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CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS POÇOS PARADOS E SECOS DO 
MUNICÍPIO DE FLORESTA, PERNAMBUCO, BRASIL. 

Autor: Flaviana Ferraz Xavier 

RESUMO 

 

No cenário do sertão nordestino, as tecnologias para a convivência com as secas figuram de 

grande importância no que se refere ao crescimento econômico e social. Entre as várias 

tecnologias utilizadas, os poços para exploração de água subterrânea é uma das principais. 

Porém, esta é uma alternativa que deve ser bem avaliada e estudada, sendo necessários 

estudos prévios essenciais à localização de áreas mais propícias à obtenção de água. Os 

fatores geológicos e litológicos devem ser estudados e considerados, de maneira que são 

determinantes para a existência, qualidade e quantidade de água subterrânea. Outro fator 

importante é a adequada gestão de recursos hídricos, de forma a manter essas tecnologias em 

pleno funcionamento, atendendo de fato às necessidades das populações. Nesse sentido, o 

monitoramento e atualização dos dados referentes aos poços existentes são elementos 

essenciais ao devido gerenciamento e tomadas de decisão. Dessa maneira, este trabalho traz 

uma análise da localização geológica e litológica dos poços que, segundo informações 

contidas no SIAGAS/CPRM, estão parados e secos no município de Floresta – PE. Além 

disso, faz-se uma análise em campo para comprovar ou não a condição descrita no sistema, 

tendo sido, em algumas ocasiões, feitos testes para a obtenção de dados complementares. Por 

fim, este trabalho verifica se os dados disponíveis à população estão atualizados ou não, as 

condições atuais desses poços e a possibilidade de recuperação destes.  

 

Palavras-chave: poços, locação, geologia, litologia, recuperação. 
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DRY AND STOPPED WELL CONSIDERATIONS IN THE FLORESTA CITY, 

PERNAMBUCO STATE, IN BRAZIL. 

Author: Flaviana Ferraz Xavier 

 

ABSTRACT 

 

In northeast backlands scenario, the technologies for coping with drought figure of great 

importance with regard to economic and social growth. Among  the various technologies use 

of  for groundwater exploration is one of the major. This is an alternative that should be 

evaluated and studied, being necessary previous essentials studies to locate more conducive 

areas to water obtainment. The geological and lithological factors should be studied and 

considered, they are  determinant to the groundwater existence, quality and quantity. Another 

important factor is an adequate water resources management, to maintain this technologies in 

full operation, in view to population needs. Accordingly, the monitoring and updating of the 

data relating to existing wells are essentials elements to proper management and decision 

making. Thus, this work offers an geological and lithological location analysis of the wells 

that, according to SIAGAS/CPRM information, are stopped and dry in Floresta city, 

Pernambuco. Furthermore, it becomes a field analysis to prove or not the described system 

conditions, having been, on occasion, made tests to obtaining additional data. Lastly, this 

work checks if the available data to population are updating or not, if the currents conditions 

this wells and the recoverability this. 

 

 

Key-words: wells, location, geology, lithology, repair. 
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1.1 INTRODUÇÃO  
 

As áreas áridas e semiáridas estão presentes em alguns locais do planeta e se 

diferenciam entre si pelas suas especificidades ambientais, extensão, densidade demográfica, 

formas de ocupação humana e  clima árido, pela deficiência hídrica com a imprevisibilidade 

das chuvas e pela presença de solos muitas vezes impróprios para uso agropecuário e expostos 

a riscos de degradação ambiental, a exemplo da desertificação.  

O semiárido brasileiro é o maior do mundo em termos de extensão e densidade 

demográfica. Possui uma área de aproximadamente 980.000 km², abrangendo 80% do 

território da região Nordeste – parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia - o norte de Minas Gerais e Espírito Santo e 

leste do Maranhão. Distribuídos por este território vivem cerca de 21 milhões de habitantes, 

divididos em áreas urbanas e rurais. Apesar da má distribuição de chuvas durante o ano, é um 

dos que detêm o maior índice pluviométrico em comparação a outros semiáridos no mundo 

(Cáritas Brasileira, 2002).  

Algumas características são bastante marcantes na região semiárida e influenciam de 

forma considerável a sua oferta hídrica: cobertura vegetal rasteira (caatinga), embasamento 

cristalino predominante, solos geralmente rasos, evapotranspiração acima de 2000 mm/ano 

(temperaturas de 23 a 39ºC), rios em sua maioria intermitentes, eventos hidrológicos extremos 

frequentes (secas e cheias – pluviosidade entre 300 e 800 mm/ano, estação de chuvas de 4 a 5 

meses de duração), escoamento específico reduzido (4 L/s/km² ou 1260 m³/ha/ano). Além 

destes, há problemas relacionados à qualidade da água, como salinização, formações 

cristalinas normalmente salinas, elevados níveis de turbidez e assoreamento em importantes 

bacias e crescente poluição dos recursos hídricos (VIEIRA, 1999). Estas características levam 

muitas vezes à existência de desequilíbrios sociais e ambientais que assumem proporções de 

calamidade, com a ocorrência de secas frequentes que afetam a estrutura de produção. 

O clima nas regiões áridas e semiáridas e seus baixos índices pluviométricos são, sem 

dúvidas, fatores limitantes de desenvolvimento econômico e de qualidade de vida. Viver 

nessas regiões, conforme a Cáritas Brasileira (2002), significa conviver com a irregularidade 

das chuvas. O conceito de convivência com as secas é um marco nas discussões sobre as 

maneiras de se referir às especificidades climáticas do semiárido, substituindo a forma 

histórica de combate. O debate sobre esta problemática surgiu motivado essencialmente pela 
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ocorrência de secas periódicas de grande intensidade, com grandes impactos sobre 

consideráveis contingentes populacionais. Segundo Vieira (1999), o evento que marca essa 

preocupação é a construção do açude Cedro, no estado do Ceará, ainda no Período Colonial. 

Daí em diante, instituições foram criadas com o intuito de atuar de maneira a minimizar os 

efeitos da seca sobre a população.  

Segundo Malavasi e Queiroz (2003), acreditava-se que o desenvolvimento do Nordeste 

se daria na medida em que a seca fosse combatida, sendo, sob este ponto de vista, iniciadas 

algumas ações, como a criação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - 

DNOCS, em 1909. Denominado naquela época de Inspetoria de Obras contra as Secas, o 

DNOCS, segundo Vieira (1999), apesar de criado com um equívoco de concepção, pois a seca 

não se combate, uma vez que é um fenômeno climático, marcou o início da busca pelo 

conhecimento científico dos recursos naturais da região (primeiros estudos hidrológicos) e da 

implantação de uma infraestrutura hídrica.  

Daí em diante, a questão das secas no semiárido nordestino foi ganhando cada vez mais 

destaque e importância. Em 1948, fundou-se a Companhia de Desenvolvimento do Vale do 

São Francisco – CODEVASF, com o intuito de promover o desenvolvimento hidroagrícola do 

vale deste rio em consonância com a implantação do programa de aproveitamento 

hidroenergético da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF (VIEIRA, 1999). 

Em 1959, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 

com o objetivo de ampliar a intervenção federal na região com uma visão desenvolvimentista. 

Neste momento, os programas de aproveitamento hídrico passaram a levar em conta as 

dimensões econômicas e sociais da região, fortaleceram-se os estudos hidrogeológicos e os 

programas de perfuração de poços, e instalou-se uma rede hidrometeorológica em nível 

regional (VIEIRA, 1999). Porém, segundo Netto (1994), as ações empreendidas pela 

SUDENE foram ainda insuficientes, não indo além de “alguns estudos básicos em bacias 

hidrográficas ou áreas específicas e a implantação de dois projetos de irrigação de caráter 

piloto”, apesar de ter sido formada uma excelente equipe composta por hidrogeólogos, 

podendo-se dizer a melhor do país, que, com a falta de investimentos, acabou dissolvida e 

absorvida pela Universidade de São Paulo - USP. 

Além da criação de órgãos públicos, a questão das secas no Nordeste ganhou espaço 

também em eventos com o intuito de debater e encontrar soluções para a questão. Entre eles, 

destaca-se, em 1992, a Conferência Internacional sobre Impactos de Variações Climáticas e 
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Desenvolvimento Sustentável em Regiões Semiáridas – ICID, em Fortaleza. Esta conferência 

trouxe o problema da vulnerabilidade da região e a necessidade de se promover o seu 

desenvolvimento através do uso racional e sustentável dos recursos naturais. Como 

consequência dela e da ECO 92, foi elaborado o Projeto ÁRIDAS, com o objetivo de 

estabelecer uma nova visão para o desenvolvimento do Nordeste com foco na sustentabilidade 

econômica, ambiental, social e política (VIEIRA, 1999). 

O Projeto ÁRIDAS teve como objetivo contribuir para a concretização do 

desenvolvimento sustentável na Região Nordeste do Brasil, que tem se caracterizado pela  

predominância da insustentabilidade dos processos de ocupação,  pela diversidade climática e 

seus fenômenos extremos e críticos. Visando a redução da pobreza e a melhoria da qualidade 

de vida da população, em 1994 deu-se início ao processo de desenvolvimento dos estudos 

básicos. Ao todo, foram elaborados quase 50 trabalhos, o que faz desse projeto a base para o 

planejamento de ações a serem implementadas por outros seguintes (Instituto Interamericano 

de Cooperação para a Agricultura - IICA, s/d). Pela primeira vez um processo de 

planejamento incorporou a ideia de sustentabilidade para o semiárido (Fundação Grupo 

Esquel Brasil, s/d). 

Muitos projetos e programas vêm sendo criados ao longo dos anos tanto a nível federal 

como estadual. Entre os programas federais, podemos citar o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento da Região Semiárida do Nordeste - Projeto Sertanejo, um dos primeiros, 

instituído em 1976, com objetivo de tornar a produção do semiárido mais resistente às 

condições climáticas (ROCHA e BURSZTYN, 2007). 

Outro destaque é o Programa de Aproveitamento de Recursos Hídricos - PROHIDRO, 

criado em 1979, que tinha como objetivo instalar um suporte hídrico permanente para a 

estabilização das atividades agrícolas, trazendo maior segurança econômica e social à 

população. Para tanto, adotaram-se medidas que compreendiam a construção de açudes 

públicos; perfuração, recuperação, instalação, operação e manutenção de poços tubulares; 

realização de obras para a perenização de rios intermitentes, entre outras. O Programa 

contribuiu positivamente, de maneira que aumentou a disponibilidade de água para consumo 

humano e animal e o suporte hídrico à irrigação (NETTO, 1994). 

Em 1999, foi criado o Programa de Convivência com o Semiárido – PCSA, referência 

de ação da Cáritas Brasileira, tendo como princípio orientador a “sustentabilidade baseada na 

convivência com qualidade de vida”. Nos últimos anos, o PCSA tornou-se referência atuando 
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diretamente com mais de doze mil famílias que passaram a ter acesso à água através de 

cisternas de placas - ação conjunta com a Articulação do Semiárido Brasileiro – ASA (Caritas 

Brasileira, s/d). O objetivo desse programa, segundo Pinto e Lima (2005), é garantir melhores 

condições de vida para os habitantes do Semiárido, aprofundando o conhecimento sobre o 

clima da região, de forma que os pequenos agricultores possam minimizar os efeitos 

negativos que diminuem as suas potencialidades, particularmente de uso do solo. Dessa 

forma, o Programa está estruturado em quatro temáticas: Clima e Água, Criação de Animais, 

Agricultura Baseada em Captação de Água e Educação.  

Porém, apesar de alguns programas terem dado contribuição bastante significativa, a 

maioria pouco contribuiu à transformação do Nordeste. O Projeto Asa Branca, de 1979, em 

Pernambuco, por exemplo, tinha por objetivo fortalecer a economia agrícola do Agreste e do 

Sertão, oferecendo às comunidades rurais instrumentos para dar impulso à atividade 

econômica e, consequentemente, fixar o homem no meio rural. O Projeto não estabeleceu 

estratégias de atuação para os problemas diferenciados de cada área, o que acabou 

acontecendo e culminando no insucesso do programa (NETTO, 1994). 

Observa-se que, no sentido de superar as barreiras que impedem o desenvolvimento da 

região semiárida, inúmeros projetos e programas, muitas vezes com objetivos semelhantes, 

vêm sendo lançados há muitas décadas. Além destas ações, inúmeras tecnologias e 

alternativas vêm sendo adotadas com o intuito de possibilitar a convivência com o semiárido. 

Entre elas, pode-se citar: Açudes (com o objetivo de regular os deflúvios da bacia e manter ao 

longo do ano disponibilidade de água para aproveitamento; para represar águas de rio ou 

levada); Cisternas (está entre as principais tecnologias de convivência com a seca, sendo a de 

placas a mais utilizada e mais recentemente as cisternas de polietileno); Barragens 

subterrâneas (construção de uma estrutura impermeável no depósito aluvial, impedindo que a 

água ali acumulada continue a escoar durante o período de estiagem); Poços (buraco cavado a 

fim de atingir um lençol de água subterrâneo).  

As tecnologias comumente utilizadas são os açudes, as cisternas e os poços, cada uma 

delas com a sua parcela de importância no sentido de se conviver melhor com as estiagens 

características do semiárido. Porém, deve-se salientar o fato de ambos necessitarem de 

responsabilidade técnica e de frequente análise para garantir a eficácia do uso pretendido. 

Deve-se ainda, neste sentido, haver o estudo adequado e a realização das obras conforme 
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normas e requisitos legais, de forma que estes são fatores importantes para o sucesso da 

tecnologia escolhida.  

Além da responsabilidade técnica, cabe aos órgãos manter estas tecnologias, com um 

trabalho de fiscalização e atualização dos dados, de maneira a garantir o atendimento 

satisfatório às famílias e a continuidade de projetos. Ou seja, deve-se realizar uma gestão 

efetiva dos recursos hídricos. 

Por serem os poços de grande presença no semiárido e detentor de grande 

responsabilidade técnica e gestora, trazemos neste trabalho uma análise relativa a poços já 

perfurados no município de Floresta, Pernambuco, Brasil, escolhidos através de cadastro 

realizado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM em 2003. Escolheram-se os poços 

classificados como Parados e Secos, procedendo-se o estudo de maneira diferenciada para 

cada classificação. Em busca de razões possíveis para a situação em que se encontram os 

poços, procedeu-se à análise de solos e geológica da localização de ambas as classificações. 

Para os poços Parados, realizou-se também a visita, observação e análise em campo, de forma 

a verificar a situação atual destes.  

Desta forma, trazemos aqui uma discussão referente à possível recuperação destes poços 

estudados e à gestão adequada dos recursos hídricos, já que esta é uma região necessitada de 

ações, tendo em vista não apenas os períodos normais de seca, mas a seca prolongada que se 

estende há quase dois anos e o caráter intermitente de maior parte da rede hidrográfica do 

município.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

A questão da convivência com a seca é um problema de solução multidisciplinar. As 

decisões de implementação de ações nesse sentido exigem o conhecimento sobre a 

localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais (lagos, cursos de 

água, áreas de drenagem que fazem convergir a água para reservatórios de retenção, todos os 

meios de captação e contenção de águas superficiais) e subterrâneas (poços, nascentes e 

galerias horizontais). Fatores como disponibilidade, quantidade de água efetivamente 

disponível e qualidade da água para as necessidades diárias, para a agricultura e para a criação 

de animais são os principais desafios a serem vencidos no semiárido.  
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“Diante dos problemas sociais e climáticos, o Semiárido necessita da cultura de 

convivência, que considere o fenômeno da seca, os recursos naturais disponíveis e os seres 

humanos que habitam neste tipo de clima” (RAMOS et al., 2007). Ou seja, necessita de 

projetos, ações, tecnologias e incentivos para que uma vida melhor possa ser proporcionada à  

população que habita essas áreas, levando-se em consideração as principais fontes possíveis 

de água, os principais usos e os costumes dos usuários. 

As tecnologias para a convivência com as secas não devem simplesmente ser 

implantadas, mas é necessária a realização de estudos específicos e, principalmente, a 

manutenção destas.  

No que se refere a um poço, objeto de estudo neste trabalho, segundo Nogami (1957), 

para que seja perfurado, deve-se conhecer a formação geológica da área em que se deseja 

obter água, com a finalidade de escolher o tipo de poço que será perfurado e o método de 

perfuração. Além disso, esta possui grande influência na infiltração das águas e, portanto, 

grande influência na recarga dos aquíferos.  

 
perfis geológico e geofísico deverão fornecer subsídios para a definição das 
especificações de engenharia geológica. Além disso, tem-se a definição dos 
filtros em função do calibre das areias que formam as camadas aquíferas 
mais promissoras e sua colocação adequada deverá proporcionar uma vazão 
de produção ou de injeção com perdas de carga mínimas ou atendendo às 
boas normas da engenharia hidráulica. Por sua vez, a cimentação do espaço 
anelar superficial até uma profundidade adequada e constituição de selo 
sanitário na superfície deverão impedir a infiltração de águas do freático, 
muitas vezes, contaminadas. (REBOUÇAS, 2008) 
 

Deve-se lembrar ainda que uma obra de captação mal construída, representa um foco de 

contaminação da água subterrânea, daí a necessidade de uma responsabilidade técnica quanto 

à construção e/ou implantação da tecnologia adotada. Num poço mal construído a poluição 

poderá descer buraco abaixo, degradando a qualidade da água do aquífero e causando 

prejuízos ainda maiores para aqueles que vêm a utilizá-las. 

As condições de ocorrência das águas subterrâneas numa região são muito variadas na 

medida em que dependem da interação de fatores climáticos e aspectos geológicos.  A análise 

integrada destes, associada aos aspectos de relevo, solo e vegetação, constitui a base da 

caracterização das províncias hidrogeológicas, o que auxilia na melhor locação de um poço. 

De forma resumida, devem-se considerar fatores atuantes nas águas subterrâneas como: 
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Fatores Externos (Clima, Vegetação, Relevo, Hidrografia) e Fatores Internos (Estrutura 

Geológica e Litologia) (GONÇALES e GIAMPÁ, 2006). 

 
Os aspectos geológicos condicionam as formas de recarga, estocagem, 
circulação e descarga, influenciam substancialmente a qualidade das águas 
subterrâneas e determinam as características das obras de captação- poço 
escavado ou tubular- equipamentos de perfuração e as especificações dos 
materiais que deveriam ser empregados para revestimentos, filtros e outros. 
(GONÇALES e GIAMPÁ, 2006) 

 

Outro fator a ser considerado, são os tipos de solo da área a ser perfurado o poço por 

suas propriedades variarem espacialmente e de acordo com seus componentes. Mesmo dentro 

de um tipo classificado de solo, as funções características dele ainda diferem muito de um 

local para outro (KIEFER, 1993). No que se refere às águas subterrâneas, as propriedades da 

superfície dos solos desempenham um papel importante na regularização dos processos de 

erosão e infiltração (CAMMERAAT et al, 2002). A estabilidade dos solos também deve ser 

considerada por exigirem limites aceitáveis nos potenciais de  recarga locais (CHAU, 1989). 

A magnitude de recarga dos aquíferos depende, entre outros fatores, da natureza do solo e do 

tempo de permanência dos excedentes do balanço hídrico (FILHO, 2008a).  

No que se refere à geologia, os estudos geológicos, segundo Santos (2004), 

apresentam informações sobre a formação, a evolução e a estabilidade terrestre, e auxilia na 

construção de cenários passados e atuais.  Como produto dos estudos geológicos pode-se 

obter informações a respeito da composição, disposição, origem e evolução das rochas e 

minerais e ainda permitem ao pesquisador deduzir a permeabilidade do solo, o tipo de 

vegetação e a disponibilidade de água superficial e subterrânea, entre outros. 

Como as mudanças geológicas ocorrem em uma grande escala temporal, os dados são 

mais estáveis já que os processos dinâmicos são mais contínuos no tempo e espaço, 

caracterizando-se, por isso, como uma informação confiável em relação a unidade espacial. 

Além disso, são dados secundários de fácil obtenção e não exigem data recente (SANTOS, 

2004). 

A análise geológica em mapas existentes constituem estudos preliminares ou de 

reconhecimento, utilizando critérios hidrogeológicos, por não exigir maiores trabalhos de 

campo, particularmente geofísica e poços de pesquisa (FEITOSA e FEITOSA, 2008). O 

conhecimento da geologia de uma região (litoestatigrafia e estrutura) é o ponto de partida para 

a compreensão da distribuição espacial dos aquíferos e aquitardos (FILHO, 2008a).  
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Quanto às reservas de água subterrânea, estudos revelam que praticamente metade da 

área da região semiárida é composta por embasamento cristalino, com acumulação de água 

(geralmente salobra) apenas nas fraturas (Cáritas Brasileira, 2002). Tendo em vista esta 

característica predominante na região, vê-se a importância ainda maior em se realizarem 

estudos prévios para a melhor locação de poços, já que inúmeros problemas podem ser 

observados. 

 
Estimativas da SUDENE indicam que estão perfurados na Região mais de 
50.000 poços. Entretanto, o problema no meio rural, é a operação e 
manutenção destes poços, estimando-se que mais de 30% estão desativados. 
As ações de Governo no âmbito da utilização dos Recursos Hídricos levam-
nos a conclusão que, os programas foram criados sob o impacto dos efeitos 
das estiagens prolongadas, sem contar com instrumentos financeiros e 
institucionais que assegurem a continuidade daquelas ações. (NETTO, 1994) 

 

Nos últimos tempos, em virtude das dificuldades econômicas que afetaram o país, além 

da falta de gestão dos recursos, o ritmo dos programas de perfuração de poços no semiárido 

sofreu uma desaceleração. Porém, em nenhum momento se encontrou uma solução para 

continuidade e muitos poços continuam sendo perfurados no cristalino, muitas vezes sem o 

devido estudo. Retrato da descontinuidade do trabalho da SUDENE e dos órgãos estaduais 

ligados ao desenvolvimento das águas subterrâneas, o que contribuiu para a precariedade de 

conhecimentos a respeito da hidrogeologia da região (FILHO, 2008b).  

Problemas como estes mostram a importância de se manterem os dados atualizados de 

forma a ser possível agir na manutenção de qualquer que seja a tecnologia adotada e, 

consequentemente, uma gestão de recursos hídricos que vise o atendimento às necessidades e 

o bem-estar da população a que se pretende atingir. Adotando, dessa forma, o princípio 

considerado por Rebouças (2008) de que: 

 

é de fundamental importância realizar estudos básicos nos diferentes 
contextos hidrogeológicos do Brasil, em escalas compatíveis com as 
complexidades e magnitudes dos problemas a solucionar, além de implantar 
um programa de monitoramento de água subterrânea e constituir bancos de 
dados hidrogeológicos básicos, os quais devem ser alimentados de forma 
permanente. (REBOUÇAS, 2008) 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a situação atual dos poços do município de Floresta, Pernambuco, 

classificados pelo cadastro da CPRM como Parados e Secos, de forma a verificar a 

possibilidade de recuperação destes.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a localização dos poços Parados e Secos do município de Floresta de 

acordo com a geologia e com os solos da área em que foram perfurados; 

 Verificar se a situação em que se encontram os poços no sistema da CPRM 

permanece na mesma classificação; 

 Encontrar as razões possíveis para a situação em que se encontram os poços; 

 Avaliar a possibilidade de recuperação dos poços estudados. 

 

 

1.4 HIPOTESES  

 

As principais hipóteses consideradas no que se refere ao objeto de estudo são: 

 

 Falta ou estudo prévio ineficiente para uma melhor locação dos poços, 

principalmente no caso dos poços secos observados no município; 

 Os poços, agora secos, foram devidamente localizados, mas esgotaram pelo uso 

indiscriminado; 

 Parados por algum problema técnico, como uma bomba quebrada ou um cata-

vento com defeito; 

 Parados por má qualidade da água; 

 Os poços parados podem, em virtude da seca prolongada que assola a região, 

terem sido recuperados pelos usuários. 
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2.1 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

 

2.1.1 Breve Histórico 

 

Define-se Água Subterrânea como:  

 

aquela que ocorre abaixo do nível de saturação ou nível freático, presente 
nas formações geológicas aflorantes e parcialmente saturadas e nas 
formações geológicas profundas totalmente saturadas. (...) 
Ela é parte do ciclo hidrológico e, por esse motivo, a compreensão do seu 
papel nos estudos integrados com águas superficiais em bacias hidrográficas 
é fundamental. (FILHO, 2008a) 

 

A captação deste recurso tornou-se uma das importantes conquistas no que se refere à 

escassez ou irregularidade das chuvas nas áreas áridas e semiáridas do mundo. Inicialmente as 

obras de captação eram simples buracos d’água, sendo paulatinamente aprimoradas. A água 

subterrânea é reconhecida como importante fonte de abastecimento das populações dessas 

regiões desde as civilizações mais antigas, conforme se pode observar em passagens da 

Gênesis, na Bíblia.  

A partir da Revolução Industrial a importância deste recurso passou a ser reconhecida 

em países europeus à medida que a demanda por água crescia para que fossem abastecidas as 

atividades industriais e o acelerado crescimento dos centros urbanos. Nos Estados Unidos a 

utilização das águas subterrâneas também serviu como base para o desenvolvimento nas 

regiões de clima semiárido, árido e desértico do país (REBOUÇAS, 1999). 

Com o passar dos tempos, os conhecimentos referentes à questão da exploração da água 

subterrânea para os usos humanos deixou de ser a única preocupação em relação a esse bem 

hídrico. Na década de 60, viu-se a necessidade do estudo e análise de sistemas, para um 

conhecimento hidrodinâmico deles, já que se viu a interação existente entre as águas 

superficiais e subterrâneas.  Já a partir da década de 80, problemas de aproveitamento de água 

subterrânea juntamente com casos graves de contaminação de aquíferos exigiram 

investimentos em pesquisa e na elaboração de normas e leis que tivessem como premissa o 

controle dessa contaminação. Os acontecimentos desse período levaram, na década de 90, ao 

surgimento do conceito de hidrogeologia física (códigos, modelos ou programas pra a solução 

de problemas de fluxo) e hidrogeologia química (solução de problemas com dispersão e 

deslocamento de contaminantes em aquíferos) (FILHO, 2008b).  
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A palavra hidrogeologia foi criada pelo francês Jean-Baptiste de Lamarck (1802), para 

descrever o papel da água na morfologia da superfície terrestre. Porém, Joseph Lucas, em 

1877, trouxe o conceito de hidrogeologia como o ramo da geologia que estuda a água 

subterrânea (FILHO, 2008b). 

Muitos estudiosos contribuíram para os estudos hidrogeológicos, como é o caso do 

trabalho notável do engenheiro Henry Darcy, que realizou inúmeros experimentos sobre o 

movimento da água através de colunas de areia, estabelecendo uma fórmula que permite 

expressar a descarga de água, através da areia, por unidade de superfície, em função da 

condutividade hidráulica da matéria arenosa e do gradiente hidráulico. Esta lei, conhecida 

como Lei de Darcy (Equação 1), que descreve o fluxo de um fluido através de um meio 

poroso, é a base de muitos métodos de avaliação quantitativa de recursos hídricos 

subterrâneos (CABRAL, 2008). Através da Figura 1, podemos observar a ilustração do 

experimento realizado por Darcy para que ele desenvolvesse essa lei. 

 

 𝑄 = 𝐾 × 𝐴 × �ℎ1−ℎ2
𝐿

�                                                                                     (Equação 1) 
 
 

Onde: Q é a Vazão do Escoamento (m³/s), K é a Condutividade Hidráulica (m/s), A é a Área 

da Secção Transversal do Filtro (m²), (h1 – h2) é a diferença entre as Cargas Hidráulicas e L é 

a distância entre os piezômetros (m).      

 No Brasil, a utilização da água subterrânea para abastecimento de populações vem 

sendo realizada desde os tempos coloniais, através principalmente dos cacimbões 

(REBOUÇAS, 1999). Apesar disso, até 1950, não se via ainda estudos no domínio da 

hidrogeologia de superfície que fossem muito significativos. No que se refere à hidrogeologia 

subterrânea, os trabalhos existentes foram realizados por engenheiros e geólogos sem 

especialização no assunto, quase sempre a partir de viagens de reconhecimento regional. 

Porém, apesar disso, esses trabalhos são de grande valor como fonte de informação, 

principalmente qualitativa (FILHO, 2008b).  

As ações desenvolvidas inicialmente no que se refere à hidrogeologia das águas 

subterrâneas no Brasil concentraram-se na região Nordeste e se restringiram à perfuração de 

poços. Dessa maneira, não havia atenção no que se refere a uma avaliação dos recursos 

disponíveis e a um planejamento que garantisse uma convivência produtiva com o estigma da 

seca (FILHO, 2008b).  
34 

 



 

Figura 1 – Ilustração do Princípio da Lei de Darcy 

 
Fonte: <www.ebah.com.br> 

 
 
 

A partir de 1960, com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE, iniciaram-se estudos relativos aos recursos naturais da região e formação de 

recursos humanos que alavancaram os estudos relacionados à hidrogeologia brasileira. 

Trabalho este necessário, já que, nessa região, desde o início do século, a perfuração de poços 

tubulares vem sendo utilizada como uma alternativa para suprir o abastecimento de água de 

pequenas comunidades e dos rebanhos (Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 1998). 

 

2.1.2 Aquíferos  

 

 Abaixo da superfície, a água contida no solo e nas formações geológicas é dividida 

verticalmente em duas zonas horizontais: Zona Saturada e Zona Não Saturada. 

 A Zona Saturada ou Zona de Saturação fica abaixo da superfície freática e nela todos 

os vazios existentes estão preenchidos com água. Já a Zona Não Saturada ou Zona de Aeração 

ou Vadosa (= rasa) está entre a superfície freática e a superfície do terreno e nela os poros 

estão parcialmente preenchidos por gases e por água. De baixo para cima, esta se divide em 

três partes: Zona Capilar (se estende da superfície freática até o limite de ascensão capilar da 
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água); Zona Intermediária (compreendida entre o limite de ascensão capilar da água e o limite 

de alcance das raízes das plantas); Zona de Água do Solo, Zona de Evapotranspiração ou 

Zona Radicular (situada entre os extremos das raízes da vegetação e a superfície do terreno) 

(FILHO, 2008a). Através da Figura 2, podemos observar a divisão e as características destas 

zonas.  

 

 

Figura 2 – Distribuição Vertical da Água no Subsolo 

 
Fonte: <http://www.lneg.pt/CienciaParaTodos/edicoes_online/diversos/agua_subterranea/texto> 

 

 

A alimentação dessas zonas pelas águas de precipitação e de superfície é o que vem a 

constituir os aquíferos. 

A palavra aquífero vem do latim aqua = água + feros = levar. Segundo Filho (2008a), 

um aquífero é uma “formação geológica que contém água e permite que quantidades 

significativas dessa água se movimentem no seu interior em condições naturais”.  Rebouças 

(2008) considera ainda que os aquíferos são camadas de arenitos cujos coeficientes de 

porosidade efetiva (ɳe) variam entre 1 e 15% e de condutividade hidráulica (K) entre 10−2 e 

10−5 m/s. 
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Os aquíferos podem desempenhar variadas funções. No que se refere ao gerenciamento 

integrado, as funções mais aplicadas, conforme o exposto por Rebouças (1999) e Rebouças 

(2008), são: 

a) Função produção: Função mais tradicional de produção de água para consumo 

humano, industrial ou irrigação, consistindo na perfuração de poços para a extração 

de águas subterrâneas; 

b) Função Ambiental: Surgiu na década de 80 a necessidade de uma abordagem 

multidisciplinar integrada resultando no quadro atual de desenvolvimento de uma 

hidrogeologia ambiental que compreende especialidades como: hidrogeologia, 

hidrogeoquímica, microbiologia subterrânea, modelação matemática de fluxo, 

transporte de massa no subsolo insaturado e saturado, gestão de sistemas e balanço 

energético-ambiental. Abordagem esta vista como necessária conforme a percepção 

de que a urbanização, industrialização e atividades agrícolas com uso intensivo de 

insumos químicos poderiam afetar a qualidade das águas; 

c) Função Transporte: O aquífero é utilizado para transportar água entre zonas de 

recarga artificial ou natural e áreas de extração excessiva, pra compensar os efeitos 

da super extração onde o uso da água é intensivo; 

d) Função estratégica: Corresponde ao gerenciamento integrado das águas 

superficiais e subterrâneas de áreas metropolitanas, mediante práticas de recarga 

artificial com excedentes da capacidade das estações de tratamento, que ocorrem 

durante os períodos de menor consumo, com infiltração de águas pluviais e esgotos 

tratados. Estes volumes infiltrados são bombeados para atender picos sazonais de 

demandas, períodos de escassez relativa e situações de emergência resultantes de 

acidentes naturais como avalanches, enchentes ou acidentes que reduzem a 

capacidade do sistema básico de abastecimento de água; 

e) Função Filtro: Corresponde à utilização da capacidade filtrante e de depuração 

biogeoquímica do maciço natural permeável. Ou seja, a captação da água superficial 

em margens de rios, lagoas e outros mananciais de superfície por meio de poços, 

podem vir a reduzir os custos do seu tratamento convencional; 

f) Função Energética: Se refere à utilização da água subterrânea aquecida pelo 

gradiente geotermal, como fonte de energia elétrica ou termal. Outra opção é utilizar 

esses aquíferos, injetando água artificialmente aquecida neles (provenientes de 
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sistemas de ar condicionado, processos industriais), esta bombeada quando se faz 

necessário, reduzindo o consumo de energia térmica ou elétrica convencional; 

g) Função Estocagem e Regularização: O aquífero é utilizado para estocar 

excedentes de água que ocorrem durante as enchentes dos rios, correspondentes à 

capacidade máxima das estações de tratamento durante os períodos de baixa 

demanda, ou referente ai reuso de efluentes domésticos e/ou industriais tratados.  

 

O Brasil possui um complexo quadro geológico (climático, litológico, tectônico e 

estrutural) em que se pode identificar diferentes domínios onde as condições de estocagem 

(porosidade), de fluxo (permeabilidade) e de recarga natural (infiltração das chuvas) são 

relativamente similares. Há dois tipos principais no caso dos domínios aquíferos de 

porosidade/permeabilidade intersticial primária: sedimentos aluviais e dunas e as rochas 

sedimentares. Já no domínio de rochas do embasamento geológico, pré-cambriana, há dois 

contextos hidrogeológicos: terrenos cristalinos ou similares de idade pré-cambriana e a 

província cárstica, que corresponde aos domínios geológicos de ocorrência das rochas 

calcárias (REBOUÇAS, 2008).  

 Os aquíferos podem ser classificados em Livres ou Freáticos, Confinados e Semi-

Confinados. Outra classificação considera as camadas geológicas ocupadas por eles, que são o 

Aquífero Fissural, Aquífero Sedimentar e o Aquífero Cárstico. 

 Os Aquíferos Livres ou Freáticos ou ainda Não-Confinados são aqueles “cujo limite 

superior é a superfície de saturação ou freático na qual todos os pontos se encontram à pressão 

atmosférica” (FILHO, 2008a). Ou seja, ele não possui nenhuma camada confinante. Na 

Tabela 01 pode-se observar mais algumas caraterísticas inerentes a este tipo de aquífero. 

 O Aquífero Confinado ou Sob Pressão, de forma simplificada, é aquele “encerrado 

entre formações impermeáveis ou quase impermeáveis” (Agência Nacional de Águas – ANA, 

2001). A pressão neste tipo de aquífero é, geralmente, mais alta que a pressão atmosférica, o 

que faz com que, quando perfurado, a água suba para um nível bem superior, podendo até 

jorrar (Instituto das Águas do Paraná, s/d).  
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Tabela 01 – Características do Aquífero Livre, Freático ou Não-Confinado 

 
Fonte: <projectosdeambiente.blogspot.com> 

 

   

As áreas de recarga dos aquíferos confinados correspondem a aquíferos livres através 

do qual a água da chuva consegue penetrar por infiltração. Em função das suas camadas 

limítrofes, os Aquíferos Confinados podem ser classificados como Confinados Não Drenantes 

e Confinados Drenantes. Os primeiros são aquíferos cujas camadas limítrofes são 

impermeáveis, tanto a inferior, como a superior. Já os Drenantes, são aqueles em que pelo 

menos uma das camadas limítrofes é semi-permeável, permitindo a entrada ou saída de fluxos 

pelo topo ou pela base, através de drenança ascendente ou descendente. (FILHO, 2008a) 

 No aquífero Semi-confinado, a camada intermediária semipermeável (Aquitardo) 

permite uma passagem lenta da água para o aquífero abaixo. O aquitardo, do latim aqua = 

água + tardare = retardar, “é uma camada ou formação semipermeável, delimitada no topo 

e/ou na base por camadas de permeabilidade muito maior” (FILHO, 2008a) Ele tem um 

comportamento de uma membrana semipermeável, através da qual pode ocorrer uma filtração 

vertical ou drenança. 

Possui volumes menores de água subterrânea estocada e os seus fluxos são mais lentos 

e tardios. Isso se dá pelo fato de os interstícios entre os grãos serem parcialmente ocupados 

por partículas minerais menores, resultando numa redução do coeficiente de porosidade 

efetiva (ɳe) (entre 0,5 e 5%) e da condutividade hidráulica (K) (variando entre 10−6 e 10−8 

m/s) (REBOUÇAS, 2008). 

Através da Figura 3, podemos visualizar estes três tipos de aquíferos. 
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Figura 3 – Tipos de Aquíferos: Livre, Confinado e Semi-confinado. 

 
Fonte: < http://dc161.4shared.com/doc/ibIWgT2p/preview.html> 

 

 

Quanto à outra classificação existente de aquíferos, o Aquífero Fissural ou Fraturado é 

“formado por rochas ígneas, metamórficas ou cristalinas, duras e maciças, onde a circulação 

da água se faz nas fraturas, fendas e falhas, abertas devido ao movimento tectônico” 

(Associação Brasileira de Águas Subterrâneas - ABAS, s/d). A capacidade que essas rochas 

têm de acumularem água “está relacionada à quantidade de fraturas, suas aberturas e 

intercomunicação, permitindo a infiltração e fluxo da água” (ABAS, s/d). Poços perfurados 

nesse tipo de aquífero fornecem pouca produtividade.  A possibilidade de se ter um poço 

produtivo dependerá da interceptação de fraturas capazes de conduzir a água. São ditos, 

portanto, aquíferos anisotrópicos por sua água só poder fluir onde houverem fraturas.  

O Aquífero Sedimentar ou Poroso “é aquele formado por rochas sedimentares 

consolidadas, sedimentos inconsolidados ou solos arenosos, onde a circulação da água se faz 

nos poros formados entre os grãos de areia, silte e argila de granulação variada” (ABAS, s/d). 

São os aquíferos de maior importância pelo grande volume de água que armazenam. Eles 

ocorrem nas bacias sedimentares e em todas as várzeas onde se acumularam sedimentos 
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arenosos (aluviões). Uma particularidade desse tipo de aquífero é sua porosidade quase 

sempre homogeneamente distribuída, permitindo que a água flua para qualquer direção, 

propriedade esta conhecida como isotropia.  

O Aquífero Cárstico é aquele “formado em rochas calcáreas ou carbonáticas, onde a 

circulação da água se faz nas fraturas e outras descontinuidades (diáclases) que resultaram da 

dissolução do carbonato pela água” (ABAS, s/d). Essas aberturas podem atingir grandes 

dimensões, criando verdadeiros rios subterrâneos. São aquíferos heterogêneos, descontínuos, 

que possuem águas duras, com fluxo em canais.  

Através da Figura 4 pode-se observar uma exemplificação desses tipos de aquíferos. 

 

 

Figura 4 – Tipos de Aquífero: Fissural, Sedimentar e Cárstico 

 
Fonte: < http://www.abas.org/educacao.php#ind21> 

 

 

2.2 OS SOLOS E AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

A interação de vários fatores condiciona as formas de recarga, armazenamento, 

circulação, descarga e influenciam na qualidade das águas subterrâneas. Além dos fatores 

geológicos, que regulam as condições de ocorrência (aquífero livre, confinado ou 

41 

 



intermediário) e as características hidrodinâmicas das rochas aquíferas da área (porosidade, 

permeabilidade intergranular ou primária, de fissuras ou secundaria), a quantidade e o regime 

das precipitações determinam as taxas e os processos de recarga (REBOUÇAS, 1999). 

As propriedades dos solos variam espacialmente e de acordo com seus componentes. 

Mesmo dentro de um tipo classificado de solo, as funções características dele diferem de um 

lugar para outro (KIEFER, 1993). As propriedades da superfície desempenham um papel 

importante na regularização dos processos de erosão e infiltração (CAMMERAAT et al, 

2002) e a estabilidade, no que se refere às águas subterrâneas, também deve ser considerada 

por  exigirem limites aceitáveis nos potenciais de  recarga locais (CHAU, 1989).  

O solo pode reter água armazenando-a por um determinado tempo.  No seu interior ela 

fica retida tanto nos poros como em finas películas em torno da superfície das partículas 

coloidais. De acordo com o conteúdo e a natureza da retenção de água, o solo possui três 

estados: molhado, úmido e seco (LEPSCH. 2002). 

No solo molhado todos os poros são preenchidos com água e o ar está praticamente 

ausente. Em condições naturais, depois que todos os poros são preenchidos com água, e cessa 

seu fornecimento, o liquido que está contido nos poros maiores drena para baixo ou 

lateralmente indo molhar as partes mais profundas ou juntar-se ao lençol d’água subterrâneo. 

Nem todos os solos têm a mesma capacidade de armazenar essa água. Ela varia em função das 

características morfológicas de cada um (LEPSCH, 2002). 

Alguns fenômenos hidrológicos condicionam a ocorrência das águas subterrâneas, 

como por exemplo, a infiltração das águas pluviais. Uma vez que governa processos 

importantes, como a geração do escoamento superficial direto, a infiltração promove o 

preenchimento dos poros do solo pela água que fica retida em sua matriz, a qual pode servir 

para a recarga de aquíferos e ainda regularização e perenização de rios (Universidade Federal 

de Lavras - UFLV, s/d). 

Conforme Silveira et al (1993), a Infiltração é a passagem de água da superfície para o 

interior do solo.  Ou ainda, conforme Rebouças (1999) é a penetração a água das chuvas sob a 

ação da gravidade.  

Nesse processo, a água que infiltra vai reconstituir a umidade do solo, percolar 

verticalmente no subsolo, na medida em que a força da gravidade ou o próprio peso da água 

superam as forças de adesão e a capilaridade do subsolo. Quando essa água encontra um meio 
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menos permeável, vai acumulando-se para formar o manancial subterrâneo (REBOUÇAS, 

1999). 

Portanto, é um processo que depende da água disponível para infiltrar, da natureza do 

solo, do estado da sua superfície e das quantidades de água e ar, inicialmente presentes em seu 

interior (SILVEIRA et al, 1993). 

A equação utilizada para medir a infiltração no solo é a Equação de Horton (Equação 

2), que demonstra o decréscimo da infiltração ao longo do tempo, de modo que a precipitação 

seja sempre superior à capacidade de infiltração do solo (TUCCI, 2009). 

 

𝐼𝑡 = 𝐼𝑓 + (𝐼𝑖 + 𝐼𝑓). 𝑒(−𝑥.𝑡)                                                                                  (Equação 2) 

 

Onde: It é a taxa de infiltração no tempo (mm/h), If é a taxa de infiltração final (mm/h), Ii é a 

taxa de infiltração inicial (mm/h), t é o tempo desde o início da saturação do solo (h), “e” é o 

exponencial e x é o parâmetro de ajuste da equação (ℎ−1).  

Vale salientar que a magnitude da recarga que é proporcionada pelo excedente hídrico 

(Precipitação (P) – Evapotranspiração – Escoamento Superficial - Interceptação), depende das 

condições de infiltrabilidade do solo e de suas relações de proporcionalidade com a 

intensidade das chuvas. A infiltrabilidade é imposta pela característica de permeabilidade do 

solo, relevo, cobertura vegetal, formas de uso e ocupação do solo, bem como pelas condições 

de ocorrência dos corpos aquíferos, entre outros. De maneira geral, as taxas de recarga são 

maiores em áreas planas, bem arborizadas, nos aquíferos livres, e mais lenta e limitada em 

regiões de relevo acidentado, sem cobertura vegetal e sujeitas a práticas de uso e ocupação 

que favorecem a formação de enxurradas, como também nos sistemas aquíferos confinados 

(REBOUÇAS, 1999). 

Características dos solos devem ser conhecidas para se entender os processos de 

infiltração e a sua facilidade ou não de ocorrência. Em regiões áridas, este tipo de 

entendimento é bastante necessário, já que, além das precipitações irregulares, a 

evapotranspiração potencial anual excede em muito a precipitação anual, o que interfere 

diretamente na infiltração e, consequentemente, na recarga de aquíferos.  

 Algumas características dos solos que influenciam no comportamento da infiltração, 

são: 
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a) Textura: consiste em um atributo físico importante no contexto da infiltração, uma vez que 

solos argilosos apresentam tendência de maior retenção de água e por mais tempo. De forma 

inversa, solos arenosos produzem maiores condições para fluxo de água e drenagem do solo, 

sendo importantes nos estudos associados à lixiviação de solutos no solo (UFLV, s/d). 

A textura refere-se à proporção de areia, silte e argila presentes no solo. A análise da 

textura dá-se pela observação do conjunto de partículas individuais que estão interligadas. 

Para o seu devido estudo as partículas são classificadas de acordo com seu diâmetro. 

(LEPSCH, 2002) As classificações mais usuais são as propostas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT/NBR 6502/95), pelo United States Departament of Agriculture - 

USDA e, pela International Society of Soil Science - ISSC (MELO, 2011). A Tabela 02 mostra 

essas classificações. 

 

 

Tabela 02 - Classificação das partículas do solo conforme ABNT, USDA e ISSC, 

respectivamente, segundo o seu diâmetro (mm) 

 
Fonte: MELO, 2011. 

 

b) Estrutura: refere-se ao tamanho, forma e aspecto do conjunto dos agregados que 

aparecem naturalmente no solo. É um atributo fundamental do solo porque faz com ele seja 

um meio poroso. Um grande número de propriedades físicas e processos biológicos e 

químicos são afetados pelo tipo, tamanho e grau de desenvolvimento dos agregados do solo, 

tais como maior ou menor permeabilidade à água, facilidade de penetração das raízes, grau de 
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aeração, etc (BUCKMAN & BRADY, 1976). A Figura 5 mostra tipos de estrutura de solos e 

a permeabilidade conforme essas estruturas. 

 

 

Figura 5 - Tipos de Estrutura do Solo e sua capacidade de infiltração de água 

 
Fonte: < http://tchemiguel.blogspot.com.br/2010/09/morfologia-do-solo.html> 

 

 

c) Porosidade: refere-se aos espaços vazios do solo, havendo distribuição dos poros em 

macro e microporos, de acordo com a textura e estrutura. A porosidade caracteriza o 

comportamento da umidade do solo e por sua vez, a energia disponível para infiltração (fluxo 

de água no meio poroso), além do processo de redistribuição da água no perfil do solo. 

(UFLV, s/d) A Porosidade é calculada conforme a Equação 3  a seguir. A Figura 6 trás 

esquematicamente a porosidade de solos arenosos e argilosos. 

 

 
α = �Vv

Vt
� . 100                                                                                                   (Equação 3) 

 

Onde: α é a porosidade do solo (%),  Vv é o volume de vazios contidos no solo (m³) e Vt é o 

volume total do solo (m³).  
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Figura 6 - Porosidade dos solos 

 
Fonte: < http://marianaplorenzo.com/2010/10/17/pedologia-%E2%80%93-morfologia-

porosidade-do-solo/> 
 

 

c) Umidade: corresponde à ocupação parcial ou total dos poros do solo pela água, sendo um 

atributo dinâmico. A água no solo pode ser caracterizada em água gravitacional (macroporos) 

e água capilar (retida pela matriz do solo por forças de capilaridade e adsorção). O 

armazenamento de água no solo é uma grandeza importante no contexto do ciclo 

hidrossedimentológico e é determinada pela água de infiltração e pelo processo de 

redistribuição dela no perfil do solo. (UFLV, s/d) 

A gênese do escoamento superficial direto está intimamente relacionada à umidade do 

solo. Quanto maior a umidade maior a lâmina de escoamento e menor a parcela infiltrada 

(UFLV, s/d). 

O conteúdo à base de massa é conhecido como umidade mássica (u) e é a razão entre a 

massa de água contida em uma determinada massa de solo (Equação 4). Já o conteúdo de 

água à base de volume, pode ser denominado de umidade volumétrica (θ), e expressa o 

volume de água contido no volume total do solo, ou, pode ser representada através da relação 

entre umidade gravimétrica e a densidade do solo (Equação 5) (MELO, 2011).  

 
46 

 



𝑢 = 𝑚𝐴
𝑚𝑆

                                                                                                            (Equação 4) 

 

Onde: u representa a umidade mássica (𝑘𝑔.𝑘𝑔−1), 𝑚𝐴 é a massa da fração líquida contida em 

um solo (kg) e 𝑚𝑆 é a massa de solo (kg). 

 

𝜃 = 𝑉𝐴
𝑉𝑇

                                                                                                              (Equação 5) 

 

Onde: θ é a umidade volumétrica (𝑚3.𝑚−3), VA é o volume total de água contido no solo 

(m³) e VT é o volume total de solo (m³). 

A umidade define ainda o movimento da água no solo. Para regimes permanentes, 

trabalha-se com a situação na qual não há variação da umidade com o tempo (saturação do 

solo), ou seja, o processo encontra-se em equilíbrio dinâmico (steady state).  

Henry Darcy realizou inúmeros experimentos sobre o movimento da água através de 

colunas de areia, estabelecendo uma fórmula que permite expressar a descarga de água, 

através da areia, por unidade de superfície, em função da condutividade hidráulica da matéria 

arenosa e do gradiente hidráulico.  

No que se refere às relações do tipo solo-água, a principal relação é a condutividade 

hidráulica (K), que corresponde à capacidade do solo conduzir água através de seus poros 

(Equação 6). Quanto mais grossa a textura do material utilizado, maior será o valor de K, ou 

seja, o líquido será conduzido mais facilmente, que em um material de textura mais fina, 

devido a quantidade e distribuição dos poros no solo. (MELO, 2011) 

 

𝐾 = 𝑘. �𝜌.𝑔
𝜇
�                                                                                                      (Equação 6) 

 

Onde: K é a condutividade hidráulica do solo (𝑚. 𝑠−1), k é a permeabilidade intrínseca (m²), a 

qual depende do arranjo geométrico das partículas e da umidade, ρ é a densidade do fluido – 

água (𝑘𝑔.𝑚−3), g é a aceleração da gravidade (𝑚. 𝑠−2) e µ é a viscosidade dinâmica do fluido 

(𝑘𝑔.𝑚−1. 𝑠−1).  
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A condutividade hidráulica (k) ou permeabilidade é uma característica importante a 

ser considerada, já que existem terrenos que são mais permeáveis do que outros, dependendo 

da dimensão e do modo de agregação dos minerais (JATOBÁ, 2006).  

No que se refere aos solos que compõem as paisagens do semiárido, tem-se como 

problemática o fato deles serem predominantemente rasos e pedregosos, o que dificulta a 

infiltração da água no solo, e, consequentemente, o não abastecimento das águas subterrâneas. 

Outro problema referente aos solos dessa região é que comumente são sujeitos à salinização, o 

que muitas vezes afeta também as águas subterrâneas da região (JATOBÁ e LINS, 2008). 

No semiárido do nordeste brasileiro a pluviometria é mal distribuída, com períodos de 

chuva muito intensos, separados por intervalos secos. Grande parte da água precipitada é 

consumida no processo de evapotranspiração, restando uma fração pequena para compor o 

escoamento superficial direto, a infiltração e o escoamento subterrâneo (VIEIRA, 1999). Isto 

permite a não ocorrência de infiltração, pois a intensidade das chuvas poderá superar a 

capacidade de infiltração do solo, como também o pouco que se infiltrou poderá ser 

consumido pelos processos de evapotranspiração (ETp) durante os longos períodos secos 

(REBOUÇAS, 1999). 

Sendo a intensidade de precipitação superior à permeabilidade do terreno, a recarga 

será fraca, predominando o escoamento superficial. Quando a intensidade das chuvas é muito 

inferior à permeabilidade do solo da área, poderá ocorrer uma abundante infiltração. Esta taxa 

infiltrada poderá resultar em recarga efetiva após atender ao déficit de umidade das zonas do 

solo e subsolo não saturados, as quais estão acima da zona aquífera saturada (REBOUÇAS, 

1999). 

   

 

2.3 GEOLOGIA E AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 A Geologia dedica-se ao estudo dos processos dinâmicos que ocorrem na superfície 

terrestre e em seu interior (MILLER, 2011). A estrutura geológica compreende as forças 

tectônicas, a natureza das rochas, a disposição das camadas rochosas e os graus de resistência 

da litomassa aos processos de meteorização e erosão. Ou seja, o clima determina os efeitos da 

meteorização mecânica ou química e os processos morfoclimáticos esculturadores; a 

vegetação decorre da combinação do clima, relevo e tipos de solo (combinações físico-
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biológicas), mas influencia também o relevo, o clima e os solos (CASTRO & JATOBÁ, 

2006). 

Juntamente com a Litologia, a Geologia é um dos fatores internos que atua nas águas 

subterrâneas. As tensões atuantes na rocha, que acarretam diferentes tipos de esforços e 

provocam a deformação, são importantes no estudo das estruturas rupturais. Os esforços de 

compressão geram reduzidas aberturas ao longo das superfícies de falha ou fratura que 

decorrem deles, enquanto os esforços distensivos (mais tracionais) acarretam maiores 

aberturas na rocha, permitindo a circulação e armazenamento da água em volumes aceitáveis 

para exploração (CASTRO & JATOBÁ, 2006). 

O conhecimento da geologia de uma região é o ponto de partida para a compreensão 

da distribuição dos aquíferos e aquitardos. O estudo geológico caracteriza-se como preliminar 

ou de reconhecimento por ter como objetivo principal a identificação dos aquíferos mais 

importantes e das áreas de recarga e descarga. É considerado ainda como um método auxiliar 

ou de apoio para a exploração da água subterrânea, por referir-se a várias abordagens 

periféricas especializadas que contribuem para o conhecimento procurado (FEITOSA, 2000). 

Em um sistema geológico, a natureza e a distribuição dos aquíferos e aquitardos são 

controlados pela litologia, estratigrafia e estrutura das formações geológicas. A litologia trata 

da composição mineral, tamanho dos grãos e grau de compactação dos sedimentos ou rochas 

constituintes; a estratigrafia descreve as relações geométricas e cronológicas existentes entre 

os vários elementos constituintes do sistema geológico; e a estrutura refere-se às 

características geométricas produzidas no sistema geológico por deformação, como juntas, 

fraturas, falhas e dobras (FILHO, 2008a). 

A partir da geologia de superfície e de conhecimentos obtidos a partir do levantamento 

de poços e com a geofísica, procura-se estender o conhecimento dos aquíferos para a 

subsuperfície, buscando suas espessuras e profundidades. A partir disso, parte-se para a 

elaboração de mapas mais detalhados de contorno estrutural, de isóbatas e isópacas 

(FEITOSA, 2000). 

Os mapas de contorno estrutural trazem as curvas de igual cota do topo ou da base de 

uma formação geológica, fornecendo uma boa visão do comportamento estrutural do aquífero. 

O termo isóbata significa igual profundidade. Estes mapas, onde são visualizadas as linhas de 

igual profundidade do topo de uma dada formação aquífera, são importantes por prever as 

profundidades em que o aquífero será alcançado, permitindo a elaboração de projetos mais 
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realistas para os poços programados.Já no mapa de isópacas é possível visualizar as linhas que 

ligam os pontos de igual espessura de uma dada formação geológica, informando sobre as 

zonas de maior espessura, o que significam maiores transmissividades e, consequentemente, 

poços com maiores vazões. (FEITOSA, 2000) 

Uma propriedade importante no que se refere à rocha formadora de uma área 

(determinada através da Geologia) é a Permeabilidade, propriedade que a rocha tem de se 

deixar atravessar pelas águas de infiltração. Alguns terrenos são mais permeáveis que outros, 

dependendo da dimensão e do modo de agregação dos minerais (JATOBÁ, 2006). As Figuras 

7 e 8 mostram a permeabilidade em alguns materiais. 

 

 

Figura 07 - Permeabilidade em Areias, Cascalhos e Rochas 

 
Fonte: < http://bg11ano-

afa.webnode.pt/recursos%20hidricos%20e%20aguas%20subterr%C3%A2neas/a-
hidrogeologia/aguas%20subterr%C3%A2neas/tipos-de-reservatorios/caracteristicas/> 
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Figura 8 - Permeabilidade em Arenito e Argilito  

 
Fonte: < http://tjgeologia.blogs.sapo.pt/> 

 

 

Conforme a permeabilidade das rochas pode-se distinguir as seguintes zonas, 

conforme considera Jatobá (2006):  

a) Zonas Impermeáveis: Compostas geralmente de terrenos compactos e coesos, sem 

fissuras ou de fissuras pouco profundas. O escoamento superficial representa mais de 90% 

do escoamento total; 

b) Zonas de Fraca Permeabilidade: Normalmente representadas por rochas cristalinas 

decompostas ou fraturadas. O escoamento superficial fica entre 90 e 60% do escoamento 

total; 

c) Zonas de Elevada Permeabilidade: Representadas por zonas cristalinas decompostas 

ou fraturadas, arenitos e calcários. Nela, o escoamento superficial é inexpressivo, ficando 

entre 0 e 60%.  

A geologia da região Nordeste é formada essencialmente por terrenos do 

embasamento cristalino, que representam metade do seu território, bacias sedimentares 

paleomesozóicas e faixas de deposição cenozoica (JATOBÁ, 2006).  

Esse quadro requer estudos e métodos mais eficientes, já que os terrenos cristalinos 

possuem um baixo potencial de águas subterrâneas, o que figura-se um dos destacados e 

conhecidos problemas da região. Em conjunto com este fato, está a concentração de chuvas 
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num curto período do ano, ocorrendo então uma longa estação seca; o balanço hídrico 

deficitário e desfavorável às atividades agrícolas sem irrigação; os solos rasos e pedregosos, 

além de comumente apresentarem problemas de salinização (JATOBÁ, 2008). A Figura 09 

mostra o mapa da Região Nordeste e a localização de terrenos cristalinos e a Figura 10 a 

distribuição do embasamento cristalino por estado da região. Observa-se através desta, que o 

estado de Pernambuco, possui, em sua maioria, terrenos do embasamento cristalino.  

 

 

Figura 09 - Terrenos Cristalinos em Pernambuco 

 
Fonte: < http://www.bvsde.paho.org/eswww/fulltext/recuhidr/processo/processo.html>, modificado 
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Figura 10 - Distribuição por estados da Região Nordeste de terrenos cristalinos e 

sedimentares 

 
Fonte: < 

http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000022002000200015&script=sci_arttext
> 

 

 

2.4 POÇOS 

 

Um poço, segundo Nogami (1957), é uma perfuração que penetra na terra a fim de 

captar um lençol subterrâneo. Os poços são uma forma antiga de exploração da água 

subterrânea, tendo surgido desde os primórdios da civilização, quando o homem usava sua 

força física e ferramentas rudimentares para escavar e retirar material do poço. Entretanto, as 

máquinas de perfuração associadas às novas tecnologias de sondagem, muito facilitaram a 

exploração de água subterrânea para os mais variados fins (Organização Pan-Americana de 

Saúde - OPAS, 1969). 

Muitas civilizações antigas supriam-se de água subterrânea tão bem como de água de 

superfície. Os antigos persas construíram poços e túneis para atingirem lençóis aquíferos e os 

egípcios e chineses estavam bastante familiarizados com métodos de perfuração que lhes 

permitissem obter água do subsolo. Cerca de 2100 a.C. um chefe das forças egípcias de 

Mentuhotep relata a abertura de 14 poços por um exército de 3000 homens. Quatro séculos 

após, Senacharib usava polias para elevar a água dos poços (OPAS, 1969). 
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O interesse na perfuração de poços, substituindo a escavação, foi despertado no século 

XII, quando se perfurou com sucesso um poço em Artois, França, em 1126. A palavra 

“artesiano” deriva do nome dessa localidade. A ciência da perfuração de poços profundos 

tomou grande impulso com a perfuração do poço de Passy, em Paris, em 1857. O êxito 

alcançado na França prosseguiu com as perfurações profundas na Inglaterra e na Alemanha 

(OPAS, 1969). 

Por volta de 8.000 a.C. , as escavações feitas para extração de água subterrânea para 

consumo passaram a ser revestidas de pedra e betume, como é o caso do cacimbão mais 

antigo, descoberto na cidade de Jericó, Mesopotâmia.  A perfuração com varas de bambu de 

poços profundos teve início na China por volta de 5.000 a.C. As galerias e túneis horizontais 

ou “canates” construídos pelos povos antigos nas rochas fraturadas do Oriente Médio ainda 

representam as obras mais espetaculares de captação de água subterrânea, tendo sido 

introduzida no Egito em 500 a.C.  viabilizando a irrigação de 300 mil hectares de terras férteis 

(REBOUÇAS, 1999). 

Na região Nordeste do Brasil, desde o início do século, a perfuração de poços tubulares 

vêm sendo utilizada como uma alternativa para suprir o abastecimento de água de pequenas 

comunidades e dos rebanhos. Entretanto, apenas a partir do início da década de 60, com a 

criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, os poços 

perfurados nessa região passaram a ter um acompanhamento técnico na locação e perfuração. 

(Serviço Geológico do Brasil - CPRM, 1998)  

A perfuração de poços passou a ser conduzida por pessoal especializado e deu lugar a 

estudos exploratórios, realizando-se testes de produção, por exemplo. No período de 25 anos 

(1960 a 1985), vários programas de perfuração de poços resultaram na construção de milhares 

de unidades pela SUDENE, através da Companhia Nordestina de Sondagens e Perfurações – 

CONESP, e pelos governos estaduais, através das suas respectivas companhias de perfuração 

de poços (FILHO, 2008b).  

Os poços são classificados, conforme Nogami (1957), em cinco tipos de acordo com o 

método de construção:  

1. Escavado: abertura feita com picaretas, pás, enxadas ou equipamentos de escavação 

como baldes ou caçambas de abrir e fechar. São rasos e são utilizados onde o lençol 

freático estiver mais ou menos próximo da superfície do terreno;  
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2. Broqueado: escavação feita mediante o uso de trados manuais ou mecanizados. 

Praticável quando a água puder ser extraída de profundidades reduzidas e não se necessitar 

de grandes vazões;  

3. Aberto a jato: escavação feita mediante o uso de jato de água de alta velocidade. 

Melhores resultados em solos arenosos;  

4. Cravado: construído mediante a cravação no solo, de um filtro com ponta aguçada, 

conhecido como ponteira. Revestimentos ou segmentos de tubo são ligados à ponteira à 

medida que esta for sendo cravada;  

5. Perfurado: escavação feita por meio de brocas de percussão ou brocas rotativas. O 

material escavado é trazido para a superfície por meio de caçamba, bomba de areia, balde 

de sucção, broca vazada ou pressão hidráulica. Normalmente revestidos ou isolados com 

tubos de aço.  

A seguir, a Figura 11 mostra um cacimbão, exemplo simples de um poço escavado, e, 

através da Figura 12, pode-se visualizar uma broca utilizada para a perfuração de poços. 

 

 

Figura 11 – Exemplo de Poço Escavado – Cacimbão 

 
Foto: Anselmo Xavier, 2013. 
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Figura 12 - Brocas para perfuração de Poço Artesiano 

 
Fonte: <http://2irmaosperfuracoes.blogspot.com.br/p/brocas-para-perfuracao.html> 

 

 

Os poços podem ser ainda, de forma mais simples, classificados como: Poço Tubular 

Profundo – Artesiano e Semi-artesiano (a perfuração é feita por meio máquinas 

perfuratrizes à percussão, rotativas e rotopneumáticas e é revestido com canos de ferro ou de 

plástico) (CPRM, 1998); Poço Raso, Cisterna, Cacimba ou Amazonas (escavados 

manualmente e revestidos com tijolos ou anéis de concreto e captam a água do lençol freático) 

(SILVA, 2011). A Figura 13 mostra um Poço Tubular Porfundo construído e funcionando e a 

Figura 14 mostra algumas etapas de construção de um Poço Raso. 

Para se contratar, construir e instalar poços, algumas etapas devem ser seguidas, 

conforme considera a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP (2005): 

elaboração do projeto técnico construtivo do poço, escolha do local de perfuração, obtenção 

de Licença de Execução, contratação, construção, relatório final do poço e obtenção da 

Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos. 
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Figura 13 - Poço Artesiano 

 
Fonte: <http://blogdopadualeite.blogspot.com.br/2011/09/mais-uma-do-imperador-beneficio.html> 

 

 

Figura 14 – Construção de Poço Raso - Cacimbão 

 
Fonte: http://www.hidro.ufcg.edu.br 

 

 

Além disso, deve-se atentar para a legislação e normas pertinentes. No âmbito federal 

temos a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a Lei 9.433 /1997 – Política Nacional 

de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997) e a Resolução CONAMA 396 de 2008 (CONAMA, 

57 

 



2008), sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas. No âmbito do estado de Pernambuco temos a Lei 12.984 / 2005 - Política 

Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2005), a Lei 11.427 / 1997 

(PERNAMBUCO, 1997) e a Resolução CRH nº 4 de 2003 (Conselho de Recursos Hídricos 

de Pernambuco, 2003), ambas dispondo sobre a conservação e proteção das águas 

subterrâneas no Estado.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT também possui normas a respeito 

da construção de poços, entre elas:  

• NBR 12212 - Projeto de poço tubular profundo para captação de água subterrânea; 

• NBR 12244- Construção de poço tubular profundo para captação de água subterrânea; 

• NBR 12512- Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea; 

• NBR 13604/13605/13606/13607/13608 - Dispõe sobre tubos de PVC para poços 

tubulares profundos; 

• NBR 13895 – Poços de Monitoramento. 

 

 

2.5 EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM POÇOS 

 

As formas mais comuns para bombeamento de água em poços tubulares são: bomba 

submersa, bomba injetora, bomba manual, bomba centrífuga, compressor e cata-vento. 

A Bomba Submersa (Figuras 15 e 16), ou ainda bomba sapo, como é popularmente 

conhecida, é uma bomba centrífuga de múltiplos estágios acoplada a um motor elétrico capaz 

de funcionar submerso na água (DANCOR Bombas e Filtros, s/d). É utilizada para 

bombeamentos com profundidades variadas e sua instalação é realizada dentro do poço 

mediante apenas um cano (tubo edutor), que liga a bomba ao reservatório, e um fio grosso que 

liga a bomba a um quadro elétrico (CPRM, 1998).  

Dentre as vantagens desse tipo de bomba, a principal é não precisar de um longo eixo 

de acionamento, exigido pelas bombas comuns de turbina, acionadas por unidades de força 

colocadas na superfície. São menos afetadas por desvios de verticalidade e desalinhamento do 

poço, além de não ser necessária a construção de uma casa de bomba, resultando assim num 

produto mais econômico (DANCOR Bombas e Filtros, s/d). 
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Figura 15 - Instalação de Bombas Submersas 

 
Fonte: < http://www.hidrovector.com.br/bombas-submersas.asp> 

 

 

Figura 16 - Bomba submersa em poço artesiano 

 
Fonte: < http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-494427601-bomba-dagua-p-poco-e-cisterna-65-

mts-monofasica-bluma-90-_JM> 
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A Bomba Injetora (Figuras 17 e 18) é normalmente utilizada para bombeamentos em 

profundidades variadas, e funciona tanto com energia elétrica como com combustível. Sua 

instalação é feita com um bico injetor (ou válvula de pé), dentro do poço mediante dois canos, 

que liga o bico injetor à bomba que fica fora do poço, dentro de uma casa de bomba. Da 

bomba, sairá um cano que conduzirá a água ao reservatório.  (CPRM, 1998) 

Este sistema é integrado pelos seguintes componentes: Motor e bomba centrífuga; 

Rede injetora e coletora; Tubos de descida e de subida da água; Injetor (ou ejetor) provido de 

Venturi e válvula de pé. (TECNOGEO, 2009) 

 

 

Figura 17 - Bomba Injetora: Esquema de instalação 

 
Fonte: < http://www.tratamentodeagua.com.br/r10/Biblioteca_Detalhe.aspx?codigo=72&topico=774> 
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Figura 18 - Bomba Injetora 

 
Fonte: < http://www.meritocomercial.com.br/p/11313/Bomba+Injetora+Mono-

Est%E1gio+Thebe+TJA16+20+BR+2+CV+Monof%E1sica+110V%2F220V+Entrada+e+Sa%EDda+
Rosqueada> 

 

 

A Bomba Manual (Figuras 19 e 20) é utilizada para bombeamentos manuais, com 

baixíssimas vazões e baixas profundidades. Sua instalação é feita diretamente acoplada à boca 

do poço com um sistema de sucção dentro dele. (CPRM, 1998) Não é uma alternativa muito 

utilizada nos tempos atuais em virtude das facilidades conferidas pelos equipamentos mais 

modernos. 
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Figura 19 - Elementos que compõem a Bomba Manual 

 
Fonte: < http://www.tratamentodeagua.com.br/r10/Biblioteca_Detalhe.aspx?codigo=72&topico=776> 
 

 

Figura 20 - Bomba Manual 

 
Fonte: < http://www.panoramio.com/photo/8302737> 
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A Bomba Centrífuga (Figuras 21 e 22) é utilizada para bombeamentos com vazões de 

pequeno porte, com baixas profundidades, e funciona tanto com energia elétrica como com 

combustível. Sua instalação é feita fora do poço mediante apenas um cano (tubo edutor fino), 

que sai do poço diretamente para a bomba situada geralmente numa casa de bomba. Do motor 

da bomba sai um segundo cano que conduzirá a água ao reservatório, e um fio faz a ligação ao 

quadro elétrico. (CPRM, 1998) 

O Compressor (Figuras 23 e 24) é um motor externo onde é injetado o ar comprimido 

dentro do poço através de um cano de reduzido diâmetro (injetor de ar). O ar injetado faz com 

que a água suba à superfície por um outro tubo de maior diâmetro (tubo edutor) e a encaminha 

até o local para armazenamento. (CPRM, 1998) 

 

 

Figura 21 - Esquema de Instalação de Bomba Centrífuga  

 
Fonte: < http://www.cec.com.br/dicas-construcao-bomba-d-agua?id=219> 
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Figura 22 - Bomba Centrífuga 

 
Fonte: < http://pt.made-in-china.com/co_kaydex/product_Type-Ss-Stainless-Steel-Micro-Deep-Well-

Centrifugal-Pump_euuersshg.html> 
 

 

Figura 23 - Esquema de instalação de compressor em poço 

 
Fonte: 

<http://www.perfuradores.com.br/index.php?CAT=pocosagua&SPG=manutencao&SBPG=manu_07> 
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Figura 24 - Exemplo de Compressor 

 
Fonte: <http://www.equipomaquinas.com.br/compressor-pressure-pocos-artesianos-monofasico-

2693.html> 
 

 

O Cata-Vento (Figuras 25 e 26) é uma estrutura metálica em torre contendo no seu 

topo um sistema de hélices que é acionado através da energia eólica (vento). (CPRM, 1998) 

Um sistema eólico de bombeamento é constituído basicamente por rotor eólico, bomba 

hidráulica, transmissão e dispositivo de controle. (LIMA, 2009) 

Podem ser montados em poços comum, artesianos e semi-artesianos. No caso de ser 

instalado em poço artesiano, este deve ter diâmetro mínimo de 100 mm interno, para que 

possa ser introduzida a bomba pistão. Esta fica imersa de 3 a 6 metros abaixo do nível 

dinâmico, respeitando a profundidade máxima de 60 metros e o movimento de subida e 

descida desse pistão faz elevar a água por um tubo edutor até a superfície.  (LIMA, 2009) 
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Figura 25 - Componentes de um Cata-Vento 

 
Fonte: < http://www.tratamentodeagua.com.br/r10/Biblioteca_Detalhe.aspx?codigo=72&topico=777> 

 
 

 

Figura 26 - Cata-vento 

 
Fonte: < http://rcimoveis.wordpress.com/2009/03/08/rogerio-cardoso-vende-fazenda-monte-alegre-
em-croata-prox-de-paracuru/cata-vento-e-compressor-poco-profundo-70m-com-2250l-por-hora/> 
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2.6 LOCAÇÃO DE POÇOS 

 

A locação de um poço consiste em determinar o melhor local para a sua perfuração, no 

sentido de obter-se água em quantidade e qualidade satisfatórias com os menores custos 

possíveis. Ou seja, deve prever a melhor situação para a exploração do manancial hídrico 

subterrâneo, levando em conta os aspectos técnicos e econômicos, tais como a profundidade 

ideal para atendimento da demanda, posicionamento dos níveis d’água que impliquem em 

menor consumo energético, maior aproximação da fonte de uso, entre outros (GONÇALES & 

GIAMPÁ, 2006). 

Para que um poço seja perfurado, deve-se conhecer a formação geológica da área em 

que se deseja obter água, para escolher o tipo de poço que será perfurado e, por fim, escolher 

o método de perfuração (NOGAMI, 1957). 

Segundo Gonçales & Giampá (2006), devem ser considerados fatores atuantes nas 

águas subterrâneas (Externos e Internos) como:  

 

I - Fatores Externos: 

 

a) Clima: não pode ser considerado quando se procede a locação de um poço, pois a sua 

atuação é regional, não se podendo escolher apenas as áreas submetidas a climas chuvosos 

para a perfuração de poços. No entanto, o clima é muito importante nos processos de 

formação de solos e, consequentemente, no armazenamento de água nos mantos de 

intemperismo, nas regiões de climas úmidos e chuvosos; 

b) Vegetação: Pode ser utilizada como elemento indicador de presença de água, em 

razão da existência de árvores copadas em zonas de vegetação rasteira. Tal vegetação, 

denominada de freatófita, tem sido utilizada na locação de poços, sobretudo no domínio 

cristalino; 

c) Relevo: Constitui um dos elementos que dão direção ao fluxo da água subterrânea, 

pois nos aquíferos livres a superfície hidrostática acompanha ligeiramente a superfície 

topográfica, tornando-se mais elevada nos altos topográficos e mais deprimida nas baixadas 

do relevo. Nas regiões semiáridas, onde ocorre problemas de qualidade, os poços localizados 

nos vales dos rios principais tendem a possuir maior salinidade do que nos riachos tributários. 

Por outro lado, nos flancos de elevações, nas poções topográficas menos elevadas, 
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apresentam, em geral, salinização mais reduzida, feito este que está associado ao tempo de 

residência e circulação da água; 

d) Hidrografia: Em aquíferos por porosidade a drenagem superficial pode atuar como 

fonte de recarga ou como fonte de descarga com relação ao aquífero adjacente, sendo de 

grande importância na relação água superficial/água subterrânea no balanço hídrico. Já em 

aquíferos fraturados, a recarga de fraturas se procede essencialmente através dos cursos 

d’água superficiais, controlados pela estrutura geológica, o que implica numa elevada 

influência da rede hidrográfica para a locação de um poço, tanto no que se refere à quantidade 

quanto à qualidade da água que se espera obter. A existência de regolitos ou manto de 

intemperismo exerce uma grande influência. Por exemplo, em climas chuvosos onde se 

desenvolve uma vegetação exuberante, o intemperismo químico proporciona espessos mantos 

de alteração da rocha, intensamente lixiviados, que passam a atuar como receptador da 

precipitação, constituindo uma extensa zona de recarga ao aquífero fraturado. Em 

contrapartida, na região semiárida nordestina, o clima seco acarreta o intemperismo físico 

provocando solos muito rasos, a chuva é escassa e a evaporação é elevada, fazendo com que 

grande parte dos poços perfurados possua baixas vazões e elevada salinidade.  

 

II - Fatores Internos:  

 

a) Estrutura geológica: O estado de tensões atuantes no maciço rochoso, que acarreta 

diferentes tipos de esforços e provoca diferenciada deformação é muito importante no estudo 

das estruturas rupturais. Os esforços compressivos proporcionam reduzidas aberturas ao longo 

das superfícies de falha ou fratura deles decorrentes, enquanto os esforços distensivos 

(tracionais) acarretam maiores aberturas na rocha, permitindo a circulação e armazenamento 

da água em volumes aceitáveis para exploração;  

b) Litologia: trata da composição mineral, da distribuição de tamanho dos grãos e do 

grau de compactação dos sedimentos ou rochas constituintes do arcabouço geológico. 

(FILHO, 2008a) Desempenha ainda importante papel no ambiente sedimentar, pois, em 

função da granulometria do sedimento a porosidade e a permeabilidade serão distintas, 

proporcionando a existência de camadas aquíferas, aquicludes e aquitardes. Quanto à 

qualidade da água, pode ser importante nos depósitos sedimentares, visto que alguns tipos 

líticos como o calcário, a gipsita e outros, são facilmente solúveis, proporcionando teores de 
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salinidade elevados às águas nelas armazenadas. No domínio cristalino, a litologia atua na 

qualidade de maneira incipiente, na medida em que rochas mais resistentes possuem fraturas 

mais abertas aumentando a circulação de água, minimizando os efeitos da concentração de 

sais (GONÇALES & GIAMPÁ, 2006). 

Além de ser necessária a observação dos Fatores Internos e Externos atuantes nas 

águas subterrâneas, deve-se observar e analisar a participação desses fatores nos diferentes 

domínios. 

Segundo Gonçales & Giampá (2006), no que se refere ao Domínio sedimentar, os 

fatores externos desempenham uma importância baixa a moderada, pois os espessos depósitos 

de bacias sedimentares dependem pouco da recarga anual, podendo resistir a crises de 

estiagem prolongada, como ocorre frequentemente nos aquíferos freáticos. Apenas o aquífero 

aluvial depende fortemente do clima e da hidrografia, sobretudo nos cursos de bacias semi-

perenes ou intermitentes. A locação de poços neste tipo de aquífero deve ser sempre precedida 

de minucioso estudo das recargas anuais, das reservas armazenadas e da vazão de escoamento 

natural do depósito aluvial. 

No que diz respeito aos fatores internos, as estruturas pouco influem, a não ser quando 

associadas à própria litologia. Esta é fundamental para o domínio sedimentar, pois, camadas 

pelíticas (silte + argila) possuem baixíssima permeabilidade, não permitindo a circulação de 

água (aquicludes); camadas areno-argilosas já possuem certa permeabilidade que permitem 

uma circulação muito lenta (aquitardes); as camadas arenosas, com boa permeabilidade, 

permitem uma boa circulação constituindo-se em aquíferos que podem ser livres ou semi-

confinados. 

No que diz respeito ao Domínio cristalino, todos os fatores externos desempenham 

papel importante, sobretudo o clima e a hidrografia, esta utilizada principalmente em regiões 

desprovidas de manto de alteração. 

No que se refere aos fatores internos, deve-se ter muita atenção para distinguir as 

fraturas tradicionais, geralmente com boa abertura, das fraturas de cisalhamento, que, na 

maioria dos casos (quando não ocorre superposição de eventos tectônicos) se apresentam 

fechadas. Também deve ser verificado o mergulho do plano da fratura, pois, quanto menor for 

o ângulo de inclinação, maior o número de fraturas que um poço poderá interceptar. 

Quanto à qualidade, esta pode ser bastante variável, ocorrendo inversões frequentes. 

Nos talvegues a salinização apresenta-se mais acentuadas do que nas vertentes e nas 
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elevações, o que se deve à presença de águas salinizadas em rios de maior extensão, carreando 

sais de pontos distintos no seu trajeto; na medida em que se afasta da zona de influência 

dessas águas superficiais salinizadas, diminui o teor de sais nas águas subterrâneas. O tipo de 

fratura também exerce influência na qualidade, pois, em fraturas tradicionais, mais abertas, a 

circulação e renovação da água são mais eficazes, diminuindo a salinidade. 

No Domínio cárstico há uma influência moderada dos fatores externos. Para o clima, 

vegetação e hidrografia valem as considerações em relação ao domínio sedimentar. No que se 

refere ao relevo, este apresenta uma relação maior com o domínio cristalino.  

Em relação aos fatores internos, a estrutura apresenta maior importância, apresentando 

a produtividade do poço e dependência com o tipo de deformação ruptural resultante, ângulo 

de inclinação das camadas, forma de dobramento, etc. Os aspectos analisados para o domínio 

cristalino podem, em sua maior parte, ser aplicáveis a esse domínio. 

A litologia, neste domínio, também exerce influência, pois, os calcários dolomíticos 

(quando o mineral predominante é a dolomita) possuem, normalmente, melhor qualidade de 

água por serem menos solúveis, podendo apresentar ou não melhores vazões, a depender do 

grau de dolimitização existente. 

A locação de poços deve ser cuidadosamente executada neste domínio, já que ele 

possui características de elevada heterogeneidade e anisotropia (a água, ou qualquer outro 

fluido, flui com maior velocidade numa direção em relação a outras, em níveis bem maiores 

do que no domínio cristalino).  

A Figura 27 mostra os perfis construtivos de poços tubulares profundos em terrenos 
cristalinos e sedimentares. 
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Figura 27 – Perfil construtivo de poços tubulares profundos nas formações cristalina e 

sedimentar. 

Fonte: 
<http://www.tecdrill.com.br/telas/projetos.html> 

 

 

2.6.1 Tecnologias e Métodos para a melhor Locação de Poços 

 

Existe uma extensa gama de tecnologias com o intuito de facilitar os estudos para a 

identificação da melhor área para a locação de poços, já que este é um processo bastante 

trabalhoso e demorado. Essas novas tecnologias só vêm a reforçar a importância de análise 

prévia para um adequado e bem sucedido processo. 

A maioria dessas tecnologias tem o intuito de facilitar o encontro dessas melhores áreas 

em terrenos cristalinos, já que estes possuem uma dificuldade maior em se localizarem as 

fraturas propícias a se perfurar um poço que tenha produtividade coerente com os custos a 

serem aplicados para a obra e os usos pretendidos. Destaca-se ainda o uso cada vez maior do 

Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas - SIG para facilitar estes 

estudos, além da criação e/ou aplicação de modelos para tal finalidade. 

Inúmeros trabalhos mostram a importância do estudo geológico para a melhor locação 

de poços. Autores como Broers (2003) e Elsheikh et al (2011) trazem em seus trabalhos a 
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confirmação da importância do estudo geológico para uma melhor locação de poços. O 

primeiro traz uma análise geológica relacionada à distribuição espacial de água subterrânea na 

Holanda. Os segundos trazem uma análise geológica e geofísica de uma região árida (Darfur, 

noroeste do Sudão). Há ainda os autores Adanu & Schneider (1988) que trazem uma análise 

geológica e litológica de uma região da Nigéria (semiárida com predominância do domínio 

cristalino) relacionando-a com a existência de muitos poços secos na região. 

No Brasil, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), através do Programa Água 

Subterrânea para a Região Nordeste, vem efetuando pesquisas em rochas cristalinas, bacias 

sedimentares interiores, aluviões e trabalhos dirigidos. O objetivo destas pesquisas é fornecer 

diagnósticos sobre a vocação hidrogeológica em localidades rurais, baseados em estudos 

fotogeológicos e de campo para a definição de locações adequadas de poços e barragens 

subterrâneas. No âmbito deste programa, é realizada uma caracterização da área, analisando 

fatores como: Pluviometria e Temperatura; Evapotranspiração Potencial e Evapotranspiração 

Real; Tipo de Clima e Grau de Aridez; Análise da Geologia da área – para determinar 

inclusive o tipo de perfuração; Análise da hidrogeologia da área (CPRM, 1999). 

Complementarmente aos estudos geológicos e hidrogeológicos, outros devem ser 

adotados. A literatura traz alguns métodos utilizados para levantamentos geofísicos e que 

contribuem bastante nos estudos prévios para locação de poços, como: Método Gravimétrico 

(aplicação mais importante em bacias sedimentares) e Método de Eletrorresistividade (através 

da aplicação de sondagens elétricas verticais e de caminhamentos elétricos – prospecção 

horizontal. Boas perspectivas para terrenos cristalinos) (FEITOSA & FEITOSA, 2008). 

Além desses métodos, há os perfis de temperatura, baseados na medição da 

temperatura do solo a profundidades entre 0,5 e 1,0 metro. Admite-se que as variações da 

temperatura medidas desta forma ao longo de um perfil possam informar sobre as 

características hidro geológicas do terreno. Em regiões cristalinas, em particular, espera-se 

que fraturas saturadas se manifestem nos perfis por quedas de temperatura, em função de uma 

ascensão capilar mais generosa ao longo do regolito que as recobre (FEITOSA & FEITOSA, 

2008). 

O estudo de Lousada & Campos (2005) consiste na elaboração de um método 

sistemático na localização de áreas favoráveis à prospecção de água subterrânea em domínio 

fraturado recoberto por regolitos espessos que mascaram as estruturas planares. A 

metodologia proposta por eles considera a integração de dados adquiridos de imagens de 
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sensoriamento remoto, geologia de campo (litologia e estrutura), geofísica de superfície e 

hidrogeologia. 

Há ainda o caso de Souza (2005) que faz considerações a respeito do método 

eletromagnético Very Low Frequency (EM-VLF) que foi introduzido no Ceará em 1992 pela 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME para testar sua 

resposta na detecção de fraturas para prospecção de água subterrânea. Pretendia-se com este 

estudo o aprimoramento da interpretação e esclarecer conceitos básicos, além de mostrar 

limitações e aspectos característicos dos levantamentos de EM-VLF. A FUNCEME, tinha 

como objetivo, apoiando este estudo, definir locais, no domínio das rochas cristalinas, para 

construção de poços tubulares em pequenas comunidades do interior do estado do Ceará, 

visando o abastecimento público (LEITE, 2008). 

O trabalho de Filho et al. (2006) traz o uso de interpretação e modelagens de dados de 

eletrorresistividade para locação de poços na região de Irauçuba – Ceará. Este trabalho 

provém de um programa da CPRM para pesquisa hidrogeológica em terrenos cristalinos do 

Nordeste do Brasil (Programa Águas Subterrâneas no Nordeste do Brasil – PROASNE) e do 

Programa de Cooperação Brasil-Canadá, para a locação de poços na área-piloto Juá em 

Irauçuba, Ceará. O projeto, que abrangia Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, utilizou 

tecnologia avançada (geofísica aérea e terrestre e principalmente geoprocessamento) na 

tentativa de aumentar o conhecimento acerca da ocorrência, circulação e salinização da água 

subterrânea em terrenos cristalinos, com o intuito de reduzir os índices de insucesso na 

locação de poços dessas regiões e melhorar o nível de aproveitamento deles (GOMES, 2008). 

Fora do Brasil, temos Daghastani & Maitah (s/d) que trazem um estudo de caso da 

Tasneem HRH Bint Ghazi sobre a localização de poços utilizando Sistema de Informações 

Geográficas - SIG. Para eles, a obtenção de dados confiáveis na forma normal exigiria coleta 

bastante demorada no campo e medição das direções de orientação e número de linhas 

tectônicas. Os autores consideram o método de interpretação das linhas tectônicas de 

fotografias aéreas de cores simples, rápido e barato, permitindo a interpretação estatística das 

zonas lineamentos usando programas simples de computador populares, a exemplo do 

software de SIG ArcGIS. Porém, segundo Silva (s/d), em regiões cársticas, por exemplo, 

alguns critérios devem ser observados e cautelosamente analisados nestas fotos e no campo. 
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2.7 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: LEGISLAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

Os problemas relacionados com a água possuem relações históricas entre o homem, 

suas atividades produtivas e o meio ambiente. O modelo de desenvolvimento que vem sendo 

adotado, onde os recursos naturais estão ficando escassos, seja em qualidade ou em 

quantidade, requer mudança. O ideal seria a adoção de uma abordagem sistêmica, ou seja, que 

se considere o meio físico, o homem e suas atividades como fatores que compõem esse 

quadro. 

Há muitos desafios a serem enfrentados pelo Brasil no campo dos recursos hídricos, 

entre eles a escassez de água em algumas regiões e a degradação de sua qualidade. A 

abundância e a carência da água têm sido fatores determinantes na evolução dos povos, com 

os excedentes, favorecendo o desenvolvimento, e o déficit hídrico, um condicionador do 

desenvolvimento das regiões inseridas nestas condições hidrológicas. 

Para enfrentar estes desafios os modelos de gestão de recursos hídricos vêm 

consolidando princípios que consideram a visão sistêmica e integrada dos elementos que 

compõe o meio ambiente. Para tanto, a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e o processo participativo e descentralizado é adotado como a forma mais 

adequada de tomada de decisão na administração da água (PEIXINHO, 2010). 

A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação que escoa 

dirigindo-se para um único ponto de saída, seu exutório (SILVEIRA, 1993). Os processos 

hidrológicos, nas suas fases terrestre e fluvial estão relacionados com componentes do meio 

ambiente, como cobertura vegetal, declividade e características geológicas. A estes se associa 

ainda a influência das ações antrópicas sobre o meio físico que afeta o comportamento 

qualitativo e quantitativo envolvendo o ciclo hidrológico. Os recursos hídricos têm ainda uma 

estreita relação com o uso e ocupação do solo: uso urbano (lançamento de esgoto, deposição 

de lixo, captação para abastecimento, impermeabilização de áreas); uso industrial (lançamento 

de poluentes e captações); uso rural (irrigação, carreamento de sedimentos, erosão de encostas 

e assoreamento dos cursos d’água); atividades mineradoras, dentre outros (LEAL, 1998). A 

Figura 28, mostra o exemplo de uma bacia hidrográfica no estado de Pernambuco. 
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Figura 28 - Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú, em Pernambuco. 

 
Fonte: < http://cobh-pajeu.blogspot.com.br/2011/08/nosso-rio-pajeu.html> 

 

 

Neste sentido, o planejamento ambiental promove intervenções no meio de maneira a 

aproveitar seus potenciais, atentando a critérios qualitativos e quantitativos. A utilização 

múltipla da água determina a necessidade de se dispor de um modelo cuidadoso de gestão, 

que considere os princípios gerais de gestão ambiental.  

Na gestão dos recursos hídricos, a palavra chave é integração e articulação, tendo 

apoio em princípios como: abordagem integrada; articulação entre as entidades intervenientes; 

gestão por bacias hidrográficas; reconhecimento da água como um bem econômico; ênfase na 

gestão da demanda; supervisão e controle do sistema de gestão pelo poder público (Lei 

9433/1997 – BRASIL, 1997). 

Nas últimas décadas tem se verificado a tendência de captação de água subterrânea 

para abastecimento público e de particulares, através de poços artesianos. As águas 

subterrâneas são atualmente uma fonte de abastecimento bastante utilizada, principalmente 

nos meios urbanos, por apresentarem maior facilidade de exploração, baixo custo e 

geralmente boa qualidade (FREITAS, 2000). Este fato requer uma maior exigência por parte 

da legislação e de normas a respeito da exploração desse recurso, o que pode ser observado 

quando se analisa a legislação pertinente. 

Na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) a água subterrânea é considerada, 

assim como a superficial, um bem do estado, ou seja, seu uso é outorgado ou não pelo poder 

público. 

Na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9433/1997 – BRASIL, 1997) a água 

subterrânea ganha destaque em alguns de seus artigos, onde se considera infração perfurar 
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poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Outro aspecto 

relacionado à Gestão de Recursos Hídricos é apresentado nesta lei, que é o Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos (sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão). 

No Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos os dados gerados pelos órgãos 

integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos devem ser 

incorporados a ele. Este sistema tem como princípios a descentralização da obtenção e 

produção de dados e informações; coordenação unificada do sistema; e acesso aos dados e 

informações garantido à toda a sociedade. Os objetivos desse sistema são: reunir, dar 

consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos 

recursos hídricos no Brasil; atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade 

e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional; fornecer subsídios para a 

elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. Estes, considerados essenciais para uma gestão 

de recursos hídricos eficaz, já que, para que ela funcione, é necessário um banco de dados 

atualizado e com informações confiáveis. 

Posteriormente, podemos citar a Resolução CONAMA 396, de 3 de abril de 2008 

(CONAMA, 2008), que é uma norma específica sobre as águas subterrâneas. Ela traz a 

classificação e diretrizes para o enquadramento dessas águas, ou seja, as águas subterrâneas 

são classificadas e são determinados padrões de qualidade de acordo com os usos. Fatores 

estes importantes também no que se refere à gestão de recursos hídricos, já que determina o 

planejamento e fiscalização do uso de um recurso e o acompanhamento da qualidade 

ambiental.  

  No Estado de Pernambuco, a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei nº 

12.984/2005 – PERNAMBUCO, 2005), estabelecem que o órgão gestor de recursos hídricos 

e o de meio ambiente possuem a tarefa de fiscalizar o uso e aproveitamento das águas 

superficiais e subterrâneas. A este órgão gestor compete também outorgar, em nome do 

Estado, o direito de uso das águas. No estado, este órgão é a Agência Pernambucana de Águas 

e Clima – APAC, criada em 2010, pela Lei Ordinária nº 14.028 (PERNAMBUCO, 2010).  

O estado de Pernambuco possui ainda uma lei específica para as águas subterrâneas, 

criada antes mesmo da Política Estadual de Recursos Hídricos. A Lei 11.427/1997 

(PERNAMBUCO, 1997) dispõe sobre a conservação e a proteção das águas subterrâneas no 

Estado, e estabelece que as águas subterrâneas tenham programa permanente de conservação 
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e proteção, visando seu melhor aproveitamento, implicando no seu uso racional, na aplicação 

de medidas de controle à poluição e na manutenção do equilíbrio físico-químico e biológico. 

Para tanto, o órgão gestor deve avaliar as potencialidades e disponibilidades, assim como 

planejar o seu aproveitamento racional; implantar uma base de dados com cadastramento de 

todas as obras de captação de águas subterrâneas no Estado, mantendo-o atualizado; conceder 

outorga para uso das águas subterrâneas; fiscalizar as obras de captação; monitorar a 

explotação e controle dos recursos hídricos subterrâneos.  

Todo aquele que perfurar poço no Estado de Pernambuco, deverá cadastrá-lo, 

apresentar as informações técnicas exigidas e permitir o acesso da fiscalização ao local em 

que está situado. Dessa maneira, o banco de dados permanece atualizado e serve como base 

para a gestão adequada dos recursos hídricos subterrâneos. 

 A Resolução nº 4 de 2003 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH, 2003), 

foi criada também com o intuito de proteger das águas subterrâneas de Pernambuco, mais 

especificamente da Região Metropolitana do Recife. Para isso, nela está aprovada a criação de 

um Mapa de Zoneamento Explotável de Águas Subterrâneas na Região Metropolitana do 

Recife do Estudo HIDROREC II – Estudo Hidrogeológico do Recife, Olinda, Camaragibe e 

Jaboatão dos Guararapes. Uma Resolução que abrange apenas parte do estado, mas valendo 

considerar que esta é uma região de bastante explotação e, em sua maioria, desenfreada e sem 

fiscalização. 

 A perfuração de poços e o uso das águas subterrâneas servem para suprir uma 

demanda de abastecimento cada vez mais crescente, seja nas zonas urbanas ou rurais, mas 

principalmente no sertão do estado. Diante dos constantes períodos de estiagem que provocam 

a diminuição dos volumes hídricos de reservatórios superficiais, torna-se necessária a 

formulação de um plano alternativo de abastecimento de água através da captação dos 

recursos hídricos subterrâneos.  

 Lembrando que a água subterrânea está ligada às águas superficiais, a gestão integrada 

é um fator imprescindível, e necessita seguir alguns princípios, como: Eficiência econômica 

(reconhecimento do valor da água); Justiça distributiva (destinação eficiente e justa para as 

necessidades da sociedade); Sustentabilidade ecológica; Equilíbrio na tomada de decisões 

(participação de cidadãos nas tomadas de decisão) (SOLANES & GETCHES, 1998 apud 

BARBOSA, 2006). 
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A gestão das águas subterrâneas dentro do contexto da Gestão Integrada de Recursos 

Hidricos significa equilibrar a exploração do recurso (quantidade, qualidade e relações 

relevantes com outros recursos naturais) com o incremento da demanda de água utilizada para 

o desenvolvimento econômico e para a subsistência. O equilíbrio deve considerar a eficiência, 

a justiça e a sustentabilidade em longo prazo com o objetivo de manter tanto a qualidade 

como a quantidade aos níveis desejados. Porém, na prática, as águas subterrâneas são 

geralmente geridas separadamente (BARBOSA, 2006).  
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3.1 CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

 

Esse trabalho dividiu-se em quatro etapas: Levantamento de Dados, Elaboração e 

Análise de Mapa de Solos da área em estudo, Elaboração e Análise de Mapa da Geologia da 

área em estudo e Pesquisa de Campo (Análise in loco dos poços estudados).  

A fase de Levantamento de Dados é essencial e inerente a qualquer estudo para ter 

bases que fundamentem e justifiquem o estudo pretendido, além de conhecer os estudos e 

autores que realizaram pesquisas semelhantes.  

Nesta fase, adquiriram-se Dados Secundários de órgãos públicos. Ou seja, realizou-se 

uma pesquisa documental, em que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos de 

arquivos públicos (MARCONI & LAKATOS, 2011). 

A segunda e terceira etapa, em que se elaborou e analisou-se o mapa de solos e 

geológico do município em que foi realizado o estudo, pode ser considerada uma fase 

Descritiva, por abordar a descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos, 

objetivando o seu funcionamento no presente (BEST, 1972 apud MARCONI & LAKATOS, 

2011).  Nesta, não só procurou-se explicar a relação entre variáveis, como determinar a 

natureza dessa relação, fundamentando o objeto de estudo (OLIVEIRA, 2003).  

Pode-se considerar ainda estas etapas como uma verificação de hipóteses causais, de 

acordo com Selltiz et al (1965 apud Marconi e Lakatos, 2011), por englobar uma explicação 

científica e a sua previsão, já que nele procurou-se relacionar solos e geologia versus a  

localização de poços no município em estudo. 

É ainda Experimental pela sua importância estar nas relações de causa e efeito 

(OLIVEIRA, 2003) e por incluir levantamentos explicativos, avaliativos e interpretativos, que 

têm como objetivos a aplicação, a modificação e/ou a mudança de alguma situação ou 

fenômeno (HYMANN, 1967 apud MARCONI & LAKATOS, 2011). Este tipo de pesquisa 

desenvolve estudos que dão uma visão geral do fato ou fenômeno estudado, constituindo um 

primeiro passo para a realização de hipóteses, sendo necessário um estudo posterior 

(OLIVEIRA, 2003). 

 Pode ser considerada ainda Explicativa por ter como objetivo a identificação dos 

fenômenos, buscando explicações para os fatores que contribuem para a ocorrência deles 

(OLIVEIRA, 2003). 
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Essas etapas, segundo a natureza dos dados, podem ser classificadas como compostas 

por dados objetivos (dados secundários obtidos através de órgãos públicos). Ou seja, dados já 

coletados, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados e que estão à disposição da 

população (MELENDES & ALVES, s/d). 

A quarta fase da pesquisa é composta por Dados Primários, compilados na hora pelo 

autor. No caso desta pesquisa, adquiridos também pelo autor, com base em dados obtidos nas 

primeiras etapas da pesquisa. Esta etapa pode ser classificada como uma documentação direta 

já que o levantamento de dados deu-se no próprio local onde os fenômenos ocorrem, por meio 

de pesquisa de campo.  

A Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese que se queira comprovar ou ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre 

eles (MARCONI & LAKATOS, 2011). 

Esta, em particular, pode ser considerada uma Pesquisa de Campo Quantitativo-

Descritiva cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das características de fatos ou 

fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave. As 

principais técnicas utilizadas para a obtenção de dados são as entrevistas, questionários, 

formulários, entre outras, e empregam procedimentos e amostragem. 

Como técnica de registro deste estudo adotou-se o Formulário, que é uma lista formal 

destinada à coleta de dados resultantes da observação e/ou de interrogatório, e cujo 

preenchimento é feito pelo próprio investigador à medida que faz as observações ou recebe as 

respostas (NOGUEIRA, 1968 apud MARCONI & LAKATOS, 2011). 

Posteriormente, procedeu-se à tabulação dos dados, ou seja, organizar os dados de 

maneira a permitir a identificação da relação existente entre eles (ABRAMO, 1979 apud 

MARCONI & LAKATOS, 2011) e à análise destes conforme os objetivos propostos para o 

estudo. 

De maneira geral, este trabalho pode ser considerado uma Pesquisa Aplicada, pelo seu 

interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados na solução de 

problemas que ocorrem na realidade (ANDER-EGG, 1978 apud MARCONI & LAKATOS, 

2011). 

Pode ser considerado ainda um Estudo de Verificação de Hipótese já que inicialmente 

foram apresentadas hipóteses que devem ser verificadas. Além disso, pode ser um Estudo de 
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Avaliação de Programa, já que consiste na procura dos efeitos e resultados de um programa 

ou método especifico de atividades de serviço ou auxilio, neste caso, a gestão das águas 

subterrâneas.  

 

 

3.2 AUTORES QUE FUNDAMENTAM A PESQUISA 

 

No que se refere à Elaboração e Análise do Mapa de Solos do município em estudo, os 

autores Adanu e Schneider (1988) possuem um trabalho que se assemelham ao aqui 

apresentado. O trabalho trata-se de uma análise geológica e litológica de uma região da 

Nigéria (semiárida com predominância do domínio cristalino) que possui uma grande 

quantidade de poços secos. 

 Como base para a análise do mapa, usou-se os conceitos apresentados por Lepsch 

(2002), em seu livro Formação e Conservação dos Solos, que apresenta a classificação da 

Food and Agriculture Organization - FAO/UNESCO e a classificação brasileira elaborada 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Solos e atualmente adotada. 

Usou-se ainda a obra de Santos et al (2006), Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que 

apresenta a atual classificação adotada para o país de forma mais clara e detalhada que Lepsch 

(2002). No que se refere ao material de origem dos solos, utilizou-se como base a obra de 

Castro & Jatobá (2006), que traz informações a respeito de Litologia. 

 Na busca por trabalhos que servissem de base para o estudo, encontraram-se vários 

levantamentos de solos de municípios que se utilizam desta obra como base. Porém, em sua 

maioria, com o intuito do desenvolvimento da agricultura e não relacionado diretamente ao 

estudo das águas subterrâneas, como se realiza aqui. 

Quanto à Elaboração e Análise do Mapa Geológico, o trabalho de Adanu & Schneider 

(1988) também se aplica a esta etapa. Além deles, Broers (2003) traz uma análise geológica 

relacionada à distribuição espacial de água subterrânea na Holanda, o que se assemelha no 

que se refere ao método de análise ao trabalho aqui proposto, porém, numa região que não se 

assemelha à nossa área de estudo. 

Elsheikh et al (2011), também trazem uma análise geológica e geofísica de uma região 

hiperárida (Darfur, noroeste do Sudão). Os autores fazem uma análise mais profunda que a 
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realizada neste trabalho, porém, em boa parte adotada aqui como base para a análise da 

geologia da área estudada.  

Como base para a análise do mapa elaborado no âmbito deste trabalho, usou-se os 

conceitos apresentados na obra de Castro & Jatobá (2006), para caracterizar a litologia das 

formações geológicas encontradas.  

Para a fase de campo, não foi adotado nenhum autor ou obra específica como base, 

sendo elaborado um caminho metodológico próprio, de acordo com o que se pretendia nos 

objetivos do trabalho.  

 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE 

ESTUDO 

 

O município de Floresta está localizado a 433,4 km a oeste da cidade do Recife, na 

mesorregião do São Francisco pernambucano e microrregião do Sertão de Itaparica. Limita-se 

ao norte com o município de Serra Talhada, Betânia e Custódia, a oeste com Carnaubeira da 

Penha e Itacuruba, ao sul com Inajá, Tacaratu, Petrolândia e Estado da Bahia e ao leste com 

Ibimirim. Sua área municipal é de 3674,9 km², a sede apresenta altitude de 316 m, sob 

coordenadas geográficas 8º36’02” de latitude e 38º34’05” de longitude (CPRM, 2005). A 

Figura 29 a seguir mostra a localização geográfica do município. 

O município teve sua origem no final do século XVII a partir de um povoamento rural 

às margens do rio São Francisco e, posteriormente, do rio Pajeú, às margens do qual se 

estabeleceu a cidade. Teve grande importância ainda nesse processo de povoamento rural os 

riachos do Navio, Capim-Grosso e Poço Negro (afluentes do rio Pajeú) e o riacho dos 

Mandantes (FERRAZ, 1992). 

A cidade de Floresta teve origem na Fazenda Grande. Em 1801, foi criada a Freguesia 

de Fazenda Grande, desmembrando-se da freguesia de Nossa Senhora da Saúde (Tacaratu). 

Posteriormente, através da Lei Provincial nº 153, no ano de 1846, elevou-se à categoria de 

Vila, chamando-se Vila de Floresta. Não se sabe ao certo os motivos da escolha do nome, 

mas, acredita-se que surgiu dos estreitos laços políticos entre os principais de Flores e da 

Fazenda Grande. Em 1907, a lei nº 867, sancionada pelo governador Sigismundo Gonçalves 

em 20 de junho, eleva a Vila de Floresta à categoria de cidade (FERRAZ, 1999). O município 
83 

 



é constituído por três distritos: Floresta (sede), Airi, e Nazaré do Pico (Figuras 30 e 31). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (IBGE, 2007), afirmam que a 

população total residente era de 29.285 habitantes.   

 

 

Figura 29 - Localização Geográfica do Município de Floresta, Pernambuco 

 
Fonte: Elaboração própria através do Arcgis 9.3 
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Figura 30 - Cidade de Floresta – Pernambuco 

 
Fonte: < http://www.flogao.com.br/alineslaviero/48760233> 

 
 
 

Figura 31 - Distrito de Nazaré do Pico, Floresta – Pernambuco 

 
Fonte: < http://cariricangaco.blogspot.com.br/2012/03/nazare-do-pico-e-caravana-cariri.html> 

 
 

Possui clima semiárido, com uma média das Precipitações Totais Anuais nos últimos 

cinquenta anos (Anexo 1), conforme dados do HIDROWEB/ANA, de 527,28 mm/ano 

(Gráfico 1), com máxima de 1029,65 mm/ano em 1985 e mínima de 120,7 mm/ano em 1993. 
85 

 



Suas Temperaturas, no período entre 30 de setembro de 2008 a 30 de junho de 2013 

tiveram uma média de 27,7ºC, sendo a média mensal máxima de 30,2 ºC e a média mensal 

mínima de 24,7 ºC. (BDMEP/INMET) (Anexo 2). O Gráficos 2 mostra a média das 

temperaturas máximas e as médias das temperaturas mínimas no referido período. 

 

Gráfico 1 – Precipitações Totais Anuais do município de Floresta – PE 

(1963 – 2012) 

 
Fonte: Elaboração própria baseada em dados da ANA 

 
 

Gráfico 2 – Média das Temperaturas registradas (Setembro/2008 – Junho/2013) 

 
Fonte: Elaboração própria baseada em dados do BDMEP/INMET. 

 

Os valores médios mensais de Evapotranspiração Potencial para a região são da ordem 
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Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP/INMET (Anexo 3). O valor anual máximo 

registrado neste período foi de 2.219 mm no ano de 2013 e o mínimo de 927 mm em 2010 

(Gráfico 3), valores estes considerados altos quando se compara aos totais anuais 

precipitados, mostrando na maioria das vezes um déficit hídrico.  

 

Gráfico 3 - Evapotranspiração Potencial Média (2008-2013) 

 
Fonte: Elaboração própria baseada em dados do BDMEP/INMET 

 

A Insolação é um fator que contribui para os índices de evapotranspiração, sendo nesta 

região em média de 248 horas (2008-2013), de acordo com dados do BDMEP/INMET. 

(Anexo 4) A média mensal máxima registrada foi de 121 horas em Maio de 2009 e a máxima 

de 324,8 horas em Novembro de 2009 (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Insolação Média Mensal (2008-2013)  

 
Fonte: Elaboração própria baseada em dados do BDMEP/INMET 
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A velocidade dos ventos na região fica em torno de 4,10 m/s segundo dados 

disponíveis no BDMEP/INMET (Anexo 5) para os últimos 5 anos (2008-2013), considerado 

Vento fresco de acordo com o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica – CRESESB 

(2001) (Anexo 6).  A média máxima mensal registrada foi de 6,21 m/s em Set/2010 e a 

mínima de 2,49 m/s em Mar/2011 (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 - Velocidade dos Ventos média mensal (2008-2013) 

 
Fonte: Elaboração própria baseada em dados do BDMEP/INMET 

 

A Umidade Relativa do Ar média  nos últimos cinco anos (2008-2013) para a região 

(Gráfico 6), conforme dados contidos no BDMET/INMET, é da ordem de 57,43%, sendo a 

média máxima de 82,54% em Maio/2009 e a média mínima de 39,13% em Nov/2008. 

  

Gráfico 6 – Umidade Relativa Média (2008-2013) 

 
Fonte: Elaboração própria baseada em dados do BDMEP/INMET 
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A rede hidrográfica do município é composta pelas bacias fluviais do baixo Pajeú 

(curso semi-perenizado pelas barragens de Brotas, Serrinha e Jazigo, no seu curso médio e 

superior, acima do município de Floresta); do Riacho do Navio (curso semi-perenizado pela 

barragem da Barra do Juá, situada entre Floresta e Betânia); Riacho dos Mandantes 

(intermitente); Riacho Poço do Negro (intermitente), entre outras. Faz parte ainda desse rol 

parte do lago artificial de Itaparica, no Vale do São Francisco, que recebe como afluentes o 

Rio Pajeú e o Riacho dos Mandantes. Há ainda o Açude público do Quebra Unha, no vale do 

Riacho do Navio (FERRAZ, 1999). As Figuras 32, 33, 34 e 35 a seguir mostram 

respectivamente o mapa da rede hidrográfica do município, o rio Pajeú, o Riacho do Navio e 

o rio São Francisco no Município de Floresta, Pernambuco.  

Esta rede está inserida na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja, que secciona 

uma grande diversidade de litologias (Gnaisses, Migmatitos, granitos, xistos, quartzitos) e, 

embora em uma região de clima semiárido, em que os solos tendem a ser rasos, possui um 

complexo mosaico de tipos de solos (Argissolos vermelho-amarelos, neossolos 

quartzorênicos, latossolos amarelos) (ROSS, 2006). Esta unidade geoambiental normalmente 

apresenta uma drenagem superficial muito ramificada e de regime intermitente e possui um 

potencial de águas subterrâneas fraco a muito fraco, que ocorrem em sistemas de fraturas 

(JATOBÁ, 2006). 
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Figura 32 – Mapa da rede hidrográfica do município de Floresta – PE. 

 

 

Fonte: Elaboração própria através do Arcgis 9.3 
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Figura 33 - Rio Pajeú em tempo de cheia no município de Floresta – Pernambuco. 

 
Fonte: < http://floresta-online.blogspot.com.br/2008_07_01_archive.html> 

 
 
 

Figura 34 - Riacho do Navio e a seca que assola a região 

 
Foto: Flaviana Ferraz Xavier, 2013. 
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Figura 35 - Lago de Itaparica, Rio São Francisco, parte que banha o município de 

Floresta, Pernambuco 

 
Fonte: < http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1617791> 

 

 

Sua vegetação é basicamente composta por Caatinga Hiperxerófila, composta de 

arbustos (verdes vivos no período das chuvas e tom cinzento na longa estiagem) e com forte 

presença de cactáceas (ROSS, 2006), e Floresta Tropical Úmida, na Serra Negra, um Brejo de 

Altitude onde existe a primeira reserva biológica do Brasil (FERRAZ, 1999). 

Sua economia está baseada principalmente na criação de caprinos para corte, diante 

das condições do clima e da facilidade desses animais sobreviverem bem nesses ambientes. A 

prática da agricultura é observada principalmente nas terras banhadas pelo Lago de Itaparica, 

rio São Francisco, e às margens do rio Pajeú. 

 

 

3.4 OBTENÇÃO DE DADOS 

 

 Parte dos dados trabalhados nesta pesquisa foram adquiridos através da CPRM e da 

EMBRAPA Solos.  

Os poços estudados foram escolhidos através de banco de dados mantido pela CPRM, 

através do Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea. Esta 
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instituição possui estes dados disponíveis em um sistema de informações com livre acesso na 

internet, o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS (CPRM, s/d).  

O desenvolvimento do SIAGAS foi iniciado em 1995 pela CPRM com o objetivo de 

coletar, armazenar, sistematizar e disponibilizar dados e informações referentes aos poços 

tubulares. (NASCIMENTO et al, 2008) Este sistema é composto por uma base de dados de 

poços que permite a realização de consulta, pesquisa, extração e geração de relatórios.  

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, através da Moção nº 038, de 7 de 

dezembro de 2006 (CNRH, 2006), recomendou a adoção do SIAGAS, pelos órgãos gestores 

estaduais, Secretarias dos Governos Estaduais,  ANA e Usuários dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos como base nacional compartilhada para armazenagem, manuseio, intercâmbio e 

difusão de informações sobre águas subterrâneas. O mapeamento e pesquisa hidrogeológica 

em todo o país, permite uma melhor gestão da informação hidrogeológica e a sua integração 

com outros sistemas, permitindo a visualização dos pontos d'água cadastrados em mapas 

temáticos e imagem de satélite. 

O SIAGAS traz 11 classificações para as situações em que se encontram os poços: 

1. Abandonado;  

2. Bombeando;  

3. Colmatado;  

4. Equipado;  

5. Fechado;  

6. Não instalado;  

7. Não utilizável;  

8. Obstruído;  

9. Parado;  

10. Precário;  

11. Seco.  

Vale salientar, porém, que o formulário de campo utilizado pela CPRM neste cadastro, 

traz apenas quatro (4) classificações, enquanto no SIAGAS apresenta 11, muitas vezes 

diferentes no nome e iguais no conceito. 

Para o município de Floresta, Pernambuco, observou-se que há poços nas situações: 

Abandonado (1 ou 0,38%); Equipado (107 ou 41,15%); Não instalado (18 ou 6,92%); 
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Obstruído (8 ou 3,07%); Parado (28 ou 10,76%); Seco (8 ou 3,07%), Bombeando (4 ou 1,54% 

) e 86 (33,07%) sem classificação , totalizando 260 poços cadastrados no sistema.  

Procurou-se neste trabalho estudar aqueles que estão classificados no sistema como 

Parados e Secos (13,84% dos poços cadastrados, 36 poços) de forma a identificar as razões 

que levaram os poços a estarem inseridos nesta classificação, se ainda estão na situação 

contida no cadastro e se existe possibilidade de recuperação deles (Figura 36). Porém, 

efetivamente, no âmbito da pesquisa de campo, esse número variou em virtude das condições 

de localização/acessibilidade aos poços e novos poços foram encontrados nessa condição, 

totalizando 45 poços estudados (37 estudados em campo – 28 parados e 9 novos encontrados 

no âmbito da pesquisa; 8 secos não estudados em campo).  

Ainda através do SIAGAS foi possível adquirir as coordenadas geográficas para a 

localização dos poços tanto no mapa, como posteriormente, em campo. 

Através do site da EMBRAPA Solos, foi possível a obtenção de shapefile referente 

aos solos do município de Floresta, Pernambuco, que possibilitou a elaboração do mapa que 

cruza os tipos de solo e a localização dos poços estudados. Já o mapa geológico do município, 

foi elaborado através da obtenção de shapefile junto à CPRM Recife. 

Em campo, foram utilizadas, como formas de obtenção de dados, a observação do 

poço e de suas condições, e um Formulário de Campo direcionado de forma a se obter 

informações junto aos usuários. Vale salientar que foi realizada visita apenas nos Poços 

Parados e em poços encontrados durante a realização da pesquisa, já que se desejava ter 

conhecimento a respeito da continuidade ou não desta condição e, se não, como estava 

funcionando e qual a qualidade e usos a que se destina a água extraída. Os Poços Secos não 

foram visitados por se encontrarem em localidades com entrada não permitida (fechadas com 

cadeado, sem possibilidade de chegar ao poço). O Formulário de Campo foi elaborado com 

base no formulário utilizado pela CPRM no âmbito do Cadastro de Fontes de Abastecimento 

por Água Subterrânea (Anexo 7). 

 

 

 

 

 

93 

 



Figura 36 - Localização dos Poços Estudados no Município de Floresta – PE 

 
Fonte: Elaboração própria através do Arcgis 9.3
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3.5 ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE MAPAS 

 

Os mapas de solos versus localização dos poços e geologia versus localização de 

poços parados e secos do município de Floresta – PE foram elaborados, após a obtenção dos 

dados necessários, através de um software de SIG. 

O SIG é uma forma de sistema de informação aplicado a dados geográficos. São ainda 

ferramentas que permitem armazenar, analisar, recuperar, manipular e manejar grandes 

quantidades de dados espaciais, ou seja, são técnicas de manipulação de bancos de dados 

variáveis espacialmente. Originalmente foram desenvolvidos para facilitar trabalhos 

cartográficos, mas atualmente são utilizados para inventários, estimativas, planejamento e 

modelagem (SILVA, 2010). 

Vale salientar que o principal objetivo de um SIG é o suporte à tomada de decisões em 

questões que haja uma distribuição espacial.  

O software de SIG utilizado foi o Arcgis 9.3, que é um pacote de softwares de SIG da 

Environmental Systems Research Institute - ESRI, voltado para a elaboração de mapas, 

consultas e análises geocomputacionais, entre outras funcionalidades (SANTOS, 2009). Ele 

ajuda a usar a informação espacial para realizar uma análise profunda, de maneira a se obter 

uma maior compreensão de seus dados e tomar decisões mais informadas (ESRI, s/d). É uma 

plataforma para SIG profissional (permite que você projete e gerencie soluções através da 

aplicação do conhecimento geográfico) e Análises de Localização (proporciona a visualização 

de dados e inteligência geográfica para sistemas de análise de negócios). 

Através do mapa gerado, foi possível realizar a análise proposta nos objetivos do 

trabalho. Os dados foram analisados com base nos conceitos apresentados na obra de Santos 

et al (2006), Lepsch (2002) e Castro & Jatobá (2006). 

 

 

3.6 PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a pesquisa de campo, foi traçado um caminho metodológico de forma a facilitar a 

identificação e a ordem das etapas a serem realizadas, como pode-se observar através da 

Figura 37 a seguir. Fizeram parte desta etapa da pesquisa apenas os Poços Parados, 28 poços, 
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e mais 9 encontrados durante a realização da pesquisa (destes, 4 parados), totalizando 37 

poços visitados em campo.  

Independente da situação em que se encontrem os Poços Parados usou-se o Formulário 

de Campo (Figura 38). Este Formulário foi elaborado com base no que foi utilizado pela 

CPRM no âmbito do Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea (Anexo 8), 

cujas informações compuseram o SIAGAS. 

Como forma de orientação, utilizou-se o mapa apresentado na Figura 36, mostrada 

anteriormente, e a ajuda de um aparelho Global Positioning System - GPS. De suma 

importância foi também a ajuda e informações dos moradores da região para a localização 

desses poços. O GPS serviu ainda para a confirmação das coordenadas de localização do 

poço, já que, a maioria deles já não possui a identificação dada pela CPRM no âmbito da 

realização do Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea. 

Localizado o poço, procedeu-se o registro através de fotos, a busca de dados junto ao 

usuário e a realização de medição de nível de água e da análise da qualidade da água in loco 

quando possível.  

A medição do nível de água foi realizada através de um medidor piezométrico 

(Figuras 39 e 40). Como para esta medição é necessário ter conhecimento a respeito da 

profundidade do poço, utilizou-se como dados os disponíveis no SIAGAS. Porém, no âmbito 

da visita, buscou-se confirmar as informações com os usuários de forma a tentar dar maior 

veracidade aos dados gerados. A realização desta medição foi possível em 8 poços visitados. 

Nos demais, alguns fatores não possibilitaram a medição, como, por exemplo, a tampa do 

poço não permitia a entrada do fio medidor (Figura 41). 
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Figura 37 - Caminho metodológico utilizado no âmbito da pesquisa de campo 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 38 – Formulário Utilizado em Campo1 
 

 

                                                                                                                                  
 
 

 
 

FORMULÁRIO DE CAMPO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO POÇO: ______________________________________________________ 
IDENTIFICAÇÃO SEGUNDO A CPRM: _____________________________________________ 
FAZENDA: ______________________________________________________________________ 
PROPRIETÁRIO: _________________________________________________________________ 
LOCALIZAÇAO (Coordenadas):____________________________________________________ 
SITUAÇÃO SEGUNDO A CPRM: ___________________________________________________ 
 
PROFUNDIDADE 
DO POÇO: 

 Informada     Medida Valor: ___________________________ 

 
 
EQUIPAMENTO DE 
BOMBEAMENTO: 

FONTE DE ENERGIA: 

 Bomba 
Submersa                                                

 Energia Elétrica 

 Bomba 
Injetora 

 Monofásica  Trifásica 

 Bomba 
Manual 

 Combustível 

 Centrífuga  Gasolina  Óleo Diesel 
 Compressor  Alternativa 
  Eólica  Solar 

 Catavento 
CONDIÇÕES 
SANITARIAS 

ABRIGO (CASA DE BOMBA) PROTEÇÃO 
SANITÁRIA 
(Laje+Tampa+Cercado) 

 Laje de 
Proteção 

 Boa  Boa 

 Tampa  Regular  Regular 
 Cercado  Ruim  Ruim 
Data perfuração: Data Início do Uso: Perfurador: 
   
SITUAÇÃO DO POÇO FONTE ATUAL DE 

1 Elaboração própria com base no Anexo 8. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRODE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS – CTG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL - 
RECURSOS HÍDRICOS 

 
PESQUISA: CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS POÇOS 

PARADOS E SECOS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, 
PERNAMBUCO, BRASIL. 

 
ALUNA: FLAVIANA FERRAZ XAVIER 

ORIENTADOR: JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE AZEVEDO 
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ÁGUA 
 Parado  Desde:    
 Seco Desde:  
 Outro: Já esteve 

Parado/Seco? 
 sim  não 

USOS Para Doméstico Primário Para Doméstico 
Primário Insuficiente: 

 São   Eram Qtde famílias atendidas Complemento de 
abastecimento: 

 Doméstico Primário  Comunitário  Açude/Barragem 
 Doméstico Secundário  Particular  Fonte Natural 
 Animal   Poço Tubular 
 Agricultura  Suficiente  Lagoa/Lago 
 Indústria/ 

Comércio 
 Insuficiente  Rio 

 Recreação   Poço Escavado 
 Outro: 

 
 

 Carro Pipa 

  Cisterna 
 Outros 

 
 

MEDIÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA 
 Não  Sim  Nível:  
TESTE DE QUALIDADE IN LOCO 
 Não    Sim  
Resultados: 
CONDUTIVIDADE 
(µm/cm) 

 

T (ºC)  
STD (ppm)  
NaCl (%)  
TURBIDEZ (NTU)  
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Figura 39 - Medidor Piezométrico utilizado em campo 

 
Foto: Flaviana Ferraz Xavier, 2013 

 
 

 
Figura 40 - Medição de Poço no âmbito da pesquisa 

 
Foto: Anselmo Xavier, 2013. 
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Figura 41 - Exemplo de poço em que não se realizou a medição de nível de água 

 
Foto: Anselmo Xavier, 2013. 

 

 

A análise da qualidade da água foi realizada através de Turbidímetro e Condutivímetro 

(Figuras 42 e 43). Analisaram-se parâmetros físicos como Turbidez, Condutividade elétrica, 

Temperatura e Sólidos Totais Dissolvidos, em poços onde foi possível a coleta da água 

(Figuras 44, 45 e 46).  

 

 

Figura 42 - Turbidímetro utilizado em campo 

 
Foto: Flaviana Ferraz Xavier, 2013 
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Figura 43 - Condutivímetro utilizado em campo 

 
Foto: Flaviana Ferraz Xavier, 2013 

 

 

Figura 44 - Coleta de Água para análise 

 
Foto: Anselmo Xavier, 2013 
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Figura 45 - Análise da água com Condutivímetro 

 
Foto: Anselmo Xavier, 2013 

 
 

Figura 46 - Análise da água com Turbidímetro 

 
Foto: Anselmo Xavier, 2013 
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A Turbidez é a dificuldade da água para transmitir a luz (desviar raios luminosos), que 

é provocada por materiais em suspensão (silte, argila, matéria orgânica, microorganismos e 

partículas inorgânicas), dando uma aparência turva a ela (BRAGA et al, 2005). Em geral é 

medida pelo Turbidímetro ou nefelômetro e os valores são dados em Formazin Turbidity Unit 

- FTU ou em Unidade Nefelométrica de Turbidez - UNT, esta mais usada no Brasil. 

A Condutividade Elétrica é a medida da facilidade da água conduzir a corrente 

elétrica. Ela está diretamente ligada ao teor de sais dissolvidos sob a forma de íons. A unidade 

de medida deste parâmetro é o Mho. Para as águas subterrâneas eles são referidos ao 

milionésimo Mho/cm, ou seja, µMho/cm para uma temperatura padrão de 25ºC. Lembrando-

se que a condutividade aumenta com a elevação da temperatura, por isso a necessidade de se 

anotar a temperatura de referência da água amostrada (SANTOS, 2008). 

Em relação à qualidade das águas, a temperatura refere-se à medição da intensidade de 

calor da mesma. Ela é importante porque em casos em que há uma elevação da temperatura, 

aumentam as reações químicas e biológicas, a solubilidade de gases diminui (como é o caso 

do oxigênio) e a taxa de transferência de gases aumenta, podendo gerar mau cheiro com a 

liberação de gases com odores desagradáveis (SPERLING, 1996). 

Os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) são o peso total dos constituintes minerais 

presentes na água, por unidade de volume. Na maioria das águas subterrâneas, a 

condutividade elétrica da água multiplicada por um fator, que varia de 0,55 até 0,75, gera uma 

boa estimativa dos sólidos totais dissolvidos na água. Para as águas salinas, o fator é 

comumente maior que 0,75. Já para as águas acidas, pode ser menor que 0,55 (SANTOS, 

2008). 

A referência utilizada para análise foi, conforme os usos observados, os Padrões de 

potabilidade para consumo humano estabelecidos pela Portaria 1.469/2000 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2000) para Turbidez, Sódio e Sólidos Totais Dissolvidos (Anexo 8) e os 

Padrões para o consumo animal elaborados por Logan (1965 apud SANTOS, 2008) e  

Mackee&Wolf (1966 apud SANTOS, 2008) para Sólidos Totais Dissolvidos (Anexo 9).  

Posteriormente, foi realizada a tabulação e interpretação dos dados conforme os 

objetivos pretendidos para o trabalho. 
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4.1 PESQUISA DE CAMPO 

 

Em campo, foram visitados 28 poços listados pelo cadastro da CPRM e mais 9 poços 

encontrados durante a realização da pesquisa (parados, obstruídos e bombeando), totalizando 

37 poços. Os poços secos não foram visitados pela dificuldade de acesso a eles, já que em sua 

maioria, estes estavam situados em terras abandonadas e/ou fechadas.  

Dos poços visitados, realizou-se Medição de Nível da Água em 8 deles (25% do total) 

e Análise da Qualidade da Água em 10 deles (31,25 % do total), de acordo com as condições 

que possibilitassem tais tarefas. Em alguns casos, o tipo de tamponamento não permitiu a 

entrada do fio do piezômetro, porém, houve a possibilidade de bombeamento da água tendo 

sido realizada a Análise da Qualidade. Foram realizados os dois testes ao mesmo tempo em 

apenas 5 poços, devido a esses tipos de limitação.  

Quanto à situação atual dos poços cadastrados como Parados, 15 permanecem na 

situação Parado (46,88% do total), 13 estão Bombeando (40,63% do total), 1 Obstruído com 

pedra (3,13%) e 3 não foram possíveis visitar  (9,38%) (Gráfico 7). Para voltarem a bombear, 

os próprios moradores providenciaram equipamentos de bombeamento (bombas) para tal. 

 

 

Gráfico 7 - Poços estudados e sua situação atual 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. 
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Dos poços que estão Bombeando, 5 deles (15,63% do total), segundo os usuários, não 

estão funcionando devidamente pela pouca frequência de vento para girar o cata-vento; pela 

bomba ser fraca, de má qualidade; ou ainda, por estar entupido e, em decorrência disso, a 

vazão ter diminuído (Gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8 - Poços Bombeando 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 

 
 

 Os principais motivos declarados pelos usuários para os poços ainda estarem Parados, 

é o cata-vento quebrado (25% do total) e os próprios usuários não terem condições de 

consertar, comprar uma bomba e/ou não possuírem energia elétrica próxima.  Além destes, 

outros usuários declararam ter adquirido equipamento para bombeamento da água e foram 

roubados; ou mesmo quebrou e não tiveram condições financeiras para repor. Outra situação 

encontrada foi uma bomba manual que quebrou e nunca foi reposta ou consertada (Figura 47). 

Em outros 2 (dois) casos a fazenda foi abandonada e os equipamentos de bombeamento 

levados pelo dono. 

 Nestes poços ainda Parados, os equipamentos de bombeamento eram: Catavento (11 

deles ou 34,37%), Bomba injetora (2 deles ou 6,25%) e Bomba Manual (1 deles ou 3,12%). 

Em 1 deles (3,12%) não se obteve informações a respeito (Gráfico 9). 
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Figura 47 – Poço Parado que utilizava Bomba Manual para extração de água 

 
Foto: Anselmo Xavier, 2013. 

 

 

Gráfico 9 - Poços Parados e os seus Equipamentos de Bombeamento 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 
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 A proteção sanitária destes poços ainda parados está, em sua maioria, Boa (7 deles, 

46,7%). No âmbito da pesquisa, considerou-se Boa a condição do poço que possuía pelo 

menos Tampa e Laje de Proteção. 5 (cinco) deles (33,3%) estão na condição Ruim, por não 

possuir nenhum tipo de proteção sanitária. 3 (três) deles (20%) estão na situação Regular, por 

possuírem apenas uma das proteções consideradas (Gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10 - Condições da Proteção Sanitária dos Poços Parados  

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 

 

 

No que se refere ao tempo em que estes poços estão parados, 7  (sete) deles (46,7%)  

estão parados há mais de 7 anos, 3 (três) deles (20%) estão parados há 2 (dois) anos ou 

menos, 2  (dois) deles (13,3%) não souberam informar e em 3 (três) deles (20%) não 

conseguimos esta informação (Gráfico 11). 

No que diz respeito aos usos que se fazia da água destes Poços Parados, 11 deles 

(73,3%) eram apenas para Uso Animal, 2 (13,3%) eram de Uso Animal e Doméstico 

Secundário, 1 (6,7%) era de uso Doméstico Primário e em 1 deles (6,7%) não foi possível 

obter a informação. Aqueles usados apenas para dessedentação de animais e uso doméstico 

secundário declararam ser a água salgada. O que tinha uso Doméstico Primário abastecia, até 

o fim de 2012, todo o Assentamento Serra Negra, sendo atualmente abastecido principalmente 

por pipas (Gráfico 12). 
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Gráfico 11 - Tempo em que os Poços estão Parados 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 

 

 

Gráfico 12 - Usos da água dos Poços Parados 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 

 

 

No que diz respeito às fontes atuais de água dessas populações que eram atendidas 

pelos poços parados, 8 (53,3%) declararam estar usando apenas a água fornecida através da 

Prefeitura e do Exército (Pipa) tanto para uso humano como para uso animal. 3 (20%) 

utilizam alguma Barragem que ainda possui alguma quantidade de água para suprir a 
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necessidade do uso animal e Pipa para suprir os usos Domésticos Primários e Secundários. 2 

(13,3%) utilizam água de novo poço perfurado na área para Uso Animal e a água do Pipa para 

os usos Domésticos Primários e Secundários. 1 (6,7%) declarou usar água do Rio Pajeú para o 

Uso Animal e a água distribuída por Pipa para os Usos Domésticos. Em 3 deles (20%) não foi 

possível obter esta informação (Gráfico 13). Dessa maneira, observa-se que nas áreas dos 15 

poços parados, em 80% deles (12 poços) a população depende diretamente de distribuição de 

carro Pipa e, possui, para armazenamento desta água, cisterna de placas ou de polietileno. 

 

 

Gráfico 13 - Fontes atuais de água onde os Poços continuam Parados  

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 

 

 

Dos poços que estão atualmente Bombeando (saíram da situação Parados), o 

equipamento utilizado para bombear a água é principalmente a Bomba Submersa (10 poços 

ou 76,9%). Os outros 3 poços (23,1%) estão bombeando com Cata-vento (Gráfico 14).  

No âmbito da pesquisa, confirmou-se que estes poços já estiveram parados (12 deles, 

92,3%). Em 1 poço (7,7%) não foi possível obter esta informação. Os usuários declararam 

não saber desde quando está em uso de novo (5 deles, 38,5%); não saber exatamente desde 

quando, mas afirmam que foi no fim do ano de 2012, em virtude da seca que ainda assola a 

região (4 deles, 30,8%), 1 deles declarou fazer 8 anos que está em uso novamente (7,7%) e em 

3 deles (23,1%) não conseguimos obter nenhuma informação (Gráfico 15). 
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Gráfico 14 - Formas de Bombeamento dos Poços em Atividade 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 

 

 

Gráfico 15 - Período em que voltaram a bombear 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 

 

 

As Condições Sanitárias dos poços que voltaram a ser utilizados estão, em sua maior 

parte, Boas (6 deles ou 46,1%); 3 (23,1%) estão na condição Regular; 3 (23,1%) na condição 

Ruim; e, em 1 deles, não foi possível obter a informação (7,7%), por falta de visualização do 

poço, não tendo sido possível o acesso a este  (Gráfico 16).  
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Quanto aos motivos que fizeram os poços pararem um dia, 9 (69,23%) foi por quebra 

do cata-vento, 2 (15,4%) pela bomba quebrada, e em 3 deles (23,1%) não conseguimos obter 

nenhuma informação (Gráfico 17). Ou seja, todos que tivemos informações ficaram parados 

por problemas no equipamento de bombeamento da água. 

 

 

Gráfico 16 - Condições Sanitárias dos Poços em Atividade 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 

 

 

Gráfico 17 - Motivos de paralisação dos Poços no passado 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 
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Os usos da água dos poços que estão Bombeando de novo, segundo os usuários, 

foram: apenas Animal (11 ou 84,6%), Animal e Doméstico Secundário (1 ou 7,7%) e em 1 

deles (7,7%) não foi possível obter a informação (Gráfico 18).  Todos os usuários destes 

poços declararam ser a água salgada, por isso o uso predominantemente animal. 

 

 

Gráfico 18 - Usos atuais dos Poços Bombeando 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa 

 

 

No que se refere à medição do nível de água nos poços estudados, dos 8 (oito) poços 

em que realizou-se a medição, o nível da água estava até 10 metros abaixo do solo na maioria 

deles (5 ou 62,5%). O nível mais baixo encontrado foi de 20 metros abaixo do solo. Destes, 3 

estão operando. Os resultados das medições de nível realizadas estão apresentados na Tabela 

3 a seguir.  

Quando comparado ao tempo em que estes poços estão parados, ou mesmo ao tempo 

em que estes poços voltaram a ser utilizados, observa-se que não há uma relação direta com 

os níveis atuais encontrados. O poço com maior quantidade de água tem um nível de 1,2 m 

abaixo do solo e está parado há 10 anos. Já o que está a um nível mais abaixo, a 20 m, está 

parado há apenas 1 ano. O segundo com nível mais baixo, 12, 8 m, está parado há 8 anos. Ou 

seja, o nível de água não depende apenas do uso/quantidade explorada, mas também e 

principalmente das condições de recarga do aquífero. 
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Tendo em vista o uso predominantemente Animal das águas dos poços estudados, no 

âmbito dos testes de Qualidade da Água, analisaram-se os dados conforme Mackee e Wolf e 

Logan apresentados por Santos (1998), cujos valores de referência constam no Anexo 11, que 

são parâmetros de qualidade da água para o uso animal. Conforme Mackee e Wolf, todos os 

poços analisados estão na faixa satisfatória de STD (Carneiro 12900 mg/l e Gado de corte 

10000 mg/l de STD). Já conforme Logan, que restringe mais os valores aceitáveis, metade dos 

poços analisados estão de acordo com os limites estabelecidos, a outra metade classifica-se 

como insatisfatórios (5 classificados como bons ≤2500 mg/l e 5 como Insatisfatórios ≥4500 

mg/l). Vale salientar que se sabe que os Caprinos, maior parte do rebanho na região, é mais 

resistente à salinidade que os animais aqui utilizados como referência. Porém, não 

encontramos valores de referência específicos para eles. Na Tabela 4 podem-se observar os 

resultados referentes às análises de qualidade de água realizadas.  

Em nível de informação, se analisados para uso humano, quanto à turbidez, 4 deles 

apresentam limites inaceitáveis (até 5 NTU - Nephelometric Turbidity Unit). Porém, quando 

se analisa os STD, apenas 3 encontram-se dentro da faixa permitida (até 1000 mg/l), o que 

caracteriza a água dos poços analisados imprópria para o uso humano. 

Quanto aos poços não cadastrados, os dados referentes a estes se encontram na Tabela 

5 a seguir e a tabela de Poços estudados e a atualização da situação deles consta na Tabela 6. 

Observa-se que em apenas 2 (dois) foram encontrados no sistema da CPRM, e neles 

verificou-se a mudança de situação. Já os demais, não foram encontrados no sistema, o que 

reforça a necessidade de atualização deste. Em seguida, observa-se o novo mapa gerado para 

os poços parados do município de Floresta, Pernambuco (Figura 48). Salienta-se, no entanto, 

o fato de que, estando o sistema desatualizado, é possível a existência de mais poços nessa 

situação, já que não se percorreu o município por completo, apenas os locais indicados no 

SIAGAS.  
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Tabela 03 - Resultados das Medições de Nível 

POÇO SITUAÇAO ATUAL LOCALIDADE PROPRIETARIO NIVEL 
(m) 

PROFUNDIDADE DO 
POÇO (segundo cadastro 

CPRM) (m) 

Tempo  
Parados 

Tempo em 
uso  

1 PARADO MALHADA VERMELHA SEBASTIÃO ETELVINO 1,2 50 10 anos *** 

20 PARADO POCINHOS JOSÉ IDELFONSO 12,8 50 8 anos *** 

8 PARADO PAI JOÃO ARISTIDE BALBINO DA SILVA 5 50 muitos *** 

10 PARADO SALGADO ANTONIO FRANCISCO DE GOIS 8,2 45 muitos *** 

14 EM OPERAÇÃO ALGODÕES ADALBERTO MANOEL DOS SANTOS 10,8 50 *** nov/12 
3 EM OPERAÇÃO BOLIVIA ABRAÃO LOPES DINIZ BARROS 9,9 40 *** 2013 

26 EM OPERAÇÃO PEDRA FERRADA MANOEL GOMES SOUZA 8 60 *** 2012 

37 PARADO CALDEIRÃO DO 
PERIQUITO GERALDO LOPES DA SILVA 20 60 1 ano *** 

Fonte: Elaboração própria através de dados coletados em campo 
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Tabela 04 - Resultados da Análise de Qualidade de Água 

POÇO SITUAÇÃO LOCALIDADE PROPRIETÁRIO CONDUTIVIDADE 
(µm/cm) 

T 
(ºC) 

STD 
(ppm)  

NaCl 
(%) 

TURBIDEZ 
(NTU) USOS DA ÁGUA 

1 PARADO MALHADA VERMELHA SEBASTIÃO ETELVINO 1780 28 890 23,5 9,99 Animal 
20 PARADO POCINHOS JOSÉ IDELFONSO 16820 23,5 8410 34,35 6,49 Animal 

3 EM OPERAÇAO BOLIVIA ABRAAO LOPES 1794 23,4 893 23,5 1,34 Animal e doméstico 
secundário 

13 EM OPERAÇAO BONITO CICERO COSME DOS SANTOS 12980 32,7 6490 29,5 9,99 Animal 
26 EM OPERAÇAO PEDRA FERRADA MANOEL GOMES SOUZA 13110 32,6 6550 29,35 1,36 Animal 
22 EM OPERAÇAO ICÓ VITAL NOVAES 14130 32,6 7070 33 2,22 Animal 
2 EM OPERAÇAO CARAÍBA DOS MANDANTES JOSÉ PRETO 2886 32,7 1368,3 39,2 2,33 Animal 

7 EM OPERAÇAO ASSENTAMENTO 
CURRALINHO DOS ANGICOS ASSENTAMENTO 1498 33,5 780 32,5 3,16 

Animal 

14 EM OPERAÇAO ALGODÕES ADALBERTO MANOEL DOS 
SANTOS 14230 32,7 7130 33,1 6,49 

Animal 

11 EM OPERAÇAO PAPAGAIO ASSENTAMENTO PEDRO 
JORGE 4260 32,6 2160 31,7 4,15 

Animal 

Fonte: Elaboração própria através de dados coletados em campo 
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Tabela 05 – Poços encontrados a mais durante a realização do campo 

Poço Localidade x UTM y UTM Proprietário Situação Prof. 
(m) 

Ident. no 
local 

Situação Segundo a 
CPRM Identificação SIAGAS Identificação CPRM 

37 Fazenda Caldeirão do Periquito 618495 9054622 Geraldo Lopes da Silva Parado 60 HR 690 Equipado 2600018443 HR 690/PRODEEM 
38 Fazenda Caldeirão do Periquito 618655 9057676 Assentamento Obstruido 50 não tinha NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO 
39 Fazenda Angico 591497 9075042 *** Parado *** não tinha NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO 
40 FAZENDA ANGICO 591490 9075032 *** Obstruído *** não tinha NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO 

41 Fazenda Caldeirão do Periquito 618638 9054540 Assentamento Em operação 
(2012) 40 *** *** *** *** 

42 Fazenda Caldeirão do Periquito 619127 9054122 Assentamento Obstruído 50 HR 656 NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO 

43 Fazenda Caldeirão do Periquito 619671 9052108 Assentamento Em operação 
(2012) 34 *** *** *** *** 

44 Assentamento Serra Negra 607713 9047624 Assentamento Parado 185 não tinha NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO NÃO IDENTIFICADO 
45 Varjota 566462 9050384 *** Parado *** HR 637 Equipado 2600008390 FLR/020/PE 

Fonte: Elaboração própria através de dados coletados em campo 
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Tabela 06 – Poços Estudados e Atualização da Situação 

  Localidade x UTM y UTM Proprietário SITUAÇÃO 
SEGUNDO  CPRM 

prof. 
(m) Situação atual 

1 FAZENDA MALHADA VERMELHA 551669 9061159 Sebastião Etelvino da Silva Parado 50 Parado 

2 SITIO CARAIBA DOS 
MANDANTES 593790 9042076   JOSE ANTONIO DE SOUZA Parado 37 Bombeando 

3 FAZENDA BOLÍVIA 547303 9067091 ABRAAO LOPES DINIZ BARROS Parado 40 Bombeando 

4 FAZENDA BARRA DAMIANA 549146 9073508 CLOVIS DINIZ CARVALHO Parado 50 Não tivemos acesso 

5 FAZENDA BARRA DA 
FORQUILHA 559130 9061917 ADALIA VALGUEIRO BARROS Parado 50 Não tivemos acesso 

6 FAZENDA ANGICO 591535 9073439 FLORISSA NUNES DA SILVA Parado 35 Bombeando 

7 FAZENDA CAPRINOS 577603 9032158 Carlos Marques Nogueira Parado 60 Bombeando 

8 PAI JOAO 599635 9058003 Aristide Balbino da Silva Parado 50 Parado 

9 Fazenda Malhada de Pedra 551103 9048537 Mário Ferraz Cornélio Parado 50 Bombeando 

10 Fazenda Salgado 562749 9048307 Antônio Francisco de Gois Parado 45 Parado 

11 Fazenda Papagaio 584230 9044983 Assentamento Pedro Jorge Parado 36 Bombeando 

12 Fazenda Poço Redondo 547775 9050538  José Gilberto Meneses Parado 30 Não tivemos acesso 

13 Fazenda Bonito 581531 9072660  Cícero Cosme dos Santos Parado 42 Bombeando 

14 Fazenda Algodões 564383 9078463 Adalberto Manoel dos Santos Parado 50 Bombeando 

15 Fazenda Caldeirão do Periquito 621578 9054720 José Adir Gomes de Freitas Parado 34 Parado 

16 Fazenda Caldeirão do Periquito 620785 9055153 Antônio Romeo de Vasconcelos Parado 78 Parado 

17 Fazenda Cachoeira 588008 9068532  Francisco Ferraz Novaes Parado 30 Parado 

18 Fazenda Cachoeirinha 576097 9078045 MOACIR Parado 32 Bombeando 

19 Fazenda Timburuna 584584 9085646 Antônio Nunes da Silva Parado 50 Parado 

20 Fazenda Pocinhos 586686 9065586 José Idelfonso Ferreira Parado 50 Parado 

21 Fazenda Caldeirão da Chinela 559093 9056942  Mozar Manoel de Sá Parado 63 Parado 

22 Fazenda Icó 545094 9059569 Vital Manoel Novaes Parado 30 Bombeando 

23 Fazenda Icó 544821 9061904 Eraldo Menezes Parado 50 Parado 
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  Localidade x UTM y UTM Proprietário SITUAÇÃO 
SEGUNDO  CPRM 

prof. 
(m) Situação atual 

24 Fazenda Carqueja 564875 9080059  Manoel Souza Lira Parado 50 Não tivemos acesso 

25 Fazenda Assentamento Rancharia 621392 9064151 ASSENTAMENTO Parado 40 Parado 

26 Fazenda Pedra Ferrada 579535 9084734 Manoel Gomes Souza Parado 60 Bombeando 

27 Fazenda Pedra Ferrada 578310 9083937  Firmino Leite da Silva Parado 50 Obstruído 

28 Assentamento Serra Negra 605859 9053258 ASSENTAMENTO Parado 60 Bombeando 

29 FAZENDA BRAZ 609937 9057271 João Virgínio de Sá Seco 49.20 Seco 

30 FAZENDA BAIXA DOS CAIBOS - I 547050 9049350  JACI FERRAZ DE SA Seco 60 Seco 

31 FAZENDA PARAISO 623500 9055600 JOSE EDMILSON DA SILVA Seco 50 Seco 

32 Fazenda Salina 590355 9050990 Sebastião Rufino da Silva Seco 60 Seco 

33 Fazenda Campo Alegre 605820 9049388 José Joaquim da Silva Seco 60 Seco 

34 Fazenda Carqueja 564846 9080735  Geraldo Freire da Silva Seco 50 Seco 

35 Fazenda Rancharia 570404 9056894 Afonso Augusto Ferraz Seco 30 Seco 

36 Assentamento Serra Negra 605770 9053964 ASSENTAMENTO Seco 60 Seco 

37 Fazenda Caldeirão do Periquito 618495 9054622 Geraldo Lopes da Silva Equipado 60 Parado 

38 Fazenda Caldeirão do Periquito 618655 9057676 Assentamento NÃO IDENTIFICADO 50 Obstruido 

39 Fazenda Angico 591497 9075042 *** NÃO IDENTIFICADO *** Parado 

40 FAZENDA ANGICO 591490 9075032 *** NÃO IDENTIFICADO *** Obstruído 

41 Fazenda Caldeirão do Periquito 618638 9054540 Assentamento *** 40 Bombeando (2012) 

42 Fazenda Caldeirão do Periquito 619127 9054122 Assentamento NÃO IDENTIFICADO 50 Obstruído 

43 Fazenda Caldeirão do Periquito 619671 9052108 Assentamento *** 34 Bombeando (2012) 

44 Assentamento Serra Negra 607713 9047624 Assentamento NÃO IDENTIFICADO 185 Parado 

45 Varjota 566462 9050384 *** Equipado *** Parado 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados da CPRM e em dados coletados em campo. 

120 

 



Figura 48 – Mapa da Situação Atual dos Poços Estudados 

 
Fonte: Elaboração própria através do Arcgis 9.3 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS EM 
ESTUDO  

 

 Conforme a CPRM (2005), o município de Floresta encontra-se inserido, 

geologicamente, na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos dos 

complexos Floresta, Sertânia, Serra de Jabitacá, Cabrobó Belém do São Francisco, 

Lagoa das Contendas, Vertentes e São Caetano, das suítes Granítica-migmatítica 

Peraluminosa Recanto/Riacho do Forno, Serrote das Pedras Pretas e Intrusiva 

Calcialcalina, da Formação Barra Bonita, das suítes Peraluminosa Xingó, Calcialcalino 

de Médio a Alto Potássio Itaporanga, Shoshonítica Ultrapotássica Triunfo e Prata, da 

Formação Tacaratu, do Grupo Brotas e das formações Santana, Candeias, Marizal e 

Exu, e dos depósitos Colúvio-eluviais e Aluvionares. 

 A província Borborema é um conjunto de unidades geológicas estabilizadas ao 

final da orogênese brasiliana (formação de montanhas). Ela representa um segmento da 

crosta terrestre afetada pela deformação Brasiliana/Pan-Africana, denominada faixa 

trans-saara. Esta faixa é resultante da colisão entre os crátons (porção da crosta terrestre, 

relativamente estável e imóvel, que forma o núcleo de um continente ou a base de um 

oceano) do Oeste Africano/São Luís e Congo-Kasai/São Francisco que constituíam 

massas continentais consolidadas em tempos pré-brasilianos (NASCIMENTO, 2003). 

Esta província tem como limites ao sul o Cráton do São Francisco e a oeste a 

Bacia do Parnaíba. É composta de terrenos de diferentes litologias separados por falhas 

e lineamentos importantes, com metassedimentos proterozóicos alternados e áreas 

dominadas por complexos gnáissico migmatíticos paleoproterozóicos a arqueanos 

(NASCIMENTO, 2003). 

Hidrogeologicamente, o município de Floresta, está inserido no Domínio 

Intersticial, Domínio Kárstico fissural e no Domínio Fissural (CPRM, 2005). 

O Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares da Formação 

Tacaratu, Grupo Brotas, Formação Candeias/Grupo Ilhas Indiscriminados, Formação 

Marizal, Formação Exu, Depósitos Aluvionares e Depósitos Colúvio eluviais. O 

Domínio Kárstico fissural representa os calcários da Formação Santana. O Domínio 

Hidrogeológico Fissural é formado de rochas do embasamento cristalino que englobam 

o subdomínio rochas metamórficas constituído da Formação Barra Bonita, Suíte 

Recanto-Riacho do Forno, Complexo São Caetano, Complexo Vertentes, Complexo 
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Lagoa das Contendas e do Complexo Belém do São Francisco; e o subdomínio rochas 

ígneas da Suíte Prata, Suíte Triunfo, Suíte calci-alcalina Itaporanga, Suíte peraluminosa 

Xingó, Suíte intrusiva e da Suíte Serrote das Pedras Pretas (CPRM, 2005). 

Gerou-se para o município, no âmbito deste estudo, um mapa da geologia do 

município em estudo em consonância com a localização dos poços parados, dos poços 

secos e dos poços encontrados durante a realização do estudo na região (Figuras 49, 50 

e 51). Através da Tabela 7 pode-se observar os significados das legendas presentes no 

mapa e a litologia de cada área. Posteriormente, a Tabela 8 mostra a quantidade de 

poços presentes em cada domínio geológico e os Gráficos 19, 20 e 21 representam a 

distribuição desses poços em cada domínio.  
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Figura 49 - Geologia versus Localização de Poços Secos do município de Floresta – PE 

 
Fonte: Elaboração própria através do software de SIG Arcgis 
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Figura 50 - Geologia versus Localização de Poços Parados do município de Floresta – PE 

 
Fonte: Elaboração própria através do software de SIG Arcgis. 
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Figura 51 - Localização Geológica dos poços a mais encontrados em Campo 

 

 
Fonte: Elaboração própria através do software de SIG Arcgis. 
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Tabela 7 - Legendas mapa geologia versus localização dos poços e significados 

Legenda Idade Nome Descrição Litológica 

401 Qha CENOZOÍCO - QUATERNÁRIO *** SEDIMENTOS ALUVIONARES, ARENOSOS, ARGILOSOS E CONGLOMERÁTICOS. 

404 TQc CENOZÓICO - TÉRCIO-
QUATERNÁRIO *** SEDIMENTOS ELUVIONARES/COLUVIONARES, ARENOSOS. 

415 Ks MESOZÓICO - CRETÁCEO FORMAÇÃO SANTANA FOLHELHOS ESCUROS E CALCÁRIOS LAMINADOS, COM INTERCALAÇÕES DE ARGILITOS, MARGAS E 
GIPSITA. PREDOMINÂNCIA DE CALCILUTITOS CARBONOSOS, CALCÍTICOS E LAMINADOS. 

416 Km MESOZÓICO CRETÁCEO FORMAÇÃO MARIZAL CONGLOMERADOS E ARENITOS CONGLOMERÁTICOS FELDSPÁTICOS; INTERCALAÇÕES IRREGULARES E 
DESCONTÍNUASDE ARGILITOS SÍLTICOS, CALCÁRIOS E FOLHELHOS BETUMINOSOS. 

417 Kss MESOZÓICO - CRETÁCEO GRUPO MASSACARÁ, 
FORMAÇÃO SÃO SEBASTIÃO ARENITOS FINOS A GROSSOS CONM INTERCALAÇÕES DE SILTITO E FOLHELHOS. 

421 Jmv MESOZÓICO - JURÁSSICO FORMAÇÃO MISSÃO VELHA ARENITOS GROSSEIROS MAL SELECIONADOS E ARENITOS FINOS COM LEITOS CONGLOMERADOS. 

421 MY3s MESOPROTEROZÓICO ROCHAS METAPLUTÔNICAS METAMONZOGRANITOS COM PORÇÕES SIENOGRANÍTICAS E MIGMATITOS LEUCOCRÁTICOS COM 
GRANADAS, BIOTITA E MOSCOVITA. SUÍTE PERALUMINOSA. 

424 Js MESOZÓICO - JURÁSSICO GRUPO BROTAS, FORMAÇÃO 
SERGI ARENITOS MÉDIOS A GROSSOS, FELDSPÁTICOS, COM NÍVEIS CONGLOMERÁTICOS. 

427 SDt PALEOZÓICO - SILURO-
DEVONIANO FORMAÇÃO TACARATU CONGLOMERADOS A ARENITOS GROSSOS E FINOS. 

430 EY NEOPROTEROZÓICO/CAMBRIANO *** GRANITOS GRANODIORITOS E QUARTZOMONZONITOS LEUCOCRÁTICOS. SUÍTE METALUMINOSA 
ALCALINA. 

440 NY3p NEOPROTEROZÓICO SUÍTE MAGMÁTICA 
ÁLCALI FELDSPATO GRANITO/SIENITO, QUARTZO SIENITO E QUARTZOMONZONITO COM PROPOÇÕES 

VARIÁVEIS DE BIOTITA, HORNBLENDA E PIROXÊNIO, ALÉM DE ENCLAVES DE MICAPIROXENITO. SUÍTE 
ULTRAPOTÁSSICA PERALCALINA. 

442 NY3i NEOPROTEROZÓICO SUÍTE MAGMÁTICA BIOTITA LEUCOGRANITOS/GRANODIORITOS, ÀS VEZES COM GRANADA, PODENDO PREDOMINAR 
MUSCOVITA E/OU TURMALINA. SUÍTE PEROALUMINOSA LEUCOCRÁTICA. 

444 NY2k NEOPROTEROZÓICO SUÍTE MAGMÁTICA BIOTITA-ANFIBÓLIO GRANITÓIDES GROSSOS A PORFIRÍTICOS, COM ENCLAVES DIORÍTICOS E FÁCIES 
SIENÍTICAS; 
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Legenda Idade Nome Descrição Litológica 

460 MY3s MESOPROTEROZÓICO ROCHAS METAPLUTÔNICAS METAMONZOGRANITOS COM PORÇÕES SIENOGRANÍTICAS E MIGMATITOS LEUCOCRÁTICOS COM 
GRANADAS, BIOTITA E MOSCOVITA. SUÍTE PERALUMINOSA. 

461 MY3t MESOPROTEROZÓICO ROCHAS METAPLUTÔNICAS BIOTITA ORTOGNAISSES LEUCOCRÁTICOS, GRANITOS QUARTZO-MONZONÍTICOS, GRANODIORÍTIOCOS 
E THRONDJEMÍTICOS. SUÍTE CALCIALCALINA E TRONDHJEMÍTICA. 

469 M&3 MESOPROTEROZÓICO ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
METAPERIDOTITOS, METAPIROXENITOS, TREMOLITITOS, CROSSITITOS, METAGABRO E 

METABASALTOS COM MINÉRIO DE FE-TI. SUÍTE METAMÓRFICO-ULTRMÁFICA SERROTE DAS PEDRAS 
PRETAS. 

470 M&2 MESOPROTEROZÓICO ROCHAS METAPLUTÔNICAS 
METAGABROS, METADIORITOS, METAGABRONORITOS, METAMONZODIORITOS, METATONALITOS E 

RAROS METANORTOSITOS. SUÍTE MALHADA VERMELHA (POR VEZES CO MINÉRIO DE FE-TI).                        
. 

472 Myi MESOPROTEROZÓICO ROCHAS METAPLUTÔNICAS ORTOGNAISSES E MIGMATITOS INDISCRIMINADOS. 

473 Mve MESOPROTEROZÓICO COMPLEXO VERTENTES 
BIOTITA XISTO, PARAGNAISSES, INCLUINDO LEUCOGNAISSES FINOS E QUARTZITOS, METADACITOS, 

METAMÁFICAS, METAVULCÂNICAS INTERMEDIÁRIAS, METAVULCANO-CLATICAS, CALCISSILICÁTICAS 
E MAIS RARAMENTE METAULTRAMÁFICAS. 

474 Mse MESOPROTEROZÓICO COMPLEXO SERTÂNIA 
BIOTITA GNAISSES GERALMENTE COM GRANADA E SILIMANITA (FREQUENTEMENTE MIGMATIZADOS), 

COM NÍVEIS DE CALCÁRIO/MÁRMORE CALCÍTICOS E DOLOMITICOS, QUARTZITOS, ROCHAS 
CALCOSSILICÁTICAS E ANFIBOLITOS. 

476 Mic MESOPROTEROZÓICO COMPLEXO LAGOA 
CONTENDAS 

GNAISSES QUARTZO-FELDSPÁTICOS, PARAGNAISSES, XISTOS, METANDESITOS, METAQUARTZO 
ANDESITOS, METADACITOS, METAVULCÂNO-CLÁSTICAS; RAROS METABASALTOS, FORMAÇÕES 

FERRIFÉRAS E ROCHAS CALCISSILICÁTICAS, ETC. 

477 Msc MESOPROTEROZÓICO COMPLEXO SÃO CAETANO 
GRANADA-BIOTITA-MOSCOVITA PARAGNAISSES E METAGRAUVAS, PREDOMINANTES, COM 

INTERCALAÇÕES DE QUARTZITOS  E METAVULCÂNO-CLÁTICAS; METADACITOS, METARRIODACITOS, 
METABASALTOS; RAROS METAGABROS E METACHERTS. 

129 

 



Legenda Idade Nome Descrição Litológica 

480 Mcb1 MESOPROTEROZÓICO COMPLEXO CABROBRÓ BIOTITA GNAISSES QUARTZOFELDSPÁRICOS, MICAXISTOS, METAGRAUVACAS, PARAGNAISSES E 
MIGMATITOS, COM NÍVEIS DE QUARTZITOS, ANFIBOLITOS E CALCÁRIOS. 

481 Mbf MESOPROTEROZÓICO COMPLEXO BELÉM DE SÃO 
FRANCISCO 

BIOTITA ORTOGNAISSES TONALÍTICOS/GRANODIORÍTICOS, LEUCOCRÁTICOS DE COR CINZA, 
GERALMENTE MIGMATIZADOS E MIGMATITOS COM MESOSSOMA QUARTZO DIORÍTICO/TONALÍTICO A 

ANFIBÓLIO E/OU BIOTITA, ETC. 

503 Pf PALEOPROTEROZÓICO COMPLEXO FLORESTA 
ORTOGNAISSES QUARTZO DIORÍTICOS, TONALÍTICOS E GRANODIORÍTICOS, COM BIOTITA E/OU 
ANFIBÓLIO; GRANULITOS E  MIGMATITOS, COM METAGABROS, METADIORITOS, MAGNETITA-

GRÜNERITA XISTOS,GRAFITA XISTOS, ETC. 

505 PYg PALEOPROTEROZÓICO 
COMPLEXO 

METAPLUTÔNICO 
INDISCRIMINADO 

HORNBLENDA-BIOTITA GNAISSES TONALÍTICOS, GRANODIORÍTICOS  E THRONDJEMÍTICOS, MÉDIOS A 
PORFIRÍTICOS, POR VEZES BANDADOS E COM METABÁSICAS. 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados obtidos através da CPRM 
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Tabela 8 - Poços e sua localização geológica 

Legenda Localização geológica Poços 
Parados 

Poços 
Secos 

Poços 
encontrados 
a mais em 

campo 

Mic Complexo Lagoa Contendas 11, 12, 28 
32, 35, 

36 
--- 

TQc Cenozóico Tércio Quaternário 16, 15 31 37, 38, 41, 42 

Mcb1 Complexo Cabrobró 4 --- --- 

Pf Complexo Floresta 10 30, 33 45 

Msc Complexo São Caetano 3, 14, 24, 
26, 27 34 

--- 

Mse  Complexo Sertânia 6, 8, 17, 
20, 25 29 

--- 

NY2k Suíte Magmática 5 e 22 --- 39, 40 

MY3s Rochas Metaplutônicas  23 --- --- 

SDt Formação Tacaratu 19 --- --- 
Myi Rochas Metaplutônicas 13 --- --- 

NY3i Suíte Magmática 18 --- --- 
EY  Neoproterozóico/Cambriano 1 --- --- 
Mbf Complexo Belém do São Francisco 2, 7 --- --- 

MY3t Rochas Metaplutônicas 9, 21 --- --- 
Km Formação Marizal --- --- 43, 44 

Fonte: Elaboração própria baseada na análise do mapa geológico e localização dos poços secos do 
município de Floresta – PE. 

 

 

Gráfico 19 - Poços Secos e a localização geológica 

 
Fonte: Elaboração própria baseada na análise do mapa geológico 
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Gráfico 20 - Poços parados e a localização geológica 

 
Fonte: Elaboração própria baseada na análise do mapa geológico 

 

 

Gráfico 21 - Poços encontrados em campo e a localização geológica 

 
Fonte: Elaboração própria baseada na análise do mapa geológico 
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4.3 LOCALIZAÇÃO DE POÇOS VERSUS SOLOS  

 

No âmbito deste trabalho, geraram-se os seguintes mapas (Figuras 52, 53 e 54) que 

traz os tipos de solo do município de Floresta, Pernambuco em consonância com a localização 

dos Poços Parados e Secos da região. Através da Tabela 9 pode-se observar os significados 

das legendas presentes no mapa de acordo com as informações apresentadas no banco de 

dados do shapefile utilizado e na classificação brasileira de solos.  A partir destas 

informações, realizou-se uma análise dos tipos de solo em que está cada poço estudado e da 

relação entre a sua situação e a sua localização litológica. 

 

 

Tabela 9 - Legendas mapa de solos versus localização dos poços e significados 

Legenda 
Poços 
Secos 

Poços 
Parados  

Poços 
Encontrados 

em campo 
Significado Significado Classificação 

Brasileira de Solos 

ARdyfl --- --- --- 
Dystric Ferralic 

ARENOSOLS (Arenosolos 
Ferrálicos Quartzosos) 

Neossolos Quartzarênicos 

ARdyfl2 --- 2, 7  
Dystric Ferralic 

ARENOSOLS (Arenosolos 
Ferrálicos Quartzosos) 

Neossolos Quartzarênicos 

PLlv(so) --- 6, 19 39,40 

Luvic PLANOSOLS (Sodic) 
+ Eutric LEPTOSOLS + 

Eutric REGOSOLS 
(Planossolos Luvicos (sódico) 

+ Leptosolos Eutróficos + 
Regossolos Eutróficos) 

Planossolos Nátricos + 
Neossolos Litólicos 

Eutróficos +Neossolos 
Regolíticos Eutróficos 

LVlecr 

29, 
30, 
31, 
32, 
33, 
34, 

35, 36 

1, 3, 4, 5, 
8, 9, 10, 

11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 20, 
21, 22, 13, 
24, 25, 26, 

27, 28 

37, 38, 41, 
42, 43, 44, 45 

Leptic Chromic LUVISOLS 
+ Eutric LEPTOSOLS + 

Luvic PLANOSOLS (Sodic) 
(Luvissolos Crômicos 
Lépticos + Leptossolos 

Êutróficos + Planossolos 
Lúvicos (Sodico)) 

Luvissolos Crômicos + 
Neossolos Litólicos 

Eutróficos +Planossolos 
Nátricos 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados da EMBRAPA Solos 
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Figura 52 - Solos versus localização de Poços Secos do município de Floresta, PE 

 
Fonte: Elaboração própria através de dados obtidos através da EMBRAPA solos e da CPRM. 
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Figura 53 - Solos versus localização de Poços Parados do município de Floresta, PE 

 
Fonte: Elaboração própria através de dados obtidos através da EMBRAPA solos e da CPRM. 
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Figura 54 - Solos versus localização de Poços encontrados em campo 

 

 
Fonte: Elaboração própria através de dados obtidos através da EMBRAPA solos e da CPRM
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Os Neossolos são constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco 

espesso. É definido pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS como solos 

pouco evoluídos e sem a presença de horizonte diagnóstico (SANTOS et al, 2006). Estes 

solos podem apresentar alta (eutróficos) ou baixa (distróficos) saturação por bases, acidez e 

altos teores de alumínio e de sódio. Variam de solos rasos até profundos e de baixa a alta 

permeabilidade.  

Os Neossolos Quartzarênicos (Figura 55) compõem um grupo de solos formados em 

materiais de origens especiais, neste caso, areias quartzosas e arenitos. São solos com textura 

arenosa, profundidades superiores a 1 metro e os grãos de areia constituídos essencialmente 

de quartzo (LEPSCH, 2002). São muito profundos a profundos, excessivamente drenados, 

possuem baixa fertilidade natural e baixa capacidade de retenção de água (PARAHYBA e 

LEITE, 2007). 

Os quartzitos, responsáveis pela origem desses tipos de solo, são rochas que resultam 

do metamorfismo de arenitos e tem como componentes o quartzo (basicamente a massa total 

da rocha), mica e feldspato (CASTRO e JATOBÁ, 2006). 

O Neossolo Litólico (Figura 56) é pouco desenvolvido, tipicamente raso, possui um 

horizonte A com espessura inferior a 30 cm, assentado diretamente sobre a rocha consolidada 

(embasamento rochoso). Em geral ocorrem em rampas muito inclinadas, áreas de relevo 

montanhoso e ao lado de afloramentos rochosos (LEPSCH, 2002). Os principais fatores 

limitantes deste tipo de solo são: “pedregosidade, rochosidade, relevo e profundidade” 

(PARAHYBA e LEITE, 2007). Desenvolvem-se a partir de substratos rochosos constituídos 

por granitos e gnaisses.  

Os granitos são rochas de origem plutônica, textura desorientada, granulação média a 

grossa. Possuem como composição: minerais essenciais, quartzo, feldspato, mica, anfibólio. 

Já os gnaisses são rochas metamórficas encontradas no Nordeste brasileiro, nos terrenos de 

embasamento cristalino, onde se associa principalmente aos granitos e migmatitos.  Possui 

textura grossa e sua composição mineral é basicamente feldspato, quartzo anfibólios, biotita, 

granada (CASTRO e JATOBÁ, 2006). 
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Figura 55 - Perfil de Neossolo Quartzarênico 

 
Fonte: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia22/AG01/arvore/AG01_30_24112005115221.html> 
  

 

Figura 56 - Perfil de Neossolo Litólico 

 
Fonte: <http://www.pedologiafacil.com.br/enquetes/enq21.php> 
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O Neossolo Regolítico (Figura 57) é um solo em início de formação. A maior parte 

deles está em condições que retardam o desenvolvimento pedogenético, devido à pouca água 

que se infiltra no perfil. Apresenta-se em um relevo normalmente constituído de colinas com 

declives suaves e vegetação variada (LEPSCH, 2002). Na região Nordeste, esses solos 

apresentam diversas profundidades, variando de pouco profundos a muito profundos. 

Desenvolvem-se a partir de rochas graníticas, com predomínio de intemperismo físico 

(SANTOS et al, 2006). 

 

 

Figura 57 - Perfil de Neossolo Regolítico Eutrófico no ambiente Cristalino 

 
Fonte: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONT000gn230xhp02wx5ok0li
q1mqq4c4en9.html> 

 

 

Os Luvissolos são solos moderadamente rasos (50 cm a 1 m de profundidade). 

Apresentam um horizonte B de acúmulo de argilas de alta atividade (ou elevados valores de 

capacidade de troca): valores de cálcio, magnésio e potássio trocáveis são elevados. Em 

virtude dessa característica esses solos por vezes contêm acumulo de carbonato de cálcio. A 

pequena espessura deles é devido às condições do clima, com chuvas escassas e mal 
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distribuídas. A escassez de umidade dificulta a decomposição das rochas e o consequente 

aprofundamento do solo (LEPSCH, 2002).  

Ocupam superfícies de pediplanação em posições relacionadas com locais onde a 

geologia é representada por rochas gnáissicas ricas em minerais ferromagnesianos (biotita, 

anfibólio). Possui uma limitação quanto à água disponível, sendo maior em locais mais secos 

(clima semiárido) (SANTOS et al, 2006). 

Na nova classificação brasileira os Luvissolos foram divididos em Crômicos e 

Hipocrômicos. Os crômicos (Figura 58) são de cor vermelha ou laranja, mais comuns no 

nordeste semiárido, onde primeiro foram reconhecidos como Mediterrânicos Vermelho-

Amarelos, equivalente tropical e, pouco depois, como Solos Bruno Não-Cálcicos (LEPSCH, 

2002). O caráter crômico tem relação com a origem refletindo condições climáticas mais 

quentes e secas na formação do solo em ambientes sem restrição de drenagem (SANTOS et 

al, 2006). 

 

 

Figura 58 - Perfil de Luvissolo Crômico 

 
Fonte: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_tropicais/arvore/CONT000gn230xhm02wx5ok0l
iq1mqv181o7y.html> 

 
 

Os Planossolos (Figura 59) são solos que apresentam horizontes A e E de coloração 

clara, passando abruptamente para um horizonte B adensado, com quantidades de argila 

consideravelmente mais elevadas. Essa mudança de textura, logo acima do horizonte B, é 

causada por uma vigorosa remoção de argila nos horizontes A e E (LEPSCH, 2002). Essa 
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“desargilização” é responsável pela textura arenosa dos horizontes superficiais (A ou E). 

Normalmente adensados devido ao acúmulo de argila em subsuperfície apresentam, por 

vezes, um horizonte pã (horizonte endurecido ou cimentado quando seco) (SANTOS et al, 

2006). 

Possui permeabilidade lenta ou muito lenta, devido ao acúmulo de argila em sua 

superfície. A presença de horizonte endurecido ou cimentado é responsável pela formação de 

lençol d’água sobreposto (suspenso), de existência periódica e presença variável durante o 

ano. São, portanto, solos minerais imperfeitamente drenados ou mal drenados. A dificuldade 

de drenagem no horizonte plânico favorece um excesso de umidade no período chuvoso, 

contrastando com extremo ressecamento no período seco (SANTOS et al, 2006). 

 São ainda limitações ao uso desse tipo de solo, a textura superficial arenosa pelas 

implicações na retenção de umidade e na deficiência nutricional, e a presença de teores 

elevados de sódio (SANTOS et al, 2006). 

 

 

Figura 59 - Perfil de Planossolo Nátrico 

 
Fonte: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000g5twggzh02wx5ok01
edq5s189t6ux.html> 
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Conforme mostram as Figuras 52, 53 e 54 e a Tabela 9 anteriormente apresentadas, 39 

(trinta e nove) poços (88,66% do total de poços estudados) estão situados na área onde 

predomina os Luvissolos Crômicos + Neossolos Litólicos Eutróficos +Planossolos Nátricos 

(LVlecr), maior parte da área do município. Destes, 8 (oito) deles são Secos, 24 (vinte e 

cinco) Parados e 7 (sete) fazem parte dos novos poços encontrados na pesquisa de campo, 

entre eles 3 Parados, 2 Obstruídos e 2 Em operação. 2 (dois) poços Parados (2,55% do total de 

poços estudados) estão no Planossolos Nátricos + Neossolos Litólicos Eutróficos + Neossolos 

Regolíticos Eutróficos (PLlv(so)) e apenas 2 (dois) poços Parados (2,55% do total de poços 

estudados) estão situados no Neossolos Quartzarênicos (ARdyfl), estes dos melhores 

encontrados no município, já que possuem melhor permeabilidade e baixa capacidade de 

retenção da água de forma que alimenta as camadas inferiores. 2 (dois) novos poços 

encontrados na pesquisa de campo estão situados na área dos Planossolos Nátricos + 

Neossolos Litólicos Eutróficos + Neossolos Regolíticos Eutróficos (PLlv(so)), um Parado e 

um Obstruído. 

Através da Tabela 10 a seguir, pode-se observar um resumo de todos os dados 

coletados no âmbito da pesquisa, tanto em campo como através da análise dos mapas, por 

poço estudado. 

 

 

4.4 POÇOS BOMBEANDO VERSUS POÇOS ESTUDADOS 

 

 O SIAGAS apresenta na classificação Bombeando apenas 4 poços, porém, considerou-

se na elaboração dos mapas dessa seção os poços lá classificados como Equipados (pela 

possibilidade de agora estarem bombeando) e os que não possuem classificação, apenas 

registro de existência. 

 A seguir, as figuras 60 e 61 apresentam a localização destes poços e dos poços parados 

e secos, de maneira a observar a possível influência que um pode exercer no outro. 

 A proximidade entre poços que estejam operando no mesmo raio de ação pode afetar a 

produtividade deles, interferindo sobre o rebaixamento da água e, no caso dos ambientes 

fraturados, com a reorientação de tensões, levar a alterações na geometria da fratura (nova 

direção à fratura).  
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 A análise da localização dos poços parados e secos em relação aos que estão 

bombeando, é realizada de maneira individual na tabela 10 a seguir. Porém, de maneira geral, 

os poços parados, em sua maioria, não estão em raios muitos próximos de poços bombeando 

(53,6%). Pelas características verificadas em campo, o motivo para estarem parados não é 

influenciado por esta questão. Porém, deve-se atentar para o fato, de maneira que há a 

possibilidade de interferências futuras em alguns deles. 

 Já os poços secos, metade deles (50%) estão em áreas bem próximas dos poços que 

estão bombeando, o que pode vir a ser uma justificativa para a situação atual deles, já que não 

tivemos acesso aos poços para buscar o histórico deles junto aos detentores.
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Figura 60 – Poços bombeando versus Parados

 
Fonte: Elaboração própria através de dados obtidos através da CPRM. 
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Figura 61 – Poços Bombeando versus Secos 

 
Fonte: Elaboração própria através de dados obtidos através da CPRM. 
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Figura 62 – Poços Bombeando versus Encontrados me Campo  

 
Fonte: Elaboração própria através de dados obtidos através da CPRM. 
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Tabela 10 - Dados gerais dos Poços Estudados 

Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
Condutividade 

(µm/cm) 
T 

(ºC) 
STD 

(ppm)  
Turbidez 

(NTU)  
Mackee 
e Wolf Logan   

1 Parado 50 Parado Equipamento 
quebrado Catavento 10 anos *** *** *** Ruim LVlecr EY 1,2 1780 28 890 9,99 Animal ok Bom Sim Rio Pajeú e 

Pipa 

Água salina 
apenas de uso 
animal e fonte 
superficial 
próxima 
desencoraja a 
recuperação 
para uso. Neste 
caso o solo e a 
geologia 
influenciam na 
qualidade e 
quantidade da 
água. Há ainda a 
presença de 
poços muito 
próximos, de 
maneira que 
pode a vir 
influenciar 
situações 
futuras. 

2 Parado 37 Bombeando Equipamento 
quebrado Catavento *** Bomba 

submersa *** Não sabe Regular ARdyfl2 Mbf *** 2886 32,7 1368,3 2,33 Animal ok Bom Não *** 

Necessidade de 
uso animal em 
virtude da seca 
prolongada. 
Solos dos 
melhores para a 
obtenção de 
água, porém, 
qualidade só 
permite o uso 
animal. 

3 Parado 40 Bombeando Equipamento 
quebrado Catavento *** Bomba 

submersa 
Ruim. Pouca 

vazão. 2013 Regular LVlecr Msc 9,9 1794 23,4 893 1,34 
Animal e 
doméstico 
secundário 

ok Bom Não *** 

Necessidade de 
uso animal em 
virtude da seca 
prolongada. 
Neste caso o 
solo e a 
geologia 
influenciam na 
qualidade da 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
água. 

4 Parado 50 
Não 

tivemos 
acesso 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr Mcb1 *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Não sem 
informações 

Sem 
informações 

5 Parado 50 
Não 

tivemos 
acesso 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr NY2k *** 1498 33,5 780 3,16 sem 

informações ok Bom Não sem 
informações 

Sem 
informações 

6 Parado 35 Bombeando Equipamento 
quebrado *** *** Bomba 

submersa *** *** Boa PLlv(so) Mse  *** *** *** *** *** *** *** *** Sim *** 

Necessidade de 
uso animal em 
virtude da seca 
prolongada. 
Solos e geologia 
não muito 
favoráveis à 
obtenção de 
água em 
qualidade e 
quantidade. A 
proximidade de 
outros poços 
podem vir a 
influenciar a 
situação do 
poço 
futuramente. 
Necessidade de 
monitoramento. 

7 Parado 60 Bombeando Equipamento 
quebrado *** *** Bomba 

submersa   8 anos Regular ARdyfl2 Kc *** *** *** *** *** Animal *** *** Não *** 

Uso animal em 
virtude dos 
teores de sal na 
água. Solo 
propício à 
obtenção de 
água. 

8 Parado 50 Parado Equipamento 
quebrado Catavento Muitos anos *** *** *** Ruim LVlecr Mse  5 *** *** *** *** Animal *** *** Não 

Pipa e 
reservatórios 
(barragens) 

Água salina 
apenas de uso 
animal 
desencoraja a 
recuperação 
para uso. Neste 
caso o solo e a 
geologia 
influenciam na 
qualidade da 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
água. 

9 Parado 50 Bombeando Equipamento 
quebrado Catavento *** Bomba 

submersa   *** Regular LVlecr MY3t *** *** *** *** *** Animal *** *** Não *** 

A qualidade da 
água permite 
apenas o uso 
animal. Solos e 
geologia não 
muito 
favoráveis À 
obtenção de 
água em 
qualidade e 
quantidade. 

10 Parado 45 Parado Equipamento 
quebrado Catavento Muitos anos *** *** Muitos anos Ruim LVlecr Pf 8,2 *** *** *** *** 

Animal e 
doméstico 
secundário 

*** *** Sim Pipa  

Água salina 
apenas de uso 
animal 
desencoraja a 
recuperação 
para uso. Neste 
caso o solo e a 
geologia 
influenciam na 
qualidade da 
água. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
pode vir a 
influenciar a 
situação do 
poço em 
questão. 

11 Parado 36 Bombeando Equipamento 
quebrado Bomba  *** Bomba 

submersa Pouca vazão *** Regular LVlecr Mic *** 4260 32,6 2160 4,15 Animal ok Bom Não *** 

A qualidade da 
água permite 
apenas o uso 
animal. Solos e 
geologia não 
muito 
favoráveis À 
obtenção de 
água em 
qualidade e 
quantidade. 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 

12 Parado 30 
Não 

tivemos 
acesso 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr Mic *** *** *** *** *** *** *** *** Sim sem 

informações 

Os solos e 
geologia não 
são favoráveis 
À obtenção de 
água em 
qualidade e 
quantidade. 
Sabe-se que 
existem poços 
bombeando 
muito próximos, 
que podem vir a 
influenciar em 
situações futuras 
do poço. 

13 Parado 42 Bombeando Equipamento 
quebrado Catavento *** Catavento *** set/12 Boa LVlecr Myi *** 12980 32,7 6490 9,99 Animal ok Insatisfatória Não *** 

Necessidade de 
uso animal em 
virtude da seca 
prolongada. 
Neste caso o 
solo e a 
geologia 
influenciam na 
qualidade da 
água. 

14 Parado 50 Bombeando Equipamento 
quebrado Catavento *** Bomba 

submersa *** nov/12 Ruim LVlecr Msc 10,8 14230 32,7 7130 6,49 Animal ok Insatisfatória Sim *** 

Necessidade de 
uso animal em 
virtude da seca 
prolongada. 
Neste caso o 
solo e a 
geologia 
influenciam na 
qualidade da 
água. A 
geologia 
influencia na 
pouca vazão, 
por ser esta de 
difícil obtenção 
de água 
(fraturas). A 
proximidade a 
outros poços 
bombeando faz 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
necessário o 
monitoramento 
dele e dos 
demais, de 
maneira a 
verificar 
possíveis 
influências de 
um no outro 
(necessidade de 
monitoramento). 

15 Parado 34 Parado Equipamento 
quebrado 

Bomba 
Injetora 2012 *** *** *** Boa LVlecr TQc *** *** *** *** *** Animal *** *** Sim Pipa 

Falta condições 
financeiras para 
a obtenção e/ou 
conserto do 
equipamento. 
Solos típicos de 
ambiente 
cristalino, 
porém, a 
geologia possui 
características 
propícias para a 
obtenção de 
água. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
podem vir a 
influenciar 
situações futuras 
do poço. 

16 Parado 78 Parado Equipamento 
quebrado *** *** *** *** *** *** LVlecr TQc *** *** *** *** *** 

Animal 
(segundo 

informações 
de vizinhos) 

*** *** Sim 
Nenhum. 
fazenda 

abandonada 

Apesar da 
geologia 
favorável à 
obtenção de 
água, o tipo de 
solo não é 
favorável à 
obtenção de 
água com 
qualidade. A 
proximidade 
com outros 
poços pode 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
ainda 
influenciar as 
situações futuras 
do poço. 

17 Parado 30 Parado Equipamento 
quebrado Catavento *** *** *** *** Ruim LVlecr Mse  *** *** *** *** *** Animal *** *** Sim *** 

Água salina 
apenas de uso 
animal 
desencoraja a 
recuperação 
para uso. Neste 
caso o solo e a 
geologia 
influenciam na 
obtenção e 
qualidade da 
água. A 
proximidade de 
poços 
bombeando 
podem vir a 
influenciar a 
situação futura 
deste poço. 

18 Parado 32 Bombeando Equipamento 
roubado Bomba *** Catavento pouca vazão *** Boa LVlecr NY3i *** *** *** *** *** Animal *** *** Sim *** 

Necessidade de 
uso animal em 
virtude da seca 
prolongada. 
Neste caso o 
solo e a 
geologia 
influenciam na 
qualidade da 
água. A 
geologia 
influencia na 
pouca vazão, 
por ser esta de 
difícil obtenção 
de água 
(fraturas). A 
proximidade a 
outros poços 
bombeando 
requer o 
monitoramento 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
deles de 
maneira a 
verificar ou não 
a influencia de 
um em outro. 

19 Parado 50 Parado Equipamento 
quebrado Catavento 2 anos *** *** *** Boa PLlv(so) SDt *** *** *** *** *** Animal *** *** Não Bebedouro e 

pipa 

Falta condições 
financeiras para 
a obtenção e/ou 
conserto do 
equipamento. 
Apesar de 
geologia 
propícia à 
obtenção de 
água, solo 
pouco favorável 
à obtenção de 
água com 
qualidade.  

20 Parado 50 Parado Equipamento 
quebrado Catavento 8 anos *** *** *** Boa LVlecr Mse  12,8 16820 23,5 8410 6,49 Animal ok Insatisfatória Sim *** 

Água salina 
apenas de uso 
animal 
desencoraja a 
recuperação 
para uso. Neste 
caso o solo e a 
geologia 
influenciam na 
obtenção e 
qualidade da 
água. A 
proximidade a 
outros poços 
pode vir a 
influenciar 
situações futuras 
do poço. 

21 Parado 63 Parado Equipamento 
quebrado Bomba manual 20 anos *** *** *** Boa LVlecr MY3t *** *** *** *** *** Animal *** *** Sim Barreiro e 

pipa 

Água salina e 
pouca vazão do 
poço 
desencoraja a 
recuperação 
para uso. Neste 
caso o solo e a 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
geologia 
influenciam na 
obtenção e 
qualidade da 
água. A 
proximidade a 
outros poços 
pode vir a 
influenciar 
situações futuras 
do poço. 

22 Parado 30 Bombeando Equipamento 
quebrado Catavento *** Bomba 

submersa *** *** Ruim LVlecr NY2k *** 14130 32,6 7070 2,22 Animal ok Insatisfatória Não *** 

A geologia e o 
tipo do solo 
influenciam na 
qualidadade e 
quantidade da 
água. 

23 Parado 50 Parado Equipamento 
quebrado Catavento 2006 *** *** *** Boa LVlecr MY3s *** *** *** *** *** Animal *** *** Sim Pipa 

Água salina 
desencoraja a 
recuperação 
para uso. Neste 
caso o solo e a 
geologia 
influenciam na 
obtenção e 
qualidade da 
água. A 
proximidade a 
outros poços 
pode vir a 
influenciar 
situações futuras 
do poço. 

24 Parado 50 
Não 

tivemos 
acesso 

*** *** *** Bomba 
submersa **** *** *** LVlecr Msc *** *** *** *** *** Animal *** *** Sim *** 

Solos e geologia 
pouco 
favoráveis à 
obtenção de 
água em 
qualidade e 
quantidade. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
pode influenciar 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
a situação futura 
do poço. 

25 Parado 40 Parado Equipamento 
quebrado Catavento 8 anos *** *** *** Regular LVlecr Mse  *** *** *** *** *** 

Animal e 
doméstico 
secundário 

*** *** Não Pipa 

Água salina 
desencoraja a 
recuperação 
para uso. Neste 
caso o solo e a 
geologia 
influenciam na 
obtenção e 
qualidade da 
água. 

26 Parado 60 Bombeando Equipamento 
quebrado Catavento *** Bomba 

submersa *** *** Ruim LVlecr Msc 8 13110 32,6 6550 1,36 Animal ok Insatisfatória Não *** 

Geologia e tipo 
de solo 
influneciam na 
qualidade e 
quantidade da 
água obtida. 

27 Parado 50 Obstruído Obstruído 
com pedra Catavento muito 

tempo *** *** *** Ruim LVlecr Msc *** *** *** *** *** Animal *** *** Não *** 

Solos e geologia 
carcterísticos de 
áreas de difícil 
obtenção de 
água em 
quantidade e 
qualidade. A 
condição atual 
não tem relação 
direta com as 
características 
da área ou 
qualidade da 
água. 

28 Parado 60 Bombeando Equipamento 
quebrado Catavento *** Catavento *** inicio das 

secas Boa LVlecr Mic *** *** *** *** *** Animal *** *** Não *** 

Necessidade de 
uso animal em 
virtude da seca 
prolongada. 
Neste caso o 
solo e a 
geologia 
influenciam na 
qualidade da 
água.  
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 

29 Seco 49.20 Seco sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr Mse  *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Sim sem 
informações 

solos e geologia 
característicos 
do ambiente 
cristalino, de 
difícil obtenção 
de água e 
quantidade e 
qualidade. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
pode ser fator 
para o poço 
estar na situação 
atual. 

30 Seco 60 Seco sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr Pf *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Sim sem 
informações 

solos e geologia 
característicos 
do ambiente 
cristalino, de 
difícil obtenção 
de água e 
quantidade e 
qualidade. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
pode ser fator 
para o poço 
estar na situação 
atual. 

31 Seco 50 Seco sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr TQc *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Não sem 
informações 

Solos 
característicos 
de áreas de 
difícil obtenção 
de água, porém, 
geologia de 
áreas de 
obtenção menos 
difícil. 

32 Seco 60 Seco sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr Mic *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Não sem 
informações 

solos e geologia 
característicos 
do ambiente 
cristalino, de 
difícil obtenção 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
de água e 
quantidade e 
qualidade. 

33 Seco 60 Seco sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr Pf *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Sim sem 
informações 

solos e geologia 
característicos 
do ambiente 
cristalino, de 
difícil obtenção 
de água e 
quantidade e 
qualidade. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
pode ser fator 
para o poço 
estar na situação 
atual. 

34 Seco 50 Seco sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr Msc *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Sim sem 
informações 

solos e geologia 
característicos 
do ambiente 
cristalino, de 
difícil obtenção 
de água e 
quantidade e 
qualidade. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
pode ser fator 
para o poço 
estar na situação 
atual. 

35 Seco 30 Seco sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr Mic *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Sim sem 
informações 

solos e geologia 
característicos 
do ambiente 
cristalino, de 
difícil obtenção 
de água e 
quantidade e 
qualidade. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
pode ser fator 
para o poço 
estar na situação 
atual. 

36 Seco 60 Seco sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações 

sem 
informações LVlecr Mic *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Não sem 
informações 

solos e geologia 
característicos 
do ambiente 
cristalino, de 
difícil obtenção 
de água e 
quantidade e 
qualidade.  

37 Equipado 60 Parado Equipamento 
quebrado Catavento *** *** *** *** Ruim LVlecr TQc 20 *** *** *** *** Animal *** *** Sim Pipa e poço 

novo 

Água salina 
desencoraja a 
recuperação 
para uso. Neste 
caso o solo e a 
geologia 
influenciam na 
obtenção e 
qualidade da 
água. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
pode ser fator 
para situações 
futuras, sendo 
importante o 
monitoramento. 

38 NÃO 
IDENTIFICADO 50 Obstruido Obstruído 

com pedra 
Não chegou a  
ser instalado *** *** *** *** Ruim LVlecr TQc *** *** *** *** *** 

Não 
chegaram a 

utilizar 
*** *** Não Pipa 

Solos 
carcterísticos de 
áreas de difícil 
obtenção de 
água, porém, 
geologia de 
áreas de 
obtenção menos 
difícil. A 
condição atual 
não tem relação 
direta com as 
características 
da área ou 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
qualidade da 
água. 

39 NÃO 
IDENTIFICADO *** Parado Parado Bomba  sem 

informações *** *** *** Boa PLlv(so) NY2k *** *** *** *** *** sem 
informações *** *** Sim Assentamento 

abandonado 

Solos pouco 
favoráveis à 
obtenção de 
água com 
qualidade. 
Geologia de 
áreas cristalinas, 
difícil obtenção 
de água. O 
abandono do 
local 
influenciou a 
paralisação 
(abandono) do 
poço. A 
proximidade a 
poços 
bombeando 
pode ser fator 
para situações 
futuras, sendo 
importante o 
monitoramento. 

40 NÃO 
IDENTIFICADO *** Obstruído Obstruído 

com pedra 
sem 

informações 
sem 

informações *** *** *** Ruim PLlv(so) NY2k *** *** *** *** *** sem 
informações *** *** Sim 

Assentamento 
abandonado. 

OBS: 
localizado ao 
lado do poço 

39 

Solos pouco 
favoráveis à 
obtenção de 
água com 
qualidade. 
Geologia de 
áreas cristalinas, 
difícil obtenção 
de água. O 
abandono do 
local 
influenciou a 
situação atual 
do poço.  

41 *** 40 Bombeando 
(2012) *** *** *** Bomba 

submersa Bom *** Boa LVlecr TQc 17,33 14250 32,6 7100 6,02 Animal ok Insatisfatória Sim Pipa 

Poço perfurado 
recentemente 
(prefeitura e 
DNOCS). Solos 
típicos de 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
ambiente 
cristalino, 
porém, geologia 
favorável à 
obtenção de 
água. A 
proximidade 
com outros 
poços 
bombeando gera 
a necessidade de 
monitoramento 
para verificar a 
influência ou 
não de um no 
outro. 

42 NÃO 
IDENTIFICADO 50 Obstruído Obstruído 

com pedra 

Bomba 
(equipamento  
foi roubado) 

*** *** Bom *** Boa LVlecr TQc *** *** *** *** *** Doméstico 
Primário *** *** Não Pipa 

Local 
abandonado por 
grande parte dos 
assentados. 
Justificativa 
para a situação 
atual do poço. 
Solos típicos de 
ambiente 
cristalino, 
porém, geologia 
favorável à 
obtenção de 
água.  

43 *** 34 Bombeando 
(2012) *** *** *** Bomba 

submersa Bom *** Boa LVlecr Km 21 16390 32,7 819 9,99 
Animal e 
doméstico 
secundário 

ok Bom Não *** 

Poço perfurado 
recentemente 
(prefeitura e 
DNOCS). Solos 
típicos de 
ambiente 
cristalino, 
porém, geologia 
favorável à 
obtenção de 
água.  

44 NÃO 
IDENTIFICADO 185 Não 

Instalado *** *** *** *** *** *** Regular LVlecr Km *** *** *** *** *** *** *** *** Sim Pipa 
Solos típicos de 
ambiente 
cristalino, 
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Poço 
SITUAÇÃO 
SEGUNDO  

CPRM 

prof. 
(m) 

Situação 
atual 

Motivo 
Paralisação 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Antigo 

Tempo 
Parados 

Equipamento 
de 

Bombeamento 
Atual 

Funcionamento 
Tempo que 

voltou a 
funcionar 

Proteção 
Sanitária Solos Geologia 

Nível 
de 

Água 
(m) 

ANALISE DA AGUA Usos da 
água 

Análise dos 
parâmetros 

considerando o uso 
predominante 

Poços 
bombeando 

muito 
próximos 

Fontes 
atuais de 

água 

Causas da 
situação 

 
porém, geologia 
favorável à 
obtenção de 
água. Foi 
perfurado e não 
voltaram para 
equipar para 
uso. A 
proximidade 
com outros 
poços 
bombeando 
podem vir a 
influenciar 
situações futuras 
do poço. 

45 Equipado *** Parado Equipamento 
quebrado Catavento sem 

informações *** sem 
informações *** Boa LVlecr Pf *** *** *** *** *** sem 

informações *** *** Sim sem 
informações 

Solos e  
Geologia típicos 
de áreas 
cristalinas, 
difícil obtenção 
de água em 
qualidade e 
quantidade. A 
proximidade 
com outros 
poços 
bombeando 
podem vir a 
influenciar 
situações futuras 
do poço. 

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados coletados no estudo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O semiárido nordestino é composto territorialmente em sua maioria de terrenos 

cristalinos, o que confere algumas limitações a poços perfurados, como baixas vazões, águas 

salinas, altos índices de poços secos. Porém, em conjunto com cisternas, pequenos 

reservatórios, dessalinizadores, devem ter seu uso ampliado e melhorado, particularmente no 

que diz respeito à sua operação e manutenção, já que os recursos hídricos superficiais são 

escassos e em sua maioria intermitentes. As águas subterrâneas, portanto, são elemento 

importante para a convivência com as secas no semiárido. 

Gerir a água subterrânea requer administrar a sua utilização de forma a maximizar o 

alcance dessa utilização. De um modo geral, a gestão se apoia em um tripé indissociável: base 

legal, estrutura institucional e conhecimento técnico-científico. Além disso, a caracterização 

hidrogeológica dos aquíferos, permanentemente complementada por informações 

provenientes de simulações realizadas com modelos matemáticos permanentemente refinados 

e revalidados. 

Os sistemas de informações sobre recursos hídricos têm como pretensão a 

descentralização da obtenção e produção de dados e informações; a coordenação unificada do 

sistema; e o acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade. Para isso, os dados 

devem ser coletados, tratados e armazenados, o que requer uma atualização periódica. 

Através do trabalho realizado, verificou-se que a atualização dos dados que compõem 

o SIAGAS não é realizada há certo tempo, o que mostra não estar de acordo com os objetivos 

estabelecidos para sua existência, já que este é apontado como uma referência a ser tomada 

como base de dados para o gerenciamento e pesquisa dos recursos hídricos subterrâneos.  

A não atualização de dados obriga a busca de informações em vários órgãos públicos 

e/ou junto à população, sendo despendido mais tempo, o que, em termos de pesquisa e gestão, 

é fator necessário à eficácia e eficiência da execução de ações em torno dos recursos hídricos. 

Apenas um sistema atualizado possibilita a gestão integrada das águas; arbitrar 

administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar a 

Política de Recursos Hídricos; e planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a 

recuperação deles. 

É fato que existe uma série de fatores que dificultam essa atualização, como a falta de 

pessoal para esta finalidade. Porém, a articulação com os municípios seria uma alternativa a 
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se adotar de maneira a facilitar a obtenção e atualização de dados, através ainda d e equipes de 

monitoramento que atuem por regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco. 

Observou-se em campo que os poços que continuam Parados necessitam de novos 

equipamentos, o que confirma uma das hipóteses inicialmente consideradas para o estudo. Em 

sua maioria, o equipamento utilizado era o catavento, uma alternativa bastante comum nas 

áreas rurais em virtude da falta de acesso a energia elétrica próxima ao local do poço. Porém, 

observou-se ainda, pelo tempo em que estão parados e pela qualidade da água (possível 

apenas para uso animal), a falta de interesse na recuperação destes poços. Outro fato que 

confirma esta conclusão é a declaração de vários usuários de ter sido o motivo da recuperação 

a seca prolongada que assola a região, o que demonstra ainda a falta de outras fontes de água 

para tal uso nas proximidades.  

Os poços que ainda continuam Parados estão em condições de recuperação, ou seja, as 

suas condições eficientes de trabalho podem ser restauradas. Porém, são necessários testes 

mais específicos de produção, para definir as condições de explotação e os equipamentos mais 

indicados. 

Outro fator a ser considerado é que as águas salinas, predominantes no ambiente 

cristalino, aumentam o grau de corrosão dos equipamentos, o que acaba por danificá-los, 

deixando-os sem funcionamento, questão esta que pode ser minimizada com a manutenção 

periódica. Observou-se que a baixa qualidade das águas tem influência direta do ambiente 

geológico em que se encontram e dos solos destas áreas, podendo interferir em fatores como a 

corrosão dos equipamentos, sendo determinante para a situação de poços parados. Quanto aos 

que estão Bombeando, estes podem influenciar na qualidade da água e no seu uso e 

necessidade de observância à qualidade dos equipamentos. 

Observou-se ainda em campo que a prefeitura tem perfurado, juntamente ao DNOCS, 

novos poços em áreas bem próximas a alguns poços parados. Já que a qualidade da água é a 

mesma e a vazão nem sempre é maior que o poço já existente, conforme relatos em conversas 

informais com moradores usuários, a melhor alternativa não se mostra ser a perfuração de 

novos poços, mas a recuperação dos já existentes.  

Vê-se a necessidade da existência de articulação para fornecer água para o uso 

doméstico, o que normalmente ocorre através da distribuição ou compra de carros pipas.  

Pode-se dizer que metade dos poços secos é retrato da falta de estudo prévio para uma 

locação mais precisa do poço (localização geológica e solos pouco favoráveis à obtenção de 
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água em qualidade e quantidade). A outra metade, além disso, pode ter sido influenciada por 

poços bombeando muito próximos dos atualmente secos.   

Recomenda-se, com base no aqui exposto, estudar a possibilidade de usos futuros dos 

poços secos, fazendo-se estudo mais aprofundado da área, a exemplo da aplicação de modelos 

computacionais para auxiliar nessa questão. Porém, para isso, deve-se ter acesso aos poços e a 

pessoas que conheçam o histórico deles (perfuração até o momento em que classificaram-se 

secos). 

Recomenda-se ainda o estudo mais detalhado dos poços aqui trabalhados, de maneira 

a identificar os melhores equipamentos a serem adotados e identificar se o equipamento 

atualmente utilizado de fato supre as necessidades de produção para a finalidade pretendida. 

Um monitoramento contínuo das condições operacionais dos poços atualmente Bombeando 

(antes Parados) também ajudaria a compor informações valiosas para auxiliar neste sentido. 

Fica evidente ainda a necessidade de uma continuidade no sentido de se verificar se os 

poços cadastrados como Bombeando estão de fato nesta condição, já que as informações que 

compõem o SIAGAS não estão atualizadas e em virtude da presença marcante de grande 

quantidade de poços bombeando próximos uns dos outros. 

De maneira preventiva é necessária uma rotina de monitoramento das condições 

operacionais do poço e do funcionamento da bomba para evitar que a deterioração chegue a 

um ponto que torne inviável a recuperação. Ou seja, deve-se manter o monitoramento do 

desempenho do poço e detectar qualquer queda de produção. Esse monitoramento pode ser 

realizado de maneira eficiente analisando-se periodicamente: o nível estático da água, a vazão 

do poço após um período de bombeamento contínuo, a profundidade do nível dinâmico após 

um tempo de bombeamento, a capacidade específica após um bombeamento contínuo, teor de 

areia após um bombeamento contínuo de água, profundidade do poço, eficiência, taxa normal 

de bombeamento, tendência geral da evolução dos níveis de água, quantas horas o poço opera 

por dia e rebaixamento devido ao bombeamento de poços vizinhos. 

 Como incentivo à recuperação dos poços parados, ainda em condições de uso, 

aconselha-se a transferência de tecnologia à população detentora e usuária do poço, de 

maneira que, dependendo do tipo de conserto necessário, eles próprios o façam. 

  

 

 

165 

 



REFERÊNCIAS 
 
 
ABAS - Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Educação: Águas Subterrâneas, o 
que são? s/d Disponível em: < http://www.abas.org/educacao.php#ind21> Acesso em: 
26/04/2013. 
 
 
ABRAMO, Perseu. Pesquisa em Ciências Sociais. In: HIRANO, Sedi (Org.). Pesquisa 
Social: Projeto e Planejamento. São Paulo: T. A. Queiroz, 1979. apud MARCONI, M. de 
A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas S.A., 2011. 
 
 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12.212: Projeto de poço tubular 
profundo para captação de água subterrânea.  
 
 
__________. NBR 12.244: Construção de poço tubular profundo para captação de água 
subterrânea. 
 
 
__________. NBR 12.512: Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea 
 
 
__________. NBR 13.604/13.605/13.606/13.607/13.608: Dispõe sobre tubos de PVC para 
poços tubulares profundos. 
 
 
__________. NBR 13.895: Poços de Monitoramento. 
 
 
ADANU, E. A., SCHNEIDER, M. Hydrogeology and aquifer simulation of the basement 
rocks of the Kaduna-Zaria área, northern Nigeria. In: Advances in Water Resources, Vol. 
11, Março, 1988. Disponível em: < 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0309170888900206> Acesso em: 
12/05/2013. 
 
 
ANA - Agência Nacional de Águas. Glossário de Termos Hidrológicos. Hidroweb, 2001. 
Disponível em: < http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb.asp?TocItem=6010> Acesso em: 
23/04/2013 
 
 
__________. HIDROWEB. Disponível em: <http://hidroweb.ana.gov.br/> Acesso em: 
06/03/2013. 
 
 

166 

 



ANDER-EGG, E. Introducción a las Técnicas de Investigación Social: para trabajadores 
sociales. 7 ed. Buenos Aires: Humanitas, 1978. apud MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. 
M. Técnicas de Pesquisa. 7 ed. São Paulo: Ed.Atlas S.A., 2011. 
 
 
BARBOSA, Carlos Magno de Souza. Diretrizes para Gestão Participativa das Águas 
Subterrâneas. Holos, Ano 22, outubro de 2006. Disponível em: 
<www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/download/93/96 > Acesso em: 03/06/2013. 
 
 
BEST, J. W. Como investigar en educación. 2 ed. Madri: Morata, 1972. Capitulos 1 e 2. 
apud MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas S.A., 
2011. 
 
 
BRAGA, Benedito; HESPANHOL, Ivanildo; CONEJO, João G. Lotufo; BARROS, Mário 
Thadeu L. de; SPENCER, Milton; PORTO, Monica; NUCCI, Nelson; JULIANO, Neusa; 
EIGER, Sérgio. Introdução à Engenharia Ambiental: O Desafio do Desenvolvimento 
Sustentável. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
 
 
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 01/05/2012. 
 
 
__________. Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997: Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível em: < 
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/portalsrhe/documentos/docs_crh/IL_Lei_9433_1997.pdf> 
Acesso em: 01/05/2012. 
 
 
BROERS, Hans Peter. The spatial distribution of groundwater age for diferente 
geohydrological situations in the Netherlands: implications for groundwater quality 
monitoring at the regional scale. In: Journal of Hydrology, nº 299, pags. 84–106, 2004. 
 
 
BUCKMAN, Harry O. BRADY, Nyle C. Natureza e Propriedades dos Solos. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1976. 
 
 
CABRAL, Jaime J. da Silva Pereira. Movimento das Águas Subterrâneas. In: Hidrogeologia: 
conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 
 
 
CAMMERAAT, L. H.; Willott , S.J.; Compton, S.G.; Incoll, L.D. The effects of ants’ nests 
on the Physical, Chemical and Hydrological Properties of a Rangeland Soil in Semiarid 
Spain. Geoderma. nº 105, pag. 1–20, 2002. Disponível em: < 

167 

 



http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706101000854> Acesso em: 
01/04/2013. 
 
 
Cáritas Brasileira. Programa Permanente de Convivência com o Semiarido – PCSA: 
Sistema de Informações e Acompanhamento: Apresentação e Manual do usuário. 
Disponível em: 
<http://www.cliquesemiarido.org.br/pcsa/Manual.htm?submit1=Manual#_Hlk768251921,312
,364,0,,I. O Programa de Convivência com> Acesso em: 17/04/2013. 
 
 
__________.  O Semiárido Brasileiro. Cadernos Cáritas: Caderno 3. Nov de 2002. 
Disponível em: <http://caritas.org.br/novo/wp-content/uploads/2011/03/caderno-3.pdf> 
Acesso em: 01/03/2013 
 
 
CASTRO, Cláudio de. JATOBÁ, Lucivânio. Litosfera: Minerais, Rochas, Relevo. 2ª ed. 
Recife: Edições Bagaço, 2006. 
 
 
CHAU, T. S. Combining flow simulation and optimization for dynamic management of relief 
wells. Advances in Water Resources, Vol. 12, March, 1989. Disponível em: < 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0309170889900134> Acesso em: 
01/04/2013. 
 
 
CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Moção nº 038, de 7 de dezembro de 
2006: Recomenda a adoção do Sistema de Informação de Águas Subterrâneas-SIAGAS pelos 
órgãos gestores e os usuários de informações hidrogeológicas. Disponível em: < 
http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/pdf/Mocao_038_CNRH.pdf> Acesso em: 06/12/2012. 
 
 
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução nº 396 de 3 de Abril de 
2008: Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 
subterrâneas e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.cetesb.sp.gov.br/Solo/agua_sub/arquivos/res39608.pdf> Acesso em: 01/05/2012 
 
 
CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Noções Básicas sobre Poços Tubulares: Cartilha 
Informativa. Agosto/1998. Disponível em: < 
http://www.cprm.gov.br/arquivos/pdf/dehid/manubpt.pdf> Acesso em: 26/04/2012 
 
 
__________. Estudo Hidrogeológico sucinto para locação de poços nas localidades de 
Poça, Cotia, Alves, Chapada e Umbuzeiro – Santa Terezinha/PE.  Programa de água 
subterrânea para a região nordeste, Projeto centro de pesquisa das Águas subterrâneas. Recife: 
1999. Disponível em: < http://www.cprm.gov.br/arquivos/pdf/dehid/locacoes-
santaterezinha2.pdf> Acesso em: 30/05/2012. 

168 

 



 
 
__________. Projeto cadastro de fontes de Abastecimento por água subterrânea – 
Pernambuco – Diagnóstico do Município de Floresta. Outubro, 2005. Disponível em: < 
http://www.cprm.gov.br/rehi/atlas/pernambuco/relatorios/FLOR061.pdf> Acesso em: 
16/01/2012. 
 
 
___________. Sistema de Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS. Disponível em: 
< http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/> Acesso em: 04/03/2012. 
 
 
CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica. Classificação dos Ventos. 
2001. in LEAO FILHO, Agnaldo Dias. Uso de Geradores Eólicos de Pequeno Porte para 
Irrigação no semiárido do Estado de Sergipe. Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Núcleo de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de 
Sergipe. São Cristóvão – SE: março, 2007. Disponível em: < 
http://bdtd.ufs.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=949> Acesso em: 03/07/2013 
 
 
CRH/PE - Conselho de Recursos Hídricos de Pernambuco. Resolução nº 4 de 2003: Dispõe 
sobre a conservação e proteção das águas subterrâneas no Estado. Disponível em: < 
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/portalsrhe/documentos/docs_crh/IL_Resolucao_CRH_04_2003.
pdf> Acesso em: 01/05/2012. 
 
 
DAGHASTANI, N. S. AL; MAITAH, K. J. AL. Preliminary Location Of The Groundwater 
Wells Using Gis Techniques: A Case Study Of The Hrh Tasneem Bint Ghazi For Technology 
Research Station. In: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing.  
Disponível em: <http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/part7/PDF/197.pdf> Acesso em: 
30/05/2012. 
 
 
DANCOR Bombas e Filtros. Bombas Submersas 4’’: Manual de utilização e Instalação. 
s/d. Disponível em:< http://www.dancor.com.br/manual/spp-man.pdf> Acesso em: 
26/08/2013. 
 
 
EMBRAPA Solos. Shapefile do Mapa de Solos do Brasil. Disponível em: < 
http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/mapa_solos.php> Acesso em: 23/11/2012. 
 
 
ELSHEIKH, Ahmed; ABDELSALAM, Mohamed G.; MICKUS, Kevin. Geology and 
geophysics of the West Nubian Paleolake and the Northern Darfur Megalake (WNPL–
NDML): Implication for groundwater resources in Darfur, northwestern Sudan. In: Journal 
of African Earth Sciences, nº 61, pp. 82–93, 2011. Disponível em: < 
http://seismo.device.mst.edu/GG/pubs/30.pdf> Acesso em: 12/05/2013. 
 

169 

 



ESRI - Environmental Systems Research Institute. ArcGIS. s/d. Disponível em: < 
http://www.esri.com/software/arcgis/features> Acesso em: 06/05/2013. 
 
 
FEITOSA, Edilton Carneiro. Pesquisa de Água Subterrânea: Métodos Utilizados. In: 
FEITOSA, Fernando A. C., FILHO, João Manoel. (Coordenadores) Hidrogeologia: 
conceitos e aplicações. 2ª ed. Fortaleza: CPRM/EFO, LABHID-UFPE, 2000. 
 
 
FEITOSA, E. C.; FEITOSA, F. A. C. Metodologia Básica de Pesquisa de Água Subterrânea. 
In: FEITOSA, Fernando A. C., FILHO, João Manoel. (Coordenadores) Hidrogeologia: 
conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 
 
 
FEITOSA, Fernando A. C., FILHO, João Manoel. (Coordenadores) Hidrogeologia: 
conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 
 
 
FERRAZ, Carlos Antônio de Souza. Floresta do Navio: Capítulo da História Sertaneja. 
Recife: Prefeitura Municipal de Floresta/CEPE, 1992. 
 
 
__________. História Municipal de Floresta: os vales, o povo, a evolução sociocultural e 
econômica. Floresta: FIDEM, Biblioteca Pernambucana de História Municipal, 1999.  
 
 
FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Orientações para a Utilização de 
Águas Subterrâneas no estado de São Paulo. São Paulo: Setembro, 2005. Disponível em: < 
http://www.abas.org/arquivos/aguasf.pdf> Acesso em: 26/04/2012 
 
 
FILHO, João Manoel. Ocorrência das Águas Subterrâneas. In: FEITOSA, Fernando A. C., 
FILHO, João Manoel. (Coordenadores) Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de 
Janeiro: CPRM, 2008a. 
 
 
__________. Evolução Histórica do Conhecimento. In: FEITOSA, Fernando A. C., FILHO, 
João Manoel. (Coordenadores) Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: 
CPRM, 2008b. 
 
 
FILHO, O. A. de S.; OLIVEIRA, R. G. de; RIBEIRO, J. A. VERISSIMO, L. S.; SÁ, J. U. 
Interpretação e modelagens de dados de eletrorresistividade para locações de poços tubulares 
no aqüífero fissural da área-piloto Juá, Irauçuba – Ceará. In: Revista de Geologia, Vol. 19, nº 
1, 7-21, 2006. Disponível em: < 
http://www.revistadegeologia.ufc.br/documents/revista/2006/01_2006.pdf> Acesso em: 
30/05/2012 
 

170 

 



FREITAS, Vladimir Passos de. Águas: Aspectos Jurídicos e Ambientais. Curitiba: Juruá 
Editora, 2000. 
 
 
Fundação Grupo Esquel Brasil. Projeto Áridas. Disponível em: 
<http://www.esquel.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=92:projeto-
aridas> Acesso em: 17/04/2013. 
 
 
GOMES, F. E. M. Geoprocessamento em Ambiente SIG aplicado à Hidrogeologia. In: 
FEITOSA, Fernando A. C., FILHO, João Manoel. (Coordenadores) Hidrogeologia: 
conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 
 
 
GONÇALES, Valter Galdiano. GIAMPÁ, Carlos Eduardo Quaglia. (Editores) Águas 
Subterrâneas e Poços Tubulares Profundos. São Paulo: Signus Editora, 2006. 
 
 
HYMANN, H. Planejamento e Análise da pesquisa: princípios, casos e processos. Rio de 
Janeiro: Lidador, 1967. apud MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. 
São Paulo: Atlas S.A., 2011. 
 
 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados populacionais, 2007. < 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=260570#> 
 
 
IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Projeto Áridas: Memória 
e Acervo. Disponível em: <http://www.iica.org.br/Docs/DESERT/aridas_final.pdf> Acesso 
em: 17/04/2013 
 
Instituto das Aguas do Paraná. O Que é um Aqüífero? s/d Disponível em: < 
http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=63> Acesso 
em: 23/04/2013. 
 
 
JATOBÁ, Lucivânio. As Rochas e as paisagens geomorfológicas. In: CASTRO, Claudio de. 
JATOBÁ, Lucivânio. Litosfera: Minerais, Rochas, Relevo. Cap. 8. Recife: Edições Bagaço, 
2006. 
 
 
__________. Os Domínios Morfoclimáticos do Brasil. In: JATOBÁ, Lucivânio. LINS, 
Rachel Caldas. Introdução à Geomorfologia. Recife: Edições Bagaço, 2008. 
 
 
JATOBÁ, Lucivânio. LINS, Rachel Caldas. Introdução à Geomorfologia. Recife: Edições 
Bagaço, 2008. 
 

171 

 



KIEFER, E. M. A Conceptual-Stochastic Model of Unsaturated Flow in Heterogeneous Soils. 
In: Journal of Hydrology, nº 143, Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1993. 
Disponível em: < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002216949390086O> 
Acesso em: 12/03/2013. 
 
 
LEAL, Márcia Souza. Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos: Princípios e Aplicações. 
Rio de Janeiro: CPRM, 1998. 
 
 
LEITE, C. E. S. Sensoriamento Remoto. In: FEITOSA, Fernando A. C., FILHO, João 
Manoel. (Coordenadores) Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: 
CPRM, 2008. 
 
 
LEPSCH, Igo F. Formação e Conservação dos Solos. 1ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 
2002. 
 
 
LIMA, Marisa Rodrigues de. O uso da energia eólica como fonte alternativa para 
solucionar problemas de energia e bombeamento de água subterrânea em locais 
isolados. TCC apresentado ao Departamento de Engenharia da Universidade Federal de 
Lavras, como parte das exigências do curso de Pós-Graduação Lato Senso em Fontes 
Alternativas de Energia. Lavras – MG: UFLN, 2009. Disponível em: 
<http://www.solenerg.com.br/files/tccmarisarodrigues.pdf> Acesso em: 26/08/2013. 
 
 
LOGAN, J. Interpretação de Análises químicas de água. Recife: U.S. Agency for 
International Development, 1965. apud SANTOS, Almany Costa. Noções de Hidroquímica. 
In: Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 
 
 
LOUSADA, E. O.; CAMPOS, J. E. G. Integração de dados geológicos, geofísicos e de 
Sensoriamento remoto para a locação de poços Tubulares em aquíferos fraturados. In: Revista 
Geociências. v. 24, n. 2, p. 173-180 São Paulo: UNESP, 2005. Disponível em: < 
http://drifte.rc.unesp.br/revistageociencias/24_2/Artigo%205.pdf > Acesso em: 30/05/2012. 
 
 
MALAVASI, A.; QUEIROZ, M. A. de. Subsídios para Criação e Implantação. 
Documento Preliminar para Discussão. Brasília: Instituto Nacional de Desenvolvimento do 
Semiárido. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos: Ciência, Tecnologia e Inovação, 2003. 
 
 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas S.A., 
2011. 
 
 

172 

 



MELENDES, Débora Maria. ALVES, Gleice Rafaela Ferreira. Ferramentas para coleta de 
dados: Os Dados Secundários. Disponível em: 
<http://www.tapioca.adm.br/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=167:ferra
mentas-para-coleta-de-dados-6-os-dados-secundarios&catid=44:trabalhos-de-conclusao-de-
cursos-tcc&Itemid=53> Acesso em: 27/11/2012. 
 
 
MELO, Tássia dos Anjos Tenório. Jardim de Chuva: Sistema de Biorretenção como 
Técnica Compensatória no Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Dissertação de Mestrado 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Recursos Hídricos da Universidade 
Federal de Pernambuco. Recife: Agosto de 2011. 
 
 
MILLER, G. Tyler. Ciência Ambiental. Tradução: AllTasks; ver. téc. Welington Braz 
Carvalho Delitti. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
 
 
NASCIMENTO, Marcos Antônio Leite do. Geologia, Geocronologia, Geoquímica e 
Petrogênese das Rochas Ígneas cretácicas da Província Magmática do Cabo e suas 
Relações com as Unidades Sedimentares da Bacia de Pernambuco (NE do Brasil). Tese 
de Doutorado apresentada para a obtenção do título de Doutor em Geodinâmica pelo 
Programa de Pós Graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. Natal: dezembro, 2003. Disponível em: 
<http://bdtd.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/11/TDE-2006-11-10T105537Z-
387/Publico/MarcosALN_Dout_ate_cap1.pdf> Acesso em: 22/07/2013. 
 
 
NASCIMENTO, Flávia M. F.; CARVALHO, José Emílio; PEIXINHO, Frederico Cláudio. 
Sistema de Informações de Água Subterrânea – SIAGAS: Histórico, Desafios e Perspectivas. 
XV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. Natal – RN, 2008. Disponível em: 
Acesso em: 17/12/2012. 
 
 
NETTO, Manoel Sylvio Carneiro Campello. Projeto ÁRIDAS: Uma Estratégia de 
Desenvolvimento Sustentável para o Nordeste. GT II - Recursos Hídricos - GT 2.4 - 
Políticas de Recursos Hídricos para o Semiárido Nordestino. Fortaleza – CE: 1994. 
Disponível em: 
<http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/brasil/Lists/DocumentosTecnicosAbertos/Attachments/
607/GT_2_Tema_2.4_-_Pol%C3%ADticas_de_Recursos_H%C3%ADdricos_para_o_Semi-
%C3%A1.pdf>    Acesso em: 01/03/2013. 
 
 
NOGAMI, Paulo S. (Tradução) Poços. Manual Técnico nº 5-297 dos Departamentos do 
Exército e da Força Aérea Norte - Americanos. Programa de Publicações Didáticas. 
Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional – USAID. Washington: 
1957. 
 
 

173 

 



NOGUEIRA, Oracy. Pesquisa Social: Introdução às suas Técnicas. São Paulo: Nacional, 
1968. apud MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas 
S.A., 2011. 
 
 
OLIVEIRA, M. M. de. Como fazer Projetos, Relatórios, Monografias, Dissertações e 
Teses. Recife: Edições Bagaço, 2003. 
 
 
OPAS - Organização Pan-Americana de Saúde. Agua subterrânea e poços tubulares. 
Tradução da primeira edição do original norte-americano publicado pela UOP Johnson 
Division Saint Paul, Minnesota ; Organização Pan-Americana da Saúde. - Curitiba: Faculdade 
de Engenharia da Universidade Federal do Paraná, 1969. 
 
 
PARAHYBA, Roberto da Boa Viagem. LEITE, Aldo Pereira. Solos do Município de Mata 
Grande – Estado de Alagoas. Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Circular 
Técnica 39, Rio de Janeiro – RJ: dezembro, 2007. Disponível em: 
<http://www.cnps.embrapa.br/publicacoes/pdfs/circtec39_2007_solos_mata_grande.pdf> 
Acesso em: 02/05/2013. 
 
 
PEIXINHO, Frederico Cláudio. Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos. XVI Congresso 
Brasileiro de Águas Subterrâneas e XVII Encontro Nacional de Perfuradores de Poços. 
2010. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/media/evento_PAP003029.pdf> 
Acesso em: 28/05/2013. 
 
 
PERNAMBUCO. Lei 11.427 de 17 de janeiro de 1997: Dispõe sobre a conservação e a 
proteção das águas subterrâneas no Estado de Pernambuco. Disponível em: < 
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/portalsrhe/documentos/docs_crh/IL_Lei_11427_1997.pdf> 
Acesso em: 01/05/2012. 
 
 
__________. Lei 12.984 de 30 de dezembro de 2005: Dispõe sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível 
em < 
http://www.sirh.srh.pe.gov.br/portalsrhe/documentos/docs_crh/IL_Lei_estadual_12984.pdf> 
Acesso em: 01/05/2012. 
 
 
__________.  Lei nº 14.028, de 26 de Março de 2010: Cria a Agência Pernambucana de 
Águas e Clima – APAC, e dá outras providências. Disponível em: 
<www.mp.pe.gov.br/.../Lei_Estadual_14.028_-_cria_APAC.doc> Acesso em: 03/06/2013. 
 
 
PINTO, Edilene Barbosa. LIMA, Maria José de Araújo. O Programa de Convivência com o 
Semiárido Brasileiro e sua influência na Mudança de Hábitos e Valores. In: II Congreso 

174 

 



Iberoamericano sobre Desarrollo y Médio Ambiente, Puebla/México: out/2005. 
Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/geral/nesa/textos/o_programa.pdf> Acesso em: 
17/04/2013 
 
 
PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Geo Brasil 2002: 
Perspectivas do Meio Ambiente no Brasil. Brasília – DF: Edições IBAMA, 2002. 
Disponível em: <http://www.uff.br/cienciaambiental/biblioteca/geobrasil/rec_hidricos.pdf> 
Acesso em: 24/07/2013. 
 
 
RAMOS, Luciana Rodrigues; SAMPAIO, José Levi Furtado. Descobrindo os caminhos da 
Convivência com o Semi-árido no assentamento Palmares em Crateús–CE. In: VII Encontro 
da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Fortaleza, 28 a 30 de novembro de 2007. 
Disponível em: < 
http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vii_en/mesa5/trabalhos/descobrind
o_os_caminhos_da_convivencia_com_o_semi_arido.pdf> Acesso em: 06/11/2011 
 
 
REBOUÇAS, Aldo da Cunha. Importância da Água Subterrânea. In: REBOUÇAS, Aldo da 
C.; BRAGA, Benedito; TUNDISI, José Galizia. (Org.) Águas doces no Brasil: Capital 
ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escrituras Editora, 1999, p. 509 – 531. 
 
 
__________. Importância da Água Subterrânea. In: FEITOSA, Fernando A. C., FILHO, João 
Manoel. (Coordenadores) Hidrogeologia: conceitos e aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: 
CPRM, 2008. 
 
 
ROCHA, Juliana Dalboni. BURSZTYN, Marcel. Políticas Públicas Territoriais e 
Sustentabilidade no Semiárido Brasileiro: A Busca do Desenvolvimento via Arranjos 
Produtivos Locais. In: VII Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. 
Fortaleza, 28 a 30 de novembro de 2007. Disponível em: 
<http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/vii_en/mesa2/trabalhos/politicas_
publicas_territoriais.pdf> Acesso em: 17/04/2013. 
 
 
ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. Ecogeografia do Brasil: Subsídios para Planejamento 
Ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 
 
 
SANTOS, Almany Costa. Noções de Hidroquímica. In: Hidrogeologia: conceitos e 
aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 
 
 
SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. A. de; 
OLIVEIRA, J. B. de; COELHO, M. R. et al. Sistema brasileiro de classificação de solos. 
2.ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 

175 

 



SANTOS, Renato Prado dos. Introdução ao Arcgis: Conceitos e Comandos. Dez / 2009. 
Disponível em: < 
http://xa.yimg.com/kq/groups/17314041/51088737/name/Apostila+Renato+Prado+Vol+2.pd> 
Acesso em: 06/05/2013. 
 
 
SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento Ambiental: Teoria e Prática. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2004. 
 
 
SILVA, A. B. da. Hidrogeologia de Meios Cársticos. s/d. Disponível em: < 
http://www.nehma.ufba.br/cursos/apostilas_monografia/Graduacao/LIVROtexto.pdf> Acesso 
em: 30/05/2012. 
 
 
SILVA, Marcus Vinícios Andrade. Aspectos Hidrogeológicos Conceituais da região do 
Condomínio Riviera do Lago – Araxá MG. Setembro/2011. Disponível em: < 
http://www.rivieradolagoaraxa.com.br/arquivospaginas/HIDROGEOL...pdf> Acesso em: 
26/04/2012. 
 
 
SILVA, Reginaldo Macedônio da. Introdução ao Geoprocessamento: Conceitos, Técnicas 
e Aplicações. 2ª ed. rev. e ampl. Novo Hamburgo: Feevale, 2010. 
 
 
SILVEIRA, André L. da; LOUZADA, José A.; BELTRAME, Lawson F. Infiltração e 
Armazenamento no Solo. In: TUCCI, Carlos E. M. (Org.).  Hidrologia: Ciência e Aplicação. 
Porto Alegre: Ed. Da Universidade: ABRH: EDUSPE, 1993. 
 
 
SOLANES, M.; GETCHES, D. Prácticas recomendables para la elaboración de leyes y 
regulaciones relacionadas con el recurso hídrico. Informe de Buenas Prácticas, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C., Informe ENV-127, 103 p. 1998. apud 
BARBOSA, Carlos Magno de Souza. Diretrizes para Gestão Participativa das Águas 
Subterrâneas. Holos, Ano 22, outubro de 2006. Disponível em: 
<www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/download/93/96 > Acesso em: 03/06/2013. 
 
 
SOUZA, N. P. R. de. Discussão sobre aspectos da locação de poço nos levantamentos de EM-
VLF. In: Revista de Geologia, Vol. 18, nº 1, 27-35, 2005. Disponível em: < 
http://www.revistadegeologia.ufc.br/documents/revista/2005/03_2005.pdf >Acesso em: 
30/05/2012 
  
 
SPERLING, Marcos von. Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos. 
2ª ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Santária e Ambiental; Universidade 
Federal de Minas Gerais, 1996. 
 

176 

 



TECNOGEO. Execução de rebaixamento do nível d’água através de Poços com injetores. 
ME-RB0002-01-00/09. Disponível em: 
<http://www.tecnogeo.com.br/sites/default/files/infotec/metodologia_de_rebaixamento_por_p
ocos_injetores-site.pdf> Acesso em: 26/08/2013. 
 
 
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 4. ed. Porto Alegre: ABRH, 2009.  
 
 
Universidade Federal de Lavras – UFLV.  Hidrologia do Solo. Departamento de Engenharia. 
Cap. 7. Disponível em: < 
http://www.deg.ufla.br/site/_adm/upload/file/Hidrologia%20I/CAP7HIDROLOGIADOSOLO
.pdf> Acesso em: 26/02/2013. 
 
 
VIEIRA, Vicente P. P. B. Água Doce no Semiárido. In: REBOUÇAS, A. da C.; BRAGA, 
Benedito; TUNDISI, José Galizia (Org.). Águas doces no Brasil: Capital Ecológico, Uso e 
Conservação. São Paulo: Escrituras Editora, 1999, p. 509 – 531. 
 

 

 

 

 

 

 

177 

 



 

178 

 



ANEXO 1 - DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO DE FLORESTA – PE – 

1963-20122 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PRECIPITAÇÃO ANUAL 
TOTAL (mm) 

1963 103,85 108,93 75,8 99,5 12,25 8,6 6,9 9,24 16,39 11,2 22 147,05 621,71 

1964 77,4 178,9 74,3 121,5 75,2 43 17 47,5 13,05 21,91 13,5 52,7 735,96 

1965 34,8 34,7 97,2 169,2 18,8 18,4 7,95 6,81 5 9,9 22 11,6 436,36 

1966 18,85 102,2 36 185,8 13,8 28,15 8,3 9,69 13,55 19 33,4 45,6 514,34 

1967 23,8 99,8 242,2 162 76,2 8,3 10,9 1 19,5 5 46,9 84,5 780,1 

1968 28,6 32,1 191,4 62,9 47 7,25 12,3 3,3 12,01 10,2 13,1 63 483,16 

1969 75,9 55,6 82,2 12,1 23,95 10,5 30,8 4,35 7,69 5 0,5 66,5 375,09 

1970 120,15 20,3 103,8 36,75 1 1,1 13 1,4 4,56 26,4 33,5 10,25 372,21 

1971 29,05 67,85 87,7 199,3 40,2 19 12,4 4 6,5 8,3 12,1 11,5 497,9 

1972 118,8 38,4 53 46 22 26,15 4,4 10,95 3,5 9,2 15,7 114,3 462,4 

1973 56,7 8,4 254,1 127,1 20,5 33,15 17,8 8,25 16,6 35,9 10 19,6 608,1 

1974 148 254,05 265,3 152 37,4 6,7 19,7 9,05 4,3 19,55 19,5 37,75 973,3 

1975 83,7 122,7 178,25 96,85 17,9 23,3 37,8 7,65 13,03 17,5 22,15 19,2 640,03 

1976 26,6 115 60,9 118,1 34,8 4,3 10,7 4,87 40,9 18,25 15,1 25,8 475,32 

1977 177,55 10,6 95,95 120,8 104,05 45,9 34,05 20 21 18,6 20,9 106,7 776,1 

1978 27,5 150,55 156,1 34,3 123,8 9,85 43,35 7,45 18,4 8,6 22,6 18,7 621,2 

1979 140,25 66,95 87,45 64,5 46 9,2 5 2,5 26,9 6,2 17,8 26,9 499,65 

1980 88,35 180,55 61,25 60,9 7,5 19 9,15 6,68 3,8 8,95 4,6 18,15 468,88 

1981 125,1 18,95 265,85 79 47,04 17,7 9,7 4,2 2,1 25,57 12,5 37,3 645,01 

1982 27,4 32,3 54,6 48,95 22,6 2,8 6,6 1 14,3 9,75 11,61 53,95 285,86 

1983 48,95 134,95 103,85 63,6 9,4 9,7 5,45 7,25 7,14 17,86 47 17 472,15 

1984 47,75 5,25 125,25 198,55 26,85 3,8 21,7 2,65 26 11,8 15 3,6 488,2 

1985 225,45 100 189,85 200,7 75,25 52,25 21 7,5 3,9 3,5 4,8 145,45 1029,65 

1986 28,1 116,65 314,4 68,75 19,55 32,5 32,1 6 3,75 16,65 55 21 714,45 

1987 31,25 30,6 182,4 56,85 16 19,9 19,9 6,68 11,54 7,87 18 20,4 421,39 

1988 60,05 9,8 209,05 104,8 32 66,05 34,7 7,75 14,2 7 23 137,35 705,75 

1989 36,7 11,7 143,35 112,8 63 17,55 74,2 2,75 16 4,1 37,5 198 717,65 

1990 10,85 49,1 40,65 86,6 18,8 10,4 22,4 0,3 31,5 10,56 6,2 7,8 295,16 

1991 38,45 83,3 77 34 7,7 15,94 14 9 7,12 10,27 57,9 21,6 376,28 

1992 161 196,6 98,3 52,2 19,25 26,34 20,35 8,07 11,58 12 44,8 33,15 683,64 

1993 24,2 8 9,55 21,85 13,6 11 2,9 1,8 1,6 9,6 8 8,6 120,7 

1994 91,25 66,3 275 12,15 29,35 43,7 6,7 3,45 24 9,2 34,23 25,7 621,03 

1995 21,8 37,45 121,7 79,25 75,1 15,2 2,2 5,68 8,1 2,5 20 26 414,98 

1996 2,5 9 82,45 183,55 15,4 13 2 3,7 2,4 5 58,65 16,3 393,95 

1997 25,9 32,9 138,6 85,3 29,5 7,7 14,6 4 8,24 11,46 18,2 44,1 420,5 

1998 73,75 7,8 23,2 3 6 10,6 9,5 7,5 1,34 1,88 51,5 20,3 216,37 

2 Os dados desta tabela foram obtidos através da Média Aritmética dos valores dos postos pluviométricos 
existentes no município. As falhas, destacadas de verde, foram preenchidas através do Método da Ponderação 
Regional, já que este é o mais simples.  
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PRECIPITAÇÃO ANUAL 
TOTAL (mm) 

1999 35,05 33,95 86,3 20 35,4 6,2 8,7 4,3 6,45 20,6 62,35 99,1 418,4 

2000 37,1 125,9 113,65 63,6 7,2 33,8 8,2 5,05 11,35 14,2 14,7 52,3 487,05 

2001 36,2 42,3 207 3,55 28,82 8,5 3,4 1,75 6,38 21,6 1,1 26,3 386,9 

2002 310,4 42,3 45,1 12,7 9,75 3,3 9,05 5,5 1,7 24,4 0,9 44 509,1 

2003 102,8 68,5 136,1 18,4 23,3 5,15 22,9 4,45 0,5 0,8 41,7 1,5 426,1 

2004 323,4 113,3 40,7 21 55,2 10,2 6,15 2,25 0,6 1 47,2 1,4 622,4 

2005 45,35 206 117,3 36 121,5 31,9 7,4 5,1 2 16,97 11 104,3 704,82 

2006 98,17 21,45 195,85 62,85 14,05 26,85 8,75 2 8,3 0,5 31,4 65,83 536 

2007 14,65 214,9 133,2 5,5 51,85 14,9 5,3 11,5 3,7 5,15 7,75 1,6 470 

2008 5,75 185,45 175,25 148,2 33,85 4,55 23,6 0,6 1,8 1 60,13 51,3 691,48 

2009 59,4 102,5 43,7 152,4 79,5 16,7 4,7 9,2 10,97 6,3 1,9 52,3 539,57 

2010 75,6 84,15 53,15 153,35 30,35 25,8 24,7 5,2 14,6 69,45 1,6 195,35 733,3 

2011 82,8 43 67,4 17,7 45,6 9,1 10,3 18,2 11,2 7,6 21,1 0,1 334,1 

2012 27,6 40,5 39,6 0,8 3,9 4,6 6 4,4 0,25 0,8 5,8 6,1 140,35 

                      MEDIA 1963-
2012 527,282 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados disponíveis no Hidroweb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 



ANEXO 2 – DADOS DE TEMPERATURA DO MUNICIPIO DE FLORESTA, 

PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 05/MARÇO/2013 A 03/JUNHO/20133 

Mês Temperatura 
Média (°C) Mês Temperatura 

Média (°C) 

set/08 26,8 nov/10 25,45 
out/08 28,15 dez/10 24,65 
nov/08 30,1 jan/11 25,55 
dez/08 29,26 fev/11 25,95 
jan/09 29,22 mar/11 28,2 
fev/09 27,685 abr/11 26,62 
mar/09 28,15 mai/11 29,25 
abr/09 26,8 jun/11 29,05 
mai/09 25,44 jul/11 27,9 
jun/09 25,45 ago/11 28,65 
jul/09 25,7 set/11 28,55 
ago/09 27,75 out/11 27,3 
set/09 28,9 nov/11 26,4 
out/09 29,6 dez/11 24,88 
nov/09 29,35 jan/12 24,9 
dez/09 28,3 fev/12 26,35 
jan/10 29,3 mar/12 27,7 
fev/10 29,4 abr/12 30,05 
mar/10 26,05 mai/12 29,65 
abr/10 28,55 jun/12 29,2 
mai/10 28,05 jul/12 29,6 
jun/10 27,8 ago/12 30,15 
jul/10 28,3 set/12 28,9 
ago/10 27,7 out/12 27,35 
set/10 28 nov/12 26,75 
out/10 25,7 Média 27,73 

Fonte: BDMEP/INMET -  < http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/> 
 
 

3 Os dados diários foram obtidos a partir da média dos registros diários feitos pela PCD. 
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ANEXO 3 – DADOS DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL PARA A ESTAÇÃO 
DE CABROBÓ - PE 

Ano Evapotranspiração Potencial 
(mm) 

2003 1.079 
2004 SEM DADOS 
2005 SEM DADOS 
2006 970 
2007 1.536 
2008 1.542 
2009 1.575 
2010 927 
2011 1.817 
2012 2.108 
2013 2.219 

Média 1.252 
Fonte: BDMEP/INMET - < http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa.
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ANEXO 4 – INSOLAÇÃO PARA A ESTAÇÃO DE CABROBÓ – PE 

Data 
Insolacao 

Total 
(horas) 

Data 
Insolacao 

Total 
(horas) 

Data 
Insolacao 

Total 
(horas) 

30/09/2008 270.6 31/01/2011 260.1 31/10/2012 306 
31/10/2008 311.3 28/02/2011 202.2 30/11/2012 274 
30/11/2008 316.6 31/03/2011 277 31/12/2012 293.9 
31/12/2008 260.7 30/04/2011 228.8 31/01/2013 210.9 
31/01/2009 269.1 31/05/2011 154.9 28/02/2013 250.6 
28/02/2009 185.9 30/06/2011 192.5 31/03/2013 266.1 
31/03/2009 279 31/07/2011 190.4 30/04/2013 215.6 
30/04/2009 177.2 31/08/2011 259.1 31/05/2013 220.8 
31/05/2009 121 30/09/2011 238.9 30/06/2013 222.5 
31/07/2009 218 31/10/2011 286.8 Média 211,75 
31/08/2009 224.7 30/11/2011 254.3     
30/09/2009 291.6 31/12/2011 309.3     
31/10/2009 274.1 31/01/2012 251.5     
30/11/2009 324.8 29/02/2012 232.6     
31/12/2009 225.4 31/03/2012 299.1     
31/01/2010 240.6 30/04/2012 270.2     
28/02/2010 221.8 31/05/2012 270.4     
31/03/2010 277.7 30/06/2012 237.9     
30/09/2010 248.4 31/07/2012 211.5     
31/10/2010 272.7 31/08/2012 241.8     
31/12/2010 229 30/09/2012 281.2     

Fonte: BDMEP/INMET < http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/> 
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ANEXO 5 – DADOS DE VENTO PARA A ESTAÇÃO DE CABROBÓ – PE 

Data 
Velocidade 

Média do Vento 
Media (m/s) 

Data 
Velocidade 

Média do Vento 
Media (m/s) 

Data 
Velocidade 

Média do Vento 
Media (m/s) 

31/08/2008 5,35 31/12/2010 2,82 30/09/2012 5,26 
30/09/2008 5,68 31/01/2011 3,22 31/10/2012 5,30 
31/10/2008 5,69 28/02/2011 3,35 30/11/2012 3,32 
30/11/2008 4,22 31/03/2011 2,49 31/12/2012 3,53 
31/12/2008 3,43 30/04/2011 4,01 31/01/2013 3,46 
31/01/2009 3,56 31/05/2011 3,98 28/02/2013 4,22 
28/02/2009 2,99 30/06/2011 4,17 31/03/2013 3,49 
31/03/2009 2,93 31/07/2011 4,73 30/04/2013 3,56 
30/04/2009 2,44 31/08/2011 5,16 31/05/2013 3,90 
31/05/2009 3,23 30/09/2011 5,48 30/06/2013 3,86 
31/07/2009 4,42 31/10/2011 4,53 Média 4,10 
31/08/2009 4,90 30/11/2011 4,37 

  30/09/2009 4,96 31/12/2011 3,80 
  31/10/2009 4,04 31/01/2012 3,99 
  30/11/2009 4,22 29/02/2012 3,84 
  31/12/2009 3,77 31/03/2012 3,68 
  31/01/2010 3,34 30/04/2012 3,60 
  28/02/2010 4,48 31/05/2012 4,06 
  31/03/2010 2,9 30/06/2012 3,78 
  30/09/2010 6,21 31/07/2012 4,66 
  31/10/2010 4,56 31/08/2012 5,35 
  Fonte: BDMEP/INMET < http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/> 
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ANEXO 6 – CLASSIFICAÇÃO DOS VENTOS 

Escala Denominação Velocidade (m/s) 
0 Calmo 0 - 0,4 
1 Quase calmo 0,5 - 1,5 
2 Brisa leve 1,60-3,4 
3 Vento fresco 3,5 - 5,5 
4 Vento moderado 5,6 - 8 
5 Vento Regular 8,1 - 10,9 
6 Vento meio forte 11,4 - 13,9 
7 Vento forte 14,1 - 16,9 
8 Vento muito forte 17,4 - 20,4 
9 Ventania 20,5 - 23,9 

10 Vendaval 24,4 - 28 
12 Furacão 83 - 125 

Fonte: CRESESB (2001) 
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ANEXO 7 – FORMULÁRIO DE CAMPO DO CADASTRO DE FONTES DE 

ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA – CPRM 
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Fonte: CPRM 
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ANEXO 8 – PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA CONFORME PORTARIA 

1.469/2000 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE4 

 

 
 
 

 

4 Os itens destacados em vermelho foram aqueles utilizados como referência nas medições realizadas com o 
Turbidímetro e Condutivímetro. 
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ANEXO 9 – PARÂMETROS DE SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS DA ÁGUA 

PARA O USO ANIMAL5 

 

 

Classe STD (mg/l) 
Boa ≤2500 

Satisfatória 2500 - 
3500 

Pobre 3500 - 
4500 

Insatisfatória ≥ 4500 
Fonte: LOGAN, 1965 apud SANTOS, 2008 

 

 

 

 

STD 
(mg/l) Animal 

2860 Aves 
4220 Porcos 
6435 Cavalos 

7180 Gado 
(leite) 

10000 Gado 
(corte) 

12900 Carneiro 
Fonte: MACKEE&WOLF, 1966 apud SANTOS, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Os animais destacados na segunda tabela são aqueles criados no município em estudo. 
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