área Cristalina

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 48,86     4,70 21,26     1,97     0,34
 Desvio Padrão 12,12     5,32 12,80     2,17     1,16
 Coef.Variação 24,48 112,76 60,37 140,80 341,17
 Valor máximo 85,00   40,00 85,00   16,00   10,42
 Valor mínimo 14,00     0,13   1,05      0,05     0,001
 No de valores 279 186 176 221 164

3.7.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso da Água Subterrânea

O aqüífero intersticial é muito pobre na área em questão, sendo pouco explotado conforme já
analisado. Apesar disso, apenas 7% da disponibilidade virtual do aqüífero está sendo
atualmente explotado, numa média de um poço por cada 2km2 de área.

Para o aqüífero fissural, embora a disponibilidade efetiva atual seja de 18,5% da
disponibilidade virtual, a relação poço/área é bem menor do que no aqüífero intersticial, com
um poço para cada 16km2.

Tanto num como noutro aqüífero, ainda há condições de explotar bem mais do que vem sendo
utilizado, não podendo, entretanto, se dispor de elevadas vazões por unidade de poço. Os usos
terão que se restringir aos abastecimentos rurais, sobretudo a dessedentação de animais, face a
má qualidade da água como será visto a seguir.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -   20.000 m3/ano
Abastecimento rural 720.000 m3/ano
Consumo animal 550.000 m3/ano
Irrigação   40.000 m3/ano
Consumo industrial     4.000 m3/ano

Total          1.344.000 m3/ano
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3.7.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.7.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

a) Aqüífero Intersticial

Os 15 poços com análises físico-químicas, localizados na borda da Bacia Sedimentar do Jatobá,
e mostrados no quadro V.3.7/4, revelam valores médios abaixo do limite de potabilidade, à
exceção dos cloretos e do ferro. Apenas 20% das análises apresentaram valores de resíduo seco
acima do limite de potabilidade.

Quadro V.3.7/4 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 7 - Ipanema

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média   805,1   572,4   7,5 110,1 1095,7 149,0 195,9 0 169,9 163,3   309,4 15,5   0,8
Desvio Padrão   937,0   858,0   0,3 164,0 1942,6 362,0 119,3 0 222,7 264,7   627,9   7,7   0,6
Coef.Variação   116,4   150,0 40,0 149,0   177,3 242,9   61,0 0 131,3 161,9   202,9 57,0 75,0
Valor Máximo 2702,0 17.241   8,0 485,0 5700,0 970,0 366,0 0 660,0 777,6 1843,0 26,9   1,7
Valor Mínimo   152,0   240,9   6,9 3,4     14,5     0,5   26,6 0     8,0     3,4     12,5   4,6   0,2
No de Valores 15 8 15 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7

b) Aqüífero Fissural

Ao contrário do aqüífero intersticial, o fissural se apresenta com elevada salinização, bem
acima dos limites de potabilidade. A média do resíduo seco é quase três vezes maior do que a
média regional nesse tipo de aqüífero, sendo que 37% das águas apresentaram valores
superiores à média, até o máximo de 27.870mg/L. O teor de cloretos é equivalente a média dos
sólidos totais dissolvidos nas águas do aqüífero fissural na região nordeste do Brasil.
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Quadro V.3.7/5 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 7 - Ipanema

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 6065,2 1689,1 7,6   824,0   2326,0   252,2 326,6 36,6   361,4   344,6   810,0   25,0   0,8
Desvio Padrão 5813,7   694,9 0,5 1482,6   2107,9   285,1 172,6 27,5   345,7   364,9   778,8   25,6   0,6
Coef.Variação     95,8     41,1 6,5   179,8      90,5   113,1   52,8 76,4     95,5   105,8     96,0 102,4 75,0
Valor Máximo 27.868 45.454 9,4 7905,0 10000,0 1650,0 859,9 81,5 1854,0 2012,5 3916,4 128,0   1,7
Valor Mínimo   110,0   100,0 4,9      4,0       32,0      0,6   41,4   4,8       8,0      2,9      18,0     2,7   0,2
No de Valores 114 90 112 90 90 90 64 12 90 90 90 90 7

3.7.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

a) Aqüífero Intersticial

O Diagrama de Piper mostrado na figura V.3.7/1 revela que as águas analisadas no aqüífero
intersticial da UP 7 classificam-se, predominantemente no tipo cloretada magnesiana.

Figura V.3.7/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 7 - Ipanema
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b) Aqüífero Fissural

O Diagrama de Piper mostrado na figura V.3.7/2 revela que as águas analisadas no aqüífero
fissural da UP 7 classificam-se, predominantemente nos tipos cloretada magnesiana e cloretada
mista.

Figura V.3.7/2 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 7 - Ipanema

3.7.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

- Aqüífero Intersticial

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, 80% das águas desse aqüífero são
consideradas como “potáveis” e os 20% restantes como “não potáveis”.

Utilizando a classificação de potabilidade relativa, de Shöeller, a partir dos dados apresentados
no quadro V.3.7/6, 73,33% possuem potabilidade “boa”, 6,67% potabilidade ” passável” e 20%
são considerados como de potabilidade “má”.
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Quadro V.3.7/6 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 7 - Ipanema

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

11 1 0 3 0 0

Percentual do
total de
poços

73,33 6,67 0 20,00 0 0

As águas se classificam, pelo resíduo seco da forma apresentada no quadro V.3.7/7, com  80%
consideradas como “água doce” e os outros 20% são “salobras”.

Quadro V.3.7/7 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 12 80,0
Salobra 2.000 - 6.000   3 20,0
Salgada   6.000 - 40.000 0 0
Salmoura > 40.000 0 0

- Aqüífero Fissural

Pelo critério de potabilidade absoluta apenas 13% das águas desse aqüífero são consideradas
potáveis, enquanto as 87% restantes são “não potáveis”.

Adotando-se a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, a partir dos dados do quadro
V.3.7/8 , verifica-se que 49% das águas possuem potabilidade permanente, assim distribuídas:
10,5% das águas são de potabilidade “boa”, 1,6% classificam-se como de potabilidade
“passável”, 11,4% como potabilidade “medíocre”, 24,6% como potabilidade “má”. Dos 51%
restantes, 14% são classificadas como de potabilidade momentânea e 36,8% como “não
potáveis”.
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Quadro V.3.7.8 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 7 - Ipanema

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

12 3 13 28 16 42

Percentual do
total de
poços

10,5 2,6 11,4 24,6 14,0 36,8

As águas se classificam, pelo resíduo seco da forma apresentada no quadro V.3.7/9, com 24,5%
consideradas como “águas doces”, 38,6% como “águas salobras” e 36,8% correspondem a
“águas salgadas”.

Quadro V.3.7/9 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 28 24,56
Salobra 2.000 - 6.000 44 38,60
Salgada   6.000 - 40.000 42 36,84
Salmoura > 40.000 0 0

b) Para Irrigação

- Aqüífero Intersticial

Apenas oito amostras possuíam dados completos para a classificação do U.S.S.L. O resultado,
mostrado na figura V.3.7/3, resultou das seguintes classes de uso para irrigação:

Classe     Freqüência %

C1 - S1 1 13
C2 - S1 3 38
C3 - S1 1 13
C4 - S1 1 13
C4 - S2 1 13
C5 - S4 1 13
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Verifica-se que 51% das águas amostradas podem ser utilizadas sem restrição para qualquer
cultura irrigada, enquanto 39% somente podem ser utilizadas para determinadas culturas e sob
condições de solo adequadas; apenas 13% das amostras não podem ser utilizadas em nenhuma
cultura para irrigação.

Fig.V.3.7/3 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 7 - Ipanema

- Aqüífero Fissural

A classificação do U.S.S.L. utilizada para as análises dos poços no aqüífero fissural, é mostrada
na figura V.3.7/4.
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Figura V.3.7/4 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 7 - Ipanema

As classes, quanto à salinidade e risco de sódio que aparecem no gráfico, podem ser descritas
como:

Classe     Freqüência %

C1 - S1   2   3
C2 - S1   4   5
C3 - S1   6   8
C3 - S2   4   5
C4 - S1   7   9
C4 - S2 12 15
C4 - S3   1   1
C4 - S4   2   3
C5 - S1   1   1
C5 - S2   6   8
C5 - S3 13 16
C5 - S4 21 26

Verifica-se que apenas 8% das amostras analisadas podem ser utilizadas em qualquer tipo de
cultura irrigada; 41% podem ser utilizadas com restrições de tipo de cultura e de solo adequado
enquanto 51% não se prestam ara nenhum tipo de cultura irrigável.
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c) Para Consumo Animal

- Aqüífero Intersticial

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.7/10. Verifica-se que 80% são consideradas “boas” para qualquer animal, enquanto
20% são satisfatórias, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal exceto aves.

Quadro V.3.7/10 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 7 - Ipanema

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 12 80
Satisfatória 2.500 - 3.500   3 20
Pobre 3.500 - 4.500 0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 0 0

- Aqüífero Fissural

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.7/11. Verifica-se que 31% são consideradas “boas” para qualquer animal, enquanto
15% são “satisfatórias”, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal exceto aves;
5% são consideradas “pobres” e finalmente, 49% somente podem ser consumidas, em parte,
por cavalos, bois e carneiros.

Quadro V.3.7/11 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 7 - Ipanema

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 35 30,70
Satisfatória 2.500 - 3.500 17 14,91
Pobre 3.500 - 4.500   6   5,26
Insatisfatória ≥ 4.500 56 49,12
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3.8 - UP8 - Moxotó

3.8.1 - Caracterização Hidrogeológica

A bacia hidrográfica do Rio Moxotó possui uma diversificação hidrogeológica acentuada, de
vez que 63% da sua área é representada por rochas cristalinas e consequentemente pelo
aqüífero fissural, enquanto os 37% restantes compreendem sedimentos de uma espessa bacia
sedimentar - Bacia do Jatobá - que chega a ultrapassar os 3.000m de profundidade.

A bacia sedimentar do Jatobá, embora seja bem conhecida geologicamente, face aos estudos
que já foram desenvolvidos para pesquisa de petróleo e de urânio, respectivamente pela
PETROBRÁS e CNEN, os aspectos relacionados a potencialidade, circulação e mecanismos de
recarga de águas subterrâneas são ainda pouco conhecidos.

Apenas foram efetuados estudos hidrogeológicos pela SUDENE nos aqüferos basais - Tacaratu
e Inajá - assim mesmo com alcance a profundidade de até 400m.

Os estudos efetuados pela SUDENE numa área de 1.500km2 de ocorrência do sistema aqüífero
Tacaratu/Inajá sob a condição de aqüífero livre e em outra área com 900km2 na condição de
confinado, chegou a estabelecer para esse sistema aqüífero os seguintes parâmetros:

•  espessura saturada na condição de aqüífero livre: 50 m;
•  porosidade eficaz: 10%;
•  espessura saturada na área confinada: 120 m;
•  altura de carga (pressão confinante) : 50m;
•  coeficiente de armazenamento: 1,7 x 10-4.

3.8.2.  Avaliação das Reservas

3.8.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüíferos Intersticiais

- Sistema Aqüífero Tacaratu/Inajá

Com base nos estudos da SUDENE, os parâmetros para o cálculo das reservas permanentes nas
áreas onde o sistema se comportava como livre e confinado, foram respectivamente de:
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•  Situação de aqüífero livre

A = 1.500 km2

b = 50m
µ = 10%

Utilizando a equação (1), vem:

Rp1a = 1,5 x 109 x 50 x 0,1 = 7,5 x 109 m3

•  Situação de aqüífero confinado
A = 900km2

b = 120m
µ = 10%
h = 50m
S = 1,7 x 10-4

Utilizando a equação (2), vem:

Rp1a’ = (900 x 106 x 120 x 0,1) +(900 x 106 x 50 x 1,7x10-4)= 10,8x109 + 7,6x106

( a segunda parcela pode ser desprezada frente a primeira)
Rp1a’ = 10,8 x 109m3

A reserva permanente total do sistema aqüífero Tacaratu/Inajá nas áreas livre e confinada será
pois a soma dos dois valores encontrados, ou seja:

Rp1a = 7,5 x 109 + 10,8 x 109 = 18,3 x 109m3

- Sistema Aqüífero São Sebastião/Marizal

Tendo em vista a ausência de dados concretos, foi considerada uma espessura saturada de
apenas 500m (a espessura total do conjunto pode atingir 1.200m). Numa área de 800 km2, com
porosidade eficaz média de 8%, a reserva permanente desse sistema aqüífero livre, calculada
pela equação (1), será de:

Rp1b = 800 x 106 x 500 x 0,08 = 32 x 109m3

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (5) para a área total da bacia hidrográfica, de 8.713,4km2, vem:

Rp2 = 8.713,4 x 106 x 0,001 = 8,71 x 106m3
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3.8.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüíferos Intersticiais

- Sistema Aqüífero Tacaratu/Inajá

A reserva reguladora do sistema, avaliada pela SUDENE (1983), foi efetuada utilizando a
equação (6), considerando uma condutividade hidráulica K média de 6 x 10-6m/s (ou
189,2m/ano), uma espessura saturada na zona confinada, de 120m, um gradiente hidráulico de
0,7% e uma frente de fluxo de aproximadamente 100km, ou seja:

Rr1a = 189,2 x 120 x 0,007 x 100.000 = 15,89 x 106m3/ano

- Sistema Aqüífero S.Sebastião/Marizal

Como não se conhecem os parâmetros hidrodinâmicos do sistema aqüífero, utiliza-se a equação
(9), a partir de uma taxa de infiltração de 10% da precipitação pluviométrica média anual de
588,7mm. Assim, vem:

Rr1b = 800 x 106 x 0,588 x 0,1 = 47,04 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (12) a partir da área total da bacia, vem:

Rr2 = 8.713,4 x 106 x 0,0012 = 10,45 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Pode ser calculado pela equação (13) resultando em:

Rr3 = 0,6 x 0,0015 x 5.639,32 = 5,07 x 106m3/ano
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3.8.3 - Avaliação da Potencialidade

a) Aqüíferos Intersticiais

- Sistema Aqüífero Tacaratu/Inajá

Utilizando a equação (14), a partir dos dados de reservas permanente e reguladora já
calculados, vem:

Po1a = (18,3 x 109 x 0,002) + 15,89 x 106 = 52,49 x 106

- Sistema Aqüífero São Sebastião/Marizal

Po1b = (32 x 109 x 0,002) + 47,04 x 106 = 111,04 x 106m3/ano.

b) Aqüífero Aluvial

Adotando-se a equação (16), para a área total da bacia hidrográfica, vem:

Po2 = 8.713,4 x 106 x 0,0018 = 15,68 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (17) para o valor já calculado da reserva reguladora, vem:

Po3 = 5,07 x 106 x 1,15 = 5,84 x 106m3/ano

3.8.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.8.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, emprega-se a equação (19), ou seja:
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Dv2 = 15,68 x 106 x 0,2 = 3,14 x 106 m3/ano

3.8.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

a) Aqüíferos Intersticiais

Considerando o número de poços de 300, com uma vazão média de 6,6m3/h, a disponibilidade
instalada pode ser avaliada pela equação (21), como se segue:

Di1 = 300 x 6,6 x 8.760 = 17,34 x 106 m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

O número de poços é aproximadamente o mesmo e a vazão em torno de 1m3/h, o que resulta
pela equação (21):

Di2 = 300 x 1,0 x 8.760 = 2,62 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Com 260 poços a uma vazão média de 2,3 m3/h, a equação (21) fornecerá:

Di3 = 260 x 2,3 x 8.760 = 5,24 x 106m3/ano

3.8.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

a) Aqüíferos Intersticiais

Em estudos de campo efetuados pela SECTMA, foi constatado um número de 234 poços em
funcionamento (22% se achavam paralisados e irrecuperáveis), e o regime de explotação médio
era de 8 horas por dia. Assim, empregando a equação (22), vem:

De1 = 234 x 6,6 x 2.920 = 4,51 x 106m3/ano
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b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (23), obtêm-se:

De2 = 300 x 1,0 x 1.460 = 0,43 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Empregando a equação (24), obtem-se:

De3 = 260 x 2,3 x 1.460 = 0,87 x 106m3/ano

As diversas avaliações executadas são resumidas no quadro V.3.8/1.

Quadro V.3.8/1 - Resumo das Avaliações na UP 8 - Moxotó

PARÂMETROS DE ÁREA E
VOLUME

TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL

INTERSTICIA
L

ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 3.074,08 174,27 5.639,32 8.713,40

RESERVAS PERMANENTES (m3) 50,30 x 109 8,71 x 106 - 50,30 x 109

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 62,93 x 106 10,45 x 106 5,07 x 106 78,45 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 163,53 x 106 15,68 x 106 5,84 x 106 185,05 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 163,53 x 106 3,14 x 106 5,84 x 106 172,51 x 106

LIDADES INSTALADA 17,30 x 106 2,60 x 106 5,20 x 106 25,10 x 106

(m3/ano) EFETIVA 4,50 x 106 0,43 x 106 0,87 x 106 5,80 x 106

3.8.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Os dados aqui apresentados para poços tubulares dizem respeito apenas aos poços constantes
do cadastro da SECTMA, mesmo aqueles que não foram localizados no campo. Isso se deve ao
fato de que durante o levantamento procedido no campo não foi possível efetuar-se a medida
dos parâmetros como profundidade, nível estático, nível dinâmico, vazão e vazão específica
tendo em vista estarem os poços em grande parte sem equipamento de bombeamento e
naquelas que o possuía existia um flange na “boca do poço” impedindo a penetração da sonda
elétrica para medição de nível; até mesmo a vazão dificilmente pôde ser medida, tendo em vista
que a maior parte dos poços instalados eram dotados de cata-vento cuja vazão é intermitente,
dependendo da velocidade e constância do vento.
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Para os poços amazonas, ao contrário, as medições aqui apresentadas - apenas de profundidade
e de nível estático - foram executadas no campo.

No quadro V.3.8/2 a seguir apresentado, constam os valores médios, máximos e mínimos dos
vários parâmetros considerados nos poços do cadastro da SECTMA, separados por tipo de
aqüífero.

Mesmo entre os poços cadastrados na SECTMA, na maioria com dados originais da
perfuração, são deficientes em informações dos seus parâmetros, como pode ser visto acima,
em que apenas uma terça parte possui as informações completas.

Verifica-se uma grande diferença entre os poços perfurados no aqüífero fissural e aqueles
perfurados na Bacia Sedimentar do Jatobá: a começar pela profundidade com média dos poços
no aqüífero fissural (52,23m) inferior a metade daquela do aqüífero sedimentar (119,47m); os
níveis estáticos do aqüífero fissural são sempre muito rasos, nunca ultrapassando os 20m de
profundidade, enquanto no aqüífero sedimentar a média é de 31,57m, chegando a alcançar até a
profundidade de 196,0m; o mesmo sucede com os níveis dinâmicos, com médias de 22,53m e
43,86m respectivamente para os dois tipos de aqüífero. As vazões diferem bastante, sendo no
aqüífero fissural em média de 2,30m3/h (a mesma de toda a região nordeste do Brasil),
enquanto no aqüífero sedimentar é de 6,61m3/h (aliás muito aquém do que poderia render em
poços bem construídos); em conseqüência, a vazão específica também é diferente, com média
de 0,317m3/h.m no aqüífero fissural e 0,78m3/h.m no sedimentar.

Quadro V.3.8/2 - Valores Estatísticos dos Parâmetros de Poços nos Aqüíferos
 Intersticial e Fissural

PARÂMETROS Poços no Aqüífero Fissural Poços no Aqüífero Intersticial
Valor No de

Amostras
Valor No de

Amostras
Média     52,23 209     119,47 145

Profundidade (m) Máxima   111,00     400,00
Mínima     13,00       16,60
Médio       5,43 149       31,57   95

Nível Estático (m) Máximo     19,00     196,00
Mínimo       0,10         0,30
Médio     22,53 128       43,86   81

Nível Dinâmico(m) Máximo     47,00     135,00
Mínimo       3,00         7,50
Média      2,30 190         6,61 115

Vazão (m3/h) Máxima     9,50       72,00
Mínima     (seco)       (seco)
Média       0,317 125        0,780   78

Vazão Específica Máxima       2,680        8,686
       (m3/h.m) Mínima       0,003        0,030
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Nos poços amazonas, os valores médios dos parâmetros de profundidade e nível estático (as
vazões e níveis dinâmicos não foram obtidos) são os seguintes:

Quadro V.3.8/3 - Valores Estatísticos dos Parâmetros de Poços no Aqüífero Aluvial

PARÂMETROS Valor No de Amostras

Média   6,52 243
Profundidade (m) Máxima 12,50

Mínima   1,50
Média   4,61 240

Nível Estático (m) Máxima   6,40
Mínima   0,00

3.8.6 - Situação de Explotação dos Aqüíferos e Uso da Água Subterrânea

Constata-se pela disponibilidade efetiva atual que se está explotando pouco mais de 2% das
disponibilidades virtuais dos aqüíferos intersticiais da Bacia do Jatobá o que permite a
implantação de políticas de explotação para usos múltiplos, para utilizar cerca de 150 milhões
de metros cúbicos anuais. Atualmente a relação área/poço é de 14,2km2 para cada poço.

Até mesmo nos aqüíferos mais pobres como o aluvial e o fissural, a disponibilidade efetiva
anual se acha em torno de 15% da disponibilidade virtual o que permite uma intensificação de
uso desses mananciais. A relação área/poço nesse aqüífero é de 16,4km2 para cada poço.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -    450.000 m3/ano
Abastecimento rural 2.880.000 m3/ano
Consumo animal 2.180.000 m3/ano
Irrigação    210.000 m3/ano
Consumo industrial      80.000 m3/ano

Total             5.800.000 m3/ano
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3.8.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.8.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

a) Aqüífero Intersticial

Embora apresente alguns valores anômalos, com sólidos totais dissolvidos de até 6.390mg/L, a
característica desse aqüífero é de água de boa qualidade, ficando a média do resíduo seco em
563mg/L, com apenas 7% das águas analisadas apresentando valores acima do limite de
potabilidade.

Essas águas mais salinizadas devem ser provenientes da Formação Aliança, que possui água
com elevados teores de sais e, quando o poço não é revestido, mesmo alcançando o sistema
aqüífero Tacaratu/Inajá nas áreas em que se encontra sobreposto pela Formação Aliança, a água
se torna salinizada.

Apesar dessa contaminação, praticamente todos os valores médios dos cátions e anions se
mostram abaixo dos seus respectivos limites de potabilidade, com ligeira elevação para os
cloretos, como mostra o quadro V.3.8/4.

Quadro V.3.8/4 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 8 - Moxotó

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

CO3
mg/L

HCO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média   563,4   507,6   7,3   42,7   288,0   15,0 12,7 135,9   72,1   41,3   87,4 16,1 0,5
Desvio Padrão   917,1   620,0   0,8   46,8   456,3 ,,22,1   7,7   88,7   88,8   50,8 127,0 14,4 =
Coef.Variação   162,9   122,3 10,9 109,6   158,3 146,7 60,6   65,2 122,2   82,0 145,9 87,5 =
Valor Máximo 6390,0 5263,0   8,5 170,0 1800,0   94,0 21,6 488,0 360,0 194,4 510,0 55,0 0,5
Valor Mínimo     46,0   140,8   4,2     3,2     26,0     0,3   7,2     4,9     4,8     4,8     9,0   0,5 0,5
No de Valores 100 91 91 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1

b) Aqüífero Fissural

O aqüífero fissural apresenta um padrão de salinização bastante coerente com as demais regiões
do nordeste semi-árido. A média de sólidos totais dissolvidos em torno dos 2.600mg/L se
coaduna com as demais regiões. O ânion predominante é o cloreto, com teores muito elevados,
que chegou a atingir 13.000mg/L. Taxas muito elevadas são registradas para o ferro, com
média de 7,7mg/L, quando o limite de potabilidade é de apenas 0,3mg/L.
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A dispersão de valores para quase todos os elementos analisados é muito grande, conforme
mostrado no quadro V.3.8.5, com coeficientes de variação, em geral, superiores a 100%,
ultrapassando os 300% para a dureza e os bicarbonatos.

Quadro V.3.8/5 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 8 - Moxotó

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.El
et.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 2618,0 1545,0 7,8   286,2  1451,6   133,8 292,4   252,4   298,2   202,8   457,8   21,4   7,7
Desvio Padrão 3273,0 1233,0 0,6   915,1  2777,7   348,0 136,2   982,5   703,2   382,2   736,7   66,5 10,3
Coef.Variação   123,8    79,8 7,7   357,4    191,4   261,6   46,6   389,7   235,9   189,1   161,1 314,3 133
Valor Máximo 23.400 153846 9,2 8683,0 13.581 3038,0 604,9 5154,0 6647,0 3102,0 4945,0 577,0 25,0
Valor Mínimo     58,00   161,3 4,8      5,6     12,0      2,8   53,7     4,3     12,0      6,3    11,0     0,8   0,1
No de Valores 111 101 104 104 104 101 86 39 105 103 103 103 10

3.8.7.2 - Classificação Iônica das Águas

a) Aqüífero Intersticial

Conforme pode ser visto no Diagrama de Piper, figura V.3.8/1, as águas desse aqüífero são
predominantemente do tipo cloretada mista

Figura V.3.8/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 8 - Moxotó
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b) Aqüífero Fissural

Conforme pode ser visto no Diagrama de Piper, figura V.3.8/2, as águas desse aqüífero são
predominantemente do tipo cloretada mista a cloretada magnesiana.

Figura V.3.8/2 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 8 - Moxotó

3.8.7.2 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

- Aqüífero Intersticial

A classificação de potabilidade absoluta aplicada nesse aqüífero resultaria em 93% das águas
classificadas como “potáveis”, contra apenas 7% de “não potáveis.

Quanto a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, a partir dos dados mostrados no
quadro V.3.8/6, resultaria em 71% como potabilidade “boa”, 22% como potabilidade
“passável”, e os 7% restantes distribuídos entre as potabilidades permanentes de passável a má.
Nenhuma água seria considerada como “não potável” nem mesmo de potabilidade
momentânea.
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Quadro V.3.8/6 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 8 - Moxotó

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

71 22 1 4 1 1

Percentual do
total de
poços

71,00 22,00 1,00 4,00 1,00 1,00

As águas se classificam, pelo resíduo seco da forma apresentada no quadro V.3.8/7 , com 94%
consideradas como “águas doces”, 5% como “águas salobras” e 1% correspondem a “águas
salgadas”.

Quadro V.3.8/7 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 94 94,00
Salobra 2.000 - 6.000   5   5,00
Salgada   6.000 - 40.000 1   1,00
Salmoura > 40.000 0 0

- Aqüífero Fissural

Pelo critério de potabilidade absoluta, apenas 39% são consideradas como “potáveis” ficando
as 61% como “não potáveis”.

Utilizando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, a partir dos dados apresentdos
no quadro V.3.8/8, tem-se que 13,6% são consideradas como de potabilidade permanente “boa”
e 10,9% são consideradas como “não potáveis”. As demais, se classificam assim: 25,4% são de
potabilidade “passável”, 21,9% de potabilidade “medíocre”, 17,3% de potabilidade “má” e
10,9% se classifica como de potabilidade momentânea.

Quadro V.3.8/8 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 8 - Moxotó

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

15 28 24 19 12 12
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Percentual do
total de
poços

13,64 25,45 21,82 17,27 10,91 10,91

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.8/9, com 61%
consideradas como “águas doces”, 28% como “águas salobras” e 11% correspondem a  “águas
salgadas”.

Quadro V.3.8/9 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 67 60,91
Salobra 2.000 - 6.000 31 28,18
Salgada   6.000 - 40.000 12 10,91
Salmoura > 40.000 0 0

b) Para Irrigação

- Aqüífero Intersticial

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.8/3, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C1 - S1   2   8
C2 - S1 13 50
C3 - S1   7 27
C4 - S1   1   4
C4 - S2   1   4
C5 - S2   1   4
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Figura V.3.8/3 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 8 - Moxotó

Em resumo, 58% das águas analisadas podem ser utilizadas em qualquer cultura e solo; 31%
podem ser utilizadas com restrições do tipo de solo e de cultura e, finalmente, 4% não é
utilizável para irrigação.

- Aqüífero Fissural

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.8/4, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C1 - S1   2   2
C2 - S1   4   4
C2 - S2   1   1
C3 - S1 32 32
C3 - S2   8   8
C4 - S1 10 10
C4 - S2 17 17
C4 - S3   5   5
C5 - S1   2   2
C5 - S2   7   7
C5 - S3   3   3
C5 - S4   8   8
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Verifica-se que apenas 7% das águas analisadas se adaptam a irrigação de qualquer cultura e
solo; a maior parte, ou seja, 72% pode ser utilizada a depender do tipo de cultura a ser irrigada
e o tipo de solo; finalmente 20% das águas não podem ser utilizadas para nenhuma cultura.

Figura V.3.8/4 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 8 - Moxotó

c) Para Consumo Animal

- Aqüífero Intersticial

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.8/10. Verifica-se que 97 % são consideradas “boas” para qualquer animal, enquanto
1 % são satisfatórias, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal exceto aves e 2%
são insatisfatórias.

Quadro V.3.8/10 – Classes  de Água  para Consumo Animal no Aqüífero  Intersticial
da UP 8 - Moxotó

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 97 97,00
Satisfatória 2.500 - 3.500   1   1,00
Pobre 3.500 - 4.500   0 0
Insatisfatória ≥ 4.500   2   2,00
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- Aqüífero Fissural

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.8/11. Verifica-se que 97% são consideradas “boas” para qualquer animal, enquanto
11% são satisfatórias, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal exceto aves; 6%
são classificadas como “pobres” e 18% como “insatisfatórias”podendo apenas algumas delas
ser utilizadas por cavalos, gado e carneiros.

Quadro V.3.8/11 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Fissural
da UP 8 - Moxotó

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 70 97,00
Satisfatória 2.500 - 3.500 13 11,12
Pobre 3.500 - 4.500   7   6,36
Insatisfatória ≥ 4.500 20 18,18
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3.9 - UP9 - Pajeú

3.9.1 - Características Hidrogeológicas

A bacia hidrográfica do Pajeú possui 86,3% da sua extensa área de 16.838km2 (a maior bacia
do Estado) representada por rochas cristalinas

Nas “manchas sedimentares” ou testemunhos de erosão que ocorrem em São José do Belmonte,
Mirandiba, Tupananci, Betânia (Serra das Araras) e Flores (Serra Vermelha), com uma área
total de apenas 1.550km2 (9,23% da área da bacia hidrográfica), não ocorre a seqüência
sedimentar completa, predominando a Formação Tacaratu com eventuais e restritas ocorrências
das formações Aliança e Marizal (ver mapa geológico).

A Formação Tacaratu é constituída por arenitos de coloração amarela a avermelhada, de
granulação grosseira, com estratificação cruzada, níveis de caulim e leitos de conglomerados
creme, com seixos arredondados e sub-arredondados de quartzo e feldspato numa matriz
argilosa (ou de óxido de ferro) bem compactada. Sua espessura varia entre 100 e 220m nas
áreas de São José do Belmonte , Mirandiba e Tupanaci, sendo desconhecida na Serra das
Araras e chegando até 500m na Serra Vermelha, segundo estudos geofísicos por gravimetria
executados pela CPRM naquela mancha sedimentar.

A Formação Aliança é constituída de sedimentos vermelhos, finamente laminados,
predominando folhelhos e argilitos fossilíferos (ostracodes e estherias), contendo intercalações
de siltito e arenitos finos. Tem na área espessuras muito limitadas.

A Formação Marizal é constituída de arenitos amarelos e róseos, finos a médios, arcósicos,
argilosos e micáceos; siltitos vermelhos brilhantes com eventuais bancos conglomeráticos
ocorrem ainda na base.

Finalmente, devem ser mencionados os depósitos sedimentares recentes representados por
coberturas detríticas arenosas que ocorrem na borda da Bacia do Jatobá (limite sudeste da bacia
do Pajeú) e os aluviões quaternários que ocorrem nos leitos e terraços fluviais, sobretudo no rio
Pajeú, onde chegam a atingir espessuras de até 7,0m.
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3.9.2 - Avaliação das Reservas

3.9.2.1 - Reservas Permanentes

- Aqüífero Intersticial

Será realizada uma avaliação por cada mini-bacia, das quatro que se dispõe de dados, quais
sejam : São José do Belmonte, Mirandiba, Betânia (Serra Araras) e Flores (Serra Vermelha).

- Área de São José do Belmonte

A área de ocorrência geológica é de 775km2, a espessura saturada do aqüífero é de 200m e a
porosidade eficaz média é de 10%. Considerando que os volumes armazenados sob pressão são
desprezíveis em relação aos acumulados nos poros, face a reduzida carga confinante e baixo
coeficiente de armazenamento, serão apenas considerados os volumes acumulados nos
interstícios, através da equação (1), como se o aqüífero estivesse apenas na condição de livre.

Rp1a = 775 x 106 x 120 x 0,1 = 9.35 x 109m3

- Área de Mirandiba

Utilizando a equação (1), para uma área de 112,5km2 com espessura média saturada de 160m e
mesma porosidade eficaz média de 10%, vem:

Rp1b = 112,5 x 106 x 100 x 0,1 = 1,12 x 109m3

- Área de Betânia

A mesma equação (1) será utilizada, com uma área de 187,5km2, com 70m de espessura
saturada e idêntica porosidade eficaz de 10%.

Rp1c = 187,5 x 106 x 70 x 0,1 = 1,31 x 109m3

- Área de Flores

Com uma área de 250km2 , uma espessura média saturada de 300m, e uma porosidade eficaz de
10%, a equação (1) fornecerá:
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Rp1d = 250 x 106 x 300 x 0,1 = 7,5 x 109m3

A reserva permanente total acumulada das quatro áreas sedimentares, será de:

Rp1 = (15,5 + 1,8 + 1,31 + 7,5) x 109 = 26,11 x 109m3

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando-se a equação (5), para uma área total da bacia de 16.838,7km2, vem:

Rp2 = 16.838,7 x 106 x 0,001 = 16,84 x 106m3

3.9.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

- Área de São José do Belmonte

Utiliza-se a equação (9) a partir de uma precipitação média anual de 581,8mm e uma taxa de
infiltração calculada pelo balanço de cloretos em 3%:

Rr1a = 775 x 106 x 0,581 x 0,03 = 13,5 x 106m3/ano

- Área de Mirandiba

Os dados de área e precipitação para uso da equação (9) passam agora para 112,5km2 e
632,2mm/ano respectivamente. Assim, vem:

Rr1b = 112,5 x 106 x 0,632 x 0,03 = 2,13 x 106m3/ano

- Área de Betânia

A área de 187,5km2 e a precipitação média de 494,5mm/ano será utilizada na equação (9),
resultando em:

Rr1c = 187,5 x 106 x 0,494 x 0,03 = 2,78 x 106m3/ano
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- Área de Flores

A mesma equação (9) é utilizada com uma área de 250km2 e uma precipitação de 644mm/ano:

Rr1d = 250 x 106 x 0,644 x 0,03 = 4,83 x 106m3/ano

A reserva reguladora em todas as quatro áreas sedimentares, será pois de:

Rr1 = (13,5 + 2,13 + 2,78 + 4,83) x 106 = 23,24 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando-se a equação (12) para uma área total de 16.838,7km2, vem:

Rr2 = 16.838,7 x 106 x 0,0012 = 20,21 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utiliza-se a equação (13), considerando a precipitação média na bacia hidrográfica de 650mm/a
e uma área de 14.874,42km2:

Rr3 = 0,65 x 0,0015 x 14.874,42 x 106 = 14,50 x 106m3/ano

3.9.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Intersticial

A equação (14) será utilizada para cada mini-bacia e o somatório dará a potencialidade total do
aqüífero fissural. Assim:

•   São José Belmonte Po1a = (9.3 x 109 x 0,002) x 13,5 x 106 = 32,1 x 106m3/ano
•   Mirandiba Po1b = (1,12 x 109 x 0,002) x 2,13 x 106 = 4,37 x 106m3/ano
•   Betânia Po1c = (1,31 x 109 x 0,002) x 2,78 x 106 = 5,4 x 106m3/ano
•   Flores Po1d = (7,5 x 109 x 0,002) x 4,83 x 106 = 19,83 x 106m3/ano

Po1 = (44,5 + 5,73 + 5,4 + 19,83) x 106 = 61,7 x 106m3/ano
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b) Aqüífero Aluvial

Empregando-se a equação (18) para a área total da bacia, vem

Po2 = 16.838,7 x 106 x 0,0018 = 30,31 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (17), a partir da reserva reguladora já calculada, obtêm-se:

Po3 = 14,50 x 1,15 = 16,68 x 106m3/ano

3.9.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.9.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada igual à
potencialidade de vez que não foi detectado ainda, nenhum efeito indesejável ao nível da atual
explotação.

Para o aqüífero aluvial, emprega-se a equação (19), ou seja:

Dv2 = 30,31 x 106 x 0,2 = 6,06 x 106m3/ano

3.9.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Os 195 poços cadastrados na bacia sedimentar, com uma vazão média de 7,02m3/h, fornecerão,
pela equação (21):

Di1 = 195 x 7,02 x 8.760 = 12,0 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não há registro de dados de vazão de poços em aluviões
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c) Aqüífero Fissural

O número de 1.173 poços cadastrados com uma vazão média de 2,53m3/h, fornecerá, pela
equação (21):

Di3 = 1.173 x 2,53 x 8.760 = 26,0 x 106m3/ano

3.9.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando os mesmos dados de vazão e número de poços do aqüífero fissural, na equação (22),
vem:

De1 = 195 x 7,02 x 2.920 = 3,0 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Igualmente aqui não será avaliado por falta de dados

c) Aqüífero Fissural

Utilizando os mesmos dados de vazão e número de poços do aqüífero fissural, na equação (24),
obtêm-se:

De3 = 1.173 x 2,53 x 1.460 = 4,33 x 106m3/ano

No quadro V.3.9/1, são resumidos todos os valores avaliados nesse capítulo
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Quadro V.3.9/1 - Resumo das Avaliações na UP 9 - Pajeú

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 1.964,28 336,78 14.874,42 16.838,70

RESERVAS PERMANENTES (m3) 26,11 x 109 16,84 x 106 - 26,11 x 109

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 23,24 x 106 20,21 x 106 14,50 x 106 57,91 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 75,46 x 106 30,31 x 106 16,68 x 106 122,45 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 75,46 x 106 6,06 x 106 16,68 x 106 98,20 x 106

LIDADES INSTALADA 12,00 x 106 - 26,00 x 106 38,00 x 106

(m3/ano) EFETIVA 3,00 x 106 - 4,33 x 106 7,33 x 106

3.9.5.  - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

a) Aqüífero Intersticial

Constata-se pelo quadro V.3.9/2 que a média desses poços ultrapassa os 100m diferindo do
aqüífero fissural em que a média fica em torno dos 50m; a profundidade máxima de 250m já
está superada com um recente poço perfurado pela CPRM e ainda não cadastrado, no povoado
de Fátima na mini-bacia de Flores, que atingiu a profundidade de 450m, com vazão de jorro de
30m3/h.

A dispersão de valores não é elevada, ultrapassando os 100% no coeficiente de variação para o
nível dinâmico, vazão e vazão específica.

Quadro V.3.9/2. - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados na UP 9, na Área Sedimentar

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 104,80   26,30   43,10   10,60     1,39
 Desvio Padrão   37,70   31,30   32,10   17,90     2,25
 Coef.Variação   35,97 119.23   74,41 168,86 161,15
 Valor máximo 250,00 160,00 170,00 151,20   13,33
 Valor mínimo   30,00     0,50   10,00     0,10     0,01
 No de valores 88 78 76 86 71
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b) Aqüífero Fissural

Os dados dos poços nesse tipo de aqüífero estão compatíveis com os demais da região nordeste
em aqüífero similar, com exceção do poço de vazão máxima, de 100m3/h; nesse poço foi obtida
a maior vazão em teste de 48h consecutivas para o aqüífero fissural no nordeste semi-árido,
entretanto, ao que tudo indica a fratura principal deveria estar recebendo uma recarga induzida
de algum reservatório superficial ou subterrâneo que proporcionou ao poço aquela vazão
recorde. Atualmente, segundo informações da localidade o poço está quase sem água.

Quanto aos demais dados, são bastante coerentes, inclusive com baixa dispersão de valores,
exceto para a vazão e vazão específica em função, sobretudo, do referido poço.

Quadro V.3.9/3. - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados na UP 9, no Aqüífero Fissural

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   42,30   7,30 23,20     2,74     0,50
 Desvio Padrão   14,50   7,00 12,40     4,02     1,58
 Coef.Variação   34,52 95,89 52,17 146,71 316,00
 Valor máximo 115,00 76,00 75,00 100,00   31,66
 Valor mínimo   14,50   0,10   3,00     0,02     0,002
 No de valores 1169 957 907 1005 889

3.9.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

No aqüífero intersticial, a disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 3,9% da
disponibilidade virtual, o que significa estar sendo o reservatório hídrico subterrâneo sub-
explotado, havendo condições de utilizá-lo muito mais, em programas de abastecimento
humano e até em irrigação. Em termos de distribuição, tem-se 1 poço para cada 10km2.

Apesar disso, convêm que se proceda a estudos localizados em cada bacia, para verificar a
situação e distribuição dos volumes explotáveis no espaço e no tempo, pois, em algumas áreas
do município de São José do Belmonte, já se constata rebaixamentos acentuados de níveis
potenciométricos provocados por uma intensa explotação concentrada, para irrigação.

Quanto ao aqüífero fissural, apesar da quantidade aparentemente muito grande de poços - cerca
de 1200 - a sua distribuição por área não é tão intensa - 1 poço a cada 12,7km2 - e a
disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 25% da disponibilidade virtual
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O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -    290.000 m3/ano
Abastecimento rural 3.850.000 m3/ano
Consumo animal 2.900.000 m3/ano
Irrigação    250.000 m3/ano
Consumo industrial      40.000 m3/ano

Total             7.330.000 m3/ano

3.9.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.9.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

a) Aqüífero Intersticial

Os 46 poços com análises físico-químicas nas mini-bacias sedimentares da bacia do Pajeú
apresentam-se com baixos teores de salinidade, com média de 576mg/L de resíduo seco, bem
abaixo do limite de potabilidade. Individualmente, todos os elementos analisados situam-se
também abaixo dos  respectivos limites, considerando a média de cada um.

Além dos baixos valores médios, cerca de 90% das amostras acusaram um resíduo seco inferior
ao limite de potabilidade.

Apesar disso, a dispersão de valores é sempre alta, em geral ultrapassando de 100% o
coeficiente de variação.

Quadro V.3.9/4 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 9 - Pajeú

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média   576,3   366,6 7,5   41,1   208,5   24,4 130,0   13,3   47,2   35,5   70,2   14,7  0,4
Desvio Padrão   808,9   456,0 0,4   55,9   321,4   38,1 113,3   21,7   71,3   54,0   99,3   19,6  0,2
Coef.Variação 140,3   124,6 5,3 134,1   154,3 158,3   86,9 161,5 151,1 154,3 141,4 135,7 50,0
Valor Máximo 4518,0 4000,0 8,4 250,0 1250,0 127,5 400,2   45,6 280,0 227,0 475,0 105,6  0,7
Valor Mínimo     90,0   133.3 6,6     4,0      2,7    0,1    0,6    0,1    1,0     1,5     1,1    0,4  0,1
No de Valores 46 36 36 30 30 29 30 29 30 30 30 30 7
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b) Aqüífero Fissural

Comparativamente ao aqüífero intersticial, esse aqüífero apresenta-se bem mais salinizado,
todavia, comparando-se os seus valores médios de resíduo seco e elementos anionicos e
cationicos constantes do quadro V.3.9/5, constata-se que são inferiores aos valores que
caracterizam o aqüífero fissural na região semi-árida do nordeste.

Com efeito, a média dos resíduos secos de 1.890mg/L fica abaixo da média regional de
2.500mg/L, bem como os cloretos que em média ficam em torno dos 1.000mg/L, sódio, que em
geral ficam próximo aos 500mg/L, dentre outros.

A dispersão de valores continua elevada, tendo em vista que para o resíduo seco, por exemplo,
a variação vai desde o mínimo de 76mg/L até o máximo de 22.980mg/L. Em quase todos os
elementos analisados, o coeficiente de variação foi superior a 100%, chegando quase aos 300%
para a dureza.

Quadro V.3.9/5 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 9 – Pajeú

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.El
et.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 1892,3 1265,8 7,8   165,4   777,6   102,0 293,4   22,7   161,7   117,3 264,6 11,2 0,4
Desvio Padrão 2311,3 1058,2 0,5   490,0 1197,0   221,0 151,2   53,8   206,7   166,4 330,2 10,6 0,9
Coef.Variação   122,1    83,6 6,4   296,9   154,2   216,7   51,5 240,9   127,9 141,9 125,0 94,6 225
Valor Máximo 22.980 9x106 9,0 7425,0 10.000 2300,0 878,4 558,0 1840,0 1920,0 3096,0 74,3 5,5
Valor Mínimo     76,0   100,0 6,0      2,4       1,0      0,1     0,3     0,1      0,4      0,5     1,1   0,1 0,05
No de Valores 561 438 529 442 468 435 423 435 472 472 451 449 93

3.9.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

a) Aqüífero Intersticial

Conforme pode ser visto no Diagrama de Piper, da figura V.3.9/1, as águas do aqüífero
intersticial dessa UP são predominantemente dos tipos cloretada mista e cloretada magnesiana,
ocorrendo ainda o tipo cloretada calcio-magnesiana.



PERH-PE
VOLUME 3

Figura V.3.9/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 9 - Pajeú

b) Aqüífero Fissural

O Diagrama de Piper para essas águas, apresentado na figura V.3.9/2 a seguir, mostra como
tipos dominantes a cloretada mista e cloretada magnesiana

Figura V.3.9/2 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 9 – Pajeú
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3.9.7.2 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

- Aqüífero Intersticial

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, 89% das águas analisadas são
consideradas como “potáveis” e apenas 11% como “não potáveis”.

Utilizando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.9/6 tem-se que:

•    73,9% são águas de potabilidade permanente “boa”;
•    15,22% de potabilidade  permanente “passável”;
•    4,3% de potabilidade permanente “medíocre”;
•    4,3% de potabilidade permanente “má”; e
•    2% de potabilidade momentânea.

Quadro V.3.9/6 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 9 - Pajeú

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

34 7 2 2 1 0

Percentual do
total de
poços

73,91 15,22 4,35 4,35 2,17 0

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.9/7, com 61%
consideradas como “águas doces”, 28% como “águas salobras” e 11% correspondem a  “águas
salgadas”.

Quadro V.3.9/7 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 43 93,47
Salobra 2.000 - 6.000   3   6,53
Salgada   6.000 - 40.000 0 0
Salmoura > 40.000 0 0
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b) Aqüífero Fissural

Pela classificação de potabilidade absoluta as águas desse aqüífero se classificam como
“potáveis” em 45,5%, ficando as 54,5% restantes como não potáveis.

Adotando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, com base nos dados do quadro
V.3.9/8, tem-se:

•    10,9 % são águas de potabilidade permanente “boa”;
•    34,7 % de potabilidade  permanente “passável”;
•    27,2 % de potabilidade permanente “medíocre”;
•    17,4 % de potabilidade permanente “má”; e
•    4,6 % de potabilidade “momentânea”;
•    5,2 % “não potável”.

Quadro V.3.9/8 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 9 - Pajeú

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

61 195 153 98 26 29

Percentual do
total de
poços

10,85 34,70 27,22 17,44 4,63 5,16

Pelo resíduo seco, as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.9/9, com  72.7%
consideradas como “águas doces” , 22% como “águas salobras” e 5,2% correspondem a
“águas salgadas”.

Quadro V.3.9/9 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 409 72,77
Salobra 2.000 - 6.000 124 22,06
Salgada   6.000 - 40.000   29   5,16
Salmoura > 40.000 0 0
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b) Para Irrigação

- Aqüífero Intersticial

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.9/3, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C1 - S1   8 28
C2 - S1 10 34
C3 - S1   6 21
C3 - S2   3 10
C4 - S1   2   7

Figura V.3.9/3 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 9 – Pajeú

Em síntese, 62% das águas analisadas se prestam para irrigação de qualquer cultura
independente do tipo de solo; e os 38% das águas podem ser utilizadas em irrigação a depender
do tipo de cultura e de solo.
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a) Aqüífero Fissural

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra nas figuras V.3.9/4 A e B, os pontos plotados, os
quais se distribuíram segundo as classes de uso para irrigação.

[ A ]

[ B ]

Figura V.3.9/4 [A e B] - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
na UP 9 - Pajeú
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Classe       Freqüência    %

C1 - S1     5   1,25
C2 - S1   50 12,53
C3 - S1 165 41,35
C3 - S2   19   4,76
C3 - S3     1   0,25
C4 - S1   35   8,77
C4 - S2   53 13,28
C4 - S3   11   2,76
C4 - S4     1   0,25
C5 - S1     5   1,25
C5 - S2   18   4,51
C5 - S3   17   4.26
C5 - S4   19   4,76

Em resumo, 13,78% das águas analisadas se prestam para irrigação sem restrições de cultura e
solo; 71,44% podem ser utilizadas a depender do tipo de cultura e solo e 14,78% não se
prestam para irrigação.

 c) Para Consumo Animal

- Aqüífero Intersticial

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.9/10. Verifica-se que 96% são consideradas “boas” para qualquer animal, enquanto
2 % são satisfatórias, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal exceto aves e 2%
são insatisfatórias.

Quadro V.3.9/10 - Classes de  Água para Consumo Animal no  Aqüífero Intersticial
 da UP 9 – Pajeú

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 44 95,65
Satisfatória 2.500 - 3.500   1   2,17
Pobre 3.500 - 4.500   0   0
Insatisfatória ≥ 4.500   1   2,17
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- Aqüífero Fissural

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.9/11. Verifica-se que 79,5% são consideradas “boas” para qualquer animal,
enquanto 8,4% são satisfatórias, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal exceto
aves; 5% são classificadas como “pobres” e 7% como “insatisfatórias” podendo apenas
algumas delas ser utilizadas por cavalos, gado e carneiros.

Quadro V.3.9/11 – Classes  de Água para  Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 9 - Pajeú

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 446 79,50
Satisfatória 2.500 - 3.500   47   8,38
Pobre 3.500 - 4.500   28   4,99
Insatisfatória ≥ 4.500   40   7,13
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3.10 - UP10 – Terra Nova

3.10.1 - Características Hidrogeológicas

A bacia se acha implantada em 93% da sua área em terrenos cristalinos onde o aqüífero fissural
constitui o manancial hídrico explotável; apenas uma reduzida mancha sedimentar com 240km2

aparece no município de Cedro, nas cabeceiras da bacia, nos limites com o Estado do Ceará:
Essa mancha sedimentar possui cerca de 70m de espessura do aqüífero Mauriti, base da
seqüência sedimentar da Bacia do Araripe, recoberta por sedimentos argilosos da Formação
Brejo Santo. Sua potencialidade é baixa devido à reduzida porosidade eficaz do aqüífero
Mauriti, cuja matriz se encontra freqüentemente silicificada. A formação Brejo Santo, mais
espessa, atua praticamente como um aquiclude devido à predominância de argilas e folhelhos
que chegam próximos à 200m de espessura.

3.10.2 - Avaliação das Reservas

3.10.2.1. - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

No estudo elaborado por Costa et al (DNPM, 1996) haviam sido determinados os parâmetros
hidrodinâmicos do aqüífero Mauriti, encontrando-se na área livre e confinada os valores de
porosidade eficaz e coeficiente de armazenamento, respectivamente, de 0,02 e 10-5.

Considerando os mesmos parâmetros aqui, devido à similaridade de situação hidrogeológica,
com espessura de 70m e carga hidráulica de 100m, pode-se empregar, na área de 210km2

(redução de 15% com a profundidade), a equação (2), no que resulta :

Rp1 = (210 x 106 x 70 x 0,2) + (210 x 106 x 100 x 10-5) = 294 x 106 + 210 x 103

Rp1 = 294 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Empregando-se a equação (5), vem :

Rp2 = 5.015,41 x 106 x 0,001 = 5,02 x 106m3
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3.10.2.2 - Reserva Reguladora

a) Aqüífero Intersticial

Por ausência de dados de vazão do escoamento ou da flutuação do nível, será adotada uma taxa
de infiltração de 3% da precipitação média anual de 602,52mm. Assim, empregando a equação
(9), para uma área de recarga de aqüífero, de apenas 62km2, vem:

Rr1 = 62 x 106 x 0,6 x 0,03 = 1,1 x 106m3/ano
II - Aqüífero aluvial

Utilizando a equação (12), vem:

Rr2 = 5.015,4 x 106 x 0,0012 = 6,02 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Emprega-se a equação (13) para uma precipitação de 602,52mm/ano:

Rr3 = 0,602 x 0,0015 x 4.774,64 = 4,3 x 106m3/ano

3.10.3 - Avaliação da Potencialidade

a) Aqüífero Intersticial

Conhecendo-se as reservas permanente e reguladora, utiliza-se a equação (14), resultando em:

Po1 = ( 294 x 106 x 0,002 ) + 1,1 x 106 = 1,69 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (16), vem:

Po2 = 5.015,4 x 106 x 0,0018 = 9,03 x 106m3/ano
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c) Aqüífero Fissural

Adotando-se a equação (17), vem:

Po3 = 4,3 x 106 x 1,15 = 4,94 x 106 m3/ano

3.10.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.10.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, emprega-se a equação (19), ou seja:

Dv2 = 9,03 x 0,2 = 1,81 x 106m3/ano

3.10.4.2 – Disponibilidade Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Considerando o número de poços cadastrados de 16 e a vazão média de 3,62m3/h, a
disponibilidade instalada é calculada pela equação (21):

Di1 = 16 x 3,62 x 8.760 = 0,51 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não se dispõe de dados nem de poços nesse aqüífero.

c) Aqüífero Fissural

Foram cadastrados 264 poços, com uma vazão média de 2,53m3/h o que proporciona, pela
equação (21), a disponibilidade instalada de :

Di3 = 264 x 2,53 x 8.760 = 5,85 x 106m3/ano
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3.10.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (22), obtêm-se:

De1 = 16 x 3,62 x 2.920 = 0,17 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não se dispõe de dados.

c) Aqüífero Fissural

Pela equação (24) obtêm-se:

De3 = 264 x 2,53 x 1.460 = 0,98 x 106m3/ano

No quadro V.3.10/1 a seguir, são resumidos os valores acima avaliados

Quadro V.3.10.1 - Resumo das Avaliações na UP 10 – Terra Nova

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 240,76 100,31 4.774,64 5.015,40

RESERVAS PERMANENTES (m3) 294,00 x 106 5,02 x 106 - 299,02 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 1,10 x 106 6,02 x 106 4,30 x 106 11,42 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 1,69 x 106 9,03 x 106 4,94 x 106 15,66 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 1,69 x 106 1,80 x 106 4,94 x 106 8,43 x 106

LIDADES INSTALADA 0,51 x 106 - 5,85 x 106 6,36 x 106

(m3/ano) EFETIVA 0,17 x 106 - 0,98 x 106 1,15 x 106

3.10.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços



PERH-PE
VOLUME 3

a) Aqüífero Intersticial

Na mancha sedimentar residual de erosão onde aparecem as formações que constituem o
Sistema Aqüífero Inferior da Bacia do Araripe, são cadastrados 16 dezesseis poços, com as
seguintes características médias:

QuadroV.3.10/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Município do Cedro, na
Área Sedimentar

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   83,94 25,77 49,54   3,62     0,28
 Desvio Padrão   24,50 17,39 15,17   1,80     0,29
 Coef.Variação   29,19 67,49 30,63 49,56 102,88
 Valor máximo 130,00 61,00 85,00   6,09     1,12
 Valor mínimo   61,00   6,00 28,10   1,00     0,03
 No de valores 16 15 14 15 14

Constata-se inicialmente, que esses poços não foram muito profundos, variando entre 61,0m e
130,0m o que poderia mostrar uma reduzida espessura dos depósitos sedimentares naquela
área, caso esses poços fossem totalmente penetrantes no aqüífero, informação essa que não se
dispõe.

Outro fato que se pode constatar é a reduzida vazão oferecida, com média de 3,6m3/h e um
máximo de apenas 6m3/h; esse fato parece corroborar a hipótese de penetração parcial no
aqüífero, aliada ainda a possibilidade de má construção dos poços

Os coeficientes de variação das médias estatísticas foram sempre baixos, a exceção da vazão
específica que ultrapassou de 100% refletindo uma certa homogeneidade dos dados
amostrados.

Quanto ao aqüífero intersticial aluvial, não foram cadastrados os poços rasos neles construídos,
na maior parte poços amazonas (ou cacimbões).

b) Aqüífero Fissural

Para o aqüífero fissural são apresentados os dados de 272 poços (14,5%) dos cadastrados na
área total estudada) no quadro V.3.10/3. Verifica-se que a média da profundidade, de 52,63m, é
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praticamente a mesma dos poços perfurados na região Nordeste nesse tipo de aqüífero, não
havendo grande dispersão de valores como revela o coeficiente de variação de apenas 37%.

Os níveis estático e dinâmico de 8,6m e 29,5m respectivamente, produzindo uma vazão média
de 2,53m3/h são, igualmente compatíveis com os poços desse aqüífero na região semi-árida do
nordeste brasileiro.

Quadro V.3.10/3 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados na UP 10 – Terra Nova

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   52,63     8,60 29,58     2,53     0,41
 Desvio Padrão   19,61   10,45 13,93     2,98     1,35
 Coef.Variação   37,26 121,46 47,09 117,89 330,79
 Valor máximo 162,00   61,00 85,00   21,54   15,00
 Valor mínimo     6,00      0,20   2,00     0,02     0,01
 No de valores 264 188 180 194 168

A maior dispersão de valores foi acusada na vazão específica, alcançando o coeficiente de
variação de 330%; isso se deve, em parte, aos diferentes métodos de teste de vazão utilizados
pelos distintos perfuradores de poços na região.

3.10.6 - Situação Atual da Explotação dos Aqüíferos e Usos da Água Subterrânea

No aqüífero intersticial constata-se que a explotação atual corresponde a apenas 10% da
disponibilidade virtual, podendo assim ser incrementada a explotação nesse aqüífero. A relação
área/poço para esse aqüífero é de 15km2 para cada poço.

No aqüífero fissural apesar de a explotação atual estar em nível mais elevado do que no
aqüífero intersticial, ainda se dispõe de 80% da disponibilidade virtual para ser captada por
poços  tubulares. A relação área/poço para esse aqüífero é de 18,8km2 para cada poço.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -   30.000 m3/ano
Abastecimento rural 590.000 m3/ano
Consumo animal 450.000 m3/ano
Irrigação   30.000 m3/ano
Consumo industrial   10.000 m3/ano

Total          1.110.000 m3/ano
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3.10.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.10.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

a) Aqüífero Intersticial

Ao contrário dos demais aqüíferos intersticiais, nessa UP a qualidade das águas do aqüífero da
mini-bacia sedimentar apresenta-se com salinidade quase igual a do aqüífero fissural. Com
efeito, o quadro V.3.10/4 mostra que nas oito análises disponíveis das águas desse aqüífero, o
valor médio dos sólidos dissolvidos (ou resíduo seco), foram de 1.140mg/L, ou seja, superior
ao limite de potabilidade para consumo humano.

Houve inclusive água com 3.300mg/L de sais, apesar de os limites máximos das médias
apresentadas por cada íon em separado não estar tão elevado, a exemplo dos cloretos,
carbonatos, sódio e outros.

É possível que esse teor mais elevado dos resíduos secos nas águas do aqüífero intersticiais seja
devida a reduzida área de ocorrência da mancha sedimentar, que recebe forte influência das
águas do embasamento cristalino que a cerca.

A dispersão de valores também é elevada, em geral com coeficiente de variação superior a
100%, a exceção do resíduo seco, carbonatos e bicarbonatos.

Quadro V.3.10.4 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 10 – Terra Nova

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/l

Fe
mg/l

Média 1143,4   725,7 7,9 127,2   333,4 103,8 307,4 32,4   95,6   73,9 131,4   8,6   0,6
Desvio Padrão 1102,6 1243,8 0,4 232,0   525,3 123,3 102,3 22,0   77,5   85,9 165,8   3,6   0,4
Coef.Variação     96,4 171,6 5,1 182,7   157,7 119,4   33,2 68,8   81,1 116,4 125,9 41,9 66,7
Valor Máximo 3300,0 4761,9 8,6 730,0 1550,0 310,0 475,8 47,9 232,0 281,9 490,0 15,5   1,0
Valor Mínimo   351,0   400,0 7,4   16,0    23,0     3,7 140,4 16,8   20,0   16,0   14,0   2,2   0,3
No de Valores 8 8 8 9 9 9 9 2 9 9 9 9 3

b) Aqüífero Fissural
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Como se observa no quadro V.3.10/5, os valores médios dos elementos analisados no aqüífero
fissural diferem muito pouco daqueles verificados para o aqüífero intersticial da mini-bacia do
Cedro, localizada nessa UP.

Com efeito, o resíduo seco médio de 1.670mg/L é baixo para o aqüífero fissural, mas muito
próximo do valor médio de 1.140mg/L acusado no aqüífero intersticial, tudo levando a crer que
as águas que percolam sobre o aqüífero fissural estejam intercomunicando-se com aquelas do
aqüífero intersticial.

Quadro V.3.10/5 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 10 – Terra Nova

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

CO3
mg/L

HCO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
Mg/l

Na
mg/L

K
mg/l

Fe
mg/l

Média 1669,7 1418,4 7,5   223,0   834,7   128,0 307,3   26,5   160,9 122,9   315,0   15,2 0,3
Desvio Padrão 1642,1 1562,5 0,7   336,0 1040,9   231,0 147,1   58,9   196,9 137,4   337,0   28,0 0,2
Coef.Variação     98,4   110,2 9,3   150,7   124,5   180,5   47,9 223,1   122,5 112,3   106,9 186,7 66,6
Valor Máximo 10.685 125000 9,0 1508,0 5300,0 1027,0 741,8 311,2 1000,0 658,5 2599,0 260,0 1,0
Valor Mínimo   300,0 312,5 5,2      4,5      0,1      0,8    5,6     0,4      2,4     3,4      3,6    0,06 0,1
No de Valores 118 77 107 81 81 81 81 39 81 81 81 81 17

Embora os valores médios dos sólidos dissolvidos e íons individuais estejam um pouco abaixo
dos valores médios do aqüífero fissural na região semi-árida nordestina, estão assim mesmo,
acima dos limites de potabilidade para consumo humano em 55% das águas analisadas.

3.10.7.2 - Classificação Iônica das Águas
 
 
a) Aqüífero Intersticial

O Diagrama de Piper mostrado na figura V.3.10/1 revela que a maioria das águas do aqüífero
intersticial pode ser classificada como bicarbonatada mista.
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 Figura V.3.10/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
 da UP 10 – Terra Nova

b) Aqüífero Fissural

O Diagrama de Piper mostrado na figura V.3.10/2 revela que a maioria das águas do aqüífero
fissural pode ser classificada como cloretada mista a cloretada magnesiana.

As águas desse aqüífero, como pode ser visto no Diagrama de Piper - figura V.3.10/2, são
classificadas iônicamente como cloretadas mistas a cloretadas magnesianas

 Figura V.3.10/2 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural; da UP 10 –
Terra Nova
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3.10.7.2 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

- Aqüífero Intersticial

A classificação de potabilidade absoluta permite dividir as águas do aqüífero intersticial em:
62,5% são “águas potáveis” e 37,5% são de “águas não potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.10/6, tem-se que:

•    50,0% são águas de potabilidade permanente “boa”;
•    12,5% de potabilidade  permanente “passável”;
•    12,5% de potabilidade permanente “medíocre”;
•    25,0% de potabilidade permanente“má”.

Quadro V.3.10/6 - Variação do Resíduo Seco Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 10 – Terra Nova

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

4 1 1 2 0 0

Percentual do
total de
poços

50,00 12,50 12,50 25,00 0 0

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.10/7, com 75,0%
consideradas como “águas doces” e 25,0% como “águas salobras”.

Quadro V.3.10/7 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 6 75,00
Salobra 2.000 - 6.000 2 25,00
Salgada   6.000 - 40.000 0 0
Salmoura > 40.000 0 0
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- Aqüífero Fissural

A classificação de potabilidade absoluta permite dividir as águas do aqüífero intersticial em:
44,9% são “águas potáveis” e  55,1% são de “águas não potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.10/8, tem-se que:

•    12,7 % são águas de potabilidade permanente “boa”;
•    32,2 % de potabilidade  permanente “passável”;
•    31,4 % de potabilidade permanente “medíocre”;
•    17,8 % de potabilidade permanente “má”;
•    3,4 % de potabilidade “momentânea”;
•    2,5 % de “não potável”.

Quadro V.3.10/8 – Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 10 – Terra Nova

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

15 38 37 21 4 3

Percentual do
total de
poços

12,71 32,20 31,35 17,80 3,39 2,54

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.10/9, com 75,0%
consideradas como “águas doces” e 25,0% como “águas salobras”.

Quadro V.3.10/9 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 90 76.27
Salobra 2.000 - 6.000 25 21,19
Salgada   6.000 - 40.000 “ 3   2,54
Salmoura > 40.000 0 0
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b) Para Irrigação

- Aqüífero Intersticial

A classificação adotada, do U.S.S.L, mostra na figura V.3.10/3, os pontos plotados os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C2 - S1 5 63
C3 - S1 1 13
C4 - S2 2 25

Em síntese, 63% das águas analisadas podem ser utilizadas em irrigação sem restrição de tipo
de cultura ou de solo; os outros 37% dependem do tipo de cultura e do solo a irrigar.

Figura V.3.10/3 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 10- Terra Nova

b) Aqüífero Fissural

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.10/4, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %
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C2 - S1   7   9
C3 - S1 26 34
C3 - S2   9 10
C3 - S3   1   1
C4 - S2 15 19
C4 - S3   5   6
C5 - S1   2   3
C5 - S2   1   1
C5 - S3   8 10
C5 - S4    4   5

Em resumo, 9% das águas analisadas podem ser utilizadas para irrigação sem restrição de tipo
de cultura ou de solo; 76% somente podem ser utilizadas em condições especiais de solo e em
determinadas culturas e os 15% restantes não podem ser utilizadas em culturas irrigadas.

Figura V.3.10/4 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 10 – Terra Nova

c) Para Consumo Animal

- Aqüífero Intersticial

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.10/10. Verifica-se que 87,5% são consideradas “boas” para qualquer animal,
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enquanto 12,5% são satisfatórias, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal
exceto aves.

Quadro V.3.10/10 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero  Intersticial
da UP 10 – Terra Nova

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 7 87,50
Satisfatória 2.500 - 3.500 1 12,50
Pobre 3.500 - 4.500 0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 0 0

- Aqüífero Fissural

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.10/11. Verifica-se que 79,5% são consideradas “boas” para qualquer animal,
enquanto 8,4% são satisfatórias, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal exceto
aves;  5% são classificadas como “pobres” e 7% como “insatisfatórias” podendo apenas
algumas delas ser utilizadas por cavalos, gado e carneiros.

Quadro V.3.10/11 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
 da UP 10 – Terra Nova

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 98 83,50
Satisfatória 2.500 - 3.500   7   5,93
Pobre 3.500 - 4.500   8   6,78
Insatisfatória ≥ 4.500   5   4,24
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3.11 - UP11 - Brígida

3.11.1 - Caracterização Hidrogeológica

Possuindo a maior área de bacia sedimentar dentre todas as unidades de planejamento do
estado, com 3.787,7km2, vem sendo muito pouco explotada em virtude da profundidade em
que se localizam os melhores aqüíferos na Bacia Sedimentar do Araripe.

Com efeito, na bacia do Araripe, o Sistema Aqüífero Superior, constituído pelo conjunto das
formações Exú e Arajara, conquanto possuam um volume de sedimentos muito grande na
chapada, da ordem de 1,8 x 1012m3, acumulam muito pouca água pois, em função da saída nas
fontes da região do Cariri-Ceará, a camada saturada permanente possui espessura de 30 a 50m,
dos 320m que compõem as duas formações. Como o sistema aqüífero é livre os níveis estáticos
são muito profundos.

Por outro lado o Sistema Aqüífero Médio, representado pelas formações Rio da Batateira,
Abaiara e Missão Velha, somente vai ser alcançado a profundidades superiores a 500m, ficando
os níveis piezométricos localizados a 360m de profundidade, requerendo bombas especiais para
captação das suas águas.

Apesar dessa dificuldade, é compensadora a perfuração de poços profundos, da ordem de 700m
no topo da chapada, pois permite captar vazões de pelo menos 100m3/h.

Quanto ao aqüífero fissural, que ocupa 72% da área da bacia hidrográfica, possui as mesmas
características de toda a região semi-árida, com vazões baixas - média de 2,3m3/h e elevados
teores de sais - média de resíduo seco de 2.117mg/L.

3.11.2 - Avaliação das Reservas

3.11.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

- Sistema Aqüífero Superior (Exú/Arajara)

Utiliza-se a equação (1) a partir dos seguintes dados:

A = 3.787,68 x 106 m2  ;  b = 30m  ;  µ = 0,1
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Rp1a =  3.787,68 x 106 x 30 x 0,1 =  11,36 x 109 m3

- Sistema Aqüífero Médio ( Rio da Batateira/Missão Velha)

Considerando a condição de confinamento, utiliza-se a equação (2) a partir dos seguintes
dados:

A = 3.787,68 x 106 x 0,50 = 1.893,50 x 106;     b = 150m ;     µ = 0,7 ;     h = 100m;     S = 10- 4

Rp1b = ( 1.893,50 x 106 x 150 x 0,7) + (1.893,50 x 106 x 100 x 10- 4)  =  19,9 x 109

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando-se a equação (5), para uma área total de 13.560,9km2, vem :

RP2 = 13.560,9 x 106 x 0,001 =  13,56 x 106m3

c) Aqüífero Fissural

Não é calculado.

3.11.2.2 - Reserva Reguladora

a) Aqüífero Intersticial

Somente para o Sistema Aqüífero Superior é possível avaliar as reservas reguladoras, uma vez
que não se conhece o mecanismo de recarga do Sistema Aqüífero Médio. Para essa avaliação,
utiliza-se a equação (9), considerando uma taxa de infiltração de 7% (elevada porosidade e
relevo semi-plano) de precipitação média anual de 688mm.

Rr1 = 3.787,68 x 106 x 0,688 x 0,07  =  182,38 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando-se a equação (12) vem:
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Rr2 = 13.560,9 x 106 x 0,0012  =  16,27 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Usando a equação (13), obtêm-se:

Rr3 = 9.773,22 x 0,0015 x 0,688  =  10,1 x 106m3/ano

3.11.3 - Avaliação da Potencialidade

a) Aqüífero Intersticial

- Sistema Aqüífero Superior

Utilizando-se a equação (14) desde que se conhece as reservas permanentes e reguladoras, vem:

Po1a = (11,36 x 109 x 0,002) + 182,38 x 106  =  205,10 x 106m3/ano

- Sistema Aqüífero Médio

Como não se conhece a reserva reguladora a equação (14) fica restrita ao primeiro membro da
soma, assim:

Po1b = 19,9 x 109 x 0,002  =  39,8 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando-se a equação (16), vem:

Po2 = 13.560,9 x 0,0018  =  24,41 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando-se a equação (17) obtêm-se:

Po3 = 10,11 x 1,15  =  11,63 x 106m3/ano
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3.11.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.11.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, emprega-se a equação (19), ou seja:

Dv2 = 24,41 x 106 x 0,2  =  4,88 x 106m3/ano

3.11.4.2 - Disponibilidade Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Apenas três poços foram cadastrados no topo da chapada do Araripe, captando o Sistema
Aqüífero Superior, dos quais apenas um apresenta dado de vazão, com 1,2m3/h; admitindo-se
que os três forneçam 5m3/h, ter-se-ia 43,8 x 103m3/ano.

No Sistema Aqüífero Médio foi perfurado recentemente um poço que está dimensionado para
bombear 100m3/h ou seja 880 x 103m3/ano.

Assim, a disponibilidade instalada deverá ser de.

Di1 =  0,92 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não se dispõe de dados de poços no aqüífero aluvial.

c) Aqüífero Fissural

Na bacia foram cadastrados 841 poços, com vazão média de 2,34m3/h; utilizando-se a equação
(21) obtém-se:

Di3 = 841 x 2,34 x 8.760  =  17,24 x 106m3/ano
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3.11.4.3 - Disponibilidade Efetiva

a) Aqüífero Intersticial

Considerando que a disponibilidade efetiva para esse tipo de aqüífero representa 33,3% de
disponibilidade instalada, vem:

De1 = 0,92 x 106 x 0,33  =  0,31 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não há dados disponíveis nesse aqüífero.

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (24), obtém-se:

De3 = 841 x 2,34 x 1.460  =  2,87 x 106m3/ano

No quadro V.3.11/1 são resumidos os dados das diversas avaliações efetuadas no presente
capítulo.

Quadro V.3.11/1 - Resumo das Avaliações na UP 11 - Brígida

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 3.787,68 271,22 9.773,22 13.560,90

RESERVAS PERMANENTES (m3) 31,26 x 109 13,56 x 106 - 31,26 x 109

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 182,38 x 106 16,27 x 106 10,11 x 106 208,76 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 244,90 x 106 24,41 x 106 11,63 x 106 269,31 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 244,90 x 106 4,88 x 106 11,63 x 106 249,78 x 106

LIDADES INSTALADA 0,92 x 106 - 17,24 x 106 18,16 x 106

(m3/ano) EFETIVA 0,31 x 106 - 2,87 x 106 3,18 x 106
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3.11.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

a) Aqüífero Intersticial

Os 45 poços perfurados na bacia sedimentar do Araripe, têm os seus parâmetros estatísticos
apresentados no quadro V.3.11/2. Pela profundidade média desses poços e até mesmo pela
máxima, de 188,0m, constata-se que os poços não atravessaram o aquiclude Santana para
alcançar o sistema aqüífero Rio da Batateira/Missão Velha. Apenas um poço atingiu esse
objetivo, mas não se encontra no presente cadastro, por estar sendo concluído o seu teste de
produção. Esse poço, localizado em Bodocó, atravessou toda a seqüência sedimentar, atingindo
o embasamento cristalino a 950m de profundidade. Sua vazão esperada é superior a 100m3/h.

Dos poços cadastrados, a maior vazão chegou a apenas 24,8m3/h, refletindo abaixa
potencialidade dos aqüíferos explotados, em geral restritos ao sistema aqüífero superior no topo
da chapada, como os poços de Serrolândia, ou nas encostas da mesma, explotando eventuais
níveis arenosos dentro do aquiclude Santana.

Quadro V.3.11/2 - Parâmetros Estatísticos dos Poços no Aqüífero Intersticial
na UP 11 – Brígida

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível
Dinâmico

Vazão Vazão Especí

Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)
 Média   97,80   33,90   49,10     5,00     2.17
 Desvio Padrão   43,00   34,20   30,60     5,60     6,43
 Coef.Variação   43,87 103,03 61,22 112,00 304,76
 Valor máximo 188,00 120,00 121,00   24,80   24,80
 Valor mínimo   25,00     1,40 3,00     0,60     0,01
 No de valores 45 28 31 33 27

b) Aqüífero Fissural

Os 823 poços cadastrados nessa bacia apresentam valores estatísticos muito próximo daqueles
mostrados em outras bacias similares na região semi-árida de Pernambuco (quadro V.3.11/3).

Com efeito, a profundidade média ficou em torno dos 48,0m, o rebaixamento médio dos níveis
d’água foi da ordem de 20m para vazões médias da ordem de 2,2m3/h, acarretando vazões
específicas muito baixas, em torno de 0,25m3/h.m.

A maior dispersão de valores ficou também para as vazões específicas, com 269%, enquanto a
profundidade foi o parâmetro menos variável dentre os analisados.
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V.3.11/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Poços no Aqüífero Fissural
da UP 11 – Brígida

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   47,94   10,50   30,50     2,20     0,26
 Desvio Padrão   13,73   12,04   13,40     2,60     0,70
 Coef.Variação   28,60 105,02   43,93 118,18 269,23
 Valor máximo 111,00 105,00   75,00   26,78   12,18
 Valor mínimo   12,00     0,20     0,40     0,01     0,001
 No de valores 803 559 524 642 516

3.11.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Usos da Água Subterrânea

A situação de explotação dos aqüíferos é bastante cômoda pois, na atualidade, apenas 0,3% do
aqüífero intersticial está sendo utilizado. Apesar disso, é preciso cuidado na distribuição dos
poços a fim de evitar interferências múltiplas, tendo em conta que o raio de influência em
aqüíferos confinados se estende a grandes distâncias. A relação área/poço para esse aqüífero é
de 84 km2 para cada poço.

No aqüífero fissural, embora a explotação venha atingindo 25% da disponibilidade virtual,
também não corre nenhum risco de comprometimento para futuras captações. Apenas deve-se
levar em conta as suas restrições quanto a vazão e a qualidade da água. A relação área/poço
para esse aqüífero é 11,8km2 para cada poço perfurado.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -    170.000 m3/ano
Abastecimento rural 1.640.000 m3/ano
Consumo animal 1.200.000 m3/ano
Irrigação    130.000 m3/ano
Consumo industrial      40.000 m3/ano

Total             3.180.000 m3/ano
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3.11.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.11.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

a) Aqüíferos Intersticial

Considerando que o maior número de poços nos aqüíferos da Bacia do Araripe se situam no
Estado do Ceará, será apresentada uma análise sobre a qualidade das águas dos poços
existentes no Cariri-CE, para o mesmo Sistema  Aqüífero Médio.

Quadro V.3.11/4 - Valores Médios do Resíduo Seco, Cations e Anions das Águas
Analisadas no Sistema Aqüífero Médio na Região do Cariri - CE

VALORES DOS PARÂMETROS QUÍMICOS ( mg/L)
  MUNICÍPIOS R.S. Cloretos Carbon.

+Bicarb.
Sulfatos Cálcio Magnésio Sódio Potássio

JUAZEIRO NORTE 212,70 18,85 105,30 46,60 20,70 11,80 37,17 3,50
CRATO 166,00 18,10   60,03 16,13 17,45   9,36   8,08 5,08
BARBALHA 229,60 19,17   81,67 39,25 16,93 13,27 28,00 3,75
MISSÃO VELHA 180,80 25,20   70,75 19,15 17,09 11,08 15,33 6,17
ABAIARA 401,00 95,46 132,13 41,37 36,00 25,25 36,00 7,25
BREJO SANTO 264,50 21,43 165,27 40,18 27,18 14,00 45,82 6,00
M É D I A S 232,20 29,79 101,11 33,27 21,94 13,42 27,96 5,20

No quadro V.3.11/5 são apresentados os valores médios dos elementos físico-químicos das
águas de 17 poços localizados nos Sistemas Aqüíferos Superior e Médio da Bacia Sedimentar
do Araripe, no âmbito da bacia do Brígida.

Comparando-se os resultados aqui encontrados com aqueles do Cariri cearense, constata-se
uma grande diferença não apenas no resíduo seco, mas em todos os íons analisados. Com
efeito, enquanto o resíduo seco médio no Ceará era de 232,0mg/L, na UP 11 era de 685,5mg/L
ou seja, quase três vezes maior.

Ao que tudo indica, a maior salinidade encontrada nessa UP, deve-se ao fato de estarem os
poços captando mais o sistema aqüífero superior e em parte o próprio aquitarde da Formação
Santana, em que as águas são mais ricas em cloretos, sulfatos e carbonatos, como revelado nos
valores desses anions.

Quadro V.3.11/5 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 11 - Brígida



PERH-PE
VOLUME 3

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média   685,5   345,3 7,4   98,4 136,3 135,5 234,4 13,5   53,5 28,8   65,7 14,1 0,11
Desvio Padrão   726,9   362,8 0,7   94,9 142,0 196,8 137,9   7,0   33,1 28,3 107,5 11,9 0,09
Coef.Variação   105,9   105,2 9,5   96,4 104,4 145,2   58,5 53,8   62,3 98,3 164,6 85,0 81,8
Valor Máximo 3088,0 2380,9 8,2 250,0 420,0 558,4 488,0 23,9 100,8 87,5 341,5 42,9 0,2
Valor Mínimo     91,0   108,7 6,0     6,6   11,0     0,3   61,0   9,6     6,4   1,2     8,6   5,0 0,03
No de Valores 17 15 15 12 15 14 16 8 16 16 13 13 7

b) Aqüífero Fissural

Os valores médios acusados pelos elementos analisados se acham bastante coerentes com
aqueles apresentados nas demais regiões do semi-árido nordestino. A média do resíduo seco da
ordem de 2.100mg/L é típica das águas desse aqüífero. Apenas 44% das análises se apresentou
com resíduo seco abaixo do limite de potabilidade para consumo humano.

A dispersão dos valores é muito acentuada, com coeficiente de variação chegando a ultrapassar
de 300% para alguns parâmetros.

Quadro V.3.11/6 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 11 - Brígida

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 2108,3 1545,5   7,6   281,1   970,2     93,4 314,9 20,7   245,1   164,5   311,3   24,4 0,3
Desvio Padrão 2927,4 2066,1   0,6   856,9 1414,0   212,6 149,9 16,5   545,4   234,1   471,0   76,4 0,2
Coef.Variação   138,8   133,7   7,9   304,6   145,8   227,9   47,7 80,0   222,4   142,7   151,4 316,7 66,6
Valor Máximo 24.742 26.315 10,0 9709,0 10.000 1852,8 761,3 95,9 6743,0 1820,2 4621,0 929,0 0,8
Valor Mínimo   270,0   108,7   5,5      6,6    12,0      1,5   24,4   2,4      4,8      5,2   21,0    0,9 0,03
No de Valores 236 181 205 198 195 178 193 67 198 197 171 171 39

3.11.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

a) Aqüífero Intersticial

As águas desse aqüífero, como mostra o Diagrama de Piper, da figura V.3.11/1, são
classificadas predominantemente como bicarbonatada calcio-magnesiana.
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Figura V.3.11/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 11 - Brígida

a) Aqüífero Fissural

As águas desse aqüífero, como mostra o Diagrama de Piper, da figura V.3.11/2, são
classificadas predominantemente como cloretada magnesiana a cloretada mista.

Figura V.3.11/2 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 11 - Brígida
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3.11.7.2 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

- Para Consumo Humano

a) Aqüífero Intersticial

A classificação de potabilidade absoluta permite dividir as águas do aqüífero intersticial em:
82,3% são “águas potáveis” e 17,7% são de “águas não potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.11/7 tem-se que:

•    52,9% são águas de potabilidade permanente “boa”;
•    29,4% de potabilidade  permanente “passável”;
•    12,5% de potabilidade permanente “medíocre”;
•    25,0% de potabilidade permanente “má”.

Quadro V.3.11/7 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 11 - Brígida

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

9 5 2 1 0 0

Percentual do
total de
poços

52,94 29,41 11,76 5,88 0 0

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.11.8, com 94,0%
consideradas como “águas doces” e 6,0% como “águas salobras”.

Quadro V.3.11/8 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 16 94,12
Salobra 2.000 - 6.000   1   5,88
Salgada   6.000 - 40.000 0 0
Salmoura > 40.000 0 0
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b) Aqüífero Fissural

A classificação de potabilidade absoluta permite dividir as águas do aqüífero intersticial em:
44,1 % são “águas potáveis” e 55,9% são de “águas não potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.11/9, tem-se que:

•    12,7 % são águas de potabilidade permanente “boa”;
•    31,3 % de potabilidade permanente “passável”;
•    24,1 % de potabilidade permanente “medíocre”;
•    21,6 % de potabilidade permanente “má”;
•    4,6 % de potabilidade “momentânea”;
•    5,5 % de águas “não potáveis”.

Quadro V.3.11/9 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 11 - Brígida

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

30 74 57 51 11 13

Percentual do
total de poços

12,71 31,35 24,15 21,61 4,66 5,51

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.11/10, com
94,0% consideradas como “águas doces” e 6,0% como “águas salobras”.

Quadro V.3.11/10 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 161 68,22
Salobra 2.000 - 6.000   62 26,27
Salgada   6.000 - 40.000   13   5,51
Salmoura > 40.000 0 0

- Para Irrigação
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a) Aqüífero Intersticial

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.11/3, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C1 - S1 3 38
C2 - S1 2 25
C3 - S1 2 25
C4 - S1 1 13

Em suma, 63% das águas analisadas se prestam para irrigação sem restrições de tipo de cultura
ou de solo, enquanto 37% requer solos especiais e algumas culturas adequadas.

Figura V.3.11/3 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 11 - Brígida

b) Aqüífero Fissural

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.11/4, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:
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Classe       Freqüência %

C2 - S1 11   7
C3 - S1 73 45
C3 - S2   5    3
C3 - S3   4     2
C3 - S4   1   1
C4 - S1 26 16
C4 - S2 11   7
C4 - S3   7   4
C4 - S4   4   2
C5 - S1   1   1
C5 - S2   6   4
C5 - S3   8   5
C5 - S4   4   2

Figura V.3.11/4 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 11 - Brígida

Em síntese, apenas 7% das águas analisadas podem ser utilizadas em irrigação sem restrições
de tipo de cultura ou de solo; 81% podem ser utilizadas em condições adequadas de solos e
para determinadas culturas, e, finalmente 12% não podem ser utilizadas em irrigação.

- Para Consumo Animal
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a) Aqüífero Intersticial

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.11/11. Verifica-se que 94% são consideradas “boas” para qualquer animal,
enquanto 6% são pobres, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal exceto aves.

Quadro V.3.11/11 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 11 - Brígida

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 16 94,12
Satisfatória 2.500 - 3.500   0 0
Pobre 3.500 - 4.500   1   5,88
Insatisfatória ≥ 4.500   0 0

b) Aqüífero Fissural

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.11/12. Verifica-se que 94% são consideradas “boas” para qualquer animal,
enquanto 6  % são pobres, podendo ser, igualmente, utilizada por qualquer animal exceto aves.

Quadro V.3.11/12 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 11 - Brígida

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 180 76,27
Satisfatória 2.500 - 3.500   27 11,44
Pobre 3.500 - 4.500   13   5,50
Insatisfatória ≥ 4.500   16   6,78
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3.12 - UP12 - Garças

3.12.1 - Caracterização Hidrogeológica

Essa bacia não possui nenhuma área coberta por sedimentos, a não ser os reduzidos depósitos
de aluviões nas calhas fluviais.

O aqüífero que ocorre em toda a bacia é o aqüífero fissural, onde a acumulação da água se
verifica apenas em fraturas, com reduzida intercomunicação, resultando numa circulação
praticamente nula o que dificulta a recarga e provoca aumento na salinização das águas nele
contidas.

3.12.2 - Avaliação de Reservas

3.12.2.1 - Reservas Permanentes

Como não existe nenhuma bacia sedimentar, e no aqüífero fissural não se dispõe de dados, para
avaliação das reservas permanentes, serão apenas avaliadas para o aqüífero aluvial, através da
equação (4), para a área de 114,71km2:

Rp2 = 114,71 x 0,05 = 5,73 x 106m3

3.12.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando-se a equação (11) obtêm-se:

Rr2 = 114,71 x 0,06 = 6,88 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Emprega-se a equação (13), considerando a precipitação pluviométrica anual de 559,95mm:

Rr3 =  0,56 x 0,0015 x 4.410,6 = 3,7 x 106m3/ano



PERH-PE
VOLUME 3

3.12.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando-se a equação (15), vem:

Po2 = 114,71 x 0,09 = 10,32 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Empregando a equação (17), obtêm-se:

Po3 = 3,70 x 106 x 1,15 = 4,25 x 106m3/ano

3.12.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.12.4.1 - Disponibilidade Virtual

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando-se a equação (19), obtêm-se:

Dv2= 10,32 x 0,2 = 2,06 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Para o aqüífero fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada igual à potencialidade.

3.12.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

Como não existem dados de poços no aqüífero aluvial, somente para o aqüífero fissural será
avaliada essa disponibilidade.
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O número total de poços cadastrados foi de 244 com vazão média de 1,86m3/h; empregando a
equação (21), obtêm-se:

Di2 = 244 x 1,86 x 8.760 = 3,98 x 106m3/ano

3.12.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Para o aqüífero fissural, emprega-se a equação (24):

De3 = 244 x 1,86 x 1.460 = 0,66 x 106m3/ano

O quadro V.3.12/1 que se segue, resume todos os valores avaliados acima.

Quadro V.3.12/1 - Resumo das Avaliações na UP 12 - Garças

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 114,71 4.410,60 4.410,60

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 5,73 x 106 - 5,73 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 6,88 x 106 3,70 x 106 10,58 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 10,32 x 106 4,26 x 106 14,58 x 106

DISPONIBI VIRTUAL - 2,06 x 106 4,26 x 106 6,32 x 106

LIDADES INSTALADA - - 3,98 x 106 3,98 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,66 x 106 0,66 x 106

3.12.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Nessa bacia, apenas as profundidades médias com baixo coeficiente de variação apresentaram o
mesmo padrão das anteriores; os rebaixamentos médios foram maiores, da ordem de 25m e as
vazões também foram bem inferiores, ficando com a média em torno dos 1,5m3/h.

Essas baixas vazões contra rebaixamentos mais acentuados resultou em vazões específicas
muito inferiores àquelas apresentadas nas demais bacias, ficando com a media de 0,2m3/h.m,
isto é, apenas 50% daquela apresentada nas bacias do Terra Nova e do Brígida.

No quadro V.3.12/2, são apresentados os valores estatísticos dos elementos analisados.
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Quadro V.3.12/2 - Valores Estatísticos dos Elementos Analisados nas Águas de Poços
na UP 12 - Garças

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 51,15 13,92 38,83   1,55     0,20
 Desvio Padrão 14,42   9,08 15,49   1,20     0,67
 Coef.Variação 28,19 65,23 39,90 77,40 342,55
 Valor máximo 87,00 56,00 85,00   4,50     4,00
 Valor mínimo 18,00   0,60 10,00   0,04     0,01
 No de valores 91 71 42 75 36

3.12.6 - Situação de Explotação dos Aqüíferos e Usos da Água Subterrânea

O nível de explotação é ainda baixo, considerando que apenas 15% da disponibilidade virtual
está sendo utilizada nos poços existentes na área. A relação área/poço é de 18km2 para cada
poço perfurado.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -   10.000 m3/ano
Abastecimento rural 340.000 m3/ano
Consumo animal 290.000 m3/ano
Irrigação   20.000 m3/ano

Total            660.000 m3/ano

3.12.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.12.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

Verifica-se que as águas estão, na média, muito acima dos limites de potabilidade. O resíduo
seco é quatro vezes maior que o limite de 1.000mgL, a dureza três vezes superior à media de
500mg/L e os cloretos mais de dez vezes superior ao seu limite.

A dispersão é muito elevada, acusando o coeficiente de variação valores acima de 100% em
várias determinações. Tal é a variação que os resíduos secos variam desde 205mg/L até
22.086mg/L, existindo 27% das análises com resíduo seco inferior a 1.000mg/L, dentro
portanto, dos limites de potabilidade. A mesma situação de dispersão de valores ocorre para
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vários íons, como o cloreto, por exemplo, que varia desde o mínimo de 21mg/L até o máximo
de 2.710mg/L.

Quadro V.3.12/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 12 - Garças

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média  4676,4 3257,3 7,2 1062,0 2711,0 200,6 295,7 21,2   488,0   432,5   719,0 29,4   7,2
Desvio Padrão  5066,1 2941,1 0,6 2380,0 2562,0 176,3 164,1 17,9   605,4   618,2   546,0 23,2 13,9
Coef.Variação    108,3    90,3 8,3   224,1    94,5   88,0   55,5 80,9   123,9   143,1     75,9 79,3 185,7
Valor Máximo 22086,0 32.258 8,5 10000,0 10.000 694,8 732,1 71,9 2901,4 2822,2 1900,0 96,7 28,0
Valor Mínimo    205,0  666,7 6,0       6,5    21,2   21,2   80,5   7,2    10,4      7,3     50,0   4,0   0,1
No de Valores 44 24 47 38 36 16 35 16 38 38 20 20 6

3.12.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

As águas desse aqüífero se classificam no tipo cloretada magnesiana como demonstra o
Diagrama de Piper, da Figura V.3.12/1:

Figura V.3.12/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 12 -Garças
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3.12.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, as águas do aqüífero fissural nessa UP
se classificam como “potáveis” em 27,3%, ficando as 72,7% restantes enquadradas como “não
potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.12/4, tem-se que:

•    15,9 % são águas de potabilidade permanente “boa”;
•    11,4 % de potabilidade  permanente “passável”;
•    13,6 % de potabilidade permanente “medíocre”;
•    13,6 % de potabilidade permanente “má”;
•    22,7 % de potabilidade “momentânea”;
•    22,7 % de águas “não potáveis”.

Quadro V.3.12/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
 da UP 12 - Garças

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.000

Número de
poços

7 5 6 6 10 10

Percentual do
total de
poços

15,91 11,36 13,64 13,64 22,73 22,73

Pelo resíduo seco, as águas analisadas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.12/5,
com 41% consideradas como “águas doces”, 36,0% como “águas salobras” e 23% como “águas
salgadas”.

Quadro V.3.12/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 18 40,91
Salobra 2.000 - 6.000 16 36,36
Salgada   6.000 - 40.000 10 22,73
Salmoura > 40.000 0 0
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b) Para Irrigação

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.12/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %
C2 - S1 1   6
C3 - S1 1   6
C4 - S1 1   6
C4 - S2 3 18
C5 - S2 3 18
C5 - S3 5 29
C5 - S4 3 18

Em resumo, apenas 6% das águas analisadas servem para irrigação sem restrições de tipo de
cultura ou de solo; 30% das águas servem para irrigação de algumas culturas em solos
adequados, com boa drenabilidade e, finalmente a maior parte, com 64% não são aplicáveis à
irrigação.

Figura V.3.12/2 - Diagrama da U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 12 - Garças

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.12/6. Verifica-se que 40,9% são consideradas “boas” para qualquer animal,
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enquanto 4,5% são “satisfatórias”, 18,2% são “pobres”, podendo ser, igualmente, utilizada por
qualquer animal exceto aves e 36,4% são insatisfatórias, podendo ser utilizadas, em alguns
casos, para cavalos, gado e carneiros.

Quadro V.3.12/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 12 - Garças

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 18 40,91
Satisfatória 2.500 - 3.500   2   4,55
Pobre 3.500 - 4.500   8 18,18
Insatisfatória ≥ 4.500 16 36,36
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3.13 - UP 13 - Pontal

3.13.1 - Caracterização Hidrogeológica

A bacia hidrográfica, localizada no extremo oeste do litoral de Pernambuco, possui toda a sua
área de 6.157km2 representada pelo aqüífero fissural. Com reduzida potencialidade e água de
elevado teor de sais, não possui nenhum aqüífero da bacia sedimentar e os depósitos aluviais se
resumem às calhas fluviais, aluviões de espessuras verticais entre 1 e 5m.

3.13.2. Avaliação das Reservas

3.13.2.1 - Reservas  Permanentes

Como não existem dados para avaliação das reservas permanentes do aqüífero fissural, será
apenas avaliado o aqüífero aluvial, através da equação (4) para uma área aluvial mapeada de
143,76km2.

Rp2 = 143,76 x 106 x 0,05 = 7,19 x 106m3

3.13.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (11) , obtêm-se:

Rr2 = 143,106 x 0,06 = 8,63 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Empregando-se a equação (13), para uma precipitação média anual de 542,96mm, vem:

Rr3 = 6.157,6 x 106 x 0,55 x 0,0015 = 5,08 x 106m3/ano
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3.13.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15) obtêm-se:

Po2 = 143,76 x 106 x 0,09 = 12,94 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Obtida pela equação (17):

Po3 = 5,08 x 106 x 1,15 = 5,84 x 106m3/ano

3.13.3 - Avaliação das Disponibilidades

3.13.3.1 - Disponibilidade Virtual

a) Aqüífero Aluvial

Adotando-se a equação (19), obtêm-se:

Dv2 = 12,94 x 106 x 0,02 = 2,59 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Pode ser considerado igual a potencialidade.

3.13.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

Somente se dispõe no cadastro, de poços perfurados no aqüífero fissural, com um número de
489, a uma vazão média de 1,77m3/h. Utilizando a equação (21), vem:

Di3 = 489 x 1,77 x 8.760 = 7,58 x 106m3/ano
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3.13.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Empregando a equação (24) para o aqüífero fissural, obtêm-se:

De3 = 489 x 1,77 x 1.460 = 1,26 x 106m3/ano

No quadro V.3.13/1, são resumidos todos os valores avaliados.

Quadro V.3.13/1 - Resumo das Avaliações na UP 13 - Pontal

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 143,76 6.157,60 6.157,60

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 7,19 x 106 - 7,19 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 8,63 x 106 5,08 x 106 13,71 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 12,94 x 106 5,84 x 106 18,78 x 106

DISPONIBI VIRTUAL - 2,59 x 106 5,84 x 106 8,43 x 106

LIDADES INSTALADA - - 7,58 x 106 7,58 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 1,26 x 106 1,26 x 106

3.13.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

No quadro V.3.13/2, são apresentados os resultados da análise estatística realizada com esses
poços, podendo-se constatar que esta bacia apresenta um quadro mais parecido com a do rio
das Garças do que com as do Brígida e Terra Nova.

Com efeito, os valores de rebaixamentos, em torno de 25m, a vazão média em torno de 1,8m3/h
e a vazão específica de apenas 0,26m3/h.m, são valores muito próximos daqueles apresentados
na bacia do Rio das Garças. Apenas a profundidade média nessa bacia foi um pouco superior
aos poços das demais bacias, situando-se próximo aos 55,0m.

A dispersão dos valores foi também muito baixa, em geral inferior a 100%, com exceção, como
sempre, da vazão específica em que atingiu os 338%.
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Quadro V.3.13/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados na UP13 - Pontal

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   54,77 11,79 34,11     1,77     0,26
 Desvio Padrão   16,61   7,72 16,94     1,78     0,90
 Coef.Variação   30,32 65,49 49,65 100,53 338,70
 Valor máximo 130,00 60,00 98,00   12,00   12,00
 Valor mínimo   10,00   0,80   3,00     0,01     0,01
 No de valores 476 357 320 383 297

3.13.6 - Situação Atual da Explotação dos Aqüíferos  e Uso da Água Subterrânea

Apesar de a bacia possuir cerca de 500 poços perfurados, a disponibilidade efetiva atual
corresponde a apenas 21% da potencialidade o que significa que ainda há disponibilidade para
captação de um número de poços cinco vezes maior do que o atual. A relação área/poço é de
9,5km2 para cada poço perfurado.

O aqüífero aluvial praticamente é inexplorado , podendo sofrer várias intervenções de baixo
custo e elevada eficácia para a região, tais como : barragens subterrâneas, poços amazonas,
poços com drenos radiais, dentre outras.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -   10.000 m3/ano
Abastecimento rural 680.000 m3/ano
Consumo animal 530.000 m3/ano
Irrigação   40.000 m3/ano
Consumo industrial     2.000 m3/ano

Total          1.262.000 m3/ano

3.13.7 - Qualidade de Água Subterrânea

3.13.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

Verifica-se, pelo resíduo seco de 3.205mg/L e cloreto de 1.655mg/L, que as águas do aqüífero
fissural, em média se acham acima dos limites de potabilidade para consumo humano. Na
realidade, pouco mais de ¼ dessas águas estão abaixo do limite de potabilidade para consumo
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humano. Essas médias de salinidade estão cerca de 50% mais elevadas do que as médias
regionais para esse tipo de aqüífero na região semi-árida do nordeste brasileiro.

Essa salinização elevada deve ser fruto das baixas precipitações que ocorrem na região, que se
constitui numa das mais baixas do nordeste, aliada às elevadas taxas de evaporação.

A dispersão de valores não é das mais elevadas, considerando que, na maioria das vezes, o
coeficiente de variação se situa abaixo de 100%. Mesmo para casos de variação extrema, como
no resíduo seco, que vai desde o mínimo de 302mg/L até o máximo de 14.000mg/L, sendo
nesse caso o coeficiente de variação de 96%.

Quadro V.3.13/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 13 - Pontal

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

CO3
mg/L

HCO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 3205,6 1432,7 7.3   512,8 1655,9   298,5 257,7   7,9   322,9 251,7   419,0 22,8 0,19
Desvio Padrão 3099,3 1265,8 0.5 1178,5 1592,9   433,3 121,9   4,2   339,7 247,5   375,6 16,7 0,08
Coef.Variação    96,7    88,4 6,8   230,0    96,2   145,3   47,1 53,2   105,3   98,4    89,5 72,7 42,1
Valor Máximo 14.004 15.625 8,6 8200,0 7500,0 1630,0 531,9 14,4 1802,0 947,8 1564,0 68,5 0,3
Valor Mínimo    302,0  100,0 4,7    15,6      9,0    0,07    4,0   0,2     5,1     4,7      3,5   0,2 0,1
No de Valores 160 59 152 63 59 57 20 20 63 63 58 58 12

3.13.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

As análises das águas subterrâneas do aqüífero dessa unidade de planejamento foram plotadas
no Diagrama de Piper, mostrado na figura V.3.13/1, revelando uma classificação iônica nos
tipos cloretada magnesiana a cloretda mista.
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Figura V.3.13/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 13 - Pontal

3.13.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, as águas do aqüífero fissural nessa UP
se classificam como “potáveis” em 26,3%, ficando as 73,7% restantes enquadradas como “não
potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.13/4, tem-se que:

•    6,3 % são águas de potabilidade permanente “boa”;
•    20,0 % de potabilidade  permanente “passável”;
•    28,7 % de potabilidade permanente “medíocre”;
•    13,7 % de potabilidade permanente “má”;
•    12,5 % de potabilidade “momentânea;
•    18,7 % de águas “não potáveis”.
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Quadro V.3.13/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 13 - Pontal

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010

Número de
poços

10 32 46 22 20 30

Percentual do
total de poços

6,25 20,00 28,75 13,75 12,50 18,75

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.13/5, com 54,0%
consideradas como “águas doces”, 27,0 % como “águas salobras” e 19,0 % como “salgadas”.

Quadro V.3.13/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 88 54.32
Salobra 2.000 - 6.000 44 27,16
Salgada   6.000 - 40.000 30 18,51
Salmoura > 40.000 0 0

b) Para Irrigação

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.13/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as classes de uso para irrigação.

Classe       Freqüência %

C1 - S1   1   2
C1 - S2   1   2
C2 - S1   1   2
C3 - S1 13 25
C3 - S2   2   4
C4 - S1   5   9
C4 - S2   7 13
C5 - S1   1   2
C5 - S2 12 23
C5 - S3   6 11
C5 - S4   3   6
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Figura V.3.13/2 - Gráfico da U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 13 - Pontal

Em resumo, apenas 6% das águas analisadas podem ser utilizadas para irrigação, sem restrição
de tipo de cultura ou de solo; 51% podem ser utilizadas para irrigação mediante solos de boa
drenabilidade e para determinadas culturas e, finalmente, 43% não devem ser utilizadas em
irrigação.

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.13/6. Verifica-se que 59,4% são consideradas “boas” para qualquer animal,
enquanto 7,5% são “satisfatórias”, 5,6 % são “pobres”, podendo ser, igualmente, utilizada por
qualquer animal exceto aves e 27,5% são insatisfatórias, podendo ser utilizadas, em alguns
casos, para cavalos, gado e carneiros.

Quadro V.3.13/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 13 - Pontal

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 95 59,37
Satisfatória 2.500 - 3.500 12   7,50
Pobre 3.500 - 4.500   9   5,62
Insatisfatória ≥ 4.500 44 27,50
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3.14 - UP14 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos - GL1

3.14.1 - Caracterização Hidrogeológica

Os três tipos de aqüífero estão presentes nessa unidade, com predomínio do aqüífero intersticial
da bacia sedimentar - 70%, sobre o aqüífero fissural de embasamento cristalino - 30%, sendo
ambos cobertos parcialmente por depósitos aluviais .

Na bacia sedimentar ocorrem os seguintes aqüíferos, com respectivas espessuras e constituição:

Idade Aqüífero Espessura (m) Constituição  Litológica

Holoceno Sedimentos diversos 20 Areias, siltes  e argilas
Plio-Pleistoceno Barreiras 60 Arenitos, areias e argilas
Cretáceo-Paleoceno Gramame-Maria Farinha 100 Calcários e dolomitos
Cretáceo Beberibe 150 Arenitos,  siltitos e argilitos.

O aqüífero Beberibe representa o mais importante manancial hídrico subterrâneo da RMR,
sendo atualmente utilizado em larga escala para o abastecimento d'água dos municípios da
região Metropolitana do Recife Norte, e dos parques industriais.

É composto predominantemente por arenitos, ligeiramente calcíferos no topo, próximos ao
contato com a Formação Gramame de constituição calcária. Possui espessura média de 150m e
mergulho suave de oeste para leste, onde tende a alcançar as maiores espessuras.

Sua área de ocorrência na forma de livre é numa faixa de direção N-S, que vem desde
Itapissuma até Abreu e Lima, numa área total de apenas 80km2, todavia sua ocorrência maior é
na forma de confinado, onde se acha sobreposto na faixa oeste por sedimentos areno-argilosos
da Formação Barreiras, e a leste por calcários das formações Gramame e Maria Farinha.

Os calcários das formações Gramame e Maria Farinha não se apresentam como bons aqüíferos
conforme já explicitado no capítulo sobre a hidrogeologia do Estado, entretanto a
produtividade do aqüífero é elevada a média, tendo os poços que capta deste aqüífero uma
vazão específica entre 4 e 1m3/h/m, com vazões de 100m3/h a 25m3/h para rebaixamento de
nível da ordem de 25m. A qualidade da água é boa, com RS médio inferior a 400mg/L.

Observações recentes de geólogos da COMPESA, sem contudo apresentarem ainda um estudo
conclusivo, admitem que grande parte da recarga do aqüífero Beberibe, na região norte da
RMR vem se verificando através de drenança vertical descendente através dos calcários
sobrepostos àquela formação. Nesse caso, o conjunto de arenitos do Beberibe e os calcários do
Gramame estariam formando um sistema aqüífero, apesar das características totalmente
diferenciadas entre os dois tipos de aqüíferos.
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Sua atuação como aqüífero é muito pouco explorada, sendo raros os poços que captam água do
mesmo, em parte pelos volumes reduzidos que o aqüífero oferece (em torno de 1m3/h) e, por
maior razão, pela qualidade da água de elevada dureza, rica em bicarbonatos.

É também provável que esteja ocorrendo realimentação do Beberibe, através de drenança do
aqüífero Barreiras a ele sobreposto, na área mais ocidental da bacia.

Quanto ao aqüífero Barreiras, não apresenta, em geral, boas condições de condutividade
hidráulica nem de armazenamento, face ao predomínio de sedimentos síltico-argilosos sobre os
arenosos. Em algumas localidades, entretanto, ocorrem “bolsões” ou fácies arenosas dentro
dessa formação, proporcionando condições aceitáveis que vêm sendo bem explotadas, como
por exemplo, na região entre Paulista e Abreu e Lima.

A produtividade desse aqüífero nas citadas áreas pode ser considerada como média, com vazão
específicaentre 0,5 e 3m3/h.m e vazões médias dos poços variáveis em torno de 4m3/h.

Finalmente vêm no topo, os depósitos recentes, que chegam a atingir espessuras de até 30m,
sendo muito utilizados através de poços rasos - cacimbões ou poços a trado.

3.14.2. - Avaliação das Reservas

3.14.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüíferos Intersticiais

- Sistema Aqüífero Beberibe/Gramame

Para utilização da equação (2), são considerados os seguintes valores médios para as variáveis
da equação, calculadas em estudos específicos:

A = 500km2

h = 80m        (situação de confinado)            b = 150m     (situação de livre )
S = 2 x 10-4    (situação de confinado)          n = 10%        (situação de livre)

RpIa = (500 x 106 x 80 x 2 x 10-4)+(500 x 106 x 150 0,1)=8 x 106+7,5 x 109 = 7,5 x 109

            (a primeira parcela pode ser desprezada por ser muito menor que a segunda).

- Aqüífero Barreiras

Para usar a equação (1) dispõe-se dos seguintes dados:
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A = 516,27km2

b = 30m
n = 5%

Rp1b = 516,27 x 106 x 30 x 0,05 = 774,40 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utiliza-se a equação (4) , para uma área de 188,18km2, obtendo-se:

Rp2 = 188,18 x 106 x 0,05 = 9,41 x 103m3/ano

3.14.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüíferos Intersticiais

- Sistema Aqüífero Beberibe/Gramame

Utiliza-se a equação (9) a partir de uma taxa de infiltração de 9% sobre uma precipitação
pluviométrica média de 2.226mm/ano e uma área de 300km2.

Rr1a = 300 x 106 x 2.226 x 0,09 = 60,1 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

Para a área de 516,27km2, devem infiltrar apenas 2% da precipitação no que resulta, pela
mesma equação (9).

Rr1b = 516,27 x 106 x 2.226 x 0,02 = 22,98 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), para uma área de 188,18km2, obtêm-se:

Rr = 188,18 x 106 x 0,06 = 11,29 x 106m3/ano
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c) Aqüífero Fissural

Utiliza-se a equação (13) para uma área de 345,97km2 e uma precipitação pluvial média de
1.172mm/ano.

Rr3 = 1,172 x 0,0015 x 345,97 x 106 = 0,61 x 106m3/ano

3.14.3 - Avaliação da Potencialidade

a) Aqüíferos Intersticiais

- Sistema Aqüífero Beberibe/Gramame

A partir dos valores já calculados para as reservas permanente e reguladora, emprega-se a
equação (14) e obtêm-se:

Po1a = ( 7,5 x 109 x 0,002 ) + 60,1 x 106 = 75,1 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

A mesma equação (14) é empregada, obtendo-se:

Po1b = ( 774,4 x 106 x 0,002 ) + 22,98 x 106 = 24,53 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15) para a área de 188,18km2, vem:

Po2 = 188,18 x 106 x 0,09 = 16,94 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Emprega-se a equação (17) a partir da reserva reguladora já conhecida:

Po3 = 0,61 x 106 x 1,15 = 0,70 x 106m3/ano
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3.14.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.14.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticiais da bacia sedimentar e fissural, a disponibilidade virtual pode ser
considerada como igual a potencialidade, enquanto para o aqüífero aluvial utiliza-se a equação
(19).

Dv2 = 16,93 x 106 x 0,2 = 3,38 x 106m3/ano

3.14.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

a) Aqüíferos Intersticiais

Ainda levando em conta o cadastro levantado por Costa et al (1998), o número de poços por
aqüífero é o seguinte:

•   no aqüífero Beberibe : 171 poços com vazão média de 58,26m3/h;
•   no aqüífero Barreiras : 26 poços com vazão média de 16,48m3/h.

Empregando a equação (21) para cada aqüífero e somando-se , vem:

Di1 = ( 171 x 58,26 + 26 x 16,48 ) x 8,760 = 91,02 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Somente existem dados de poços localizados sobre a bacia sedimentar; sobre o embasamento
cristalino não há dados das capitações existentes.

Dos poços localizados nas coberturas sedimentares , foram cadastrados 73 com vazão média de
25,27m3/h, o que representa, pela equação (21):

Di2 = 73 x 25,27 x 8,760 = 16,16 x 106m3/ano
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c) Aqüífero Fissural

38 poços constam do cadastro nesse aqüífero, com vazão média de 4,7m3/h, o que totaliza para
a Dei conforme a equação (21):

Di3 = 38 x 4,7 x 8.760 = 42,9 x 103m3/ano

3.14.4.3 - Disponibilidade Efetiva

a) Aqüíferos Intersticiais

No mesmo trabalho de Costa et al, op cit, foi efetuada uma avaliação das disponibilidades
efetivas , adotando-se taxas diferenciadas de vazão e de regime de bombeamento, para os 111
poços explorados pela COMPESA e os 60 poços explorados por particulares, no aqüífero
Beberibe.

Assim, para os poços da COMPESA, cujas vazões são rigidamente controladas e conhecidas
pela empresa, foi adotado o valor médio real, de 52m3/h e um regime de bombeamento de
24/24h. Para os poços particulares no aqüífero Beberibe foi adotado um percentual de 70% de
vazão fornecida pelo teste de produção e um regime de bombeamento de 12/24h., de vez que
nessa região predominam as captações para uso industrial; finalmente no aqüífero Barreiras, a
vazão foi também de 70% e o regime de 8/24h.

Assim, para os poços descritos em 3.14.4.2, tem-se:

•   no aqüífero Beberibe:
•   COMPESA : 111 poços x 52,00m3/h x 24h x 365dias = 50,56 x 106m3/na
•   Particulares : 60 poços x 40,78m3/h x 12h x 365dias = 10,72 x 106m3/ano

•   no aqüífero Barreiras:
•   26 poços x 8,24m3/h x 8h x 365dias = 0,62 x 106m3/ano

Dessa maneira o total de disponibilidade efetiva, é:

De1 = (50,56 + 10,72 + 0,62) x 106 = 61,9 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando o mesmo percentual de 70% de vazão e o regime de bombeamento de 8/24h., tem-se
para os poços localizados nesse aqüífero sobre a bacia sedimentar:
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73 poços x 12,64 m3/h x 8h. x 365 dias = 2,66 x 106m3/ano

De2 = 2,66 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (24) para os dois poços cadastrados, vem:

De3 = 38 x 4,7 x 1.460 = 7,15 x 103m3/ano

No quadro V.3.14/1, são sintetizados os resultados de todas as avaliações procedidas nesse
capítulo.

Quadro V.3.14/1 - Resumo das Avaliações na UP 14 – GL1

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 816,27 188,18 345,97 1.162,24

RESERVAS PERMANENTES (m3) 8,27 x 109 9,41 x 106 - 8,27 x 109

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 82,98 x 106 11,29 x 106 0,61 x 106 94,88 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 99,63 x 106 16,94 x 106 0,70 x 106 117,27 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 99,63 x 106 3,39 x 106 1,63 x 106 104,65 x 106

LIDADES INSTALADA 91,02 x 106 16,16 x 106 1,56 x 106 108,72 x 106

(m3/ano) EFETIVA 61,90 x 106 2,66 x 106 0,26 x 106 64,82 x 106

3.14.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

a) Aqüífero Intersticial

A profundidade média dos poços dessa unidade de planejamento é a maior dentre todas as
demais unidades, o que reflete a possança da camada aqüífera do Beberibe, bem como a
profundidade em que se encontra nas proximidades da costa, onde chega o embasamento a
ultrapassar os 500m de profundidade.

Outro reflexo da potencialidade do aqüífero intersticial nessa área é a vazão média apresentada,
de 45,7m3/h, tendo se conseguido atingir até 230m3/h.
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Verifica-se que a situação hidrogeológica da área é bastante homogênea, pois os dados dos
poços são pouco variáveis; apenas a vazão específica apresentou um coeficiente de variação
acima de 100%, o que revela uma reduzida dispersão de valores (quadro V.3.14/2).

QuadroV.3.14/2 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Poços no Aqüífero Intersticial
da UP 14 – GL1

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 141,70 25,30   43,00   45,70     3,49
 Desvio Padrão 107,50 20,50   25,70   41,70     6,09
 Coef.Variação   75,88 81,02   59,76   91,11 174,49
 Valor máximo 399,00 83,40 118,30 230,00   71,42
 Valor mínimo     4,20   0,20     0,50 0,02     0,006
 No de valores 407 257 234 277 225

b) Aqüífero Fissural

Os valores apresentados pelos elementos dos poços no aqüífero fissural dessa UP diferem
bastante do padrão do embasamento cristalino da região Nordeste, em que as vazões médias
são da ordem de 2,5m3/h para rebaixamentos em torno de 20m; aqui a vazão média se
aproxima dos 5m3/h para rebaixamentos um pouco inferiores a 10m.

Essa diferença fundamental deve-se, sobretudo, às condições climáticas da região costeira, com
precipitações pluviométricas superiores a 2.000mm/ano contra a média de 600mm/ano para o
semi-árido nordestino.

As profundidades médias, em função da maior disponibilidade do aqüífero, também são
superiores à média regional, inclusive com poço atingindo a 150m.

De um modo geral, apesar de se tratar de um aqüífero heterogêneo e anisotrópico, a dispersão
de valores foi baixa, tendo ultrapassado os 100% do coeficiente de variação apenas para a
vazão específica.
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Quadro V.3.14/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Poços no Aqüífero Fissural
da UP 14 – GL1

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   55,80 14,70 24,10   4,70    1,05
 Desvio Padrão   25,30 11,30 12,80   4,20    1,56
 Coef.Variação   44,80 74,80 53,11 89,36 147,62
 Valor máximo 150,00 48,30 52,60 18,00     6,00
 Valor mínimo   15,00   2,00   4,00   0,50     0,15
 No de valores 34 23 20 22 20

3.14.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso da Água Subterrânea

Conforme demonstrado, a disponibilidade efetiva instalada nos aqüíferos intersticiais já é quase
igual à disponibilidade virtual - 91,36%, sendo que a disponibilidade efetiva atual corresponde
a 62,2% da disponibilidade virtual. A relação área/poço já está praticamente igual a um poço
para 2km2 o que se torna perigoso, pois a distribuição dos mesmos não é homogênea, havendo
em algumas áreas uma concentração vários poços por km2 aumentando o nível de interferência
múltipla entre os mesmos.

A situação atual de explotação já merece um rígido controle da evolução dos níveis
potenciométricos e vazões dos poços, podendo a curto prazo vir a ser necessário uma
intervenção do órgão gestor do Estado, no sentido de evitar uma super-explotação que ponha
em risco o manancial, no que diz respeito à diminuição dos volumes explotáveis e salinização
das águas subterrâneas.

Quanto ao aqüífero fissural, não há riscos quanto à explotação atual e futura do manancial,
visto que a disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 15,9% da disponibilidade virtual
do aqüífero. Por outro lado, a relação área/poço é de 20km2 para cada poço.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -   9.825.000 m3/ano
Abastecimento rural 31.145.000 m3/ano
Consumo animal 18.475.000 m3/ano
Irrigação   1.160.000 m3/ano
Consumo industrial   3.955.000 m3/ano

Total            64.560.000 m3/ano
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3.14.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.14.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

O resultado oferecido pelas 116 análises de água cadastradas nessa UP revelam ser a qualidade
físico-química da água do aqüífero intersticial muito boa, pois o valor mais elevado ainda se
enquadra nos limites de potabilidade, como pode ser visto no quadro V.3.14/4.

Além de baixos teores, a dispersão de valores é também pequena, visto que o coeficiente de
variação somente ultrapassou de 100% para a dureza, ficando para as demais determinações em
torno de 75%.

Quadro V.3.14/4 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 14 – GL1

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 260,8   226,2   7,6   34,6   33,0   5,9 118,0 21,6 22,4 12,7 19,5   7,3  0,6
Desvio Padrão 197,1   347,2   0,8   61,8   26,6   4,6   75,7   7,3 17,7 11,2 13,8   3,7  0,2
Coef.Variação   75,8   153,6 10,5 179,4   78,8 78,0   63,6 34,8 77,3 88,2 70,8 50,7 33,3
Valor Máximo 988,0 2941,0   8,8 228,6 116,0 17,8 234,2 31,2 68,6 41,8 58,0 22,5  0,8
Valor Mínimo   49,0   100,0   5,1     1,0     9,0   0,8     4,9   6,0   0,8   1,7   5,6   1,4  0,4
No de Valores 116 32 48 36 35 35 33 12 35 35 34 34 4

3.14.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

O Diagrama de Piper utilizado para classificação iônica, mostra - figura V.3.14/1 que as águas
do aqüífero intersticial dessa unidade de planejamento se enquadram no tipo bicarbonatada
mista a cloretada mista.
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Figura V.3.14/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 14 – GL1

3.14.7.2 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

A classificação segundo o critério de potabilidade absoluta, resulta para a UP em questão, em
que todas as águas são consideradas como potáveis.

Utilizando a classificação da potabilidade relativa, de Schöeller, e tomando por base os dados
apresentados no quadro V.3.14/5, ter-se-ia que:

•  88,8% das águas se classificam como de “potabilidade permanente boa”;
•  11,2% das águas são classificadas como de “potabilidade permanente passável”.

Quadro V.3.14/5 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 14 – GL1

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010

Número de
poços

103 13 0 0 0 0

Percentual do
total de
poços

88,79 11,21 0 0 0 0
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Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.14/6, com 100%
consideradas como “águas doces” .

Quadro V.3.14/6 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 116 100,00
Salobra 2.000 - 6.000 0 0
Salgada   6.000 - 40.000 0 0
Salmoura > 40.000 0 0

b) Para Irrigação

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.14/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C1 - S1 13 42
C2 - S1 16 52
C4 - S1   2   6
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Figura V.3.14/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 14 – GL1

Em resumo, 94% das águas analisadas podem ser utilizadas para irrigação, sem restrição de
tipo de cultura ou de solo, enquanto 6% podem ser utilizadas para irrigação mediante solos de
boa drenabilidade e para determinadas culturas.

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.14/7. Verifica-se que todas as águas são consideradas “boas” para qualquer animal.

Quadro V.3.14/7 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 14 – GL1

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 115 100,00
Satisfatória 2.500 - 3.500 0 0
Pobre 3.500 - 4.500 0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 0 0
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3.15 - UP 15 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos - GL 2

3.15.1 - Caracterização Hidrogeológica

Nessa UP, é que ocorre o maior desenvolvimento em superfície, da Bacia Vulcano-Sedimentar
do Cabo, atingindo uma área de 210,96km2, parcialmente recoberta por aluviões. Apesar da
extensão da área, bem maior do que na Planície do Recife, em que se desenvolve na região
costeira desde o Pina até Candeias, a formação não apresenta nessa área uma boa vocação
aqüífera.

Enquanto na área supra-citada da planície do Recife, a bacia apresenta-se predominantemente
com a fácies arcoseana, pelo menos até a profundidade de 180m, onde se inicia o primeiro sill
de diabásio, aqui na GL2 ocorrem todas as fácies da bacia que, na maior parte, não são
consideradas como aqüíferas. Assim é que o conglomerado do Cabo, devido à sua matriz
argilosa, é praticamente impermeável, tendo sido secos todos os poços nele perfurados; as
fácies siltico-argilosas e calcárias da bacia também se comportam como aquicludes e,
finalmente, as rochas vulcânicas ácidas ou básicas não apresentam sequer condições de
aproveitamento como aqüífero fissural.

A melhor área, que vem sendo intensamente explotada, é aquela faixa entre a BR-101 e a costa,
no trecho entre Prazeres e Ponte dos Carvalhos, no município de Jaboatão dos Guararapes.

Quanto ao aqüífero fissural, que domina 80% da área, apresenta-se com condições
hidrogeológicas ligeiramente superiores àquelas do embasamento cristalino do Nordeste, com
vazões médias 50% superiores.

3.15.2 - Avaliação das Reservas

3.15.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

Considerando a existência dos aqüíferos Cabo e Barreiras, será efetuada uma avaliação de cada
um separadamente:
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- Aqüífero Cabo

Utilizando a equação (1), a partir de uma área de 210,96km2, uma espessura saturada média de
30,0m e um coeficiente de porosidade eficaz da ordem de 5%, vem:

Rp1a = 210,96 x 106 x 30 x 0,05 = 316,44 x 106m3

- Aqüífero Barreiras

A partir da mesma equação (1), com uma área de 47,71km2, espessura média saturada de 20,0m
e porosidade eficaz de 2%, vem:

Rp1b = 47,71 x 106 x 20 x 0,02 = 19,08 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (4) para uma área de 33,58km2, de aluviões, vem:

Rp2 = 33,58 x 0,05 = 1,68 x 106m3

3.15.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

- Aqüífero Cabo

Utilizando a equação (9), com uma taxa de infiltração de 5% de uma precipitação de
1.560mm/ano, na área de 210,96km2, vem:

Rr1a = 210,96 x 106 x 1,56 x 0,05 = 16,45 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

Empregando a mesma equação (9), para uma área de 47,71km2, com uma taxa de infiltração de
3% sobre a precipitação de 1.560mm/ano, vem:
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Rr1b = 47,71 x 106 x 1,56 x 0,03 = 2,23 x 106 m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (11) para a área de 33,58km2, vem:

Rr2 = 33,58 x 106 x 0,06 = 2,02 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Empregando a equação (13) para uma área de 987,85km2 e uma precipitação anual de
1.560mm, vem:

Rr3 = 1,56 x 0,0015 x 987,85 x 106 = 2,31 x 106m3/ano

3.15.3  - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüíferos Intersticiais

- Aqüífero Cabo

Utilizando a equação (14) desde que já são conhecidas as reservas permanentes e reguladoras
do aqüífero, vem:

Po1 = (316,44 x 106 x 0,002) + 16,45 x 106 = 17,08 x 106m3/ano

- Aqüífero Barreiras

Empregando igualmente a equação (14) para as respectivas reservas calculadas, vem:

Po1b = (19,08 x 106 x 0,002) + 2,23 x 106 = 2,27 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Adotando a equação (15) para a área de 33,58km2, vem:
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Po2 = 33,58 x 0,09 = 3,02 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (17), uma vez já conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 2,31 x 106 x 1,15 = 2,66 x 106m3/ano

3.15.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.15.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considera como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial  emprega-se a equação (19) uma vez conhecida a potencialidade:

Dv2 = 3,02 x 106 x 0,2 = 0,6 x 106m3/ano

3.15.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Emprega-se a equação (21), para o total de 89 poços com uma vazão média de 17,32m3/h:

Di1 = 89 x 17,32 x 8.760 = 13,51 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não existem dados de vazão em poços nesse tipo de aqüífero.
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c) Aqüífero Fissural

A mesma equação (21) é utilizada para um total de 43 poços, com vazão média de 4,09m3/h:

Di3 = 43 x 4,09 x 8.760 =1,54 x 106m3/ano

3.15.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (22) para os mesmos valores de vazão e número de poços, vem:

De1 = 89 x 17,32 x 2.920 = 4,50 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Emprega-se a equação (24) com os mesmos dados de vazão e número de poços:

De3 = 43 x 4,09 x 1.460 =0,26 x 106 m3/ano

No quadro V.3.15/1, são apresentados sinteticamente todos os resultados das avaliações
procedidas.

Quadro V.3.15/1 - Resumo das Avaliações na UP 15 – GL2

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 258,45 33,58 987,85 1.246,30

RESERVAS PERMANENTES (m3) 335,52 x 106 1,68 x 106 - 337,20 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 18,61 x 106 2,02 x 106 2,31 x 106 22,94 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 19,28 x 106 3,02 x 106 2,66 x 106 24,96 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 19,28 x 106 0,60 x 106 2,66 x 106 22,54 x 106

LIDADES INSTALADA 13,51 x 106 - 1,54 x 106 15,05 x 106

(m3/ano) EFETIVA 4,50 x 106 - 0,26 x 106 4,76 x 106
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3.15.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

a) Aqüífero Intersticial

Os poços são perfurados no conjunto do aqüífero Cabo, com cobertura de aluviões, o que
proporciona ao sistema uma maior capacitação como armazenador de água. A vazão média de
10m3/h não é típica para o aqüífero Cabo, justificando-se tão somente pelo aporte fornecido
pela cobertura aluvial que tem características semelhantes ao aqüífero Boa Viagem na Planície
do Recife.

A profundidade média desses poços, da ordem de 110m, é compatível com a espessura do
conjunto, pois esta formação não é constituída apenas de arenitos, mas intercalam-se siltitos e
argilas, aumentando a espessura total a perfurar (quadro V.3.15/2).

Quanto à dispersão dos valores se apresenta baixa, com coeficiente de variação maior que
100% apenas para a vazão específica.

Quadro V.3.15/2. - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Intersticial
na UP 15 – GL2

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 109,30 22,30 42,80 10,00     0,65
 Desvio Padrão   29,60 12,80 17,40   7,60     0,75
 Coef.Variação   26,60 54,54 40,65 76,00 115,38
 Valor máximo 166,00 54,00 80,00 31,70     4,77
 Valor mínimo   14,00   1,00   9,00   0,80     0,03
 No de valores 90 77 69  77 67

b) Aqüífero Fissural

Apesar de a profundidade média dos poços perfurados estar abaixo da média regional nesse
tipo de aqüífero, as vazões obtidas ficaram acima da média desse aqüífero na região nordeste. É
provável que esse aumento de vazão de 50% acima da média regional seja reflexo do clima
mais chuvoso na zona da mata-litoral do Estado.

Além da vazão ter ficado 50% acima da média regional, o rebaixamento também resultou
menor, com apenas 12m, contra os 20m comumente ocorrentes nesse aqüífero.
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A dispersão de valores foi muito baixa, ficando o coeficiente de variação sempre abaixo dos
100%.

Quadro V.3.15/3 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural
na UP 15 – GL2

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   39,20   4,30 16,60   3,70   0,30
 Desvio Padrão   24,60   2,80   8,00   2,10   0,29
 Coef.Variação   63,07 65,11 48,19 56,75 96,67
 Valor máximo 132,00 11,00 38,00   8,40   1,09
 Valor mínimo   17,00   1,00   6,40   0,60   0,02
 No de valores 21 15 14 18 12

3.15.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

No aqüífero intersticial a disponibilidade efetiva atual corresponde a 23,3% da disponibilidade
virtual, podendo ser considerada uma situação relativamente tranquila face as demandas serem
baixas na região. A relação área/poço é, todavia, muito baixa, ficando 2,89km2 para cada poço.

Para o aqüífero fissural, há a folga na disponibilidade e a relação área/poço é bem maior. Com
efeito, a disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 9,8% da disponibilidade virtual
enquanto a relação área/poço é de 23km2 para cada poço.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -    270.000 m3/ano
Abastecimento rural 2.250.000 m3/ano
Consumo animal 1.170.000 m3/ano
Irrigação      90.000 m3/ano
Consumo industrial    980.000 m3/ano

Total            4.760.000 m3/ano
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3.15.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.15.7.1 - Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos

As águas do aqüífero intersticial dessa UP, como se observa no quadro V.3.15/4, podem ser
consideradas como boas ficando sempre abaixo do limite de potabilidade, com média de
245mg/L de resíduo seco. São águas tipicamente continentais de regiões tropicais,
predominantemente bicarbonatadas.

Não se dispõe de análises químicas de águas do aqüífero fissural nessa UP.

A dispersão de valores é regular, ficando alguns elementos analisados em torno de 100% para o
coeficiente de variação.

Quadro V.3.15/4 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 15 – GL2

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/lL

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média   245,9  215,9 7,4   9,5   69,5   13,1 100,8 10,8 13,7     7,4 35,4 11,1   7,9
Desvio Padrão   217,7  271,7 0,7   9,0   72,2   16,3   88,5 = 10,4     9,5 33,7   9,3 10,0
Coef.Variação    88,6  126,4 9,5 99,5 104,3 123,1   88,5 = 75,9 128,4 95,2 83,8 126
Valor Máximo 1260,0 6250,0 8,5 26,5 210,0   52,0 305,0 10,8 30,0   27,9 83,5 29,5 15,0
Valor Mínimo    58,0  100,0 6,1   2,0   14,0    0,5   19,5 10,8   4,2     1,0   1,8   1,8   0,5
No de Valores 35 8 10   8 8 8 8 1 8 8 7 7 2

3.15.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

Utilizando o Diagrama de Piper, foram classificadas as águas subterrâneas dessa UP, conforme
mostra a figura V.3.15/1.
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Figura V.3.15/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 15 – GL2

3.15.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

A classificação segundo o critério de potabilidade absoluta, resulta para as amostras analisadas
do aqüífero intersticial da UP em questão, que 97,2% das águas são consideradas como
“potáveis” e apenas 2,8% como “não potáveis”.

Utilizando a classificação da potabilidade relativa, de Schöeller, e tomando por base os dados
apresentados no quadro V.3.15/5, ter-se-ia que:

•  91,4% das águas se classificam como de “potabilidade permanente boa”;
•  5,7% das águas são classificadas como de “potabilidade permanente passável”;
•  2,8% das águas são classificadas como de “potabilidade permanente medíocre”.
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Quadro V.3.15/5 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 15 – GL2

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010

Número de
poços

32 2 1 0 0 0

Percentual do
total de poços

91,43 5,71 2,86 0 0 0

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.15/6, com 100%
consideradas como “águas doces”.

Quadro V.3.15/6 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 35 100,00
Salobra 2.000 - 6.000 0 0
Salgada   6.000 - 40.000 0 0
Salmoura > 40.000 0 0

b) Para Irrigação

A classificação adotada, da U.S.S.L,. mostra na figura V.3.15/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C1 - S1 3 43
C2 - S1 2 29
C3 - S1 1 14
C5 - S1 1 14
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Figura V.3.15/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 15 – GL2

Em resumo, 72% das águas analisadas podem ser utilizadas para irrigação, sem restrição de
tipo de cultura ou de solo, 14% podem ser utilizadas para irrigação mediante solos de boa
drenabilidade e para determinadas culturas e 14% não podem ser utilizados na irrigação.

Os valores percentuais acima apresentados são muito subjetivos em função da reduzida
amostragem, em que apenas sete análises ofereciam todos os elementos para a classificação da
U.S.S.L.

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.15/7. Verifica-se que todas as águas são consideradas “boas” para qualquer animal.

Quadro V.3.15/7 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 15 – GL2

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 35 100,00
Satisfatória 2.500 - 3.500 0 0
Pobre 3.500 - 4.500 0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 0 0
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3.16 - UP 16 – Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos - GL 3

3.16.1 - Caracterização Hidrogeológica

Nessa unidade de reduzidas dimensões, com apenas 111,7km2, ocorre ainda uma representação
da Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo, representada pelo aqüífero Cabo, numa área de
79,23km2, parcialmente encoberta por depósitos aluviais (apenas aflora 29,5km2).

O aqüífero Cabo acha-se intercalado a sedimentos sílto-argilosos, sendo a espessura saturada da
camada aqüífera da ordem de 30m; a matriz é muito argilosa o que diminui a porosidade eficaz
do aqüífero.

A maior exposição em área superficial é a de depósitos recentes, mistura de aluviões com
sedimentos de praia e de origem eólica; esses depósitos perfazem 42,5% da área da UP,
entretanto não se tem dados cadastrais de poços explotando esse manancial.

A área do aqüífero fissural é muito reduzida, representando apenas 29% da área total da UP.

3.16.2 - Avaliação das Reservas

3.16.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (1) para uma área de 79,23km2, com espessura de 30m e porosidade
eficaz da ordem de 5%, vem:

Rp1 = 79,23 x 106 x 30,0 x 0,05 = 118,85 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (4), para uma área de 47,74km2, vem:

Rp2 = 47,74 x 106 x 0,05 = 2,39 x 106m3
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3.16.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

Adotando-se a equação (9), com uma taxa de infiltração de 5% da precipitação média anual de
2.380mm, numa área de 79,23km2, vem:

Rr1 = 79,23 x 106 x 2,38 x 0,05 = 9,43 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), vem:

Rr2 = 47,74 x 106 x 0,06 = 2,86 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 32,48km2, vem:

Rr3 = 2,38 x 0,0015 x 32,48 x 106 = 0,116 x 106m3/ano

3.16.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Intersticial

Empregando a equação (14) uma vez conhecidas as reservas permanente e reguladora, vem:

Po1 = (118,85 x 106 x 0,002) + 9,43 x 106 = 9,67 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), vem:

Po2 = 47,74 x 106 x 0,09 = 4,30 x 106m3/ano
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c) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 0,116 x 106 x 1,15 = 0,133 x 106m3/ano

3.16.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.16.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 4,30 x 106 x 0,2 = 0,86 x 106m3/ano

3.16.4.2 - Disponibilidade Instalada

Todos os 9 poços constantes do cadastro são perfurados no aqüífero intersticial, possuindo a
média de vazão de 23,20m3/h. Empregando a equação (21), vem:

Di1 = 9 x 23,20 x 8.760 = 1,83 x 106m3/ano

3.16.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (22), vem:

De1 = 9 x 23,20 x 2.920 = 0,61 x 106m3/ano

No quadro V.3.16/1 que se segue, são apresentados resumidamente os valores dessas
avaliações.
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Quadro V.3.16/1 - Resumo das Avaliações na UP 16 - GL 3

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 79,23 47,74 32,48 111,70

RESERVAS PERMANENTES (m3) 118,85 x 106 2,39 x 106 - 121,24 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 9,43 x 106 2,86 x 106 0,12 x 106 12,41 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 9,67 x 106 4,30 x 106 0,13 x 106 14,10 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 9,67 x 106 0,86 x 106 0,13 x 106 10,66 x 106

LIDADES INSTALADA 1,83 x 106 - - 1,83 x 106

(m3/ano) EFETIVA 0,61 x 106 - - 0,61 x 106

3.16.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Nessa unidade de planejamento, os poucos poços constantes do cadastro - em número de 9 -
situam-se no aqüífero intersticial e, desses, apenas três possuem análise físico-química.

É de se ressaltar a grande homogeneidade de dados dos poços perfurados nesse aqüífero, com
coeficiente de variação em geral inferior a 40%, a exceção da vazão específica que chegou aos
81%. Isso reflete não apenas as condições de uniformidade do aqüífero, mas também dos
projetos de poços executados, pois em todos eles a profundidade ficou entre 95,00m e 144,00m
(quadro V.3.16/2).

Também deve ser salientado o valor das vazões obtidas, variando entre 16,00 e 30,00m3/h o
que não é comum para o aqüífero Cabo. Provavelmente o fator que está contribuindo para o
aumento da vazão, é a presença do espesso manto aluvial que contribui para formação de um
sistema aqüífero de características hidrogeológicas mais produtivas. Verifica-se que os níveis
estáticos são muito rasos, entre 1,0 e 3,0m, corroborando a influência dos depósitos recentes .
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Quadro V.3.16.2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural
na UP 16 – GL3

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 112,60   2,00 26,60 23,20   1,38
 Desvio Padrão   18,00   0,80 10,20   4,80   1,13
 Coef. Variação   16,07 40,00 38,46 20,86 81,88
 Valor máximo 144,00   3,00 35,00 30,00   3,57
 Valor mínimo   95,00   1,00   8,00 16,00   0,48
 No de valores 9 8 8 6   6

3.16.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso da Água Subterrânea

A situação atual de explotação do aqüífero intersticial é bastante tranqüila, visto que a
disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 6,3% da disponibilidade virtual. Quanto à
relação área/poço, tem-se 8,8km2 para cada poço, o que permite uma boa margem de
explotação futura do aqüífero.

Quanto ao aqüífero fissural, que não se acha explotado, a disponibilidade virtual pode ser
considerada como a própria disponibilidade de uso do aqüífero.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -    130.000 m3/ano
Abastecimento rural    270.000 m3/ano
Consumo animal    140.000 m3/ano
Consumo industrial      70.000 m3/ano

Total               610.000 m3/ano

3.16.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.16.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

O número de análises disponíveis é muito reduzido - apenas 3 - dificultando e até mesmo
inviabilizando uma análise estatística.
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De um modo geral, a qualidade da água pode ser considerada boa, visto que todas as análises
acusaram valores de íons e dos sólidos totais dissolvidos, dentro dos limites de potabilidade
para consumo humano (quadro V.3.16/3).

A dispersão de valores, como não podia deixar de ser com um tão reduzido número amostrado,
foi baixa, ficando os coeficientes de variação, em geral, abaixo dos 40%.

Quadro V.3.16/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 16 - GL 3

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 753,3 1183,0 7,5 32,8 323,3 26,7 113,9 =   86,0 27,5   94,7 18,3 =
Desvio Padrão   89,6 112,6 0,3 13,3   25,2   7,4   88,6 =  46,9   5,7   18,5   2,7 =
Coef.Variação   11,8     9,5 4,0 40,6    7,7 26,9   77,9 =   53,5 21,1   19,1 15,0 =
Valor Máximo 810,0 1282,1 7,8 41,5 350,0 32,0 195,2 = 116,0 34,0 116,0 19,8 =
Valor Mínimo 650,0 1025,6 7,2 17,5 300,0 18,0   19,5 =   32,0 23,1   84,0 15,2 =
No de Valores 3 3 3 3 3 3 3 = 3 3 3 3 =

3.16.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

O Diagrama de Piper apresentado na figura V.3.16/1, mostra que as três análises efetuadas no
aqüífero intersticial dessa UP, são do tipo cloretada mista.

Figura V.3.16/1 - Diagrama de Piper para as Águas no Aqüífero Intersticial
da UP 16 - GL 3
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3.16.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

A classificação segundo o critério de potabilidade absoluta, resulta para as amostras analisadas
do aqüífero intersticial da UP em questão, que todas as águas são consideradas como
“potáveis”.

Utilizando a classificação da potabilidade relativa, de Schöeller, e tomando por base os dados
apresentados no quadro V.3.16/4, todas as águas são classificadas como de “potabilidade
permanente passável”

Quadro V.3.16/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 16 - GL 3

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010

Número de
poços

0 3 0 0 0 0

Percentual do
total de
poços

0 100,00 0 0 0 0

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.16/5, com 100%
consideradas como “águas doces”.

Quadro V.3.16/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 3 100,00
Salobra 2.000 - 6.000 0 0
Salgada   6.000 - 40.000 0 0
Salmoura > 40.000 0 0

b) Para Irrigação

A classificação adotada, do U.S.S.L,. mostra na figura V.3.16/6, os pontos plotados, que se
restringiram à classe C3-S1.
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Figura V.3.16/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 16 - GL3

Em resumo, todas as águas analisadas podem ser utilizadas para irrigação mediante solos de
boa drenabilidade e para determinadas culturas .

Os valores percentuais são muito subjetivos em função da reduzida amostragem, em que
apenas três análises ofereciam os elementos para a classificação do U.S.S.L.

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.16/7. Verifica-se que todas as águas são consideradas “boas” para qualquer animal.

Quadro V.3.16/7 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 16 - GL 3

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 3 100,00
Satisfatória 2.500 - 3.500 0 0
Pobre 3.500 - 4.500 0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 0 0
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3.17- UP 17 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos GL 4

3.17.1  - Caracterização Hidrogeológica

Nessa unidade de planejamento já não chega mais a Bacia Vulcano-Sedimentar do Cabo,
ocorrendo como aqüífero intersticial apenas o Barreiras, numa reduzida área de 30,89km2, com
espessura média saturada da ordem de 20,0m.

O aqüífero Barreiras possui, nessa área, baixa porosidade eficaz, mercê a predominância de
siltes e argilas, com intercalações arenosas esparsas.

O embasamento cristalino, que aflora em quase 90% da área, constitui um aqüífero pobre,
embora a vazão dos poços nele perfurados seja ligeiramente superior à média dos poços do
aqüífero fissural na região nordeste do Brasil.

3.17.2 - Avaliação das Reservas

3.17.2.1- Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (1) para uma área de 30,89km2, com espessura de 20m e porosidade
eficaz da ordem de 2%, vem:

Rp1 = 30,80 x 106 x 20,0 x 0,02 = 12,36 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (4), para uma área de 78,84km2, vem:

Rp2 = 78,84 x 106 x 0,05 = 3,94 x 106m3
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3.17.2.2- Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

Adotando-se a equação (9), com uma taxa de infiltração de 3% da precipitação média anual de
2.240mm, numa área de 30,89km2, vem:

Rr1 = 30,89 x 106 x 2,24 x 0,03 = 2,07 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), vem:

Rr2 = 78,84 x 106 x 0,06 = 4,73 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 255,51km2, vem:

Rr3 = 2,24 x 0,0015 x 255,51 x 106 = 0,86 x 106m3/ano

3.17.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Intersticial

Empregando a equação (14) uma vez conhecidas as reservas permanente e reguladora, vem:

Po1 = (12,36 x 106 x 0,002) + 2,07 x 106 = 2,09 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), vem:

Po2 = 78,84 x 106 x 0,09 = 7,09 x 106m3/ano
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c) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 0,86 x 106 x 1,15 = 0,99 x 106m3/ano

3.17.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.17.4.1- Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considera como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 7,09 x 106 x 0,2 = 1,42 x 106m3/ano

3.17.4.2 - Disponibilidade Instalada

Apenas 2 poços são constantes no cadastro no aqüífero fissural, possuindo a média de vazão de
3,93m3/h. Empregando a equação (21), vem:

Di1 = 2 x 3,93 x 8.760 = 68,8 x 103m3/ano

3.17.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (22), vem:

Dea1 = 2 x 3,93 x 1.460 = 11,47 x 103m3/ano

No quadro V.3.17/1 que se segue, são apresentados, resumidamente, os resultados das
avaliações procedidas.
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Quadro V.3.17/1 - Resumo das Avaliações na UP 17 - GL 4

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 30,89 78,84 255,51 286,40

RESERVAS PERMANENTES (m3) 12,36 x 106 3,94 x 106 - 16,30 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 2,07 x 106 4,73 x 106 0,86 x 106 7,66 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 2,09 x 106 7,09 x 106 0,99 x 106 10,17 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 2,09 x 106 1,42 x 106 0,99 x 106 4,50 x 106

LIDADES INSTALADA - - 0,07 x 106 0,07 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,01 x 106 0,01 x 106

3.17.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Não faz qualquer sentido realizar análise estatística com apenas dois poços.

3.17.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

Com apenas dois poços, está muito longe de se alcançar a disponibilidade virtual dos aqüíferos,
inclusive, não consta a existência de nenhum poço no aqüífero intersticial.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento rural 7.000 m3/ano
Consumo animal 3.000 m3/ano

Total           10.000 m3/ano

3.17.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

Não se dispõe de nenhuma análise de água de poço para essa unidade de planejamento.
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3.18 - UP 18 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos GL 5

3.18.1 - Caracterização Hidrogeológica

Nessa unidade, praticamente não ocorre depósito de bacia sedimentar, pois até o Barreiras
possui uma diminuta área de 2,65km2. Os depósitos recentes, mistura de aluviões com areias de
praias, mangues, e dunas, perfazem 28,5% da área da unidade de planejamento.

Quanto ao embasamento cristalino, constitui a maior parte da área - 93% - apesar de ser
também uma área reduzida, com apenas 58,7km2, face a pequena dimensão da unidade de
planejamento. Não consta nenhum poço no cadastro, relativo ao aqüífero fissural, e apenas seis
no aqüífero intersticial.

3.18.2 - Avaliação das Reservas

3.18.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (1) para uma área de 2,65km2, com espessura de 20m e porosidade eficaz
da ordem de 2%, vem:

Rp1 = 2,65 x 106 x 20,0 x 0,02 = 1,06 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (4), para uma área de 17,97km2, vem:

Rp2 = 17,97 x 106 x 0,05 = 0,89 x 106m3
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3.18.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

Adotando-se a equação (9), com uma taxa de infiltração de 3% da precipitação média anual de
1.950mm, numa área de 2,65km2, vem:

Rr1 = 2,65 x 106 x 1,95 x 0,03 = 0,16 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), vem:

Rr2 = 17,97 x 106 x 0,06 = 1,08 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 58,74km2, vem:

Rr3 = 1,95 x 0,0015 x 58,74 x 106 = 0,17 x 106m3/ano

3.18.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Intersticial

Empregando a equação (14) uma vez conhecidas as reservas permanente e reguladora, vem:

Po1 = (1,06 x 106 x 0,002) + 0,16 x 106 = 0,16 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), vem:

Po2 = 17,97 x 106 x 0,09 = 1,62 x 106m3/ano
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c) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 0,17 x 106 x 1,15 = 0,20 x 106m3/ano

3.18.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.18.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 1,62 x 106 x 0,2 = 0,32 x 106m3/ano

3.18.4.2 – Disponibilidade Efetiva Instalada

Apenas 6 poços são constantes no cadastro no aqüífero intersticial, possuindo a média de vazão
de 15,10m3/h. Empregando a equação (21), vem:

Di1 = 6 x 15,1 x 8.760 = 0,79 x 103m3/ano

3.18.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (22), vem:

De1 = 6 x 15,1 x 2.920 = 0,26 x 103m3/ano

No quadro V.3.18/1 que se segue, serão apresentados resumidamente, os valores avaliados
nesse capítulo.
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Quadro V.3.18/1 - Resumo das Avaliações na UP 18 - GL 5

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 2,65 17,97 58,74 63,40

RESERVAS PERMANENTES (m3) 1,06 x 106 0,89 x 106 - 1,95 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 0,16 x 106 1,08 x 106 0,17 x 106 1,41 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 0,16 x 106 1,62 x 106 0,20 x 106 1,98 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 0,16 x 106 0,32 x 106 0,20 x 106 0,68 x 106

LIDADES INSTALADA 0,79 x 106 - - 0,79 x 106

(m3/ano) EFETIVA 0,26 x 106 - - 0,26 x 106

3.18.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Não faz qualquer sentido realizar análise estatística com apenas seis poços.

3.18.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

Mesmo contando com apenas seis poços, a disponibilidade efetiva atual já ultrapassa a
disponibilidade virtual do aqüífero Barreiras, somente sendo possível essa explotação graças à
contribuição que certamente advêm da cobertura de aluviões, que ocupa uma vasta área e induz
uma recarga ao aqüífero intersticial a ele sotoposto. A relação área/poço já se situa em 0,44km2

por cada poço existente.

Quanto ao aqüífero fissural, encontra-se praticamente inviolado, pois não consta a existência de
qualquer obra de captação no mesmo.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -    40.000 m3/ano
Abastecimento rural  130.000 m3/ano
Consumo animal    90.000 m3/ano

Total             260.000 m3/ano

Quanto à qualidade das águas subterrâneas, não se dispõe de análises físico-químicas de águas
de poços nessa unidade de planejamento.
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3.19 - UP 19 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos GL 6

3.19.1 - Caracterização Hidrogeológica

Nessa pequena área de apenas 90km2,dominam os sedimentos predominantemente argilosos da
Formação Barreiras, que confere ao aqüífero representado pelas camadas arenosas alternadas
aos leitos síltico-argilosos, características de um aqüífero pobre, com reduzida porosidade
eficaz. A área coberta pelos sedimentos do Barreiras perfaz 80% de toda UP.

O aqüífero fissural ocorre numa reduzida área, com baixo nível de explotação - apenas 3 poços
constam do cadastro.

3.19.2 - Avaliação das Reservas

3.19.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (1) para uma área de 71,80km2, com espessura de 30m e porosidade
eficaz da ordem de 2%, vem:

Rp1 = 71,8 x 106 x 30,0 x 0,02 = 43,08 x 106m3

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (4), para uma área de 1,80km2, vem:

Rp2 = 1,8 x 106 x 0,05 = 0,09 x 106m3

3.19.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

Adotando-se a equação (9), com uma taxa de infiltração de 3% da precipitação média anual de
1.392mm, numa área de 71,80km2, vem:
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Rr1 = 71,80 x 106 x 1,39 x 0,03 = 2,99 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), vem:

Rr2 = 1,8 x 106 x 0,06 = 0,11 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 18,20km2, vem:

Rr3 = 1,39 x 0,0015 x 18,2 x 106 = 0,038 x 106m3/ano

3.19.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Intersticial

Empregando a equação (14) uma vez conhecidas as reservas permanente e reguladora, vem:

Po1 = (43,08 x 106 x 0,002) + 2,99 x 106 = 3,08 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), vem:

Po2 = 1,8 x 106 x 0,09 = 0,16 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 0,038 x 106 x 1,15 = 0,044 x 106m3/ano
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3.19.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.19.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 0,16 x 106 x 0,2 = 0,03 x 106m3/ano

3.19.4.2 - Disponibilidade Instalada

a) Aqüífero Intersticial

Apenas 2 poços são constantes no cadastro no aqüífero intersticial, possuindo a média de vazão
de 22,67m3/h. Empregando a equação (21), vem:

Di1 = 2 x 22,67 x 8.760 = 0,4 x 103m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Apenas 3 poços são cadastrados nesse aqüífero, com vazão média de 5,3m3/h, no que resulta,
pela equação (21):

Di3 = 3 x 5,30 x 8.760 = 0,14 x 106m3/ano

3.19.4.3 - Disponibilidade Efetiva

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (22), vem:

De1 = 2 x 22,67 x 2.920 = 0,4 x 103m3/ano
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b) Aqüífero Fissural

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (24), vem:

De3 = 3 x 5,30 x 1.460 = 0,05 x 106m3/ano

No quadro V.3.19/1 a seguir, são apresentados os resultados das avaliações acima procedidas.

Quadro V.3.19/1 - Resumo das Avaliações na UP 19 - GL 6

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 71,80 1,80 18,20 90,00

RESERVAS PERMANENTES (m3) 43,08 x 106 0,09 x 106 - 43,17 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 2,99 x 106 0,11 x 106 0,04 x 106 3,14 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 3,08 x 106 0,16 x 106 0,04 x 106 3,28 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 3,08 x 106 0,03 x 106 0,04 x 106 3,15 x 106

LIDADES INSTALADA 0,40 x 106 - 0,14 x 106 0,54 x 106

(m3/ano) EFETIVA 0,13 x 106 - 0,05 x 106 0,18 x 106

3.19.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Não faz qualquer sentido realizar análise estatística com apenas cinco poços.

3.19.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

No aqüífero intersticial, a disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 4,2% da
disponibilidade virtual, estando, portanto, numa situação bastante cômoda quanto às
perspectivas de uso futuro. A relação área/poço para esse aqüífero é de 35,9km2 para cada
poço.

No aqüífero fissural, a situação é praticamente a mesma no que diz respeito à relação entre a
disponibilidade efetiva atual e a disponibilidade virtual, de vez que aquela representa apenas
7,7% desta. Quanto a relação área/poço tem-se aqui 6km2 por cada poço.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:
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Abastecimento urbano -    40.000 m3/ano
Abastecimento rural  100.000 m3/ano
Consumo animal    40.000 m3/ano

Total             180.000 m3/ano

Quanto a qualidade das águas subterrâneas, não existe qualquer análise físico-química das
águas dos poços cadastrados nessa unidade de planejamento.
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3.20 - UP 20 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 1

3.20.1 - Caracterização Hidrogeológica

Hidrogeologicamente a área é muito pobre, de vez que é representada apenas pelo aqüífero
fissural, com depósitos aluviais na calha dos rios, dispostos de maneira irregular e descontínua,
não proporcionando nenhum manancial de interesse.

O aqüífero fissural nessa área apresenta baixas médias de vazão, com relação à média regional,
apesar da profundidade média dos seus poços ficar acima da média dos poços no aqüífero
fissural da região semi-árida do Nordeste do Brasil.

3.20.2 - Avaliação das Reservas

3.20.2.1 - Reservas Permanentes

No aqüífero aluvial, empregando a equação (5), para uma área de 1.389,60km2, vem:

Rp2 = 1.389,6 x 106 x 0,001 = 1,39 x 106m3

3.20.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (12), vem:

Rr2 = 1.389,6 x 106 x 0,0012 = 1,67 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 1.389,60km2, para uma precipitação média de
992mm/ano, vem:

Rr3 = 0,992 x 0,0015 x 1.389,6 x 106 = 2,06 x 106m3/ano
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3.20.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (16), vem:

Po2 = 1.389,6 x 106 x 0,0018 = 2,5 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 2,06 x 106 x 1,15 = 2,37 x 106 m3/ano

3.20.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.20.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para o aqüífero fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada como a própria
potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 2,50 x 106 x 0,2 = 0,5 x 106m3/ano

3.20.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

No aqüífero fissural, os 52 poços cadastrados, com vazão média de 1,63m3/h, resultarão, pela
equação (21):

Di3 = 52 x 1,63 x 8.760 = 0,74 x 106m3/ano
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3.20.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

No aqüífero fissural, utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (24),
vem:

De3 =  52 x 1,63 x 1.460 = 0,12 x 106m3/ano

No quadro V.3.20/1, são apresentados, resumidamente, os resultados das avaliações
procedidas.

Quadro V.3.20/1 - Resumo das Avaliações na UP 20 - GI 1

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 27,79 1.389,60 1.389,60

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 1,39 x 106 - 1,39 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 1,67 x 106 2,06 x 106 3,73 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 2,50 x 106 2,37 x 106 4,87 x 106

DISPONIBI VIRTUAL - 0,50 x 106 2,37 x 106 2,87 x 106

LIDADES INSTALADA - - 0,74 x 106 0,74 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,12 x 106 0,12 x 106

3.20.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

A profundidade média de 56m é um pouco superior à média regional no Estado de
Pernambuco, que varia entre 45 e 50m. Mesmo com essas profundidades um pouco acima da
média, as vazões médias obtidas - 1,8m3/h - se encontram abaixo das médias regionais que
oscilam entre 2,2 e 2,5m3/h.

A dispersão de valores não é muito grande considerando se tratar de um aqüífero heterogêneo e
anisotrópico, ficando o coeficiente de variação abaixo dos 55% para a profundidade e nível
dinâmico e em torno dos 100% para os demais parâmetros.
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Quadro V.3.20/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural na
UP 20 - GI 1

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   56,38     7,60 24,10   1,80     0,09
 Desvio Padrão   20,51     7,70 13,30   1,70     0,09
 Coef. Variação   36,61 101,31 55,42 94,44 100,00
 Valor máximo 115,00   30,30 55,00   6,60     0,30
 Valor mínimo   18,00     1,30   1,50   0,20     0,009
 No de valores 30 18 15 24 13

3.20.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

A disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 5% da disponibilidade virtual, o que
representa uma boa margem para utilização mais intensiva no futuro.

A relação área/poço fica em 26,7km2 para cada poço perfurado no aqüífero fissural.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -   5.000 m3/ano
Abastecimento rural 60.000 m3/ano
Consumo animal 50.000 m3/ano
Irrigação   5.000 m3/ano

Total           120.000 m3/ano

3.20.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.20.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

A qualidade química das águas do aqüífero fissural da UP 20 é muito ruim. A elevada média de
resíduo seco - 5.295mg/L - já representa mais do dobro da média regional desse tipo de
aqüífero e, nessas 11 amostras de água 45% tiveram o resíduo seco superiores a 6.000mg/L,
tendo o máximo alcançado a 24.570mg/L. São águas essencialmente cloretadas sódicas.

Apresentam, apesar da reduzida amostragem, uma considerável dispersão de valores, com os
coeficientes de variação, em geral, acima dos 100%.
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Quadro V.3.20/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 20 - GI 1

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

CO3
mg/L

HCO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 5295,3   536,8 7,6 111,7 1757,6   95,5 186,0 12,5 243,0 229,0   534,7 21,1 =
Desvio Padrão 7124,4 2804,0 0,5 129,8 1653,3 148,6 141,0   0,7 228,0 227,2   464,8 16,0 =
Coef. Variação   134,5   523,1 6,6 116,2    94,1 155,8   75,8   5,6   93,8   99,1   86,9 76,2 =
Valor Máximo 24.572 10.000 8,4 320,0 3900,0 338,3 366,0 12,9 579,4 522,5 1229,6 49,0 =
Valor Mínimo   110,0   142,8 6,8     4,7     16,0     0,5     7,5 12,0    7,2     5,8   15,5   2,5 =
No de Valores 11 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 =

3.20.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

Através do Diagrama de Piper mostrado na figura V.3.20/1, as águas analisadas nessa unidade
de planejamento, no aqüífero fissural, são predominantemente dos tipos cloretada magnesiana e
cloretada mista.

Figura V.3.20/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 20 - GI 1
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3.20.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

A classificação segundo o critério de potabilidade absoluta, resulta para as amostras analisadas
do aqüífero intersticial da UP em questão, que 36,4% das águas são consideradas como
“potáveis” e as 63,6% restantes, como “não potáveis”.

Utilizando a classificação da potabilidade relativa, de Schöeller, e tomando por base os dados
apresentados no quadro V.3.20/4, observa-se que:

•  27,3% das águas se classificam como de “potabilidade permanente boa”;
•  9,1% das águas são classificadas como de “potabilidade permanente passável”;
•  9,1% das águas são classificadas como de ”potabilidade permanente medíocre”;
•  9,1% das águas são classificadas como de “potabilidade permanente má”;
•  45,5% das águas são classificadas como “não potáveis”.

Quadro V.3.20/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 20 - GI 1

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010

Número de
poços

3 1 1 1 0 5

Percentual do
total de
poços

27,27 9,09 9,09 9,09 0 45,45

Pelo resíduo seco, as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.20/5, com
45,5% consideradas como “águas doces”, 9,1% como “águas salobras” e 4,5% como "águas
salgadas".

Quadro V.3.20/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 5 45,45
Salobra 2.000 - 6.000 1   9,10
Salgada   6.000 - 40.000 5 45,45
Salmoura > 40.000 0 0
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b) Para Irrigação

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.20/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C1 - S1 1 17
C2 - S1 1 17
C5 - S2 2 33
C5 - S3 2 33

Figura V.3.20/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 20 - GI 1

Em resumo, 34% das águas analisadas podem ser utilizadas para irrigação, sem restrição de
tipo de cultura ou de solo, enquanto 66% não podem ser utilizados na irrigação.

Os valores percentuais acima apresentados são muito subjetivos em função da reduzida
amostragem, em que apenas seis análises ofereciam todos os elementos para a classificação da
U.S.S.L.
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c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme quadro V.3.20/6.
Verifica-se que 45,5% das águas são consideradas “boas” para qualquer animal, 9,1% são
“satisfatórias” e 45,5% são "insatisfatórias", podendo algumas delas vir a ser utilizada por
cavalos, gado e carneiros.

Quadro V.3.20/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 20 - GI 1

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 5 45,45
Satisfatória 2.500 - 3.500 1   9,10
Pobre 3.500 - 4.500 0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 5 45,45

3.21 - UP 21 Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI-2

3.21.1 - Caracterização Hidrogeológica

A menor das unidades de planejamento relacionada a grupo de bacias interiores, com apenas
150km2, essa UP é constituída inteiramente de rochas cristalinas do embasamento pré-
cambriano, no que resulta um aqüífero fissural de baixa potencialidade e problemas de
qualidade da água.

Além de ser a menor área, é também possuidora dos piores poços em relação à vazão
produzida, oscilando os valores entre 0,3 e 0,4m3/h, apesar de a profundidade variar entre 50 e
57m.

O capeamento de aluviões é muito restrito, descontínuo e heterogêneo, não se constituindo em
aqüífero relevante, tanto é que não se tem conhecimento da existência de captações nele
construída.

3.21.2 - Avaliação das Reservas

3.21.2.1 - Reservas Permanentes

Considerando o aqüífero aluvial, empregando a equação (5), para uma área de 150,2km2, vem:

Rp2 = 150,2 x 106 x 0,001 = 0,15 x 106m3
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3.21.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (12), vem:

Rr2 = 150,2 x 106 x 0,0012 = 0,18 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 150,2km2, para uma precipitação média de
647,52mm/ano, vem:

Rr3 = 0,647 x 0,0015 x 150,2 x 106 = 0,14 x 106m3/ano

3.21.3 - Avaliação da Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (16), vem:

Po2 = 150,2 x 106 x 0,0018 = 0,27 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 0,14 x 106 x 1,15 = 0,168 x 106m3/ano

3.21.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.21.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para o aqüífero fissural a disponibilidade virtual pode ser considerada como a própria
potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.
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Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 0,27 x 106 x 0,2 = 0,054 x 106m3/ano

3.21.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

Os 7 poços cadastrados no aqüífero fissural, com vazão média de 0,4m3/h, resultarão, pela
equação (21):

Di3 = 7 x 0,4 x 8.760 = 0,024 x 106m3/ano

3.21.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão do aqüífero fissural na equação (24),
vem:

De3 =  7 x 0,4 x 1.460 = 0,004 x 106 m3/ano

O quadro V.3.21/1, apresenta um resumo de todas as avaliações procedidas.

Quadro V.3.21/1 - Resumo das Avaliações na UP 21 - GI 2

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 3,00 150,20 150,20

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 0,15 x 106 - 0,15 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 0,18 x 106 0,15 x 106 0,32 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 0,27 x 106 0,17 x 106 0,44 x 106

DISPONIBI VIRTUAL - 0,05 x 106 0,17 x 106 0,22 x 106

LIDADES INSTALADA - - 0,02 x 106 0,02 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,01 x 106 0,01 x 106

3.21.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Essa unidade de planejamento apresenta alguns parâmetros curiosos: em primeiro, apresenta os
mais baixos valores de vazão em toda a região cristalina do Estado, com a baixíssima média de
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0,4m3/h e em segundo não apresenta desvio padrão algum para os valores de vazão, pois essas
são iguais em todos os poços.

Também muito baixa, quase nula é a variação correspondente a profundidade dos poços e a
vazão específica. O único parâmetro que acusou uma larga dispersão de valores foi o de nível
estático, com coeficiente de variação superior a 100%.

Quadro V.3.21/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural
na UP 21 - GI 2

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 51,10     3,80 21,00 0,40 0,025
 Desvio Padrão   2,60   4,90 13,10 0,00 0,007
 Coef. Variação   0,05 128,95 61,90 0,00 0,280
 Valor máximo 57,00   11,20 40,50 0,40 0,028
 Valor mínimo 50,00     1,00 12,60 0,39 0,013
 No de valores 7 4 4 4 4

3.21.6 - Situação Atual de Explotação do Aqüífero e Uso da Água Subterrânea

A disponibilidade efetiva atual corresponde a cerca de 2% da disponibilidade virtual do
aqüífero em explotação, o que bem revela da perspectiva de aumento na explotação no futuro.
Em termos de relação área/poço, tem-se na UP, 13,6km2 por cada poço existente.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo industrial, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento rural 6.000 m3/ano
Consumo animal 4.000 m3/ano

Total           10.000 m3/ano

3.21.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.21.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

Dos sete poços cadastrados na área, apenas quatro possuem dados de análise química, os quais
são apresentados no quadro V.3.21/3. Os dados apresentados revelam uma água de péssimas
qualidade quanto ao teor de sais, com média de resíduo seco de 7.646mg/L três vezes maior do
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que a média regional nesse tipo de aqüífero. Todos os elementos iônicos estão com teores
acima dos limites de potabilidade, atingindo os cloretos valores da ordem de 7.500mg/L o que
torna a água inaceitável até para animais.

A análise estatística apresentada não tem a rigor uma finalidade estatística em função da
reduzida amostragem, porém serve para dar uma indicação sobre a variação entre os teores
mínimo e máximo dos elementos analisados.

Quadro V.3.21/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 21 - GI 2

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
Mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 7646,7 6896,6 7,4 1066,6 4326,3 237,3 305,0 =   603,1   585,7 1273,9 22,2 =
Desvio Padrão 5260,2 8264,5 0,3 1310,1 2429,1 147,8 = =   424,9   333,9   714,2   6,7 =
Coef. Variação     68,8   119,8 4,1   122,9    56,1   62,0 = =    70,3    56,9    56,1 30,4 =
Valor Máximo 13500,0 18.181 7,7 3000,0 7500,0 365,1 305,0 = 1240,0 1069,2 1669,8 25,8 =
Valor Mínimo  3315,0 3105,6 7,1   216,2 1580,7 100,9 305,0 =   370,7   205,9   205,8 12,1 =
No de Valores 3 4 3 4 4 4 1 = 4 4 4 4 =

3.21.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

As três amostras analisadas são classificadas como do tipo cloretada magnesiana, conforme
pode ser constatado no Diagrama de Piper, apresentado na figura V.3.21/1.

Figura V.3.21/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 21 - GI 2
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3.21.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, todas as águas do aqüífero fissural
nessa UP se classificam como “não potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.21/4, tem-se que:

•   33,3 % de potabilidade permanente “má”;
•   66,7 % de águas “não potáveis”.

Quadro V.3.21/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 21 - GI 2

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010

Número de
poços

0 0 0 1 0 2

Percentual do
total de
poços

0 0 0 33,33 0 66,67

Pelo resíduo seco, as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.21/5, com
54,0% consideradas como “águas doces”, 27,0% como “águas salobras” e 19,0% como
“salgadas”.

Quadro V.3.21/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 0 0
Salobra 2.000 - 6.000 1 33,33
Salgada   6.000 - 40.000 2 66,67
Salmoura > 40.000 0 0
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b) Para Irrigação

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.21/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C4 - S1   1 25
C5 - S4   2 75

Em resumo, as águas subterrâneas analisadas não devem ser utilizadas em irrigação.

Figura V.3.21/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 21 - GI 2

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme quadro V.3.21/6.
Verifica-se que 33,3% são consideradas “satisfatórias”, e 66,67% são “insatisfatórias”,
podendo ser utilizadas, em alguns casos, para cavalos, gado e carneiros.
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Quadro V.3.21/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
Da UP 21 - GI 2

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 0 0
Satisfatória 2.500 - 3.500 1 33,33
Pobre 3.500 - 4.500 0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 2 66,67
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3.22 - UP22 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI3

3.22.1 - Caracterização Hidrogeológica

Cerca de 70% da área total da UP é representada pelos sedimentos da Bacia de Jatobá ,
predominando o sistema aqüífero Tacaratu/Inajá na porção sudeste da área, entre os riachos
Barreiros e Bananeiras . Entre os riachos Barreiros e Mandantes, para o centro-oeste da área,
domina o aqüífero Marizal, com áreas intercaladas dos aqüíferos Ilhas e Candeias. O riacho
Mandantes situa-se no contato entre a bacia sedimentar e a área de embasamento cristalino, que
ocorre em todo o município de Floresta ao norte da UP.

As condições hidrogeológicas dos diversos aqüíferos da área não são bem conhecidas, pois os
estudos realizados pela SUDENE (1983), conquanto tenham abrangido toda bacia sedimentar,
concentraram os ensaios de bombeamento e as condições de reservas, no setor Inajá-Ibimirim ,
a nordeste da bacia.

Na UP 22, o mapa de possibilidades da água subterrânea elaborado pela SUDENE, op.cit.,
enquadra quase toda área sedimentar na classe E, considerada como de “potencial anti-
econômico” com níveis estatísticos profundos (150m) para os aqüíferos livres e sistemas
aqüíferos confinados  a profundidades superiores a 550m.

3.22.2 - Avaliações das Reservas

3.22.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüíferos Intersticiais

- Sistema Aqüífero Tacaratu/Inajá

São considerados aqui os mesmos parâmetros hidrogeológicos avaliados na Bacia de Jatobá ,
ou área Inajá/Ibimirim , por ausência de estudos locais e considerando tratar-se dos mesmos
aqüíferos.

Utilizando a equação (1) a partir dos parâmetros considerados para o sistema aqüífero nas
condições livre e confinado, serão obtidas as reservas permanentes.
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Na condição de aqüífero livre, tem-se :

A = 320km2

b = 50m
µ = 10%

Rp1a’ = 320 x 106 x 50 x 0,1 = 1,6 x 109m3

Na condição de aqüífero confinado, vem :

A = 220km2

b = 80m
n = 10%
h = 50m
S = 1,7 x 10-4

Rp1a” = (220 x 106 x 80 x 0,1) + 220 x 106 x 50 x 1,7 x 10-4) = 1,76 x 109 + 1,87 x 106

=  1,76 x 109m3 (a segunda parcela pode ser considerada desprezível)

O total para o sistema aqüífero :

Rp1a = (1,6 + 1,76) x 109 = 3,36 x 109m3

- Sistema Aqüífero São Sebastião/Marizal

Utilizando ainda a equação (1) para a área de 500km2, com porosidade eficaz média de 8%, e
uma espessura média de 200m do sistema aqüífero, a reserva permanente do sistema será de:

Rp1b = 500 x 106 x 200 x 0,08 = 8,0 x 109m3

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (5) para a área total da bacia hidrográfica , de 2.711,4km2, obtêm-se:

Rp2 = 2.711,4 x 106x 0,001 = 2,71 x 106m3



PERH-PE
VOLUME 3

3.22.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüíferos Intersticiais

Considerando a ausência de dados para avaliação de vazão de escoamento natural do sistema
aqüífero, será utilizada a equação (9), a partir da taxa de precipitação média na área, de
487,55mm/ano.

Nesse caso, será avaliada a reserva reguladora na área total em que os dois sistemas aqüíferos
se apresentam na condição de livre, ou seja, numa área de 800km2, com uma taxa de infiltração
de 10%.

Rr1 = 800 x 106 x 0,48 x 0,1 = 38,4 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (12) a partir da área total da bacia, vem:

Rr2 = 2.711,4 x 106 x 0,0012 = 3,25 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Empregando a equação (13), resulta em:

Rr3 = 0,487 x 0,0015 x 823,2 x 106 = 0,6 x 106m3/ano

3.22.3 - Avaliação da Potencialidade

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando a equação (14), a partir dos dados das reservas permanente e reguladora, a
potencialidade para os dois sistemas aqüíferos é dada por :

Po1 = ( 11,36 x 109 x 0,002 ) + 38,4 x 106 = 61,12 x 106m3/ano
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b) Aqüífero Aluvial

Adotando-se a equação (16), para a área total da bacia hidrográfica, vem:

Po2 = 2.711,4 x 106 x 0,0018 = 4,88 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Empregando a equação (17) para o valor já calculado da reserva reguladora, vem:

Po3 = 0,6 x 106x 1,15 = 0,69 x 106m3/ano

3.22.4 - Avaliação de Disponibilidades

3.22.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial emprega-se a equação (19):

Dv2 = 4,88 x 106x 0,2 = 0,98 x 106m3/ano

3.22.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

a) Aqüífero Intersticial

A partir dos 75 poços cadastrados, com vazão média de 5,75m3/h, emprega-se a equação (21) e
obtêm-se:

Di1 = 75 x 5,75 x 8.760 = 3,78 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não há registro de poços nesse aqüífero.
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c) Aqüífero Fissural

Considerando os 30 poços cadastrados, com uma vazão média de 2,61m3/h, utiliza-se a
equação (21) para obter-se:

Di3 = 30 x 2,61 x 8760 = 0,69 x 106m3/ano

3.22.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

a) Aqüífero Intersticial

Utilizando os mesmos dados de vazão e número de poços da Dei , na equação (22), vem:

De1 = 75 x 5,75 x 2.920 = 1,26 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Não há dados para o cálculo.

c) Aqüífero Fissural

Utilizando os mesmos dados de vazão e número de poços da Dei , na equação (24), vem:

De3 = 30 x 2,61 x 1.460 = 0,1 x 106m3/ano

No quadro V.3.22/1, estão os valores das avaliações efetuadas.
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Quadro V.3.22/1 - Resumo das Avaliações na UP 22 - GI 3

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 1.888,20 54,23 823,20 2.711,40

RESERVAS PERMANENTES (m3) 11,36 x 109 2,71 x 106 - 11,36 x 109

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 38,40 x 106 3,25 x 106 0,60 x 106 42,25 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 61,12 x 106 4,88 x 106 0,69 x 106 66,69 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 61,12 x 106 0,98 x 106 0,69 x 106 62,79 x 106

LIDADES INSTALADA 3,78 x 106 - 0,69 x 106 4,47 x 106

(m3/ano) EFETIVA 1,26 x 106 - 0,11 x 106 1,37 x 106

3.22.5- Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

a) Aqüífero Intersticial

Como os poços não estão separados por aqüífero, verifica-se pela variação das profundidades,
que tanto foram considerados poços em aqüíferos livres - profundidades de 21,0m - como em
confinado - profundidade de 322,0m. Os níveis estáticos baixos revelam que a maioria desses
poços se encontra no sistema aqüífero Tacaratu/Inajá, pois no São Sebastião os níveis são, em
geral, superiores a 50m de profundidade.

As baixas vazões, com média de 5,4m3/h e vazões específicas inferiores a 0,8m3/h.m, revelam
condições de aqüífero livre na área de recarga. O valor máximo obtido, de 20,0m3/h, não é
coerente com as características dos poços desse aqüífero, podendo esse valor indicar uma
grande predominância de perfuração na zona de recarga, ou ainda poços mal construídos, ou
ainda testes de bombeamento mal conduzidos.

Quadro V.3.22/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Intersticial
na UP 22 - GI 3

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 107,20 22,20 39,10   5,40     0,77
 Desvio Padrão   68,10 21,80 23,90   4,40     1,68
 Coef. Variação   63,52 98,19 61,28 81,48 218,18
 Valor máximo 322,00 75,00 98,00 20,00   10,00
 Valor mínimo   21,00   1,50   3,00   0,20     0,01
 No de valores 70 64 53 56 46
b) Aqüífero Fissural
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Nessa UP, volta a ser caracterizado o aumento de vazão dos poços no aqüífero fissural, com
relação às médias regionais, o que revela, igualmente a outras regiões em que esse fato ocorreu,
a aproximação de bacias sedimentares, que atuam como fonte de recarga contínua. Os demais
parâmetros se acham coerentes, com ligeira redução dos rebaixamentos, que em média nesse
tipo de aqüífero, na região Nordeste, ficam em torno dos 20,0m.

Deve ser ressaltado aqui a homogeneidade de dados, sendo o coeficiente de variação sempre
inferior a 70%.

Quadro V.3.22/3 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural
na UP 22 - GI 3

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 53,40   9,60 25,80   3,60   0,27
 Desvio Padrão 20,95   6,80   9,50   2,00   0,16
 Coef. Variação 39,23 70,83 36,82 55,56 59.25
 Valor máximo 90,00 28,00 40,00   7,00   0,50
 Valor mínimo 10,00   0,50   6,00   0,80   0,05
 No de valores 17 15 14 14 13

3.22.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso da Água Subterrânea

No aqüífero intersticial, a disponibilidade efetiva atual corresponde a apenas 2% da
disponibilidade virtual, sendo a relação área/poço de 25km2 para cada poço; essa situação é
bastante cômoda, permitindo uma explotação bem mais intensa dos sistemas aqüíferos no
futuro.

No aqüífero fissural, a disponibilidade efetiva atual é de 15,9% da disponibilidade virtual
enquanto a relação área/poço é de 11km2 para cada poço. Embora a situação seja um pouco
menos favorável do que no aqüífero intersticial, torna-se, no fundo, mais viável, face à ausência
de comunicação entre as fraturas dos poços e, por conseguinte, de interferências múltiplas ao
longo de uma grande área

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido entre o abastecimento rural e o
abastecimento animal, da seguinte maneira, em números aproximativos

Abastecimento rural 750.000 m3/ano
Consumo animal 620.000 m3/ano

Total         1.370.000 m3/ano
3.22.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas
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3.22.7.1- Análise das Características Químicas dos Aqüíferos

Os poços com análises físico-químicas são localizados no aqüífero intersticial na Bacia do
Jatobá, não havendo indicações sobre qual o aqüífero que está captando, embora que a
predominância seja no sistema aqüífero Tacaratu/Inajá. É provável que existam também
captações no aqüífero Aliança, devido ao elevado teor salino apresentado por algumas
amostras.

A média de 1034mg/L para o resíduo seco, não indica uma má qualidade do aqüífero como um
todo, pois 70% das amostras acusaram valores de R.S. inferiores à 1.000mg/L, que constitui o
limite de potabilidade. Além do mais, os valores médios dos íons das análises apresentadas se
acham abaixo dos seus respectivos limites de potabilidade.

Quadro V.3.22/4 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Intersticial na UP 22 - GI 3

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 1034,9  634,1 7,8   37,9   360,9   42,2 172,2   6,6   73,0   47,8 152,2   18,7 0,1
Desvio Padrão 1108,0  925,9 0,6   45,0   524,2   64,4   43,5   3,4   99,7   54,9 174,2   19,1 =
Coef. Variação   107,1  146,0 7,7 118,4   145,6 152,4   25,0 51,5 135,6 116,8 114,5 102,1 =
Valor Máximo 4320,0 6666,6 8,6 185,0 1900,0 220,0 292,8   9,6 440,0 182,2 513,0   82,2 0,1
Valor Mínimo   195,0 270,3 6,2   11,6    17,0    0,7   73,2  0,06   23,2    8,3   11,0    4,2 0,1
No de Valores 28 17 28 17 17 17 8 8 17 17 17 17 1

3.22.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

As águas analisadas no aqüífero intersticial dessa unidade de planejamento são classificadas
prioritariamente no tipo cloretada mista, como pode ser visto no Diagrama de Piper, da figura
V.3.22/1.
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Figura V.3.22/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 22 - GI 3

3.22.7.2 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta 70% das águas do aqüífero intersticial
nessa UP se classificam como “potáveis”, enquanto os outros 30% são classificados como “não
potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.22/5 tem-se que:

•   53,3% de potabilidade permanente “boa”;
•   16,7% de potabilidade permanente “passável”;
•   13,3% de potabilidade permanente “medíocre”;
•   13,3% de potabilidade permanente “má”;
•   3,3% de potabilidade “momentânea”.
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Quadro V.3.22/5 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 22 - GI 3

POÇOS FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010

Número de
poços

16 5 4 4 1 0

Percentual do
total de
poços

53,33 16,67 13,33 13,33 3,33 0

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.22/6, com 83,3%
consideradas como “águas doces” e 16,7% como “águas salobras” .

Quadro V.3.22/6 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 25 83,33
Salobra 2.000 - 6.000   5 16,67
Salgada   6.000 - 40.000   0 0
Salmoura > 40.000   0 0

b) Para Irrigação

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.22/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C2 - S1 10 59
C3 - S1   2 12
C3 - S2   1   6
C4 - S2   2 12
C4 - S3   1   6
C5 - S2   1   6
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Figura V.3.22/2 - Gráfico do U.S.S.L para as Águas do Aqüífero Intersticial
da UP 22 - GI 3

Em resumo, das águas subterrâneas analisadas 59% podem ser utilizadas em irrigação sem
restrição de tipo de cultura ou de solo; 35% podem ser aproveitadas em solos de boa
drenabilidade e para determinadas culturas e 6% não devem ser utilizadas em irrigação.

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.22/7. Verifica-se que 83,8% são consideradas como “boas”, 9,6% são consideradas
“satisfatórias”, e 6,4% são “pobres”, podendo ser utilizadas, em alguns casos, para cavalos,
gado e carneiros.

Quadro V.3.22/7 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 22 - GI 3

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 26 83,87
Satisfatória 2.500 - 3.500   3   9,67
Pobre 3.500 - 4.500   2   6,45
Insatisfatória ≥ 4.500   0 0
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3.23 - UP 23 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 4

3.23.1 - Caracterização Hidrogeológica

Apesar da área não possuir nenhuma bacia sedimentar, apenas terrenos cristalinos, a
participação de depósitos aluviais chega a 13,5% da área da UP, situação essa devida
principalmente ao rio São Francisco.

O aqüífero fissural possui, nessa área, as mesmas características regionais, com vazões um
pouco inferiores às medias de outras regiões no Nordeste.

3.23.2 - Avaliação das Reservas

3.23.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (4), para uma área de 200,32km2, vem:

Rp2 = 200,32 x 106 x 0,05 = 10,01 x 106m3

3.23.2.2 - Reservas Reguladoras

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), vem:

Rr2 = 200,32 x 106 x 0,06 = 12,02 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 1.479,3 km2, vem:

Rr3 = 0,55 x 0,0015 x 1.479,3 x 106 = 1,22 x 106m3/ano
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3.23.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), vem:

Po2 = 200,32 x 106 x 0,09 = 18,03 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17), uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 1,22 x 106 x 1,15 = 1,4 x 106m3/ano

3.23.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.23.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para o aqüífero fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada  como a própria
potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 18,03 x 106 x 0,2 = 3,61 x 106m3/ano

3.23.4.2 - Disponibilidade  Efetiva Instalada

Os 32 poços são cadastrados nesse aqüífero, com vazão média de 1,91m3/h, resulta, pela
equação (21):

Di3 = 32 x 1,9 x 8.760 = 0,53 x 106m3/ano

3.23.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (240), vem:
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De3 = 32 x 1,9 x 1.460 = 0,09 x 106 m3/ano

No quadro V.3.23/1 são apresentados, resumidamente, os dados das avaliações acima
procedidas.

Quadro V.3.23/1 - Resumo das Avaliações na UP 23 - GI 4

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 200,32 1.479,30 1.479,30

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 10,01 x 106 - 10,01 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 12,02 x 106 1,22 x 106 13,24 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 18,03 x 106 1,40 x 106 19,43 x 106

DISPONIBI VIRTUAL -  3,61 x 106 1,40 x 106  5,01 x 106

LIDADES INSTALADA - - 0,53 x 106  0,53 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,09 x 106  0,09 x 106

3.23.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

As características hidrogeológicas do aqüífero fissural são repetidas nessa área, e até com mais
rigor, visto que além da vazão média ser inferior às médias regionais, os rebaixamentos são
bem maiores; com efeito os rebaixamentos médios aqui são de 27m, para vazões de 1,9m3/h, o
que confere vazões específicas médias de apenas 0,09m3/h.m.

A dispersão de valores foi baixa, somente ultrapassando os 100% de coeficiente de variação
para a vazão e vazão específica.

Quadro V.3.23/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural
na UP 23 GI 4

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 52,70   5,60 32,70     1,90     0,09
 Desvio Padrão   9,80   2,60   9,50     2,10     0,14
 Coef.Variação 18,84 46,42 29,05 110,52 155,56
 Valor máximo 70,00 10,00 44,40     7,30     0,60
 Valor mínimo 24,00   1,00 14,00     0,10     0,003
 No de valores 23 19 18 20 18
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3.23.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Usos da Água Subterrânea

A disponibilidade efetiva atual dos poços perfurados no aqüífero fissural corresponde a apenas
6,4% da disponibilidade virtual do aqüífero, enquanto a relação área/poço é de 46km2 para cada
poço.

Considerando esses dois dados e ainda a baixa comunicabilidade de fraturas nesse meio, pode-
se considerar como de elevada disponibilidade de explotação futura do aqüífero, dentro das
restrições apresentadas de vazão por cada poço.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, e abastecimento animal, da seguinte maneira, em números aproximativos:

Abastecimento urbano -    3.600 m3/ano
Abastecimento rural  46.000 m3/ano
Consumo animal  36.000 m3/ano
Irrigação    3.600 m3/ano

Total             87.200 m3/ano

3.23.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.23.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

As águas do aqüífero fissural, nessa unidade de planejamento, possuem elevados teores de sais,
com média de 3.170mg/L de resíduo seco, que corresponde a 50% a mais da média regional
para esse tipo de aqüífero.

Apenas 20% dessas águas se enquadram nos limites de potabilidade para consumo humano.
São águas predominantemente cloretadas sódicas, como a maioria das águas do aqüífero
fissural no semi-árido nordestino.

A dispersão dos valores analisados é apenas regular, visto que para o resíduo seco o coeficiente
de variação fica em torno dos 70% e somente para alguns íons esse coeficiente ultrapassa um
pouco os 100%.
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Quadro V.3.23/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 23 - GI 4

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mgL

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 3171,6 1335,1 7,8 173,2 1710,9 232,0 267,8 -   366,7 204,0   588,8   18,5 0,1
Desvio Padrão 2280,4 1398,0 0,3 164,5 1759,7 233,4 165,8 -   533,7 223,9   579,6   19,4 =
Coef.Variação    71,9   104,7 3,8   95,3   102,9 100,6   61,8 - 145,6 109,3    93,4 105,6 =
Valor Máximo 7686,0 18.181 8,2 660,0 6750,0 845,0 732,0 - 2190,0 935,6 1900,0   85,0 0,1
Valor Mínimo   696,0   170,1 7,5   31,5   100,0   25,0   18,0 -    52,0   38,9    88,4    5,5 0,1
No de Valores 15 16 12 16 17 15 16 - 17 16 16 16 1

3.23.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

Pelo Diagrama de Piper, apresentado na figura V.3.23/1, pode-se concluir que as águas
analisadas no aqüífero fissural dessa unidade de planejamento se classificam na sua grande
maioria, no tipo cloretada mista.

Figura V.3.23/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 23 - GI 4

3.23.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, 20% das águas do aqüífero fissural
nessa UP se classificam como “potáveis”, contra 80% classificadas como “não potáveis”.
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Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.23/4, tem-se que:

•    20,0 % de potabilidade permanente “passável”;
•    20,0 % de potabilidade permanente “medíocre”;
•    26,7 % de potabilidade permanente “má”;
•    20,0 % de potabilidade “momentânea”;
•    13,3 % como “não potáveis”.

Quadro V.3.23/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 23 - GI 4

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010
Número de
poços

0 3 3 4 3 2

Percentual do
total de
poços

0 20,00 20,00 26,67 20,00 13,33

Pelo resíduo seco as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.23/5, com 40,0%
consideradas como “águas doces” e 46,7% como “águas salobras” e 13,3% como “águas
salgadas”.

Quadro V.3.23/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000   6 40,00
Salobra 2.000 - 6.000   7 46,67
Salgada   6.000 - 40.000   2 13,33
Salmoura > 40.000   0 0

b) Para Irrigação

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.23/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as classes de uso para irrigação.

Classe       Freqüência %
C1 - S3   1   6
C3 - S1   6 38
C4 - S2   4 25
C5 - S3   3 19
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C5 - S4   2 13

Figura V.3.23/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 23- GI 4

Em resumo, das águas subterrâneas analisadas, apenas 6% podem ser utilizadas em irrigação
sem restrição de tipo de cultura ou de solo; 63% podem ser aproveitadas em solos de boa
drenabilidade e para determinadas culturas e 32% não devem ser utilizadas em irrigação.

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.23/6. Verifica-se que 53,3% são consideradas como “boas”, 6,7% são consideradas
“satisfatórias”, 13,3% são “pobres”, podendo ser utilizadas, em alguns casos, para cavalos,
gado e carneiros e 26,7% são “insatisfatórias”.

Quadro V.3.23/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 23 -GI 4

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 8 53,33
Satisfatória 2.500 - 3.500 1   6,67
Pobre 3.500 - 4.500 2 13,33
Insatisfatória ≥ 4.500 4 26,67
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3.24 - UP 24 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 5

3.24.1 - Caracterização Hidrogeológica

Aqui a situação é quase idêntica à da UP 23, com uma área totalmente representada por rochas
cristalinas, com uma cobertura de depósitos aluviais que corresponde em área a 18%. Essa área
aluvial mais intensa é conseqüência da larga faixa de terraços aluviais do rio São Francisco.

O aqüífero fissural aqui também se apresenta com produção baixa nos poços perfurados, sendo
a vazão média inferior às médias regionais.

3.24.2 - Avaliação das Reservas

3.24.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (4), para uma área de 142,92km2, vem:

Rp2 = 142,92 x 106 x 0,05 = 7,15 x 106m3

3.24.2.2 - Reservas Reguladoras

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), vem:

Rr2 = 142,92 x 106 x 0,06 = 8,58 x 106m3/ano

c) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 791,30km2, vem:

Rr3 = 0,54 x 0,0015 x 791,3 x 106 = 0,64 x 106m3/ano
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3.24.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), vem:

Po2 = 142,92 x 106 x 0,09 = 12,86 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17), uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 0,64 x 106 x 1,15 = 0,74 x 106m3/ano

3.24.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.24.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 12,86 x 106 x 0,2 = 2,57 x 106m3/ano

3.24.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

Nos 10 poços cadastrados nesse aqüífero, com vazão média de 1,82m3/h, no que resulta, pela
equação (21):

Di3 = 10 x 1,82 x 8.760 = 0,16 x 106m3/ano

3.24.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (24), vem:
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De3 = 10 x 1,82 x 1.460 = 0,03 x 106m3/ano

No quadro V.3.24/1 são apresentados resumidamente os valores calculados.

Quadro V.3.24/1 - Resumo das Avaliações da UP 24 - GI 5

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 142,92 791,30 791,30

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 7,15 x 106 - 7,15 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 8,58 x 106 0,64 x 106 9,22 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 12,86 x 106 0,74 x 106 13,60 x 106

DISPONIBI VIRTUAL - 2,57 x 106 0,74 x 106 3,31 x 106

LIDADES INSTALADA - - 0,16 x 106 0,16 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,03 x 106 0,03 x 106

3.24.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Embora a vazão média de 1,7m3/h seja um pouco inferior às médias regionais, que oscilam
entre 2,0 e 2,5m3/h, os rebaixamentos foram menores nessa área o que, de certa forma, torna o
resultado da vazão específica equivalente às médias regionais.

Com exceção das vazões e vazões específicas, a dispersão de valores foi muito baixa, com
coeficientes de variação abaixo dos 50%.

Quadro V.3.24/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural
na UP 24  - GI 5

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 48,60   6,10 23,00     1,70     0,17
 Desvio Padrão   9,50   2,50 12,40     2,80     0,28
 Coef.Variação 19,54 40,98 53,91 164,70 164,70
 Valor máximo 62,00   9,70 45,00     8,00     0,80
 Valor mínimo 36,00   3,00 12,70     0,01     0,001
 No de valores 8 7 7 7 7
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3.24.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

A disponibilidade efetiva atual dos poços que estão explotando o aqüífero fissural na UP 24
corresponde a apenas 3,5% da disponibilidade virtual do aqüífero, além de ser a relação
área/poço na região de quase 80km2 por cada poço.

Esse aqüífero possui muito pouca intercomunicação entre as fraturas o que torna ainda mais
independente a relação área/poço, tornando as perspectivas de uso da água plenamente
favoráveis, apesar das restrições em função da quantidade e qualidade da água nesse aqüífero.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento rural e abastecimento
animal, da seguinte maneira, em números aproximativos:

Abastecimento rural 20.000 m3/ano
Consumo animal 10.000 m3/ano

Total             30.000 m3/ano

3.24.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.24.7 1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

As águas do aqüífero fissural nessa unidade de planejamento são de elevada salinidade, com
teores médios de sais dissolvidos, bem acima da média regional para esse tipo de aqüífero na
região semi-árida do nordeste brasileiro.

Embora o número de amostras analisadas seja insuficiente para uma análise estatística mais
aprofundada, percebe-se que os valores médios do resíduo seco, dos clorestos, bicarbonatos e
sulfatos, estão muito elevados com relação às taxas recomendadas nos critérios de potabilidade.

A dispersão de valores é regular, com alguns elementos ultrapassando os 100% de coeficiente
de variação, o que é também justificável para esse tipo de aqüífero, heterogêneo e isotrópico
por natureza.
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Quadro V.3.24.3/ - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 24 - GI 5

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 3838,9 1712,3 7,6 227,6 2346,3   86,4 300,8 18,4   300,6 215,9   697,2 19,7 0,7
Desvio Padrão 4614,2 2325,5 0,7 220,6 2462,6   80,6   95,4   6,0   430,3 243,4   970,7 19,4 =
Coef.Variação   120,2   135,8 9,2   96,9   104,9   93,0   31,7   0,3   143,3 113,0   139,2 98,5 =
Valor Máximo 10.914 16.129 8,9 505,0 6250,0 254,5   378,2 24,0 1200,5 613,0 2618,6 53,8 0,7
Valor Mínimo   468,0   850,3 6,5   20,7   144,0   12,5   122,0 12,0      6,4   25,7   103,0   2,3 0,7
No de Valores 7 6 7 7 7 7 6 3 7 7 6 6 1

3.24.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

Pelo Diagrama de Piper apresentado na figura V.3.24/1, as águas analisadas no aqüífero fissural
dessa unidade de planejamento são do tipo cloretada mista

Figura V.3.24/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 24 - GI 5
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3.24.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, 42,8% das águas do aqüífero fissural
nessa UP se classificam como “potáveis”, contra 57,2% classificadas como “não potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.24/4, tem-se que:

•    28,6% de potabilidade permanente “boa”;
•    14,3% de potabilidade permanente “passável”;
•    14,3% de potabilidade permanente “medíocre”;
•    14,3% de potabilidade “momentânea”;
•    28,6% como “não potáveis”.

Quadro V.3.24/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 24 - GI 5

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010

Número de
poços

2 1 1 0 1 2

Percentual do
total de
poços

28,57 14,29 14,29 0 14,29 28,57

Pelo resíduo seco, as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.24/5, com
57,1% consideradas como “águas doces” e 14,3% como “águas salobras” e 28,6% como “águas
salgadas”.

Quadro V.3.24.5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000   4 57,14
Salobra 2.000 - 6.000   1 14,29
Salgada   6.000 - 40.000   2 28,57
Salmoura > 40.000   0 0

b) Para Irrigação
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A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.24/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C3 - S1   2 33
C3 - S2   1 17
C4 - S2   1 17
C5 - S3   1 17
C5 - S4   1 17

Em resumo, das águas subterrâneas analisadas, 66% podem ser aproveitadas em solos de boa
drenabilidade e para determinadas culturas, e 34% não devem ser utilizadas em irrigação.

Figura V.3.24/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP24 - GI 5

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.24/6. Verifica-se que 57,1% são consideradas como “boas”, 13,3% são
consideradas “satisfatórias” e 28,6% são “insatisfatórias”.
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Quadro V.3.24/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 24 - GI 5

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 4 57,14
Satisfatória 2.500 - 3.500 1 14,29
Pobre 3.500 - 4.500 0 0
Insatisfatória ≥ 4.500 2 28,57
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3.25 - UP 25 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 6

3.25.1 - Caracterização Hidrogeológica

A hidrogeologia da área faz parte integrante da região do Sertão e se mostra totalmente
coerente com os dados do aqüífero fissural, tanto na vazão média apresentada de 2,7m3/h,
como na profundidade dos níveis d’água e até mesmo da profundidade dos poços.

A ausência de aqüíferos intersticiais de bacia sedimentares e a reduzida e descontínua área de
ocorrência de aluviões contribuem para que a área não ofereça melhores condições de
contribuição de águas subterrâneas.

3.25.2 - Avaliação das Reservas

3.25.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (4), para uma área de 25,25km2, vem:

Rp2 = 25,25 x 106 x 0,05 = 1,26 x 106m3

3.25.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), vem:

Rr2 = 25,25 x 106 x 0,06 = 1,52 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 865,1km2, vem:

Rr3 = 0,505 x 0,0015 x 865,1 x 106 = 0,65 x 106m3/ano
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3.25.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), vem:

Po2 = 25,25 x 106 x 0,09 = 2,27 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 0,65 x 106 x 1,15 = 7 x 106m3/ano

3.25.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.25.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para o aqüífero fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada como a própria
potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 2,27 x 106 x 0,2 = 0,45 x 106m3/ano

3.25.4.2 - Disponibilidade  Efetiva Instalada

Os 79 poços cadastrados nesse aqüífero, apresentam uma vazão média de 2,7m3/h, que resulta,
pela equação (21):

Di3 = 79 x 2,7 x 8.760 = 1,84 x 106m3/ano
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3.25.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (24), vem:

De3 = 79 x 2,7 x 1.460 = 0,31 x 106m3/ano

No quadro V.3.25/1, são apresentados, resumidamente, os resultados das avaliações
procedidas.

Quadro V.3.25/1 - Resumo das Avaliações da UP 25 - GI 6

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 25,25 865,10 865,10

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 1,26 x 106 - 1,26 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 1,52 x 106 0,65 x 106 2,17 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 2,27 x 106 0,75 x 106 3,02 x 106

DISPONIBI VIRTUAL - 0,45 x 106 0,75 x 106 1,20 x 106

LIDADES INSTALADA - - 1,84 x 106 1,84 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,31 x 106 0,31 x 106

3.25.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Os parâmetros estatísticos apresentados revelam uma distribuição regular dos dados com
coeficiente de variação quase sempre abaixo dos 100%. Os valores médios da vazão e da vazão
específica, assim como os rebaixamentos médios, são típicos do aqüífero fissural na região
semi-árida do Nordeste do Brasil.

Quanto à profundidade da perfuração de poços, também a média de 45,8m corresponde ao que
se vem praticando na região, em função das características estruturais do aqüífero
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Quadro V.3.25/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural
da UP 25 - GI 6

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média 45,80   9,00 25,00   2,70     0,73
 Desvio Padrão 13,30   6,70 12,30   2,50     2,90
 Coef.Variação 29,04 74,44 49,20 92,59 397,26
 Valor máximo 95,00 29,00 60,00 15,00   18,00
 Valor mínimo 17,00   1,00   4,70   0,10     0,004
 No de valores 78 49 39 53 39

3.25.6.  Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso da Água Subterrânea

A disponibilidade efetiva atual dos poços existentes no aqüífero fissural na área da UP
corresponde a 41% da disponibilidade virtual do aqüífero o que, em princípio, poderia se
constituir numa perspectiva duvidosa para um incremento futuro da explotação do aqüífero.

Por outro lado, a relação área/poço é de 11km2 por poço, o que permite uma boa folga em
futura explotação dos recursos hídricos subterrâneos na área.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e irrigação, da seguinte maneira, em números aproximativos:

Abastecimento urbano -    10.000 m3/ano
Abastecimento rural  170.000 m3/ano
Consumo animal  120.000 m3/ano
Irrigação    10.000 m3/ano

Total             310.000 m3/ano

3.25.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.25.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüífero

O teor médio do resíduo seco das águas do aqüífero fissural, nessa unidade de planejamento,
apresenta-se bastante coerente com as médias regionais nesse tipo de aqüífero na região semi-
árida do Nordeste brasileiro.

Apesar de somente uma quarta parte dessas águas apresentarem teores salinos dentro dos
limites de potabilidade, o seu uso pode ser muito bem viabilizado para consumo de animais.



PERH-PE
VOLUME 3

Quadro V.3.25/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 25 - GI 6

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/L

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

CO3
mg/L

HCO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 2808,3 1751,3 7,9   164,1 1120,2 114,5 278,5   37,5 132,5 134,1   394,3 13,5   0,5
Desvio Padrão 3131,2  571,0 0,5   302,5   997,3   95,5 155,2   41,6 148,6 121,3   368,9   8,7   0,3
Coef.Variação   111,5    32,6 6,3   184,1   89,0   83,8   55,7 110,8 112,1   90,3    93,4 64,4 60,0
Valor Máximo 14.850 35.714 9,1 1298,0 3100,0 315,0 549,0 107,9 515,0 520,0 1368,5 31,0   0,7
Valor Mínimo   153,0   770,4 6,9    28,0      4,6    0,8    5,2    0,7    2,2    4,3      3,9  0,07   0,3
No de Valores 23 17 23 17 16 16 16 6 17 17 15 15 2

3.25.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

Através do Diagrama de Piper apresentado na figura V.3.25/1, as águas analisadas no aqüífero
fissural dessa unidade de planejamento, são classificadas nos tipos cloretada magnesiana a
cloretada mista.

Figura V.3.25/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 25 - GI 6

3.25.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins
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a) Para Consumo Humano

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, 26,1% das águas do aqüífero fissural
nessa UP se classificam como “potáveis”, contra 73,9% classificadas como “não potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.25/4, tem-se que:

•    4,4% de potabilidade permanente “boa”;
•    21,7% de potabilidade permanente “passável”;
•    30,4% de potabilidade permanente “medíocre”;
•    21,7% de potabilidade permanente “má”;
•    13,0% de potabilidade “momentânea”;
•    8,7% como “não potáveis”.

Quadro V.3.25/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 25 - GI 6

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/l)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010

Número de
poços

1 5 7 5 3 2

Percentual do
total de
poços

4,35 21,74 30,43 21,74 13,04 8,69

Pelo resíduo seco, as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.25/5, com
56,5% consideradas como “águas doces” e 34,8% como “águas salobras” e 8,7% como “águas
salgadas”.

Quadro V.3.25/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 13 56,52
Salobra 2.000 - 6.000   8 34,78
Salgada   6.000 - 40.000   2   8,70
Salmoura > 40.000   0 0

b) Para Irrigação
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A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.25/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C2 - S2   1   7
C3 - S1   5 33
C4 - S1   3 20
C4 - S3   3 20
C5 - S3   2 13
C5 - S4   1   7

Em resumo, das águas subterrâneas analisadas, apenas 7% podem ser utilizadas sem restrição;
73% podem ser aproveitadas em solos de boa drenabilidade e para determinadas culturas e 20%
não devem ser utilizadas em irrigação.

Figura V.3.25/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 25 - GI 6

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme quadro V.3.25/6.
Verifica-se que 65,2% são consideradas como “boas”, 13,0% são consideradas “satisfatórias” e
21,7% são “insatisfatórias”.
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Quadro V.3.25.6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 25 - GI 6

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 15 65,22
Satisfatória 2.500 - 3.500   3 13,04
Pobre 3.500 - 4.500   0   0
Insatisfatória ≥ 4.500   5 21,74



PERH-PE
VOLUME 3

3.26 - UP26 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores - GI 7

3.26.1 - Caracterização Hidrogeológica

As condições hidrogeológicas dessa unidade de planejamento são típicas do comportamento do
aqüífero fissural que domina toda a área. Não ocorre qualquer depósito na bacia, apenas os
sedimentos de calha fluvial, que encobrem uma área que corresponde a 15,6% de toda UP.

Os valores médios de vazão, níveis d’água e rebaixamentos de níveis são aproximadamente os
mesmos que ocorrem a nível regional nesse tipo de aqüífero

3.26.2 - Avaliação das Reservas

3.26.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (4), para uma área de 193,55km2, vem:

Rp2 = 193,55 x 106 x 0,05 = 9,68 x 106m3

3.26.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), vem:

Rr2 = 193,55 x 106 x 0,06 = 11,62 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 1.238,3km2, vem:

Rr3 = 0,51 x 0,0015 x 1.238,3 x 106 = 0,95 x 106m3/ano
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3.26.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), vem:

Po2 = 193,55 x 106 x 0,09 = 17,42 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 0,95 x 106 x 1,15 = 1,09 x 106m3/ano

3.26.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.26.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para o aqüífero fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada como a própria
potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 17,42 x 106 x 0,2 = 3,48 x 106m3/ano

3.26.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

Os 55 poços cadastrados nesse aqüífero, apresenta vazão média de 2,8m3/h, que resulta, pela
equação (21) em:

Di3 = 55 x 2,8 x 8.760 = 1,33 x 106m3/ano

3.26.4.3 - Disponibilidade Efetiva  Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (24), vem:
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De3 = 55 x 2,8 x 1.460 = 0,22 x 106m3/ano

No quadro V.3.26/1, são apresentados os valores avaliados.

Quadro V.3.26/1 - Resumo das Avaliações na UP 26 - GI 7

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 193,55 1.238,30 1.238,30

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 9,68 x 106 - 9,68 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 11,62 x 106 0,95 x 106 12,57 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 17,42 x 106 1,09 x 106 18,51 x 106

DISPONIBI VIRTUAL - 3,48 x 106 1,09 x 106 4,57 x 106

LIDADES INSTALADA - - 1,33 x 106 1,33 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,22 x 106 0,22 x 106

3.26.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Os valores médios de profundidade - 2,8m3/h - dos níveis estáticos - 12,1m - e dinâmico -
31,6m, são típicos do aqüífero fissural na região semi-árida do nordeste do Brasil. Até mesmo a
profundidade dos poços, em torno dos 50m, corresponde àquela que vem sendo praticada na
região Nordeste.

Quanto à dispersão de valores, observa-se que a vazão e a vazão específica apresentaram
coeficientes de variação acima de 100%. A vazão variou desde 0,01 a 36,0m3/h.

Quadro V.3.26/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural
na UP 26 - GI 7

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   49,30 12,13 31,67     2,80     0,37
 Desvio Padrão   17,20 11,65 15,85     5,30     0,79
 Coef.Variação   35,10 96,04 51,12 189,28 213,51
 Valor máximo 120,00 69,00 56,00   36,00     3,96
 Valor mínimo   17,00   0,40   5,00     0,01     0,001
 No de valores 54 47 37 49 36
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3.26 - Situação Atual dos Aqüíferos Existentes e Uso da Água Subterrânea

A disponibilidade efetiva atual dos poços que explotam o aqüífero fissural é da ordem de 20%
da disponibilidade virtual, sendo a relação área/poço de 22,5km2 por cada poço, o que permite
uma intensificação do uso desse manancial subterrâneo.

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo em irrigação, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -     8.000 m3/ano
Abastecimento rural 110.000 m3/ano
Consumo animal 100.000 m3/ano
Irrigação     4.000 m3/ano

Total             222.000 m3/ano

3.26.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.26.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

Nessa UP, também não ocorre aqüífero intersticial, sendo os pouco poços com análise química
existentes, de origem do aqüífero fissural. Nesse contexto, a qualidade química dessas águas se
acha inteiramente compatível com a dos demais poços nesse tipo de aqüífero no semi-árido
nordestino.

São águas predominantemente cloretadas, com excesso de sais, numa média de 2630mg/L, com
70% das águas acima do limite de potabilidade.

A dispersão de valores e elevada, acarretando coeficientes de variação em geral acima de
100%.

Quadro V.3.26/3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 26 - GI 7

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/l

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

HCO3
Mg/L

CO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 2631,0 2681,0 7,6 1151,4 2293,3   243,0 202,4 -   477,7 328,5   643,7   44,3 0,7
Desvio Padrão 3001,8 2564.1 0,3 2833,3 1998,6   489,4 112,0 -   605,3 319,0   651,6   50,2 0,6
Coef.Variação   113,9    95,6 3,9   246,1   87,1   201,2   55,4 -   126,8   97,2   101,2 113,6 85,7
Valor Máximo 11.500 15.151 8,2 9194,0 6500,0 1628,0 408,0 - 2045,0 993,0 1840,0 168,0 1,7
Valor Mínimo   193,0   833,3 7,2    28,0   136,0    12,2   24,4 -    40,0   43,7    70,0    7,8 0,2
No de Valores 13 7 12 10 10 10 10 - 10 10 9 9 4
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3.26.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

Pelo Diagrama de Piper, na figura V.3.26/1, as águas subterrâneas analisadas nessa unidade de
planejamento são classificadas como cloretadas mistas

Figura V.3.26/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 26 - GI 7

3.26.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, 30,7% das águas do aqüífero fissural
nessa UP se classificam como “potáveis”, contra 69,3% classificadas como “não potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.26/4, tem-se que:

•    15,4% de potabilidade permanente “boa”;
•    15,4% de potabilidade permanente “passável”;
•    30,8% de potabilidade permanente “medíocre”;
•    23,1% de potabilidade permanente “má”;
•    7,7% de potabilidade “momentânea”;
•    7,7% como “não potáveis”.
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Quadro V.3.26/4 - Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 26 - GI 7

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010
Número de
poços

2 2 4 3 1 1

Percentual do
total de
poços

15,38 15,38 30,77 23,08 7,69 7,69

Pelo resíduo seco, as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.26/5, com
61,5% consideradas como “águas doces”, 30,8% como “águas salobras” e 7,7% como “águas
salgadas”.

Quadro V.3.26/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 8 61,54
Salobra 2.000 - 6.000 4 30,77
Salgada   6.000 - 40.000 1   7,69
Salmoura > 40.000   0 0

b) Para Irrigação

A classificação adotado, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.26/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C3 - S1   2 29
C4 - S2   3 43
C5 - S3   1 14
C5 - S4   1 14

Em resumo, das águas subterrâneas analisadas, apenas 72% podem ser aproveitadas em solos
de boa drenabilidade e para determinadas culturas e 28% não devem ser utilizadas em
irrigação.
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Figura V.3.26.2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 26 - GI 7

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme apresentado no
quadro V.3.26/6 verifica-se que 61,5% são consideradas como “boas”, 15,4% são consideradas
“satisfatórias”, 7,6% são classificadas como “pobres” e 15,4% são “insatisfatórias”.

Quadro V.3.26/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 25- GI 7

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 8 61,54
Satisfatória 2.500 - 3.500 2 15,38
Pobre 3.500 - 4.500 1   7,69
Insatisfatória ≥ 4.500 2 15,38
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3.27   UP 27 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Inteiros GI 8

3.27.1  - Caracterização Hidrogeológica

Nessa unidade de planejamento, não ocorre nenhum aqüífero intersticial de bacia sedimentar,
mas apenas o aqüífero fissural do embasamento cristalino fraturado, onde as vazões são baixas,
aqui com média de 1,8m3/h e a qualidade da água em geral apresenta-se salinizada.

Sobre uma área do embasamento cristalino equivalente a 15% da UP, ocorre ainda um
capeamento de sedimentos aluviais, em grande parte proveniente de terraços aluviais do rio São
Francisco. Esses aluviões deveriam ser melhor explorados em captações rasas e outras
intervenções que proporcionassem maior aproveitamento de água.

3.27.2 - Avaliação das Reservas

3.27.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (4), para uma área de 202,44km2, vem:

Rp2 = 202,44 x 106 x 0,05 = 10,12 x 106m3

3.27.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (11), vem:

Rr2 = 202,44x 106 x 0,06 = 12,15 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 1.393,7km2, vem:
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Rr3 = 0,516 x 0,0015 x 1.393,7 x 106 = 1,09 x 106m3/ano

3.27.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (15), vem:

Po2 = 202,44 x 106 x 0,09 = 18,22 x 106m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 1,09 x 106 x 1,15 = 1,25 x 106m3/ano

3.27.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.27.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 18,22 x 106 x 0,2 = 3,64 x 106m3/ano

3.27.4.2 - Disponibilidade Instalada

Os 138 poços cadastrados nesse aqüífero apresenta vazão média de 1,76m3/h, que resulta, pela
equação (21) em:

Di3 = 138 x 1,76 x 8.760 = 2,13 x 106m3/ano
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3.27.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (24), vem:

De3 = 138 x 1,76 x 1.460 = 0,36 x 106m3/ano

No quadro V.3.27/1, são apresentados os valores avaliados.

Quadro V.3.27/1 - Resumo das Avaliações da UP 27 - GI 8

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 202,44 1.393,70 1.393,70

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 10,12 x 106 - 10,12 x 106

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 12,15 x 106 1,09 x 106 13,24 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 18,22 x 106 1,25 x 106 19,47 x 106

DISPONIBI VIRTUAL - 3,64 x 106 1,25 x 106 4,89 x 106

LIDADES INSTALADA - - 2,13 x 106 2,13 x 106

(m3/ano) EFETIVA - - 0,36 x 106 0,36 x 106

3.27.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Os parâmetros estatísticos apresentados revelam uma distribuição regular dos dados com
coeficiente de variação quase sempre abaixo dos 100%. Os valores médios da vazão e da vazão
específica, assim como os rebaixamentos médios, são típicos do aqüífero fissural na região
semi-árida do Nordeste do Brasil.

Quanto à profundidade da perfuração de poços, também a média de 47m corresponde ao que se
vem praticando na região, em função das características estruturais do aqüífero.
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Quadro V.3.27/2 - Dados Estatísticos dos Poços Perfurados no Aqüífero Fissural
da UP 27 - GI 8

Parâmetros Profundidade Nível Estático Nível Dinâmico Vazão Vazão Especí
Estatísticos (m) (m) (m) (m3/h) fica  (m3/h.m)

 Média   47,17 12,90 28,40   1,80     0,22
 Desvio Padrão   18,23   9,60 15,60   1,40     0,27
 Coef.Variação   38,72 74,41 54,92 77,78 122,72
 Valor máximo 117,00 66,00 90,00   6,00     1,40
 Valor mínimo   20,00   1,00   8,00   0,10     0,001
 No de valores 92 88 81 88 80

3.27.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso da Água Subterrânea

A disponibilidade efetiva atual dos poços que vêm captando água no aqüífero fissural
corresponde a 28,8% da disponibilidade virtual do aqüífero na área total da UP. Por outro lado,
a relação área/poço é de 10km2 para cada poço.

Uma e outra situação são favoráveis a uma intensificação da explotação, guardando-se,
entretanto, as ressalvas sobre as vazões baixas e qualidade da água com certo teor de sais

O uso das águas subterrâneas nessa UP é dividido para o abastecimento urbano, abastecimento
rural, abastecimento animal e consumo em irrigação, da seguinte maneira, em números
aproximativos:

Abastecimento urbano -     8.000 m3/ano
Abastecimento rural 190.000 m3/ano
Consumo animal 150.000 m3/ano
Irrigação   10.000 m3/ano

Total            360.000 m3/ano

3.27.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

3.27.7.1 - Caracterização Hidroquímica dos Aqüíferos

Apesar do valor médio dos resíduos secos ter sido de 2.275mg/L, praticamente o mesmo que
ocorre nas águas do aqüífero fissural a nível regional, devem ser considerados alguns aspectos
perigosos com relação aos índices de salinização dessas águas.
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Observe-se que, além de 85% das águas nesse aqüífero estarem com resíduo seco acima do
limite de potabilidade, chegando a alcançar 18.000mg/L, os valores de cloretos estão
absurdamente elevados, com média de 5.047mg/L e máximo atingindo a 10.000mg/L. Os
valores de sódio são também muito elevados, com média de 1.790mg/L. São, portanto, águas
fortemente cloretadas sódicas, impróprias para o consumo humano.

Quadro V.3.27.3 - Parâmetros Estatísticos dos Dados de Análises Físico-Químicas das
Águas do Aqüífero Fissural na UP 27 - GI 8

Parâmetros
Estatísticos

Resíduo
Seco
mg/l

Cond.
Elet.

µS/cm

pH Dureza
mg/L

Cl
mg/L

SO4
mg/L

CO3
mg/L

HCO3
mg/L

Ca
mg/L

Mg
mg/L

Na
mg/L

K
mg/L

Fe
mg/L

Média 2274,9 2597,0 7,0 406,2 5047,0 242,5 385,5 19,2   706,4   654,8 1791,0   84,1 0,35
Desvio Padrão 3112,5 2053,3 0,3 556,9 7004,6 289,9 338,1 =   992,2   887,6 2165,2 114,3 0,07
Coef.Variação   136,8    79,1 4,2 136,9   138,7 119,4   87,8 =   140,5   135,6   120,9 135,7 20,0
Valor Máximo 18.400 18.400 7,7 800,0 10.000 447,5 624,6 19,2 1408,0 1282, 3322,0 165,0 0,4
Valor Mínimo   120,0    120,0 6,4   12,4     94,0   37,5 146,4 19,2     4,8    27,2   260,0    3,3 0,3
No de Valores 45 2 41 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

3.27.7.2 - Classificação Iônica das Águas Subterrâneas

Das 45 amostras de água analisadas, apenas de duas dispôs de dados completos para permitir a
classificação iônica pelo Diagrama de Piper, conforme mostrado na figura V.3.27/1. Como se
pode constatar, essas duas análises apresentaram os tipos cloretada mista e bicarbonatada
sódica.

Figura V.3.27/1 - Diagrama de Piper para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 27 GI 8
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3.27.7.3 - Classificações das Águas para os Diversos Fins

a) Para Consumo Humano

De acordo com a classificação de potabilidade absoluta, 15,5% das águas do aqüífero fissural
nessa UP se classificam como “potáveis”, contra 84,5% classificadas como “não potáveis”.

Empregando a classificação de potabilidade relativa, de Schöeller, e utilizando-se os dados
constantes do quadro V.3.27/4, tem-se que:

•    6,7% de potabilidade permanente “boa”;
•    8,9% de potabilidade permanente “passável”;
•    57,8% de potabilidade permanente “medíocre”;
•    22,2% de potabilidade permanente “má”;
•    4,4% como “não potáveis”.

Quadro V.3.27/4 Variação do Resíduo Seco nas Águas do Aqüífero Fissural
da UP 27 - GI 8

FAIXAS DE VARIAÇÃO DE RESÍDUO SECO (em mg/L)
POÇOS ≤ 500 501 a 1000 1.001 a 2.000 2.001 a 4.000 4.001 a 6.000 > 6.00010
Número de
poços

3 4 26 10 0 2

Percentual do
total de
poços

6,67 8,89 57,78 22,22 0 4,44

Pelo resíduo seco, as águas se classificam da forma apresentada no quadro V.3.27/5, com
73,3% consideradas como “águas doces”, 22,2% como “águas salobras” e 4,4% como “águas
salgadas”.

Quadro V.3.27/5 - Classificação da Água pelo Resíduo Seco

Tipos de Água Intervalo (mg/L) Freqüência % do Total

Doce < 2.000 33 73,33
Salobra 2.000 - 6.000 10 22,22
Salgada   6.000 - 40.000   2   4,44
Salmoura > 40.000   0 0
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b) Para Irrigação

A classificação adotada, do U.S.S.L., mostra na figura V.3.27/2, os pontos plotados, os quais se
distribuíram segundo as seguintes classes de uso para irrigação:

Classe       Freqüência %

C3 - S2   1 50
C5 - S4   1 50

Figura V.3.27/2 - Gráfico do U.S.S.L. para as Águas do Aqüífero Fissural
da UP 27 - GI 8

Em resumo, das águas subterrâneas analisadas, apenas 50% podem ser aproveitadas em solos
de boa drenabilidade e para determinadas culturas e 50%  não devem ser utilizadas em
irrigação.

c) Para Consumo Animal

Para consumo animal, utiliza-se a classificação de Logan (1965), conforme quadro V.3.27/6.
Verifica-se que 88,9% são consideradas como “boas”, 4,4% são consideradas “satisfatórias” ,
2,2% são classificadas como “pobres” e 4,4% são “insatisfatórias”.
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Quadro V.3.27/6 - Classes de Água para Consumo Animal no Aqüífero Intersticial
da UP 27 - GI 8

Classe Variação do R.S. (mg/L) Freqüência Percentual do Total

Boa ≤ 2.500 40 88,89
Satisfatória 2.500 - 3.500   2   4,44
Pobre 3.500 - 4.500   1   2,22
Insatisfatória ≥ 4.500   2   4,44
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3.28 - UP 28 - Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores GI 9

3.28.1 - Caracterização Hidrogeológica

A área correspondente a essa UP localiza-se no topo da Chapada do Araripe, uma bacia
sedimentar com espessura da ordem de 1.000m, com diferentes aqüíferos, conforme já
abordado no estudo da UP 11, bacia do rio Brígida.

Dois sistemas aqüíferos ocorrem na bacia sedimentar, na área de interesse, que são o Sistema
Aqüífero Superior e o Sistema Aqüífero Médio, com uma camada semi-impermeável de 250m
de espessura entre os dois sistemas.

Atualmente não existe nenhum poço localizado sobre a chapada, na área da UP 28, porém no
alto da bacia do Brígida, foi perfurado um poço profundo, até o embasamento cristalino, com
profundidade de 950m, que fornece uma vazão superior a 100m3/h.

3.28.2 - Avaliação das Reservas

3.28.2.1 - Reservas Permanentes

a) Aqüífero intersticial

- Sistema Aqüífero Superior

Utilizando a equação (1) para uma área de 529,6km2, com espessura média de saturação de
40m e porosidade eficaz da ordem de 10%, vem:

Rp1a = 529,6 x 106 x 40,0 x 0,1 = 2,12 x 109m3

- Sistema Aqüífero Médio

Utilizando a equação (1) para uma área de 370,72km2 (70% de redução com a profundidade),
com espessura média de saturação de 250m e porosidade eficaz da ordem de 10%, vem:

Rp1b = 370,72 x 106 x 250 x 0,1 = 9,27 x 109m3
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b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (5), para uma área de 529,6km2, vem:

Rp2 = 529,6 x 106 x 0,001 = 0,53 x 106m3

3.28.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Intersticial

- Sistema Aqüífero Superior

Adotando-se a equação (9), com uma taxa de infiltração de 10% da precipitação média anual de
792mm, numa área de 529,6km2, vem:

Rr1 = 529,6 x 106 x 0,792 x 0,1 = 41,84 x 106m3/ano

- Sistema Aqüífero Médio

Adotando-se a equação (9), com uma taxa de infiltração de 10% da precipitação média anual de
792mm, numa área de 370,72km2, vem:

Rr1b = 370,72 x 106 x 0,79 x 0,1 = 29,29 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (12), vem:

Rr2 = 529,6 x 106 x 0,0012 = 0,64 x 106m3/ano
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3.28.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Intersticial

- Sistema Aqüífero Superior

Empregando a equação (14) uma vez conhecidas as reservas permanente e reguladora, vem:

Po1a = (2,12 x 109 x 0,002) + 41,84 x 106 = 46,08 x 106m3/ano

- Sistema Aqüífero Médio

Empregando a equação (14) uma vez conhecidas as reservas permanente e reguladora, vem:

Po1b = (9,27 x 109 x 0,002) + 29,29 x 106 = 47,83 x 106m3/ano

b) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (16), vem:

Po2 = 529,6 x 106 x 0,0018 = 0,95 x 106m3/ano

3.28.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.28.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural a disponibilidade virtual pode ser considera como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 0,95 x 106 x 0,2 = 0,19 x 106m3/ano
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3.28.4.2 - Disponibilidade Instalada

Como não existe nenhum poço perfurado nessa área, a disponibilidade efetiva não existe.

3.28.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Igualmente ao caso anterior, também não existirá.

No quadro V.3.28/1, é apresentado um resumo das avaliações procedidas.

Quadro V.3.28/1 - Resumo das Avaliações na UP 28 - GI 9

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) 529,60 10,59 0,00 529,60

RESERVAS PERMANENTES (m3) 11,39 x 109 0,53 x 106 - 11,39 x 109

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) 71,13 x 106 0,64 x 106 - 71,77 x 106

POTENCIALIDADES (m3/ano) 93,91 x 106 0,95 x 106 - 94,86 x 106

DISPONIBI VIRTUAL 93,91 x 106 0,19 x 106 - 94,10 x 106

LIDADES INSTALADA - - - -

(m3/ano) EFETIVA - - - -

3.28.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Inexistindo poço na área, não haverá nenhum comentário a esse item.

3.28.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

A disponibilidade virtual avaliada está totalmente disponível, de vez que não ocorre nenhuma
exploração nessa unidade de planejamento.
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3.28.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

Inexistindo qualquer obra de captação, valem aqui as análises procedidas para a unidade de
planejamento UP 11.
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3.29 - UP 29 - Fernando de Noronha

3.29.1 - Caracterização Hidrogeológica

A ilha de Fernando de Noronha é de origem vulcânica e, como tal, todas as rochas que existem
são cristalinas, com o aqüífero fissural dominando em toda a área.

Embora existam derrames vulcânicos que possuem boa potencialidade de águas subterrâneas,
devido à formação de detritos inter-derrames, fraturas de distenção, vacúolos de antigas bolhas
de ar e outras estruturas que facilitam o armazenamento de água no interior da rocha, não
ocorrem na ilha essas características comuns em áreas continentais com tais tipos de rochas.

No caso de Fernando de Noronha, o aqüífero fissural possui praticamente as mesmas
características do  embasamento cristalino da região semi-árida do Nordeste do Brasil,
apresentando vazões médias de apenas 2,3m3/h.

As áreas aluviais são descontínuas, pouco espessas e ocupam áreas restritas sobre o aqüífero
fissural, não desempenhando nenhuma importância como aqüífero.

3.29.2- Avaliação das Reservas

3.29.2.1 - Reservas Permanentes

Considerando o aqüífero aluvial empregando a equação (5), para uma área de 18,4km2, vem:

Rp2 = 18,4 x 106 x 0,001 = 18,4 x 103m3

3.29.2.2 - Reservas Reguladoras

a) Aqüífero Aluvial

Empregando a equação (12), vem:

Rr2 = 18,4 x 106 x 0,0012 = 22,1 x 103m3/ano
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b) Aqüífero Fissural

Utilizando a equação (13) para a área de 18,20 km2, vem:

Rr3 = 1,27 x 0,0015 x 18,4 x 106 = 35,0 x 103m3/ano

3.29.3 - Avaliação das Potencialidades

a) Aqüífero Aluvial

Utilizando a equação (16), vem:

Po2 = 18,4 x 106 x 0,0018 = 33,3 x 103 m3/ano

b) Aqüífero Fissural

Adotando a equação (17) uma vez conhecida a reserva reguladora, vem:

Po3 = 35,0 x 106 x 1,15 = 40,31 x 106m3/ano

3.29.4 - Avaliação das Disponibilidades

3.29.4.1 - Disponibilidade Virtual

Para os aqüíferos intersticial e fissural, a disponibilidade virtual pode ser considerada como a
própria potencialidade, visto não estar havendo efeito indesejável de qualquer ordem.

Para o aqüífero aluvial, utiliza-se a equação (19), a partir da potencialidade conhecida:

Dv2 = 33,3 x 106 x 0,2 = 6,66 x 106m3/ano

3.29.4.2 - Disponibilidade Efetiva Instalada

Os 21 poços cadastrados nesse aqüífero, com vazão média de 2,33m3/h, resultam, pela equação
(21):
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Di3 = 21 x 2,33 x 8.760 =  428,8 x 103m3/ano

3.29.4.3 - Disponibilidade Efetiva Atual

Utilizando os mesmos dados de número de poços e vazão na equação (24), vem:

De3 = 21 x 2,33 x 1.460 = 71,47 x 103m3/ano

O quadro V.3.29/1, apresenta um resumo das avaliações procedidas.

Quadro V.3.29/1 - Resumo das Avaliações da UP 29 - Fernando de Noronha

PARÂMETROS DE ÁREA E VOLUME TIPO DE AQÜÍFERO TOTAL
INTERSTICIAL ALUVIAL FISSURAL

ÁREA (km2) - 0,37 18,40 18,40

RESERVAS PERMANENTES (m3) - 18,40 x 103 - 18,40 x 103

TOTAIS REGULADORAS (m3/ano) - 22,10 x 103 35,00 x 103 57,10 x 103

POTENCIALIDADES (m3/ano) - 33,30 x 103 40,31 x 103 73,61 x 103

DISPONIBI VIRTUAL - 6,66 x 103 40,31 x 103 46,97 x 103

LIDADES INSTALADA - - 428,80 x 103 428,80 x 103

(m3/ano) EFETIVA - - 71,47 x 103 71,47 x 103

3.29.5 - Parâmetros Estatísticos dos Poços Existentes

Os 48 poços existentes na Ilha de Fernando de Noronha, todos perfurados nas rochas cristalinas
vulcânicas, apresentaram os seguintes parâmetros médios:

•  Profundidade: 42,60m
•  Nível Estático: 13,35m
•  Nível Dinâmico: 25,41m
•  Vazão: 2,12m3/h
•  Vazão específica: 0,32m3/h.m
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3.29.6 - Situação Atual de Explotação dos Aqüíferos e Uso das Águas Subterrâneas

Dos 48 poços que já foram perfurados na ilha, apenas 21, ou seja, 43,7%, se acham em
operação, os 27 restantes que representam 56,3% estão obstruídos (10), cimentados (5) ou
abandonados/desativados(12) devido a causas diversas como salinização, baixa produtividade,
ausência de equipamento de bombeio, etc.

Mesmo utilizando apenas 43,7%, as disponibilidades efetivas de uso já superam as
disponibilidades virtuais do aqüífero fissural, o que significa que a explotação vem utilizando
águas das reservas permanentes, que para esse tipo de aqüífero não são avaliadas por ausência
de dados. De qualquer forma, a situação é crítica, não comportando mais a perfuração de novos
poços. Grande parte dos poços abandonados ou desativados, teve como causa o esgotamento do
aqüífero no local, por super-explotação.

A recarga natural do aqüífero fissural na ilha se faz quase exclusivamente pela infiltração direta
da água da chuva pois praticamente inexiste uma drenagem superficial que proporcione uma
maior recarga ao longo das fraturas das rochas, o que justifica a situação de depleção das
reservas permanentes do aqüífero fissural na ilha.

3.29.7 - Qualidade das Águas Subterrâneas

Os valores médios dos parâmetros hidroquímicos das águas do aqüífero fissural na Ilha de
Fernando de Noronha são os seguintes:

•  Resíduo Seco 1.000mg/L
•  Condutividade elétrica: 1.641,5 µS/cm
•  pH 7,9
•  Cloretos 447,3mg/L
•  Sulfatos   67,3mg/L
•  Bicarbonatos 283,5mg/L
•  Cálcio   47,2mg/L
•  Magnésio   45,9mg/L
•  Sódio 189,5mg/L
•  Potássio   23,7mg/L

A classificação iônica das águas da ilha enquadra-se predominantemente nos tipos cloretada
sódica a bicarbonatada sódica.

Quanto a potabilidade absoluta, com relação ao limite de 1.000mg/L, 55,8% das águas de poço
se mostraram como potáveis, contra 44,2% classificadas como não potáveis.
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De acordo com a classificação de potabilidade relativa, as águas se classificaram assim:

•  Potabilidade relativa passável 51%
•  Potabilidade relativa medíocre 32%
•  Potabilidade relativa má 11%
•  Potabilidade relativa momentânea   6%

Quanto a classificação da água para irrigação, segundo método do U.S.S.L, as águas
apresentaram os seguintes tipos dominantes:

•  C3-S1 – 46%
•  C3-S2 – 21%
•  C4-S1 – 13%


