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RESUMO 
 

A recarga artificial de aqüíferos pode ser empregada no aumento de disponibilidade 

e armazenamento de água, controle de salinização e de subsidência de solos. O 

sistema aqüífero da Planície do Recife (PE) é composto por dois aqüíferos 

profundos, Cabo e Beberibe, de características semiconfinadas, recobertos por um 

aqüífero freático, o Boa Viagem. Com a superexplotação dos aqüíferos confinados, 

devido principalmente às estiagens de 1992/1993 e 1998/1999, seus níveis 

potenciométricos encontram-se extremamente rebaixados. Desta forma, destaca-se 

a relevância de se avaliar o potencial da recarga artificial, que pode ser efetuada 

utilizando água de chuva como alternativa para recuperação dos níveis 

potenciométricos. O objetivo desse trabalho é avaliar o potencial da recarga artificial 

através de poços de injeção para recuperação dos níveis potenciométricos do 

aqüífero Cabo, o mais intensamente explorado na planície do Recife. Para isto foi 

montado um experimento em escala piloto, onde foram realizados ensaios de 

campo, a fim de verificar a resposta do aqüífero à recarga artificial. Assim, foi 

possível ajustar um modelo matemático para simular diversos cenários de recarga. A 

partir do modelo ajustado, foram realizados três cenários de recarga: 1 – recarga 

com diferentes vazões de injeção, 2 – influência da variação do comprimento do filtro 

do poço injetor e 3 - período prolongado de recarga (três meses). O modelo 

implementado consegue simular com bons resultados diversos cenários de recarga; 

faz-se necessário implementar modelos regionais para cenários mais complexos, 

que permitirão analisar melhor o efeito da recarga utilizando-se diversos poços de 

injeção. 
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ABSTRACT 
 
 

Artificial recharge in aquifers may be employed to increase groundwater storage and 

availability, salinization control in coastal aquifers and land subsidence. Recife 

coastal Plain (PE) multiaquifer system consists of two deep confined aquifers, Cabo 

and Beberibe, with half- confined characteristics, covered by a phreatic aquifer, Boa 

Viagem. The excessive drawdown of the potentiometric levels in the aquifers, due 

mainly to dryness of 1992/1993 and 1998/1999, their potenciometrics levels come 

across extremely drawdowns. So, it is highlighted the importance of evaluating the 

potential of artificial recharge using rainfall as an alternative for recovering the 

potentiometric levels. The purpose this research is to evaluate the potential of 

artificial recharge through injections wells for recuperation of potential levels in Cabo 

aquifer, the most exploted in the Recife plain. For this it was mounted a experiment in 

pilot scale, where it were realized field tests, for to verify the aquifer response for 

artificial recharge. So, it was possible to adjust a mathematical model for to simulate 

several recharge sceneries: 1 – recharge with differents injections rates, 2 – 

Influence of filter size variation of injection well and 3 – prolonged recharge period 

(three months). The model implemented can simulate with goods results several 

recharge sceneries; it necessary to implement regional models for sceneries more 

complex, that permit to analyze better the recharge effect utilizing several injection 

wells. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A explotação excessiva de aqüíferos costeiros, em desequilíbrio com o 

processo de recarga natural vêm causando grandes rebaixamentos da 

potenciometria dos aqüíferos costeiros na Região Metropolitana do Recife (RMR), 

Pernambuco. O rebaixamento excessivo, além de esgotar o manancial hídrico 

subterrâneo pode colocar o sistema sob risco de salinização por intrusão marinha, 

ou até o risco de subsidência. O fenômeno da salinização provoca a degradação do 

aqüífero, tornando suas águas impróprias para diversos usos, incluindo o consumo 

humano e preocupa pesquisadores em todo o mundo. A subsidência, além de 

causar danos às edificações, pode inutilizar o aqüífero como manancial.   

O sistema aqüífero da Planície do Recife (PE) é composto por dois aqüíferos 

profundos, Cabo e Beberibe, de características confinadas, recobertos por um 

aqüífero freático, o Boa Viagem. Costa et al. (1998) elaboraram um estudo que 

originou o zoneamento da explotação de águas subterrâneas para a planície do 

Recife, denominado HIDROREC I, sendo posteriormente atualizado constituindo o 

HIDROREC II (Costa et al., 2002). Costa et al. (2002) apresentam o mapa 

identificando as zonas (A, B, C, D, E e F), assim como descrição com aqüífero 

explotado, situação da profundidade atual dos níveis d’água e condicionantes de 

explotação. Das zonas identificadas, a mais crítica é a chamada zona A, sendo o 

aqüífero explotado o Cabo, onde o estudo indicou que nenhum novo poço deve ser 

perfurado; os poços atualmente existentes deverão ter sua vazão reduzida em 50% 

e um monitoramento contínuo de níveis e vazões de explotação deverá ser exercido.  

O excessivo rebaixamento dos níveis vem causando também o 

comprometimento da qualidade das águas do aqüífero Cabo. O aqüífero Boa 

Viagem, sobreposto ao Cabo possui águas contaminadas por diversas fontes, como 

esgotos, mangues, estuários, que podem estar contaminando o aqüífero Cabo, pois 

um grande número de poços foi construído na última estiagem (1998 a 1999), muitos
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dos quais podem apresentar problemas construtivos. Sem a devida cimentação do 

espaço anelar na extensão do aqüífero Boa Viagem, a água salinizada pode 

facilmente percolar através da camada semi-confinante que separa os aqüíferos até 

o Cabo. Outro fator é o aumento da drenança vertical, que aumentaria 

consideravelmente o fluxo das águas do Boa Viagem até o Cabo. 

A explotação excessiva em áreas onde a salinização ainda não foi observada 

pode indicar outro risco. Os espaços vazios deixados pela retirada da água, que 

seriam ocupados pela água salinizada, permanecem vazios, podendo assim ocorrer 

subsidência com o passar do tempo. Em vários locais, como Los Angeles 

(Califórnia), Las Vegas (Nevada), Cidade do México, entre outros, o processo de 

subsidência começou após três décadas de intensa explotação dos mananciais 

subterrâneos. O vale de São Joaquim (Califórnia) chegou a apresentar subsidência 

da ordem de 8,8 m (Larson et al., 2001). 

Apesar da carência de água para o abastecimento, a RMR conta com um 

índice pluviométrico anual médio de 2200 mm. A impermeabilização decorrente da 

urbanização, associada à topografia relativamente plana da área e da mesma se 

situar praticamente ao nível do mar vem acarretando sérios prejuízos à população, 

que sofre crescentes alagamentos em virtude de chuvas de alta intensidade. 

As práticas mais comuns de recarga artificial são baseadas na utilização de 

águas residuárias e de rios. Por outro lado, a captação de água de chuva vem sendo 

apontada como uma alternativa para a disponibilização de recursos hídricos em 

meios rurais, principalmente de regiões semi-áridas, e para o auxílio na solução de 

problemas de drenagem de águas pluviais em zonas urbanas. Procedimentos de 

gerenciamento de recursos hídricos que integram a prática de captação de águas de 

chuva com a recarga artificial de aqüíferos não são comuns. A utilização destas 

águas permitiria uma gradual recuperação dos níveis dos aqüíferos, além de diminuir 

os alagamentos que ocorrem em épocas de chuva. No Estado de São Paulo, a 

norma 13276/02 torna obrigatória a execução de reservatório para águas coletadas 

por coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, que tenham área 

impermeabilizada superior a 500 m2. 

A utilização de um sistema de poços injetores na Zona A, além de possibilitar 

a reposição gradual dos volumes retirados nos últimos anos, traria uma outra série 

de benefícios, como o impedimento do possível avanço da cunha salina, e a melhora 

da qualidade das águas contaminadas. A cidade de Los Angeles (EUA) 
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experimentou problemas de intrusão marinha no aqüífero costeiro sob condições de 

super-explotação, primeiramente detectados em 1912 (Hutchinson et al., 1999). A 

solução encontrada para o problema do controle do avanço da cunha salina foi a 

construção de uma “barreira hidráulica”, constituída de poços de injeção 

promovendo a recarga artificial do aqüífero.  

 
1.2 - OBJETIVOS 
 
Objetivo geral: 
 

Avaliar, através de experimento piloto e modelagem matemática, a viabilidade 

da recarga artificial de aqüífero utilizando água de chuva como alternativa para 

recuperação dos níveis potenciométricos e no controle da salinização no aqüífero 

costeiro situado na planície do Recife.  

 
Objetivos específicos: 

 

 Modelar numericamente os fluxos subterrâneos, considerando cenários de 

recarga artificial; Estudar o desempenho de poços de injeção e a taxa de 

recuperação da piezometria no aqüífero Cabo em escala local. 

 

1.3 – ORGANIZAÇÃO DA TESE 
 
 A estrutura da dissertação possui 7 capítulos, mais bibliografia e anexos. No 

capítulo 1 tem-se uma breve introdução apresentando o caso em estudo, e 

sugerindo a aplicação da recarga artificial como solução e os objetivos a serem 

alcançados. No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica da recarga 

artificial, seus objetivos, métodos de aplicação, fatores influentes na recarga e o 

gerenciamento do sistema. O capítulo 3 trata da modelagem de fluxo subterrâneo, 

apresentando diversos modelos utilizados na análise de problemas relacionados à 

recarga artificial, além da formulação adotada neste estudo. No capítulo 4, 

apresenta-se o caso em estudo, a caracterização do sítio, os materiais e métodos 

utilizados. O capítulo 5 apresenta a montagem do experimento de recarga e o 

estudo dos ensaios de recarga. O capítulo 6 trata da modelagem e o ajuste do 
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modelo a partir dos resultados de campo, e a simulação de diferentes cenários de 

recarga. O capítulo 7 trata dos resultados obtidos, as dificuldades, conclusões e 

recomendações. Ao final, tem-se a Bibliografia e os Anexos.  
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CAPÍTULO 2  
 

RECARGA ARTIFICIAL 
 

2.1 – INTRODUÇÃO 
 
 Recarga artificial é o processo de recarregar um aqüífero através de um 

trabalho feito especificamente com este propósito (Muckel, 1958). A importância 

desta definição é que ela permite diferenciar um projeto de recarga de outros 

projetos como disposição de água de chuva, água de esgotos, retorno de irrigação, 

etc., que contribuem para aumentar o nível d’ água, mas a recarga nestes casos não 

é o objetivo principal.  

 Um projeto de recarga pode ser visto então como o processo em que o 

excesso de água superficial é direcionado para o subsolo, seja por infiltração no 

solo, seja por injeção através de poços, com o objetivo específico de recarregar um 

aqüífero. Neste sentido restrito, recarga artificial trata do fluxo da superfície para o 

interior do aqüífero através de um sistema criado pelo homem para armazenar água 

no subsolo, seja para recuperação dos níveis, para melhorar a qualidade das águas 

subterrâneas ou utilizá-la no futuro. Na verdade, um projeto de recarga pode possuir 

não apenas um, mas múltiplos fins, tamanhos são os benefícios que um projeto bem 

administrado pode proporcionar.  

Na maioria dos países onde a recarga artificial é utilizada, seu objetivo 

principal é a posterior utilização da mesma, em períodos onde a demanda aumenta. 

A técnica é conhecida como ASR (aquifer storage and recovery) (Pyne, 1994). No 

Arizona, Estados Unidos, foi instalado um projeto piloto cujo objetivo foi utilizar a 

água acumulada durante o inverno para utilizá-la em irrigação (Toy et al., 1999). No 

Egito, foi instalado um projeto piloto de recarga para armazenamento nos períodos 

de menor demanda e utilização da água nos períodos de pico, onde aumenta a 

demanda das cidades turísticas (Mustafa et al., 1999).    

Em Tamil Nadu na Índia, a recarga artificial de aqüíferos com águas de 

chuva coletadas em telhados, resultou em uma elevação no nível da água em torno 

de 6 m num raio de 2 Km do poço, durante o período de 1988 a 1995 e apresentou
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resultados satisfatórios no combate à intrusão salina que já avançava por 13 Km na 

área urbana situada na costa (Kitu et al., 1995). 

Em Adelaide na Austrália, 0,3% da água utilizada pelas agências 

metropolitanas em 1994/95 foi oriunda de águas de chuva coletadas e tratadas em 

bacias de detenção ou áreas alagadas, as quais são construídas para reduzir o risco 

de enchentes. Depois de coletada, esta água é encaminhada por gravidade ou 

bombeamento para os poços de injeção através de sistemas de tratamento básico 

como telas ou filtros. A utilização desta água é predominantemente na irrigação das 

praças e campos de Golfe da cidade (Dillon et al. 1997). 

Ao norte de Londres, nos anos indicados como chuvosos por um modelo de 

simulação estocástica que utiliza séries históricas, onde ocorre excesso de água no 

sistema de abastecimento, existe um sistema de recarga artificial que aproveita esta 

água para injetá-la em poços sob o rio principal. O sistema de abastecimento é 

suprido apenas pela vazão do rio e os reservatórios existentes. Nos anos de 

estiagem indicados também pelo modelo, quando os níveis dos reservatórios 

tornam-se críticos, os poços de injeção passam a extrair água do aqüífero e 

abastecer o rio, isto gera uma vazão incremental no rio e reforça o abastecimento 

(O’Shea, 1994). 

 

2.2 – OBJETIVOS E VANTAGENS/DESVANTAGENS DA RECARGA ARTIFICIAL 
 

 Um projeto de recarga artificial possui vários objetivos, sendo o principal deles 

aumentar o volume de água disponível em um aqüífero, permitindo assim o controle 

e administração da mesma. Outros objetivos são (Pyne, 1994; Asano, 1985): 

 

• O volume de água armazenado no aqüífero durante a estação chuvosa pode 

ser utilizado durante a estação seca, quando a demanda cresce. Neste caso o 

projeto de recarga deve possuir um sistema que permita o posterior aproveitamento 

da mesma, e sua injeção deve ser feita de tal forma que permita acumular água em 

uma determinada área, permitindo assim facilitar a sua posterior retirada; 

• Disposição das águas de chuva, principalmente em regiões onde o sistema 

de disposição das águas de chuva não comporta o volume hídrico, e gera, entre 

outras coisas, alagamentos; 
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• Reduzir, equilibrar ou reverter intrusão da cunha salina, criando uma barreira 

hidráulica pelo aumento da potenciometria do aqüífero; 

 

As principais vantagens que favorecem a implantação de um sistema de 

recarga artificial: 

• Em formações rochosas com alto grau de integridade pouco material adicional 

(concreto, tubulações, etc.) deve ser necessário para construir os poços, pois o 

material rochoso serviria como base para o poço; 

• Grande parte dos sistemas de recarga de aqüíferos são de fácil operação, 

sendo seus custos reduzidos; 

• De uma forma geral, métodos de recarga são ambientalmente atrativos, 

particularmente em regiões áridas; comumente estes locais apresentam elevado 

grau de evaporação, sendo que o volume de água perdida por evaporação é muito 

maior num lago artificial do que num aqüífero, que neste caso funcionaria como um 

reservatório subterrâneo; 

• Na maioria das bacias de rios, o controle das águas superficiais (runoff) 

proporciona redução dos problemas de sedimentação. Outro atrativo da recarga 

neste caso é permitir a regularização da vazão dos rios, acumulando o excesso 

hídrico nos aqüíferos em períodos de cheia e restituindo este volume em épocas de 

seca. 

• A qualidade da água do aqüífero pode ser melhorada com a injeção de água 

de alta qualidade, como em aqüíferos que possuem acentuado teor de sais, ou que 

sofreram contaminação por NAPLs (substâncias não aquosas em fase líquida), etc; 

• Melhorar a qualidade das águas injetadas, através da remoção de sólidos 

suspensos por filtração através do solo, que ocorre quando a água percola através 

de várias formações geológicas; 

As principais desvantagens da recarga artificial são: 

• Na ausência de incentivos financeiros, leis, ou outras regulamentações que 

estimulem os proprietários a manter poços de injeção adequadamente, pode ocorrer 

a diminuição de sua taxa de infiltração devido à falta de manutenção, podendo até 

ocorrer de tornar-se uma fonte de contaminação do aqüífero; 

• Criar um potencial de contaminação do aqüífero pela falta de controle da 

qualidade/procedência das águas, como em áreas próximas de estradas e áreas 
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agrícolas, onde produtos químicos ou sedimentos poderiam contaminar a mesma. 

Em casos onde a procedência da água não é totalmente conhecida, ou de ser 

constatada a sua contaminação, deve-se realizar tratamento da água antes da 

injeção; 

• A menos que um volume significativo possa ser injetado no aqüífero, a 

recarga pode não ser economicamente viável; 

• Durante a construção dos captadores de águas, distúrbios no solo e na 

cobertura vegetal podem acarretar danos ambientais para a área do projeto.    

 

2.3 – MÉTODOS 
 

 Um projeto de recarga pode ser realizado por uma ou pela combinação de 

diferentes técnicas, podendo combinar técnicas superficiais e subsuperficiais. As 

principais técnicas utilizadas em recarga de aqüífero são: diretas, onde a água é 

injetada diretamente no aqüífero, e as indiretas, onde se aumenta o volume infiltrado 

no aqüífero através do aumento do gradiente hidráulico em direção ao mesmo. As 

técnicas geralmente utilizadas em recarga artificial estão apresentadas na Tabela 

2.1. 
Tabela 2.1 – Técnicas aplicadas em recarga artificial (Asano, 1985; O’Hare et al, 1986): 

Recarga Artificial 

Técnicas diretas superficiais Bacias de infiltração, inundação de grandes 

áreas (flooding), sistema de valas, modificação 

do canal de rios, aumento do fluxo de rios, 

sobre-irrigação. 

 

Técnicas diretas subsuperficiais Poços injetores, drenagem reversa, fendas 

naturais. 

 

Combinação de técnicas 

superficiais com subsuperficiais 

Drenagem superficial (coletadas com poços), 

bacias com poços. 

Técnicas indiretas Recarga induzida das fontes superficiais por 

ações no aqüífero, criando um gradiente em 

direção ao mesmo. 
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2.3.1 - RECARGA DIRETA 
 
 São métodos que realizam a recarga aplicando diretamente o volume no 

aqüífero. Os métodos de recarga direta podem ser superficiais, onde o volume 

percola a partir da superfície até atingir o lençol subterrâneo, ou subsuperficiais, 

quando o volume é aplicado diretamente no subsolo.   

 
Técnicas superficiais de recarga 
 

Bacias de infiltração 

 

 É uma das técnicas mais eficazes para aqüíferos superficiais, pois permite 

eficiente uso do espaço e possui baixo custo de manutenção. As bacias podem ser 

construídas individualmente, como em pequenas áreas para coletar águas de chuva, 

ou em série, para coletar águas de grandes precipitações, por exemplo. A utilização 

de um conjunto de bacias apresenta uma série de vantagens, como: a capacidade 

de armazenamento permite um maior tempo de recarga; em caso de manutenção, a 

bacia anterior permite armazenar água enquanto manutenção é feita na posterior, 

permitindo assim que o sistema não diminua sua taxa de infiltração, principalmente 

devido a entupimentos causados por sedimentos.  

 Em áreas planas, a construção de bacias é mais custosa porque a forma 

natural do terreno não pode ser utilizada como restrição; bacias em tais áreas são 

longas, retas e estreitas, sendo geralmente construídas lado a lado. Na Figura 2.1, 

pode-se observar um projeto em escala piloto de recarga artificial utilizando bacias 

dispostas lado a lado implantado em Pima County, Arizona, EUA, onde operações 

piloto tem sido conduzidas com o objetivo de obter dados para a utilização da 

recarga em larga escala (Meyer et al., 1999). 
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Figura 2.1 – Sistema de bacias de recarga, dispostas lado a lado. (Bacia de recarga 

Pima Mine Road. Foto: Central de conservação de água do Arizona, site do Water 

Resources Research Center, 05/2004). 

  

 As vantagens das bacias de recarga são (Asano, 1985): 

 

• Taxas de infiltração desejadas podem ser obtidas construindo-se bacias de 

dimensões apropriadas; 

• Águas de chuvas intensas podem ser armazenadas para posterior infiltração; 

• Depósitos de sujeira podem ser diminuídos através de técnicas de construção 

da bacia, ou procedimentos operacionais. 

• O terreno é utilizado eficientemente. 

 
Inundação (flooding) 
 

 Método de recarga superficial que consiste em espalhar a água sobre o 

terreno, formando uma fina camada sobre o solo, permitindo assim que a água 

infiltre por igual. Como exige que a água permaneça parada, este método pode ser 

aplicado apenas em sítios com um a três porcento de inclinação. É um sistema que 

possui como principal atrativo seu baixo custo de construção e manutenção. 
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 As principais desvantagens deste método, além da limitação em relação à 

declividade são: 

• Grande área requerida para a instalação, pois pela exigência de se formar 

uma lâmina fina d’água há a necessidade de grandes áreas para que um volume 

considerável infiltre; 

• Elevada taxa de evaporação, causada pela grande área de exposição ao sol 

que o método requer. 

 

Sistema de valas (Ditch and furrow systems) 

 

 Um “ditch” poderia ser descrito como uma longa e estreita vala, com a sua 

largura inferior menor que a sua profundidade (O'Hare et al., 1986). Este método se 

baseia na construção de valas para aproveitar o fluxo de um rio ou córrego para 

permitir que a água flua para as suas proximidades, e durante este percurso infiltre 

no solo. Seu projeto pode incluir uma série de valas direcionadas de forma tal a 

aproveitar a declividade do terreno.  

As valas podem terminar num conjunto de drenos superficiais com a função 

de retirar a água que não infiltra a fim de evitar acumulações e reduzir a 

sedimentação de finos, podendo a recarga ser realizada utilizando água com grande 

quantidade de sólidos suspensos, já que o fluxo geralmente é suficiente para carrear 

os sólidos de volta ao leito do rio (Asano, 1985; O’Hare et al., 1986). A Figura 2.2 

apresenta alguns exemplos de sistemas de valas. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 2.2 – Sistemas de valas. (a)- valas dispostas lateralmente. (b)- valas dispostas 

em sistema dentrítico.   

 

 Modificação do canal de rios 

 

 O método altera o canal natural de drenagem, detendo o seu fluxo, e fazendo 

com que a água tenha uma maior área de exposição no terreno, aumentando a sua 

infiltração no solo. A modificação no canal pode ser feita de várias formas: associado 

com inundação (flooding), sistema de valas (ditch and furrow) ou bacias. Pode 
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também utilizar diques e bancos, para retardar e direcionar o fluxo da forma 

desejada.  

 A dragagem do canal também aumenta a eficiência da infiltração, pois as 

operações de alargamento, nivelamento e aumento da porosidade do canal de 

drenagem aumentam a taxa de infiltração. Este método é utilizado apenas durante 

um período de tempo, pois o fluxo constante tende a danificar a estrutura do 

sistema. Geralmente é aplicado apenas quando é desejado um aumento temporário 

da recarga, permitindo assim que o canal de drenagem restabeleça seu fluxo natural 

com o tempo.   

 Cachero et al. (2001) apresentam um estudo da aplicação deste método na 

recarga de pequenos aqüíferos situados na província de Alicante, Espanha, onde 

barreiras de retenção e infiltração foram construídas nos leitos dos rios, com o intuito 

de repor o volume retirado em períodos de superexplotação e reter a intrusão salina. 

A Figura 2.3 apresenta um esquema da utilização de bancos e barreiras de 

infiltração.   

 

 
Figura 2.3 – Recarga artificial através da modificação do canal natural de fluxo de um 

rio (Cachero et al., 2001). 

 

Aumento do fluxo de rios 

 

 Envolve a aplicação de água de recarga no canal do rio próximo à sua área 

de drenagem para restabelecer ou aumentar a infiltração através do leito do canal. É 

aplicado em casos onde o fluxo do rio alimentado pelo lençol freático diminuiu ou 
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cessou devido ao rebaixamento do mesmo. É um método de baixa eficiência em 

relação às outras técnicas porque a velocidade do fluxo do canal é muito maior que 

a capacidade de infiltração do canal. Umas das suas vantagens é a recuperação do 

ecossistema local, através do restabelecimento da vazão na calha do rio.  

 
Sobre-irrigação 

 

 Quando a irrigação é aplicada fora da época do cultivo, o aqüífero acaba 

sofrendo uma recarga artificial. Seu método de recarga é similar a outros métodos já 

citados, como inundação, sistema de valas, etc. (Israelson, 1950), sendo que a 

sobre-irrigação é indicada nos casos em que há um excesso de água superficial. 

Assim como a inundação, a sobre-irrigação pode apresentar problemas pela 

evaporação excessiva. Sua principal vantagem é o baixo custo, já que para a 

operação do sistema é empregada a estrutura já existente. 

 
Técnicas subsuperficiais de recarga 
 

Poços de injeção 

 

 É um método geralmente utilizado quando o aqüífero a ser recarregado é 

profundo e o sítio é composto por camadas de baixa condutividade hidráulica que 

dificultam ou mesmo impedem a recarga por infiltração. Poços de injeção também 

são utilizados para recarga de aqüíferos livres onde a área disponível para a 

instalação do sistema de recarga é limitada, como, por exemplo, em um local de alto 

custo do terreno, áreas densamente povoadas, etc. 

 Poços de recarga podem ser utilizados em locais onde a variação da 

disponibilidade hídrica é alta. Através de um sistema de poços, um aqüífero pode 

armazenar água durante os períodos de chuva para posterior utilização, durante a 

estiagem. Assim, os poços funcionariam ora como poços de injeção, ora de 

bombeamento, conforme a Figura 2.4. 
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                          (a)                                                                     (b) 

Figura 2.4 - Sistema de poços de injeção / bombeamento 

 
 Para aumentar a carga hidráulica dos aqüíferos, poços de injeção podem ser 

utilizados como barreiras hidráulicas visando impedir a intrusão salina em aqüíferos 

costeiros. Para isto poderiam ser projetados sistemas de poços dispostos de forma a 

compor uma “linha” em torno da costa. Em Los Angeles (EUA), as grandes 

explotações realizadas na região costeira desde 1870 acarretaram intrusão salina, 

que foi detectada pela primeira vez em 1912. Logo após experimento piloto, 

recomendou-se a utilização de poços de injeção para criar uma barreira e mitigar a 

intrusão (Hutchinson et al., 1999). 

 O projeto de recarga através de poços de injeção depende fundamentalmente 

da proposta da recarga, o volume de água a ser injetado, e a taxa de infiltração 

obtida (Committee, 1961). A última é função do gradiente hidráulico, condutividade 

hidráulica do aqüífero, comprimento e tipo de filtro do poço.   

A utilização de poços não se limita apenas à recarga de um único aqüífero, 

podendo recarregar mais de um aqüífero separados, por exemplo, por uma camada 

de baixa condutividade hidráulica. Onde as condições hidráulicas permitem, poços 

também podem ser usados como conectores entre aqüíferos adjacentes separados 

por material impermeável, como mostra a figura 2.5 (Asano, 1985). 
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Figura 2.5 – Sistema de recarga através de poços, onde o poço funciona como 

conector entre o aqüífero superior e o inferior. 

 

 O desempenho do poço de recarga pode ser seriamente afetado pela 

acumulação de sólidos suspensos ou impurezas químicas e biológicas, bem como 

pela formação de bolhas de ar devido à turbulência do fluxo. A diferença de 

temperatura entre a água do aqüífero e a água injetada também pode causar um 

efeito negativo no desempenho da injeção. Estes fatores possuem maior importância 

em aqüíferos menos permeáveis. Os efeitos causados por entupimento podem ser 

evitados através de diversos tipos de tratamento, mas o entupimento uma vez 

ocorrido exige procedimentos de desenvolvimento do poço, que incluem (Asano, 

1985): 

 

• Bombeamento e jateamento lateral do poço para remover materiais 

inorgânicos e materiais orgânicos fracamente aderidos ao tubo; 

• Adição de agentes biocidas e oxidantes para eliminar material orgânico 

proveniente de bactérias e seus resíduos; 

• Utilização de tratamentos químicos específicos para remover incrustações 

causadas por precipitação química. 
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Utilização de fendas e aberturas naturais 

 

 A fim de injetar água a grandes profundidades, é possível utilizar-se de 

aberturas naturais, como fraturas ou dissolução de rochas em cavernas ou em 

rochas solúveis, servindo de canal para o fluxo até um aqüífero inferior. Embora este 

tipo de recarga não seja expressivo, caso o terreno seja desfavorável a outro método 

e as condições geológicas permitam, seu uso pode ser uma alternativa viável, como 

por exemplo, a recarga de aqüíferos fissurais, onde um estudo hidrogeológico 

poderia indicar a presença de fendas ou caminhos preferenciais de fluxo que 

facilitariam então o processo de recarga.  

 Prinzhorn et al. (1999) apresentam um estudo para evitar subsidência onde 

são utilizadas várias técnicas combinadas, como bacias, poços de injeção e a 

utilização de fendas naturais para realização de recarga artificial. A utilização de 

fendas e aberturas naturais barateia sobremaneira os projetos de recarga, já que 

não há a necessidade de construção de poços injetores para injeção a grandes 

profundidades quando há aberturas naturais que sirvam de canal para o fluxo para a 

água.  

  

Drenagem reversa 

 

 Método geralmente utilizado quando se deseja evitar interferência com o uso 

da superfície. Neste método a água é conduzida diretamente ao aqüífero através de 

uma rede de condutores de drenagem perfurados, para que a água infiltre no 

aqüífero, fazendo o reverso dos sistemas de suprimento de água, que retiram água 

do solo da zona de saturação através de condutores. Este método utiliza drenos 

para coletar e transportar das zonas de maior carga hidráulica para zonas de menor 

carga. 

 A principal vantagem do método é sua desprezível interferência no uso do 

solo. O projeto de drenagem reversa pode ter várias configurações; podendo, por 

exemplo, os condutores direcionar o fluxo diretamente para o material que compõe o 

aqüífero ou serem revestidos com material de maior granulometria para aumentar o 

tamanho efetivo dos grãos e a área de infiltração.  

Drenagem reversa é um método útil onde o solo é relativamente expansivo, 

pois direciona o fluxo diretamente para a área desejada, diminuindo a percolação no 



RECARGA ARTIFICIAL 18

solo, ao contrário dos métodos superficiais, onde a água para chegar ao local 

desejado percola por toda a extensão do sítio, potencializando assim a ocorrência 

de expansões no solo. Como nos demais métodos subsuperficiais é propenso a 

ocorrer entupimentos, que podem ser mitigados por pré-tratamento da água de 

recarga ou pela utilização de um sistema de recarga onde partes diferentes do solo 

sofrem percolação em períodos diferentes, permitindo a digestão aeróbia de algum 

material orgânico presente no solo durante o período de “descanso” de uma parte do 

sistema, enquanto a outra estiver em funcionamento. 

 

Fossos e poços rasos (pits and shafts) 
 

 Mesmo em aqüíferos próximos à superfície nem sempre a utilização de um 

método superficial de recarga é possível, pois muitas vezes a camada aqüífera está 

sobreposta por uma camada não permeável ou semipermeável. Nestes casos a 

recarga pode ser realizada através de um sistema de fossos e poços rasos que 

efetivamente penetrem na camada aqüífera (Figura 2.6).  

Os fossos (pits) podem ter forma circular, retangular, etc., sendo preenchidos 

com material poroso. A escavação pode terminar sobre o nível d’água ou sobre um 

conector hidráulico, sendo o fluxo então direcionado abaixo do nível d’água.  

Os poços rasos (shafts) são mais profundos que os fossos e menor em 

diâmetro. Eles podem ser preenchidos por material granular ou simplesmente 

revestidos. Embora similares em operação aos poços de grande diâmetro, esses 

poços que terminam acima do nível estático não podem ser redesenvolvidos por 

bombeamento. As únicas formas de recuperar parte da capacidade de infiltração é a 

utilização de períodos de descanso e tratamento químico. Para maior recuperação o 

material do poço deve ser removido.   

Tanto os fossos como os poços rasos podem ter sua taxa de infiltração 

diminuída com o decorrer do tempo devido principalmente à acumulação de 

materiais finos e entupimentos causados por atividade microbiológica, o que requer 

sua manutenção. O custo de implantação deste sistema e sua manutenção é 

relativamente alto, por isso este sistema possui limitada aplicação. 
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Figura 2.6 – Sistema de recarga utilizando fosso e poços rasos (pits and shafts). 

 
2.3.2 - Recarga indireta 
 

 São métodos que consistem em aumentar a taxa de infiltração do solo, 

através do aumento do gradiente hidráulico em direção ao aqüífero. As técnicas 

indiretas de recarga artificial envolvem (Asano, 1985): 

 

• Bombeamento de aqüíferos para reduzir o nível d’água, induzindo então a 

recarga pelo aumento do gradiente hidráulico e 

• Modificação de aqüíferos para aumentar o gradiente ou a criação de 

reservatórios subterrâneos. 

 

Técnicas de recarga indireta 
 

Aumento da infiltração do canal de fluxo (Infiltração induzida) 

 

 Este método consiste em um conjunto de galerias ou uma linha de poços 

paralelos à margem de um rio a uma pequena distância do mesmo. Sem os poços 

não haveria impedimento do fluxo do aqüífero (solo) para o rio. Quando pequenas 

quantidades de água são retiradas das galerias para o rio, a descarga do aqüífero 

para o rio diminui. A água recuperada pelas galerias consiste em água do aqüífero, 
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sendo que cada retirada de água para a galeria consiste em rebaixamento do lençol 

freático (Figura 2.7). Para altas taxas de retirada de água do aqüífero haveria uma 

redução do nível do lençol freático para abaixo do nível do rio. Assim, a água do rio 

seria induzida a percolar para o aqüífero e fluir dentro da galeria. Em áreas onde o 

rio é separado do aqüífero por materiais de baixa condutividade hidráulica, o fluxo do 

rio poderia ser menor que o exeqüível para o sistema, caso as propriedades do meio 

assim indiquem (O'Hare et al., 1986).    

 

 
Figura 2.7 – Sistema de recarga indireta. O rebaixamento do nível d’água aumenta o 

gradiente hidráulico, aumentando assim o fluxo subterrâneo. 

 

Poços conectores 

 

 É um sistema onde há um ou mais poços que interligam dois aqüíferos, um 

superior livre e outro profundo. A água é bombeada do aqüífero profundo e se sua 

superfície piezométrica é inferior ao nível d’água do aqüífero livre, a água deste é 

drenada diretamente para o aqüífero profundo. As principais vantagens deste 

método são (O’Hare et al., 1986): 

      

• Reduzir os efeitos de inundação em alguns locais, pois com o aumento da 

piezometria do aqüífero livre o fluxo para o aqüífero inferior aumenta, impedindo 

assim que o lençol suba demais e impeça a infiltração no solo; 

• Reduzir a evapotranspiração do aqüífero livre, pela diminuição do volume de 

água disponível no mesmo; 

• Utiliza os sedimentos livres do aqüífero que contribuem para reduzir os danos 

causados por entupimento do filtro. 
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2.4 - FATORES QUE AFETAM A RECARGA ARTIFICIAL 
 

 Na determinação do método de recarga a ser utilizado em determinado sítio, 

vários fatores devem ser analisados. Entre estes fatores estão a hidrogeologia, a 

topografia e fluxo em rios, a utilização do solo e a qualidade das águas disponíveis. 

Estas análises devem ser feitas em conjunto, para indicar um método viável dos 

pontos de vista técnico, econômico e ambiental. Como exemplo, o estudo 

hidrogeológico poderia indicar que um método superficial em um sítio seria viável, 

mas a utilização deste poderia ser impossível pela interferência que um projeto 

superficial poderia causar no uso do solo, ou ainda pelo custo da compra de um 

terreno em uma área valorizada, o que elevaria bastante o custo de um projeto 

superficial, devendo então ser analisada a utilização de um método subsuperficial.   

 

2.4.1 - Hidrogeologia 
 

A caracterização da hidrogeologia é um fator primordial para determinar a 

viabilidade um projeto de recarga artificial, particularmente onde ocorre significativo 

fluxo horizontal ou vertical entre os locais de recarga e descarga. As características 

e propriedades fundamentais a serem investigadas são (Asano, 1985; Pyne,1994): 

 

• Presença de camadas confinadas ou aqüitardos; 

• Estratigrafia, incluindo perfil da seção; 

• Estrutura (consolidado, não consolidado, fraturas, fissuras); 

• Dados de fluxo regional no contorno do sítio; 

• Níveis estáticos; 

• Gradiente local da superfície piezométrica; 

• Velocidade e direção natural do fluxo; 

• Proximidade de possíveis fontes de contaminação, ou de plumas que 

poderiam afetar a operação de recarga.  

 

Outros fatores importantes, baseados em características físicas e estruturais 

do depósito, são: 
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• Condutividade hidráulica da parte não saturada do depósito e profundidade 

do lençol freático, que determinam a capacidade de infiltração no solo para 

aplicações superficiais. 

• Condutividade hidráulica, capacidade de armazenamento, espessura 

saturada do depósito, a posição e a variação do lençol freático, que estabelece a 

capacidade total de armazenamento. 

• Transmissividade e gradiente hidráulico, que determinam o fluxo das águas 

subterrâneas das áreas de recarga para áreas de descarga.  

• Estrutura do subsolo e barreiras litológicas, que afetam a direção e a taxa do 

fluxo subterrâneo. 

 

2.4.2 - Topografia e fluxo do rio 
 

 O relevo local tem grande importância na escolha do método de recarga a ser 

utilizado, principalmente quando se analisa a aplicação de um método superficial. 

Métodos como irrigação, inundação, etc., necessitam de terrenos relativamente 

planos, enquanto bacias, canais, etc. podem ser implantados em terrenos mais 

acidentados. Já para métodos subsuperficiais, como poços, a topografia não tem 

grande influência, servindo de alternativa em locais onde o terreno é muito 

acidentado. 

 O fluxo de um rio e as características de drenagem da bacia são relativos à 

topografia e são igualmente importantes na determinação do método de recarga. Em 

rios que possuem o leito sinuoso, áreas de inundação são apropriadas para métodos 

de modificação de canal porque inundação (flooding), sistema de valas (ditch-and-

furrow) ou bacias podem ser feitos no próprio canal. Onde o canal não pode ser 

efetivamente modificado, pode-se realizar uma modificação da rota das águas para 

áreas apropriadas. Similarmente, um rio com regime de fluxo regular é uma potencial 

fonte de recarga induzida. Este método geralmente requer apenas a construção de 

uma série de poços próximo ao canal.   
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2.4.3 - Qualidade da água de recarga 
 

 Uma importante consideração sobre a qualidade da água é a concentração de 

sólidos suspensos da fonte de suprimento da recarga (Pyne, 1994). A características 

físicas, químicas e biológicas da água também afetam a escolha do método de 

recarga a ser empregado. A qualidade física da água de recarga refere-se ao tipo e 

à quantidade de sólidos suspensos, à temperatura, e à quantidade de ar que entra. 

A qualidade química refere-se ao tipo e à concentração de sólidos dissolvidos e 

gases. A qualidade biológica refere-se ao tipo e a concentração de organismos 

vivos. Sobre certas condições, algumas ou todas essa características podem 

diminuir a taxa de recarga (Asano, 1985). 

 

Qualidade física 
 

Se a água a ser injetada apresenta sólidos em suspensão, técnicas 

superficiais geralmente são mais eficientes que subsuperficiais. Apesar dos sólidos 

suspensos poderem causar entupimento, a infiltração na superfície é mais acessível 

para remediação, enquanto que no caso de um método subsuperficial a manutenção 

é bastante onerosa. Já para métodos indiretos a presença de sólidos suspensos é  

menos problemática. Em condições iguais, recarga induzida provavelmente seria um 

dos melhores métodos.  

A qualidade física da águas utilizadas em bacias deve ser adequada, pois 

elas não devem ser indiscriminadamente sujeitas à água turva porque entupimento 

da superfície é quase certo de ocorrer. Caso seja utilizado bacia de infiltração, o 

ideal é que se utilize o sistema de bacias dispostas lado a lado, para que possa ser 

realizada manutenção. Em projetos de recarga subsuperficiais, água com sólidos 

suspensos muito provavelmente afetariam a recarga, causando entupimentos, e o 

custo do redesenvolvimento de poços é alto. 

A Figura 2.8 apresenta o mecanismo destes entupimentos, para partículas de 

diâmetro maiores que 30mµ (comumente carreadas por águas de chuva em áreas 

urbanas). Inicialmente, as partículas de diâmetro maiores se acumulam na superfície 

dos poros, aumentando a carga hidráulica e diminuindo a taxa de infiltração (Figura 

2.8.a). Com o aumento do número de partículas na superfície do meio poroso, a taxa 

de infiltração cai ainda mais (Figura 2.8.b). O terceiro mecanismo, mostrado na 
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figura 2.8.c ocorre geralmente em poços de recarga.  O material penetra no meio 

poroso, ocupando os espaços vazios no solo (Perez-Parício et al., 1999). 

 

 
             (a)                                            (b)                                              (c) 

Figura 2.8 – Mecanismo dos entupimentos (a) estágio inicial (b) aumento do número 

de partículas acumuladas na superfície (c) penetração dos finos no meio poroso 

(Perez-Parício et al., 1999). 

 

Qualidade química 
 

 A água da recarga deve ser quimicamente compatível com o material do 

aqüífero e com a água presente no solo, para evitar reações químicas que poderiam 

reduzir a porosidade efetiva e a capacidade de recarga, como por exemplo, reações 

que causam precipitação. Outros problemas são: presença de gases dissolvidos, 

que podem alterar o pH do líquido ou ficar fora da solução, formando bolhas de ar 

que consomem espaço e diminuem a condutividade hidráulica do aqüífero. 

Substâncias tóxicas em teor superior ao exigido pela saúde pública não devem estar 

presentes na água de recarga, devendo as mesmas serem removidas por pré-

tratamento ou decomposição química por uma camada de solo apropriada ou 

sistema de tratamento de aqüífero.  

 

Qualidade biológica 
 

 Dependendo da origem da água coletada, agentes biológicos como algas ou 

bactérias podem estar presentes na água de recarga. O crescimento de algas ou 

bactérias durante a recarga pode causar entupimento da superfície de infiltração e 

iniciar a produção de gases que futuramente influiriam negativamente no resultado 

da recarga. Embora a superfície de injeção remova a maioria das bactérias e algas 

por filtração antes que a água de recarga atinja o aqüífero, o entupimento da 
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superfície pode reduzir a taxa de infiltração consideravelmente. A injeção de água 

contendo algas e bactérias através de poços geralmente não é recomendada porque 

causa entupimento do filtro ou do material do aqüífero, cuja remediação é 

dispendiosa. 

 
2.5 - SELEÇÃO DO PROCESSO DE RECARGA 
 
 A seleção do processo de recarga deve levar em conta vários aspectos, como 

os objetivos da recarga, a hidrogeologia local, o terreno disponível para a instalação 

do sistema de recarga, a qualidade da água, se a água de recarga será reutilizada 

depois, etc. 

As considerações sobre suprimento de água (volume de água coletado) e a 

demanda (taxa de água que deve ser injetada, ou volume no caso em que haja 

reaproveitamento das águas de injeção) indicarão o volume anual de recarga a ser 

realizado. Se a hidrogeologia indica que um método superficial é possível, então se 

pode conduzir uma seleção pelos possíveis sítios.  

Sendo encontrado um possível sítio, uma avaliação inicial pode indicar qual o 

método que mais facilmente pode ser utilizado para o volume de recarga a ser 

injetado. Se o terreno disponível e a hidrogeologia forem favoráveis, os métodos de 

recarga superficial geralmente possuem o melhor custo-benefício, se o objetivo é 

apenas a recarga da camada aqüífera. Caso alguns destes fatores se tornem 

limitantes, como em terrenos muito acidentados, ou com declividade acentuada, 

métodos de recarga subsuperficiais, como poços de injeção devem ser 

considerados. 

 Como parte do processo de seleção, é importante considerar os objetivos 

potenciais da recarga. Se o objetivo for disposição de águas de chuva, o método a 

ser utilizado deve ter uma taxa de infiltração capaz de conduzir o volume 

demandado pelas precipitações. Se o objetivo é melhorar a qualidade das águas 

subterrâneas, o método a ser utilizado deve concentrar a maior parte do volume 

injetado nas áreas mais críticas. Caso se deseje criar uma barreira hidráulica para 

reter o avanço de uma cunha salina ou de uma pluma de contaminação, o ideal é 

que o projeto de recarga considere um sistema que seja capaz de fazer a recarga de 

maneira mais uniforme possível e possua uma distribuição que melhor “barre” a 

cunha ou pluma, como a construção de uma linha de poços que forme realmente 
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uma “barreira”. Se o objetivo é utilizar o aqüífero como um reservatório para uso 

posterior da água, o método deve permitir que o maior volume de água possível 

deve estar próximo ao ponto de bombeamento, facilitando a sua extração. 

 De uma forma geral, um projeto de recarga artificial é único, devido às várias 

particularidades de cada situação. Dificilmente um projeto aplicado em determinada 

área pode ser aproveitado em outra sem devidas modificações, seja pelas condições 

hidrogeológicas, ou pelo uso superficial do solo, ou pela qualidade das águas 

disponíveis, um projeto de recarga artificial não pode ser aplicado a um determinado 

sítio sem antes serem analisadas as várias condições que são impostas ao projeto.  

Comumente, a implantação de um projeto de recarga requer um projeto piloto, onde 

inicialmente são feitos estudos visando obter a resposta do aqüífero a determinado 

processo de recarga para posterior implantação do projeto definitivo, caso o projeto 

piloto mostrar que a iniciativa é viável. Como exemplos pode-se citar a implantação 

do sistema de poços de injeção como barreira contra a intrusão salina em Los 

Angeles, EUA (Hutchinson et al., 1999); O projeto piloto apresentado em Prinzhorn 

et al. (1999) para evitar a subsidência no Arizona, EUA. 

  

2.6 – ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECARGA. 
 

O planejamento e a administração de um projeto de recarga artificial 

normalmente requer consideração dos objetivos da recarga, capacidade de injeção 

de água, efeitos externos ao sítio, bem como outros fatores. Técnicas de otimização 

são designadas para atingir de maneira otimizada um determinado objetivo dado um 

conjunto de restrições. A ligação do modelo preditivo de fluxo subterrâneo com 

técnicas de otimização permite avaliar simultaneamente o fluxo do sistema e as 

restrições econômicas e ambientais determinadas pelos administradores, e assim 

otimizar o sistema de recarga artificial (Phillips, 2002). 

O monitoramento das condições hidráulicas antes e durante um projeto de 

recarga artificial é essencial para o planejamento, e normalmente é parte integrante 

do projeto de operação. A avaliação do desempenho do projeto é um dos alvos do 

plano de monitoramento. O segundo alvo é prover informações necessárias para 

uma futura melhoria da capacidade de previsão do modelo e ajuste das restrições de 

otimização. Reduzir incertezas nos resultados do modelo traduz-se diretamente no 

aumento da confiança nas decisões baseadas nesses modelos.     
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 O programa de monitoramento de recarga artificial geralmente tem dois 

objetivos (Asano, 1985): observar a modificação na qualidade da água e a variação 

do nível d’água, no caso de um aqüífero livre, ou da potenciometria, no caso de um 

aqüífero confinado. Um programa de monitoramento da qualidade efetiva da água só 

pode ser projetado depois das potenciais mudanças químicas e a hidráulica do 

aqüífero terem sido analisadas.  Dados sobre a modificação da carga hidráulica são 

necessários para definir o potencial de armazenamento, direção do fluxo, e razão da 

movimentação da água subterrânea. Mudança da qualidade da água que resulta da 

combinação da água nativa com a água de recarga, e as várias interações entre a 

água e o solo, requerem monitoramento para que o padrão de qualidade da água 

para o uso especificado possa ser mantido.  
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CAPÍTULO 3 
 

MODELAGEM MATEMÁTICA 
 

3.1 - INTRODUÇÃO 
 

A utilização de técnicas numéricas, como diferenças finitas e método dos 

elementos finitos, tem sido freqüente no desenvolvimento de modelos numéricos 

para análise de fluxo transiente ou estacionário, em meios saturado e/ou não 

saturado (Neuman, 1973; Papagianakins e Fredlund, 1984; Olivella, 1995).  

Pyne (1994) destaca que a modelagem matemática é uma parte importante 

em projeto de recarga artificial, particularmente na metodologia conhecida como 

ASR (aquifer storage and recovery), que consiste na utilização da recarga para 

promover o armazenamento da água subterrânea visando uma extração posterior. O 

autor destaca que a modelagem matemática nesse caso se coloca como uma 

ferramenta eficiente e de baixo custo para o planejamento, projeto e operação do 

sistema de recarga artificial. A importância da obtenção de dados específicos às 

condições e local do projeto de recarga artificial para o uso da modelagem 

matemática como ferramenta útil também é ressaltada pelo autor, que cita alguns 

exemplos de modelagem utilizando modelos de fluxo e transporte de solutos (sais). 

Askar et al. (2001) utilizaram o MODFLOW, código em diferenças finitas, em 

uma análise de sensibilidade da taxa de infiltração de bacia de recarga a diversos 

parâmetros, como coeficiente de armazenamento, espessura do aqüífero, espessura 

inicial da zona não saturada, geometria da bacia, condutividade do leito da bacia, 

intensidade das chuvas, condutividade hidráulica, entre outros, com o objetivo de 

determinar quais são os mais importantes no funcionamento do sistema a longo 

prazo. 

 Murilo Díaz et al. (2001) analisaram a recarga artificial como técnica de 

recuperação em aqüíferos contaminados. No estudo em questão eles avaliaram os 

efeitos da recarga na remediação dos problemas de super-explotação e intrusão 

marinha que vêm ocorrendo no aqüífero Plana de Gandía-Denia, na Espanha. Os
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autores apresentam as análises da resposta da operação da recarga mediante o 

emprego de um modelo matemático de fluxo implementado no MODFLOW. 

 Flint (2003) utilizou o programa TOUGH2, um código integrado em diferenças 

finitas, para desenvolver um modelo numérico tridimensional e analisar uma bacia de 

infiltração, calibrado através de dados de ensaios de campo. Este código simula 

problemas de calor, ar, água e nitrato em três dimensões em condições saturadas e 

não saturadas.  

 Cachero et al. (2001)  analisaram os efeitos de recarga artificial em pequenos 

aqüíferos na província de Alicante, Espanha, onde a recarga é aplicada através de 

barreiras de retenção e infiltração em leitos de rios.  A excessiva demanda na região 

vem causando sobreexplotação e conseqüente intrusão salina. Seus efeitos foram 

avaliados através dos programas FLOWPATH para o aqüífero Jávea e MODFLOW 

para o aqüífero Vergel, ambos códigos em diferenças finitas. 

Perez-Paricio et al. (1999) implementaram um modelo para análise de 

problemas de diminuição de porosidade da área filtrante em projetos de recarga 

artificial denominado CLOG, causado pela presença de finos, gases e atividade 

bacteriológica no meio poroso. 

Getahun (1999) utlilizou o programa CHILLER para modelagem numérica de 

processos geoquímicos que ocorrem na mistura da água de recarga com a água 

nativa e água de recarga com rochas. O programa calcula o equilíbrio químico entre 

soluções aquosas, minerais e gases. O modelo apresentou resultados 

demonstrando as condições geoquímicas ótimas para mistura de água de três 

diferentes origens e com significativa capacidade de causar entupimentos no meio 

poroso.  

 

3.2 - MODELO NUMÉRICO 
 

A ferramenta numérica utilizada nesta pesquisa é o programa de elementos 

finitos denominado CODE_BRIGHT (Coupled Deformation, Brine, Gas and Heat 

Transport), desenvolvido na Escola Politécnica de Catalunha, capaz de resolver 

problemas termo-hidro-mecânicos e Geoquímico (THMG) acoplados em meios 

porosos deformáveis e multifásicos (Olivella, 1995; Guimarães, 2002). Neste 

programa, todas as equações acopladas, quando discretizadas, são resolvidas 

simultaneamente pelo método de Newton-Rapshon. 
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As possibilidades de aplicação desta formulação em problemas reais de 

engenharia são muito amplas. Um grupo de pesquisadores do Departamento de 

Engenharia Civil da UFPE tem aplicado o CODE_BRIGHT com êxito em simulações 

envolvendo análises de fluxo de um ou mais fluidos (Cabral et al, 2002a, 2002b; 

Costa, 2000; Costa et al, 2002b, 2001a, 2001b; Guimarães et al, 2002). 

 A formulação implementada trata o meio poroso como multifásico, contendo 

uma fase sólida e duas fases fluidas. As equações que regem o problema THM 

(Olivella, 1995) são as equações de continuidade (balanço de massa), as equações 

constitutivas e as restrições de equilíbrio.  

Como características gerais do programa podem ser citadas (Olivella, 1998): 

• Possibilidade de resolver problemas não acoplados ou acoplados (mecânico, 

fluxo em meio poroso, calor, hidro-mecânico, termo-mecânico, hidro-térmico, termo-

hidro-mecânico). 

• Análises unidimensional, bidimensional ou tridimensional. 

• Diversos tipos de elementos. 

• Apresenta várias formulações para uma mesma lei, existindo a possibilidade 

de escolher o mais adequado para o problema analisado. 

• Condições de contorno: 

• Problema mecânico: forças, tensões ou velocidades de deslocamento em 

qualquer direção e em qualquer nó podem ser prescritas. 

• Problema hidráulico: permite prescrever fluxos de água e ar, como também 

pressão de líquido ou gás em qualquer nó. 

• Problema térmico: fluxo de calor e temperatura prescritos em qualquer nó da 

malha. 

• Os critérios de convergência são impostos com tolerância de erro absoluto ou 

relativo para cada incógnita. Tolerância para convergência residual de cada 

problema (mecânico, hidráulico, térmico). 

• Saída dos resultados: evolução temporal das variáveis nos nós ou elementos. 

O usuário informa ‘a priori’ as variáveis que deseja que sejam escritas nos arquivos 

de saída. Mapas de contorno das variáveis nodais ou nos elementos.  

 



MODELAGEM MATEMÁTICA 31

O código foi escrito em Fortran e a versão utilizada nesta pesquisa encontra-

se compilada no sistema Linux do servidor do Laboratório de Métodos 

Computacionais em Geomecânica da UFPE. 

Além do CODE_BRIGHT, utiliza-se o software GiD para pré e pós-

processamento. O GiD foi desenvolvido pelo Centro Internacional de Métodos 

Numéricos em Engenharia (CIMNE). Trata-se de uma interface gráfica interativa, 

que é usada para a definição, preparo e visualização de todos os dados 

relacionados às simulações numéricas. Estes dados incluem a definição da 

geometria, materiais, condições de contorno e iniciais, informações da solução e 

outros parâmetros. O programa também gera a malha de elementos finitos e escreve 

as informações no formato adequado para os arquivos de entrada do 

CODE_BRIGHT.  

 

3.3 – FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 
 

Considerando que nas simulações realizadas na presente pesquisa supõe-se 

que o meio é rígido e que os processos são isotérmicos, as análises utilizarão 

apenas o módulo hidráulico do código. 

Assim, as equações resolvidas pelo CODE_BRIGHT nas análises realizadas 

são as apresentadas a seguir. 

 

3.3.1 - Conservação da massa de água 
 

Devido a explotação excessiva do aqüífero confinado, pode-se ter regiões em 

que o rebaixamento dos níveis potenciométricos resultem numa redução do grau de 

saturação do meio, fazendo com que o mesmo deixe de estar na condição de 

saturado. Admitindo que esta possibilidade possa ocorrer nas análises deste estudo, 

deve-se considerá-la quando do estabelecimento da equação de conservação de 

massa de água. 

 Desta forma, a partir da equação de continuidade, a equação de balanço de 

massa de água em meios porosos não saturados é dada por: 

 

( ) ( )   w
wwww fS

t
=⋅∇+ qρφρ

∂
∂  (3.1) 
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Onde: 

φ é a porosidade; 

ρw é a densidade da água; 

Sw é o grau de saturação de água; 

qw é o fluxo volumétrico de água, dado pela lei de Darcy e  

fw é um termo fonte/sumidouro de água. 

 

3.3.2 - Equações Constitutivas 
 

 As equações constitutivas estabelecem uma ligação entre as variáveis 

independentes e dependentes. Existem diversas categorias de variáveis 

dependendo da complexidade com que elas são relacionadas com as incógnitas. 

O problema hidráulico de modelagem de fluxo tem como equação constitutiva 

fundamental a lei de Darcy, que fornece o fluxo dos fluidos no meio poroso em 

função de suas pressões. 

 

Lei de Darcy 
 

 Pelos experimentos realizados, Darcy determinou que a vazão volumétrica Q 

de um fluido homogêneo através de um meio poroso é proporcional ao gradiente 

hidráulico (h1 – h2)/∆l e a área da seção transversal na direção normal ao fluxo A. 

A lei de Darcy é dada por: 

 

( )
  grad 21 hKhK

l
hh

K
A
Qq ∇−=−=

∆
−

−==  (3.2) 

 

Onde: 

q é a vazão específica, possui unidades de velocidade. Daí, a lei de Darcy ser 

interpretada como (Domenico, Schwartz, 1997): “A velocidade do fluxo é 

proporcional ao gradiente hidráulico”. 

K é um coeficiente de proporcionalidade conhecido como condutividade hidráulica, e 

expressa a facilidade com que um fluido é transportado no meio. 
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A condutividade hidráulica K, leva em consideração tanto as condições do 

meio poroso, quanto as propriedades do fluido, como viscosidade e densidade. É 

descrita pela seguinte equação: 

  

µ
κρgK =  (3.3) 

  

onde 

κ é a permeabilidade intrínseca, função das propriedades do meio poroso, como 

material, granulometria e disposição estrutural. De uma forma geral, a condutividade 

hidráulica dos solos de maior granulometria é maior do que os solos onde os grãos 

são predominantemente compostos de finos. 

g é o módulo da aceleração gravitacional; 

ρ é a densidade do fluido e  

µ a viscosidade dinâmica do fluido. 

 

 Lembrando que a carga hidráulica pode ser definida como a soma das 

componentes da energia potencial e energia de pressão, e generalizando a lei de 

Darcy para a condição tridimensional e de fluxo não saturado, pode-se reescrever a 

equação 3.2 como: 

 

( ) gwww
w P ρ−∇−= Kq  (3.4) 

 

Onde: 

Pw é pressão de água.  

Kw é o tensor de condutividade hidráulica para a água, dado pela equação 3.5: 

 

w

rw
w

k
µ
κ

=K  (3.5) 

 

onde 

κ é o tensor de permeabilidade intrínseca do meio poroso (não depende do fluido); 

µw é a viscosidade da água. 
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krw é a permeabilidade relativa da água, definida pela razão entre a condutividade 

hidráulica para um dado grau de saturação Kw(Sw) e a condutividade hidráulica 

saturada, Ksat : 

 

( )
sat

ww
rw K

SK
k =  (3.6) 

 

 Em análise de fluxo não saturado em meios porosos deve-se considerar a 

permeabilidade relativa para duas fases, a molhante, que geralmente é a água, e a 

não molhante, que geralmente é o ar. A Figura 3.1 apresenta a variação da 

permeabilidade relativa para a água, krw, e para o ar, kra, com o grau de saturação de 

água Sw, e de ar Sa, de acordo com o experimento de Wyckoff and Botset (1936). 

Enquanto a saturação decresce, os poros maiores drenam primeiro para logo após o 

fluxo começar a ocorrer através dos poros menores. Este efeito causa uma rápida 

redução da permeabilidade relativa com o grau de saturação de água. 

 

 
Figura 3.1 – Variação da permeabilidade relativa com o grau de saturação. 

 

 No presente trabalho, a expressão utilizada para relacionar a permeabilidade 

relativa com o grau de saturação é dada por: 
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λ
erl ASk =  (3.7) 

 

Onde: 

A e λ são parâmetros de ajuste da curva; 

Se, grau de saturação efetivo, definido por: 

 

r

r
e SS

SS
S

−
−

=
max

 (3.8) 

 

Em que: 

S é o grau de saturação; 

Sr é a saturação residual; 

Smax é a saturação máxima 

 

Por sua vez, o grau de saturação varia com a sucção. A relação entre grau de 

saturação e sucção é fornecida através da curva de retenção. Desta forma, além da 

lei de Darcy, necessita-se de equação constitutiva que descreva a curva de 

retenção. 

 

Curva de Retenção 
 
 A curva de retenção expressa a relação entre grau de saturação e sucção. 

Esta é uma importante lei que tem uma crucial influência sobre o fluxo e provê 

informações úteis considerando o tipo de solo e as características da estrutura dos 

poros (Figura 3.2). Uma expressão largamente utilizada para expressar este 

comportamento é (Van Genutchten, 1980): 

 
λ

λ

−

−
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(3.9) 

 

Conhecida como modelo de Van Genutchen, onde λ e P são parâmetros. O 

parâmetro P pode ser assimilado como o valor de entrada de ar no material. É 
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portanto razoável esperar que P seja proporcional à tensão superficial, σ0, conforme 

dado por:  

0
0=
σ
σ

PP     (3.10) 

 

A tensão superficial depende da temperatura, conforme a seguinte equação: 

 









+
=

T
To 15,273

93,252exp03059.0)(σ    em N/m (3.11)

 

 Pela variação de P de acordo com esta expressão, a dependência da curva 

característica com a temperatura é introduzida, embora tenha pouca influência. A 

evidência experimental tem demonstrado que a influência da temperatura na curva 

característica é realmente pequena (Vaunat et al., 2000).  Devido a isto, e também 

ao fato das análises realizadas neste trabalho serem isotérmicas, σ0 foi considerado 

constante.    

 

 
Figura 3.2 – Curva característica para vários solos (Brooks & Corey, 1964). 
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 Algumas vezes, curvas características são expressas em termos de teor de 

água versus sucção, embora esta forma seja menos conveniente para análises 

numéricas com o teor de água ou a saturação mudando com a porosidade. A 

vantagem disto, para solos argilosos, é que existe aparentemente uma única relação 

entre sucção e teor de água quando a sucção é alta. Esta corresponde a situação 

onde a maior parte da água ocupa os pequenos poros onde basicamente fenômenos 

físico-químicos predominam.  

 Os solos arenosos com granulometria uniforme apresentam uma grande 

variação de umidade para pequenos valores de sucção, devido ao fato de que só 

uma pequena quantidade de água está adsorvida às partículas, enquanto num solo 

bem graduado a fração fina pode reter uma maior quantidade de água, tornando a 

variação da umidade com a sucção mais suave. 

 Em solos finos a forma e a posição relativa da curva característica está 

associada ao teor da fração de argila e o tipo de mineral presente. Em solos 

compactados o teor de umidade e de energia de compactação influenciam 

diretamente a curva característica devido a que estes fatores são determinantes 

para a estrutura do solo.          
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CAPÍTULO 4 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 - DESCRIÇÃO DA ÁREA E ANTECEDENTES 
 

4.1.1 - Introdução 
 

Recife, capital do Estado de Pernambuco, é uma das mais populosas cidades 

do Nordeste do Brasil. A Região Metropolitana do Recife (RMR) é constituída por 14 

municípios (Figura 4.1), e tem uma população em cerca de 3,3 milhões de 

habitantes, segundo o IBGE (2000). Recife é construída sobre uma planície, com 

nível médio acima do nível do mar de cerca de 2,0m, e é circundada por morros. 

 A planície do Recife ocupa uma área de cerca de 112 km2 e corresponde a 

uma planície de formação geológica fluvio-marinha, situada nos limites geográficos 

de ocorrência das bacias sedimentares do Cabo e Pernambuco-Paraíba.  

 
Figura 4.1 - Região Metropolitana do Recife (RMR) 
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4.1.2 – Características Hidrogeológicas 
 
Hidrogeologia regional 
 

 A RMR possui cinco domínios hidrogeomórficos (associação dos aspectos 

hidrogeológicos com a morfologia do terreno), baseadas em suas diferentes 

situações como se segue (Costa et al., 2002): 

 

• Domínio da Planície do Recife – possui três aquíferos, sendo um recente, o 

Boa Viagem, que recobre o aqüífero Beberibe na área centro norte da planície, o 

aqüífero Cabo na parte sul, e diretamente o embasamento cristalino na área oeste; 

• Domínio da Planície de Jaboatão – composto pelos aquíferos Cabo e Boa 

Viagem sendo que a separação com o domínio anterior ocorre pelo estrangulamento 

do rio Jordão; 

• Domínio da Olinda –Este domínio é representado pelo aqüífero Beberibe, que 

geralmente se apresenta confinado pela formação barreiras ou pelo calcário 

Gramame; ao norte do Recife o aqüífero chega a aflorar, nos talvegues mais 

profundos; 

• Domínio dos Tabuleiros de Barreiras – representado pelo aqüífero Barreiras, 

que ocorre como recobrimento de várias outras formações, como a formação Cabo, 

Gramame e Beberibe, ou diretamente sobre o embasamento cristalino. 

• Domínio do Embasamento Cristalino – representado pelo aqüífero fissural que 

ocorre aflorante ou recoberto por material decomposto por ação do intemperismo. 

Ocorre na região ocidental do Recife e a oeste em Jaboatão dos Guararapes, região 

onde o embasamento cristalino sofre maior ação do intemperismo, chegando a 30 m 

de espessura. O aqüífero é heterogêneo e anisotrópico, sendo totalmente 

descontínuo no espaço, tanto na vertical como na horizontal.  

 

 Conforme a Figura 4.2, os aqüíferos existentes na RMR nos diversos 

domínios hidrogeomórficos podem sem classificados como (Costa et al., 2002): 

 

• Aqüífero Beberibe, nas formas livre, confinado e semiconfinado; 

• Aqüífero Cabo, nas formas livre, confinado e semiconfinado; 
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• Aqüífero Boa Viagem, nas formas livre e semiconfinado; 

• Aqüífero Barreiras, nas formas livre e semiconfinado; 

• Aqüífero Fissurial, na forma livre. 

 

 
Figura 4.2 – Mapa hidrogeológico com distinção dos domínios aqüíferos (Costa et al., 

2002). 
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Hidrogeologia da planície do Recife 
 

O sistema aqüífero da planície do Recife compreende dois aqüíferos 

profundos: o Beberibe ao norte do Lineamento Pernambuco e o Cabo ao sul; e um 

freático, o Boa Viagem que recobre os outros dois. O limite que separa os aqüíferos 

Cabo e Boa Viagem é um ponto dos mais discutidos nos estudo geológicos e 

hidrogeológicos da região. Perfurações realizadas na área do Pina detectaram a 

presença do lineamento Pernambuco naquela região. Este evento tectônico 

provavelmente é o responsável pela delimitação sul da bacia Pernambuco-Paraíba. 

O arenito que ocorre na região sul é muito argiloso, predominantemente arcoseano, 

típico da formação Cabo e diferente da formação Beberibe (Costa et. al, 2002), o 

que indicaria a separação entre os dois aqüíferos.  

O aqüífero Boa Viagem é facilmente explotável e desempenha papel 

fundamental de recarga. Os sedimentos da Formação Beberibe constituem o 

aqüífero mais explotado nesse domínio em termos de volumes extraídos (Costa et 

al., 1998). O aqüífero Cabo, objeto desse estudo, possui o maior número de poços 

em explotação e é uma importante fonte de abastecimento d’água da cidade de 

Recife. Segundo Costa et al. (2002), existem somente no Recife 13.000 poços (uma 

média de 110 poços/Km2), sendo que destes 33% explotam de aqüíferos profundos. 

As características destes aqüíferos são resumidas na Tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 - Características hidrogeológicas dos aqüíferos da RMR (Costa et al., 1998). 

Idade Aqüífero Espessura 
Média (m) 

Geologia 

Quaternário Boa Viagem 40 Areias, siltes e argilas 

Cretáceo 

Superior 

Beberibe 100 Arenitos com 

intercalações de siltitos 

e argílitos 

Cretáceo 

Inferior 

Cabo 90 Arenitos, siltitos e 

argílitos. 

 
 Costa et al. (1998) determinaram, através de ensaios de bombeamento, 

parâmetros hidrodinâmicos para os aquíferos da planície do Recife. As análises 
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feitas indicaram que o aqüífero Cabo possui menor transmissividade do que o 

aqüífero Beberibe, apesar de possuírem espessuras médias semelhantes. Isto 

decorre do fato do aqüífero Cabo possuir menor condutividade hidráulica devido à 

presença de uma matriz argilosa (arenito arcoseano). A Tabela 4.2 resume os 

valores médios dos parâmetros hidrodinâmicos para os aqüíferos da planície do 

Recife. 

 
 

Tabela 4.2 - Parâmetros hidrodinâmicos da planície do Recife (Costa et al., 1998). 

Aqüíferos Parâmetros 
hidrodinâmicos Boa Viagem Beberibe Cabo 

Transmissividade (m2/s) 7,0x10-3 2,2x10-3 8,6x10-4 

Condutividade Hidráulica 

(m/s) 

1,7x10-4 2,2x10-5 1x10-5 

Porosidade eficaz (%) 10 10 7 

Coeficiente de 

armazenamento 

- 2,0x10-4 1,0x10-4 

 

Aqüíferos da Planície do Recife 
 

Aqüífero Boa Viagem 

 

 O aqüífero Boa Viagem é composto basicamente por sedimentos de aluviões, 

dunas, sedimentos de praia e mangues, aflorando em quase toda a planície do 

Recife (Costa et al., 1994). No bairro de Boa Viagem esse aqüífero chega a atingir 

80 m de espessura. Devido à grande variação de sua constituição granulométrica, 

que vai desde a fração argilosa até a fração de areia grosseira, a avaliação do 

comportamento de fluxo descendente é difícil, bem como a avaliação mais precisa 

dos parâmetros hidrodinâmicos do aqüífero. O Boa Viagem geralmente funciona 

como um aqüífero livre ou semiconfinado. A Tabela 4.3 apresenta as principais 

características deste aqüífero. 
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Tabela 4.3 – Principais características do aqüífero Boa Viagem (Costa et al., 1998). 

Parâmetros Características 

Granulometria dos sedimentos Alternância de areias e argilas 

Cimentação dos sedimentos Argilosa ou ausente 

Diagênese Incipiente a nula 

Material orgânico Conchas recentes, restos de madeira de 

paleomangues 

Angulosidade/ Arredondamento dos 

grãos 

Sub-anguloso 

Composição mineral Quartzo, feldspato, fragmentos de 

rochas cristalinas 

Resistência à penetração Baixa resistência 

Permeabilidade e condutividade 

hidráulica 

Baixa a elevada 

Transmissividade Baixa a média 

Coeficiente de armazenamento ou 

porosidade eficaz (aqüífero livre) 

Baixa a elevada 

Vazões Média a elevada com média em trono de 

17 m3/h 

Vazões específicas Elevada (4,5 m3/h/m em média) 

 

Aqüífero Cabo 

 

  O aqüífero Cabo possui baixa condutividade hidráulica, em decorrência do 

cimento argiloso, caulínico que conduz a classificação de “arenito arcoseano” (Costa 

et al., 1998). Além da presença do caulim como cimento do arenito, a formação 

possui intercalações de camadas ou lentes síltico-argilosas.  

 De uma forma geral, o aqüífero Cabo possui muitas “fáceis granulométricas”, 

indo desde o conglomerado polimictico da base, passando pelo arenito arcoseano e 

indo até camadas de argila (Costa et al. 2002). Na área de Boa Viagem a única 

dessas fáceis que não está presente é a conglomerática. Essa variação faciológica 

ocorre tanto na vertical, quanto na horizontal, fazendo com que a condutividade 
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hidráulica se apresente maior onde predomina as fáceis arenosas, e com 

condutividade hidráulica menor, onde predomina as fáceis siltico-argilosa (Costa et 

al. 2002).  

 A qualidade das água do aqüífero Cabo vem sendo seriamente afetada, 

devido às super-explotações ocorridas no mesmo. Freqüentemente são encontrados 

nos poços que explotam deste aqüífero águas salinizadas em poços perfurados e 

até mesmo em poços antigos, que possuíam boa qualidade química (Costa et al., 

2002). A Tabela 4.4 apresenta as principais características deste aqüífero. 

 

Tabela 4.4 – Principais características do aqüífero Cabo (Costa et al., 1998). 

Parâmetros Características 

Granulometria dos sedimentos Predominância de arenitos argilosos 

Cimentação dos sedimentos Argila 

Diagênese Fraca a média 

Material orgânico Inexistente 

Angulosidade/ Arredondamento dos 

grãos 

Arredondado a sub-arredondado 

Composição mineral Quartzo e argilo-minerais 

Resistência à penetração Regular a forte 

Permeabilidade e condutividade 

hidráulica 

Média a baixa 

Transmissividade Regular 

Coeficiente de armazenamento ou 

porosidade eficaz (aqüífero livre) 

Regular 

Vazões Inferiores a 10 m3/h 

Vazões específicas Baixas (<1 m3/h/m) 

 
Aqüífero Beberibe 

 

 É o aqüífero que possui as melhores condições hidrodinâmicas e 

hidroquímicas da RMR, sendo explotado tanto por particulares, como pela 

Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) para abastecimento 

público (Costa et al., 1998).  Na planície do Recife, o aqüífero Beberibe se limita ao 
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sul com o aqüífero Cabo, devido ao lineamento Pernambuco. A oeste o aqüífero 

termina no falhamento normal que ocorre na altura do Engenho do Meio, a norte o 

aqüífero se estende por todo estado da Paraíba e a leste se estende sob a 

plataforma continental, sob o oceano Atlântico (Costa et al., 2002).  

 O aqüífero Beberibe é passível de contaminação por águas salinizadas 

através de drenança do aqüífero superior (Boa Viagem), principalmente nas zonas 

de mangue e em áreas sedimentares com maiores condutividades hidráulicas 

verticais pertencentes ao recobrimento quaternário (Costa et al., 1998). A intrusão 

marinha ainda não foi caracterizada neste aqüífero, pois ainda existem muitos poços 

que produzem água doce ao longo da linha da costa, e estudos com isótopos 

ambientais indicam que estas águas salinizadas não são de origem marinha (Costa 

et al., 1998). A Tabela 4.5 apresenta as principais características deste aqüífero. 

  

Tabela 4.5 – Principais características do aqüífero Beberibe (Costa et al., 1998). 

Parâmetros Características 

Granulometria dos sedimentos Predominância de arenitos 

Cimentação dos sedimentos Carbonática 

Diagênese Média 

Material orgânico Inexistentes ou restos fosfatados 

Angulosidade/ Arredondamento dos 

grãos 

Semi-arredondados 

Composição mineral Quartzo 

Resistência à penetração Resistência média a elevada 

Permeabilidade e condutividade 

hidráulica 

Média a elevada 

Transmissividade Média 

Coeficiente de armazenamento ou 

porosidade eficaz (aqüífero livre) 

Médio 

Vazões Média a elevada com média de 18 m3/h 

Vazões específicas Média a elevada com média de 3 m3/h/m 
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4.1.3 – Histórico da situação da Região Metropolitana do Recife 
 

A demanda de água da RMR é de cerca de 14 m3/s, e a COMPESA 

(Companhia Pernambucana de Saneamento) é responsável pelo abastecimento. 

Para o abastecimento de água da RMR, a COMPESA opera diversos sistemas 

superficiais e poços profundos, localizados na zona Norte, com capacidade de 

produção de 9,8 m3/s (Tabela 4.6). Assim, os sistemas operados pela COMPESA 

não atendem toda a demanda da área e poços, em geral profundos, vêm sendo 

perfurados para abastecimento de condomínios, hospitais, hotéis e indústrias, e, 

poços, em sua maioria rasos, vêm sendo explorados para abastecimento de 

residências e postos de gasolina. Os poços profundos instalados e operados por 

particulares se localizam nos bairros centrais e notadamente na Zona Sul da cidade, 

em especial no Bairro de Boa Viagem, com elevada concentração de edifícios de 

apartamentos, muitos deles situados à beira-mar. 

 
Tabela 4.6 - Vazões produzidas nos principais sistemas da RMR 

(COMPESA/APO/Data-base: Mai/03). 

Sistema População 
atendida (%) 

Capacidade de 
produção 

(m3/s) 

Vazão média 
produzida em abr/03 

(m3/s) 

Alto do Céu 10 1,0 1,0 

Botafogo 17 2,2 1,5 

Tapacurá 36 4,0 3,7 

Gurjaú 9 1,0 0,7 

Suape 6 1,6 0,6 

Total 78 9,8 7,5 

 

  O problema da super-explotação dos aqüíferos na RMR há muito preocupa a 

comunidade técnico-científica, órgãos gestores e população. O risco de intrusão 

marinha e a salinização de alguns poços ocorrida desde a década de 70 

incentivaram a realização de diversas pesquisas. Estudos foram realizados na 

década de 70 por uma equipe coordenada pelo prof. Emílio Custódio (Barcelona, 

Espanha) e na década de 80 por uma equipe da Companhia Pernambucana de 
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Saneamento (COMPESA) em parceria com pesquisadores da Universidade Federal 

de Pernambuco.   

 Batista (1984) em seu estudo denominado “Estudo Hidrogeológico da Planície 

do Recife-PE” concluiu que os níveis piezométricos entre o bairro de Brasília 

Teimosa e o limite do município de Olinda indicam que a área encontra-se em 

regime de super-explotação, e que há duas regiões onde o fenômeno de inversão do 

fluxo subterrâneo ocorre nesta área.  

 O Grupo de Recursos Hídricos da Universidade Federal de Pernambuco 

(GRH/UFPE) em 1985 elaborou dois modelos de simulação numérica do aqüífero 

Beberibe, objetivando avaliar o comportamento hidrodinâmico do aqüífero na área 

continental, o posicionamento da cunha salina e o seu avanço. Na época inferiu-se 

que a cunha salina, na porção Norte da RMR, estava distante alguns quilômetros do 

continente, deslocando-se lenta, mas continuamente em direção à costa, 

necessitando, no entanto de aprofundamento da análise ao longo do tempo (França 

et al., 1987; Cabral e Cirilo, 1987). 

 Rolim Filho (1987) concluiu estudo que permite localizar áreas críticas para a 

captação de águas subterrâneas em áreas de super exploração, próximo às mares, 

através de processamento de dados e análise estatística de amostragem dos 

parâmetros hidrogeológicos da planície do Recife, permitindo a previsão da 

qualidade da água a ser obtida na elaboração de projetos de poços, diminuindo os 

riscos de contaminação.  

  Costa et al. (1998) concluíram o estudo intitulado “Estudo Hidrogeológico da 

Região Metropolitana do Recife”, conhecido como HIDROREC, estudo realizado 

através de um convênio entre a Universidade Federal de Pernambuco e o IDRC – 

International Development Research Center, do Canadá, tendo seus trabalhos 

encerrados em dezembro de 1997. Durante os trabalhos foram cadastrados 2.060 

poços. Foram também realizados: monitoramento de nível durante 12 meses de 28 

poços abandonados; análise físico-química de 150 amostras; coleta e análise de 

isótopos ambientais em águas de poços; a realização de perfilagem elétrica em 

vários poços; a avaliação do balanço hidrogeológico e a elaboração de um mapa de 

zoneamento explotável da planície do Recife. 

  Além da intrusão marinha, podem ser apontadas outras causas para o 

problema da salinização de alguns poços na planície do Recife, como a 

contaminação vertical, proveniente das camadas superiores salinizadas de antigos 
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mangues, ou proveniente do estuário dos rios Capibaribe, Beberibe e Tejipió que, 

nos seus trechos finais, sofrem o efeito das marés. Como indicador de uma possível 

intrusão marinha, podemos citar o trabalho de Costa Filho (1997) onde conclui que 

existem dois focos, na área de Boa Viagem (região costeira sul), coincidentes de 

altas concentrações de sódio, de cloreto e de condutividade elétrica, que mantém 

entre si altas correlações (>98,5). Um dos focos possui relações iônicas entre o 

cloreto e o bicarbonato com valores superiores a 20, equivalentes a valores de água 

do mar, indicando possível contaminação com água de origem marinha nesse bairro. 

No bairro do Pina, localizado na região costeira sul, também foram detectadas 

relações iônicas entre cloreto e bicarbonato superiores a 20.  

 No entanto, Montenegro et al. (2001) e Montenegro et al. (2000) afirmam que 

monitoramento de campo não identificou um padrão de comportamento da 

salinidade da água subterrânea no sistema aqüífero da planície do Recife que 

demonstrasse a ocorrência de intrusão salina. Montenegro et al. (2002) apontam 

que na área do Bairro de Boa Viagem foram identificadas manchas salinas, regiões 

que concentram diversos poços com elevada concentração de sais; O estudo indica 

que há um aumento do teor de sais em diversos poços monitorados, mas não há 

ainda um padrão neste aumento de salinização; apesar de haver uma faixa próxima 

à costa onde a salinidade é maior que nos poços mais afastados em direção ao 

continente, a intrusão marinha ainda não é caracterizada, pois, nem todos os poços 

dessa mancha possuem salinidade elevada. 

 Costa et al. (2002) afirmam que a não caracterização da intrusão salina pode 

esconder um problema ainda maior, o risco de subsidência. No caso de haver 

intrusão, os vazios deixados pela retirada da água seriam ocupados por água 

salinizada. Porém, medidas de poços realizadas em Boa Viagem mostram que os 

níveis estão rebaixados além da cota de topo do aqüífero Cabo, o que poderia 

indicar que os vazios deixados pela super-explotação não estão sendo 

completamente preenchidos pela água salinizada, já que muitos poços não 

apresentam sinais de salinização apesar de estarem com seus níveis 

potenciométricos extremamente rebaixados, podendo assim ocorrer o fenômeno de 

subsidência.   

 Cabral et al. (2002a, 2002b) apresentam uma análise preliminar da 

possibilidade de subsidência em região costeira submetida à excessiva explotação 

de água subterrânea, e apresenta a montagem de um estudo do caso na planície de 
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Recife. Para monitoramento estão sendo utilizadas técnicas geodésicas de precisão, 

utilizando GPS diferencial e nível de precisão, usando marcos de referência na 

região da planície de Recife e pontos fixos de referência situados fora da área de 

risco de subsidência conforme técnica descrita em Romão et al. (2003). Os dados 

obtidos através do monitoramento servirão para implementar um modelo matemático 

para analisar o fenômeno. 

  O estudo que originou o zoneamento da explotação de águas subterrâneas, 

HIDROREC I (Costa et al., 1998) foi posteriormente atualizado, constituindo o 

Estudo Hidrogeológico do Recife – Olinda – Jaboatão conhecido pela sigla 

HIDROREC II (Costa et al., 2002), que captou os efeitos da estiagem ocorrida nos 

anos de 1998 e 1999 e o conseqüente aumento no número de poços na RMR. Entre 

outros resultados, o HIDROREC II demonstra que ocorreu um rebaixamento 

generalizado dos níveis d’água nos aqüíferos Cabo e Beberibe, variando entre 25 a 

40 m em toda a região; o balanço hídrico de entrada x saída nos aqüíferos da 

planície do Recife demonstrou que apenas o aqüífero Boa Viagem apresentou 

superávit, enquanto os outros apresentaram déficit; o aqüíferos Cabo e Beberibe nas 

planícies de Recife e Jaboatão dos Guararapes não vem recebendo recarga natural, 

apenas por drenança muito lenta a partir do aqüífero Boa Viagem; o tipo de água 

dominante em relação à composição iônica é a cloretada sódica, que no aqüífero 

Cabo chega a 40%, 33% no Beberibe, 48% no Boa Viagem 87% no Barreiras e 42 

% no aqüífero fissurial. 

 Estima-se que existem atualmente cerca de 13.000 poços apenas em Recife, 

sendo 1/3 deles profundos, um número bem superior ao apontado após a conclusão 

do estudo concluído em 1997. A intensificação do bombeamento ocorreu após a 

estiagem dos anos de 1998 e 1999. Durante esse período os reservatórios 

superficiais que compõem o sistema de abastecimento operado pela COMPESA 

chegaram a níveis críticos, e foi estabelecido um racionamento que previa, em 

alguns bairros o fornecimento de água por um dia, a cada nove sem abastecimento. 

A Figura 4.3 apresenta uma comparação entre as precipitações ocorridas no período 

de 1998/99 e a média histórica no período de 1961 a 1990, que mostra que o 

sistema está fortemente susceptível a estiagens (Gurgel et al., 2004).Costa (2000) 

aponta que em 1995 já havia um desequilíbrio entre recarga e descarga de 800 l/s. 
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Figura 4.3 - Variação da precipitação mensal em Recife nos anos de 1998, 1999 e a 

média histórica do período de 1961 a 1990. 

 

 A aplicação da Lei Estadual 11.427/97, da Conservação e Proteção das 

Águas Subterrâneas no Estado, e do Decreto 20.423, Março de 1998, de 

regulamentação da referida lei, prevê o controle das perfurações para a conservação 

e preservação das águas subterrâneas, com relação à defesa de sua qualidade e 

quantidade. No entanto, a oferta insuficiente de água a partir dos sistemas 

atualmente em operação, e a conseqüente pressão da população, vêm impedindo 

que um controle mais rigoroso da perfuração e exploração de poços seja efetivado.  

Em relação ao aqüífero Cabo, a área que oferece maior vulnerabilidade à 

salinização são as dos bairros do Pina e de Boa Viagem, por sofrer uma exploração 

mais intensa que as demais e estar localizada próxima à costa. Estes bairros são os 

que apresentam a maior densidade demográfica da RMR, possuindo edifícios e 

condomínios de alto padrão, shoppings, estabelecimentos comerciais, onde a 

maioria possui poços explotando do aqüífero Cabo. Muitos poços destes bairros já 

vêm sendo abandonados por apresentarem teores de sais elevados, o que aumenta 

os riscos de salinização por contaminação vertical, pois esses poços tornam-se 

canais de conexão com o aqüífero sobreposto (Boa Viagem) mais salinizado devido 

às influências de antigos mangues, de águas antigas que tenham se acumulado em 

períodos pretéritos de transgressão ou regressão marinha, do estuário dos rios, ou 

até de esgotos in situ. A diminuição do nível potenciométrico do aqüífero inferior 
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também pode incrementar a drenagem vertical a partir do aqüífero superior, pelo 

incremento no gradiente hidráulico.  

De acordo com Costa et al. (2002) o zoneamento explotável dos aqüíferos da 

região compreendida pelos municípios de Recife, Olinda, Camaragibe e Jaboatão 

dos Guararapes, na RMR, foi efetuado tomando como base dois princípios: 

 

• Profundidade do nível das águas subterrâneas; 

• Condições de explotação atualmente desenvolvidas. 

 

Costa et al. (2002) apresentam o mapa de zoneamento explotável (Figura 4.4) 

identificando as zonas (A, B, C, D, E e F), assim como descrição com aqüífero 

explotado, situação da profundidade atual dos níveis d’água e condicionantes de 

explotação. Das zonas identificadas, a mais crítica é a chamada zona A, que possui 

as características indicadas na Tabela 4.7: 

 
Tabela 4.7 – Características da Zona A (Costa et al., 2002). 

ZONA A 

Localização Zona costeira a sul de Boa Viagem (Figura 4.4) 

Aqüífero explotado Cabo 

Situação atual de 

profundidade 

Os níveis da água subterrânea no aqüífero Cabo 

encontram-se a profundidades variáveis entre 60 e 110m 

 

Condicionantes de 

explotação 

Nenhum novo poço deve ser perfurado nesse aqüífero; 

os poços atualmente existentes deverão ter sua vazão 

reduzida em 50% e um monitoramento contínuo deverá 

ser exercido. 
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Figura 4.4 – Mapa do zoneamento explotável da região metropolitana do Recife (Costa 

et al., 2002). 

 

 Por se constituir em zona crítica em termos de evolução do rebaixamento da 

potenciometria, nível de explotação atual e restrições impostas pelo zoneamento, 

como uma conseqüência dos aspectos anteriores, essa foi a área escolhida para 
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investigação no projeto de pesquisa proposto, tanto para fins de instalação de 

experimento piloto de recarga artificial como para fins de modelagem matemática.  

  Devido aos grandes rebaixamentos ocorridos em função do aumento do 

número de poços, principalmente durante a última estiagem ocorrida no período de 

1998 e 1999 (Figura 4.5), os níveis potenciométricos no aqüífero Cabo tem sofrido 

grande redução, variando o gradiente hidráulico no sentido oeste para leste de 1 

para 30 m/km (Monteiro et al., 2001). O aqüífero Cabo em grande parte de sua 

extensão se encontra semiconfinado, devido à presença de camadas sedimentares 

de baixa condutividade hidráulica que compõem a parte inferior do aqüífero Boa 

Viagem, o que torna a recuperação do potenciometria por drenança vertical 

extremamente lenta. Na zona A, a recarga natural não repõe o volume de água 

explotado, causando um déficit hídrico que resulta na diminuição dos níveis 

potenciométricos do aqüífero na região. 
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Figura 4.5 - Comparação entre os mapas de nível estático (NE) dos aquíferos Beberibe 

e Cabo nos períodos de 1988/92 e 1998/2002 (Costa et al., 2002). 

 

 A CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - fez um 

programa de estudo que teve por objetivo, inicialmente, analisar o comportamento 

qualitativo das águas dos aqüíferos em explotação na área de interesse, 
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compatibilizando os resultados dos estudos anteriores e complementando as 

informações com determinações de condutividade elétrica in situ e através de 

análises físico-químicas laboratoriais. Após estes estudos, foram escolhidos os 

locais onde deveriam ser instaladas estações telemétricas, isto é, os poços onde 

seriam instalados os sensores telemétricos para medição da condutividade elétrica 

da água e da variação da superfície potenciométrica do aqüífero. Na Figura 4.6 

pode-se observar os locais de instalação das estações telemétricas feitas pela 

CPRH (Costa et al., 2003). 

 

 
Figura 4.6 – Mapa com as estações telemétricas instaladas pela CPRH (Costa et al. 

2003). 

 

 Segundo Monteiro (2000), mesmo que os atuais níveis de explotação na 

planície do Recife se mantivessem a partir do ano 2000 os níveis potenciométricos 

se estabilizariam apenas em 2010; se a retirada diária do bairro de Boa Viagem 

fosse dobrada até o ano de 2010 a parir do ano 2000 haveria exaustão no aqüífero 

Cabo nos bairros do Pina, Boa Viagem e parte de Piedade em Jaboatão dos 

Guararapes. As retiradas foram estimadas a partir de uma série histórica com 30 
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anos de registro (1970-1999) das descargas retiradas em poços captando nos 

aqüíferos Boa Viagem, Beberibe e Cabo. Uma forma possível de recuperação do 

aqüífero nas atuais condições de explotação é a prática da recarga artificial, que 

permitiria a elevação dos níveis potenciométricos. 

 Devido às condições locais de urbanização, bem como a hidrogeologia local, 

o método mais apropriado para a implantação de um sistema de recarga artificial 

seria uma técnica direta subsuperficial, utilizando um sistema de poços para injetar 

água diretamente no aqüífero em questão. Apesar da carência de água para o 

abastecimento, a RMR conta com um índice pluviométrico anual médio (média 

histórica de longo período) de 2.200 mm (Figura 4.7). Em alguns anos esse índice é 

bastante superior. A utilização do excesso hídrico das chuvas na recarga do aqüífero 

Cabo, além de resolver o problema com relação a alagamentos, pode ajudar na 

recuperação da potenciometria do aqüífero, podendo diminuir ou até mesmo reverter 

os efeitos danosos da super-explotação no aqüífero local. 
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Figura 4.7 - Isoietas médias anuais no Estado de Pernambuco. Fonte: PERH-PE (1997). 

 

 A recarga artificial é regulada pelo Decreto 20.423, que afirma que a mesma 

será condicionada à realização de estudos que comprovem sua conveniência 

técnica, econômica e sanitária, bem como a qualidade das águas subterrâneas. O 

decreto prevê que a recarga artificial poderá ser exigida pela SETCMA/DRHI 

(Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente/ Diretoria de Recursos Hídricos 

do Estado de Pernambuco) dos concessionários sempre que necessária e que o 
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Estado incentivará a realização da recarga artificial, através da redução de taxas de 

serviço público de saneamento. 

 A eventual utilização de um sistema de poços injetores na Zona A, além de 

elevar a potenciometria do aqüífero local, traria uma outra série de benefícios, como 

o impedimento do possível avanço da cunha salina, e a melhora da qualidade das 

águas contaminadas por drenança vertical, na hipótese destes fenômenos estarem 

ocorrendo. Outro risco hipotético que a recarga artificial poderia minimizar é a 

subsidência do aqüífero Cabo, que caso venha a ocorrer além dos prejuízos que 

traria devido à danificação das estruturas, poderia causar a invasão do mar devido 

ao nível médio da Cidade do Recife se situar a apenas 1 m acima do nível do mar e 

a inutilização do aqüífero Cabo como manancial hídrico, devido diminuição dos 

vazios que ocorre causados pela explotação excessiva.  

Somente a partir de estudos técnicos de viabilidade da recarga artificial será 

possível analisar a eficiência da mesma frente às atuais condições dos 

rebaixamentos potenciométricos do aqüífero Cabo.  Com base nestas análises, será 

possível disseminar a prática da recarga artificial como meio de minimizar os 

rebaixamentos ou até mesmo recuperar a potenciometria dos aqüíferos da RMR, 

tornando-se assim numa importante instrumento de gerenciamento de recursos 

hídricos no Estado. 

 
4.2 – METODOLOGIA DE ESTUDO 
 
 O estudo em questão constou de diversas etapas: seleção do local do 

experimento, montagem de um sistema de recarga artificial, elaboração de um 

programa de ensaios e a realização de ajuste de modelo matemático e simulações 

de cenários de recarga buscando prever a resposta do aqüífero no sítio para 

diversas situações de recarga. De uma maneira sucinta, as etapas realizadas estão 

relacionadas abaixo: 

 

• Seleção do local do experimento - Foram consideradas diversas 

possibilidades na escolha do local para instalação do experimento. Contatos foram 

mantidos com rede de supermercado para utilização de estabelecimento na área de 

Boa Viagem para realização da recarga. Infelizmente, a parceria não despertou o 

interesse dos dirigentes. Outra tentativa empreendida foi considerar a área do 
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Shopping Center Recife, onde se acreditava que em razão da grande área de 

captação de água de chuva o experimento teria um impacto considerável e um forte 

apelo do ponto de vista de demonstração. Foi solicitado à empresa de engenharia 

local orçamento para montagem do experimento coletando água de chuva do 

telhado e de estacionamento, armazenamento e injeção através de poços 

abandonados no local e os custos superaram o orçamento do projeto, inviabilizando 

essa opção. Considerou-se então a possibilidade de selecionar edifício residencial 

localizado na zona A no bairro de Boa Viagem para o estudo da recarga. Foi 

selecionado para montagem do mesmo o condomínio Le Grand Village, que tem um 

poço que não possui vazão suficiente para ser explorado, e uma área 

suficientemente grande para coletar um volume significativo de águas pluviais. 

• Instalação do experimento de recarga artificial em escala piloto – Foi montado 

um sistema de recarga artificial no condomínio Le Grand Village, e em poços de 

edifícios vizinhos foram instalados tubos de acesso de monitoramento de nível para 

acompanhamento dos níveis durante a recarga. 

• Ensaios de campo – objetivando observar no campo a resposta do aqüífero à 

recarga artificial, estimar dados de vazão de recarga, e obter dados de ajuste do 

modelo matemático. 

• Ajuste de modelo matemático e simulação de cenários de recarga artificial – a 

partir do resultados obtidos em campo foi possível ajustar um modelo matemático 

que reproduzisse os efeitos da recarga artificial. A partir deste modelo foram 

simulados cenários de recarga objetivando estudar o desempenho do projeto de 

recarga artificial piloto instalado.   

 
4.3 – CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO 
 

 O experimento de recarga localiza-se hidrogeomorficamente na Planície do 

Recife, mais precisamente no bairro de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco, 

aproximadamente entre as coordenadas UTM 290628 a 290703 mE e 9101827 a 

9101896 mN, meridiano 330, na denominada Zona A (Figura 4.8). Neste sítio, os 

aqüíferos presentes são o Boa Viagem, superior, o aqüífero inferior (Cabo), 

separados por uma camada composta de materiais argilosos, pouco permeáveis, 

que constituem uma camada semipermeável tornando muito lenta a comunicação 

entre os dois aqüíferos. Além disso, o aqüífero inferior é intercalado por lentes de 
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argila, como foi possível observar em perfis litológicos dos poços levantados nesta 

pesquisa. Na área existe um grande número de poços em operação e alguns 

desativados devido ao excessivo rebaixamento potenciométrico, de condomínios e 

estabelecimentos comerciais diversos, incluindo um Shopping Center. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Área em estudo, em detalhe poços utilizados durante o experimento. 

  

 O estudo do HIDROREC II detectou que nesta área há uma forte depressão 

da superfície piezométrica no sentido noroeste-sudeste, com indicações de estar 

fechada no continente, nas imediações do sítio em estudo, sendo esta a maior faixa 

de depressão interior detectada (Figura 4.9).  
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Figura 4.9 – Mapa de profundidade do nível estático do aqüífero Cabo na Zona “A” 

(Monteiro et al., 2001)



 61

CAPÍTULO 5 
 

ENSAIOS DE RECARGA ARTIFICIAL 
 

5.1 - INTRODUÇÃO 
 
 Inicialmente, para o estudo dos efeitos da recarga no aqüífero Cabo, foram 

realizados ensaios preliminares visando conhecer melhor a dinâmica do fluxo 

subterrâneo no sítio em estudo.  A partir dos ensaios foram obtidos dados que 

permitiram analisar a influência da recarga no sítio em estudo, além de obter 

parâmetros hidrogeológicos específicos para o local, estimar em campo as vazões 

de recarga permitidas pelo projeto e a escolha de um modelo numérico para melhor 

entendimento da dinâmica do fluxo. 

Foram realizados durante o período de novembro de 2003 a maio de 2004 

quatro ensaios de recarga, com o objetivo de verificar a variação dos níveis 

potenciométricos do aqüífero e estimar parâmetros hidrogeológicos do sítio, através 

da análise do comportamento hidrodinâmico do mesmo à recarga artificial. À medida 

que os ensaios foram sendo realizados, os resultados já obtidos permitiram adequar 

a metodologia aplicada ao tipo de resposta necessária para as análises a serem 

realizadas. 

 
5.2 - MONTAGEM DO EXPERIMENTO DE RECARGA 
 

 Tendo como objetivo principal a recarga artificial através de água coletada de 

chuva, a montagem do projeto de recarga foi realizada levando em conta a 

hidrogeologia local, a captação de água de chuva e o controle da qualidade da 

mesma, além das características do uso do solo no local. Como se optou pela 

montagem do experimento numa área densamente povoada, numa região onde o 

aqüífero se apresenta semiconfinado a cerca de 50 m de profundidade, verificou-se 

que o método de recarga artificial a ser aplicado no estudo deveria ser subterrâneo, 

de modo que injetasse a água a essa profundidade e interferisse o menos possível 

no uso do solo. Optou-se então pela utilização de poços de injeção, que utiliza para 

recarga as águas de chuva coletadas por um sistema de captação que permite 
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controlar a procedência da mesma, o volume a ser armazenado e controlar a sua 

qualidade. 

 Anteriormente à montagem do experimento, foi feito um levantamento de 

informações do local de instalação do projeto, tais como: área para captação de 

águas de chuva, informações dos poços com perfis litológicos.   

 

5.2.1 – Elementos do projeto 
 

 Os elementos que compõem o projeto de recarga foram instalados no 

condomínio Le Grand Village, localizado na rua Francisco da Cunha, No 1910, em 

Boa Viagem, Recife-PE. As instalações utilizadas pelo projeto de recarga estão 

relacionadas a seguir. Para a medição dos níveis, outros poços foram selecionados, 

em condomínios próximos ao mesmo. 

 
Poços de injeção / monitoramento de níveis 
 

  Durante a montagem do experimento de recarga, foram selecionados poços 

que possuíssem dados de perfis litológico e construtivo, possibilitando assim a 

obtenção de mais informações sobre a geologia local. O poço injetor selecionado é o 

do condomínio Le Grand Village, que estava fora de operação por seu nível 

dinâmico não permitir bombeamento, devido ao grande rebaixamento na área. 

Próximo ao poço injetor, foi instalado um poço com a função de piezômetro. Por fim, 

poços de condomínios vizinhos foram selecionados para monitoramento de níveis, 

fornecendo dados essenciais para análise de eficiência da recarga. São listados a 

seguir alguns aspectos dos poços do sistema. 

 

• Poço de recarga – Poço do condomínio Le Grand Village (Figura 5.1), que 

parou de ser explorado devido ao seu baixo nível piezométrico. O desempenho do 

poço de recarga pode ser seriamente afetado pela acumulação de sólidos 

suspensos ou impurezas químicas e biológicas, bem como ar dissolvido e a 

formação de bolhas de ar devido à turbulência do fluxo. Estes fatores possuem 

maior importância à medida que a condutividade hidráulica do aqüífero diminui. Os 

efeitos causados por entupimento podem ser evitados através de diversos tipos de 

tratamento, mas o entupimento uma vez ocorrido exige procedimentos de 
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redesenvolvimento do poço (Asano, 1985). Por esta razão procedeu-se teste 

injetando água através do poço utilizando água de caminhão pipa. Esse teste 

preliminar identificou a taxa de injeção de água no poço como sendo relativamente 

baixa. Então, foi identificada a necessidade de tentativas de melhorar seu 

desempenho. O poço do condomínio passou por processos de redesenvolvimento 

com o objetivo de recuperá-lo após longo período sem bombeamento, aumentando 

a sua taxa de infiltração e assim a eficiência da recarga. 

O poço injetor passou por dois processos de desenvolvimento: o primeiro antes de 

iniciar-se os ensaios, e o segundo durante a instalação da estação telemétrica pela 

CPRH (Agência de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado de 

Pernambuco); 

 

 
Figura 5.1 – Poço injetor. 

 

• Poço piezômetro – poço localizado a 4,6 m de distância do poço injetor, 

instalado para medir a elevação do nível d’água nas proximidades do poço injetor; 

• Poços de monitoramento de níveis do aqüífero Cabo – Além dos poços 

de injeção e do piezômetro, instalados no condomínio Le Grand Village, outros 

poços foram selecionados, com o objetivo de monitorar os efeitos da recarga em 

áreas próximas ao injetor. Para isto foram instalados nestes poços tubos de acesso 

para medidor de nível (Figura 5.2), para permitir a medição de nível e assim obter os 

dados necessários para a análise do problema. Os poços de monitoramento 

selecionados foram o dos edifícios Central Park, localizado a 24 m do poço de 

recarga, e o do edifício Chambord, localizado a 81 m do poço de recarga. 
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Figura 5.2 – Poço de monitoramento de nível, com tubo de acesso instalado. 

 

• Poços de monitoramento do aqüífero Boa Viagem – poços rasos do 

condomínio Le Grand Village, utilizados para medir o nível estático no aqüífero Boa 

Viagem.  

Através do levantamento dos dados litológicos e construtivos de cada poço, 

em conjunto com os dados obtidos através da utilização de GPS geodésico e 

levantamento topográfico para a obtenção do geoposicionamento dos poços, foi 

possível obter-se dados essenciais para o entendimento da geologia local. A Tabela 

5.1 apresenta resumidamente os dados de cada poço. 
 

Tabela 5.1 – Características dos poços injetor e de monitoramento de nível. 

Coordenadas UTM Poço Função 

E N H 

Filtro 
(m) 

Instalação

Le Grand 

Village 

Injeção 290680,0 9101890,9 4,90 102 a 

118 

1992 

Piezômetro Monitoramento 290675,6 9101892,1 4,85 100 a 

114 

2003 

Central 

Park* 

Monitoramento 290703,1 9101896,1 4,62 100 a 

120 

1989 

Chambord* Monitoramento 290628,6 9101828,8 4,85 92 a 

112 

1991 

*Poços em operação 
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Área de captação das águas de chuva 
 

É formada pela área do telhado mais a área de livre circulação externa (pátio 

e lazer), perfazendo um total de 2.270 m2. As águas do telhado e do pátio são 

captadas por um sistema de tubulações independentes das tubulações do 

condomínio, sendo que as tubulações que captam as águas provenientes do telhado 

e da área de circulação são independentes entre si, podendo-se assim escolher se 

determinada área do condomínio contribuirá ou não na acumulação das águas de 

chuva. Com isso evita-se, por exemplo, que águas contaminadas de uma 

determinada área do condomínio comprometam a qualidade da água do 

reservatório.  

 

Sistema de filtração/captação das águas pluviais 
 

  Uma importante consideração sobre a qualidade da água na recarga artificial 

de aqüíferos é a concentração de sólidos suspensos da fonte de suprimento (Pyne, 

1995). Antes de serem recolhidas ao reservatório, as águas captadas passam por 

um sistema de filtragem, que tem a função de reter todo material granular carreado 

pela chuva, além de folhas e outros detritos. O filtro é desenhado de forma que, em 

condições normais, apenas 5% da água se perca, levando consigo os detritos. A 

água passa ainda por uma tela (malha especial de aço inox). Acoplado a este 

sistema há um sistema de controle de captação das águas pluviais que permite a 

seleção da procedência das águas através de um sistema de registros (Figura 5.3). 

A água coletada é direcionada para o reservatório enterrado. 

 Com a utilização deste sistema é possível determinar se a captação das água 

de chuva acumularia água da área total (cobertas e pátio) ou apenas de uma 

determinada área do condomínio. Este sistema permite também a saída das águas 

diretamente para a rua, no caso do reservatório ficar completamente cheio. O 

reservatório utilizado no projeto é o antigo reservatório do condomínio, que possui 

capacidade de 100 m3.  
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Figura 5.3 – Sistema de captação das águas pluviais. 

 

 Devido às intensas precipitações que eventualmente ocorrem na RMR, o 

sistema permite que o excesso das águas escoe diretamente para o sistema público, 

caso o reservatório não comporte o volume, sendo este controle automático, através 

de uma bóia medidora de nível instalada no mesmo. A Figura 5.4 apresenta o 

esquema de funcionamento do sistema de captação de águas pluviais. 

 
Figura 5.4 – Sistema de captação das águas pluviais. 
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Além da filtragem das águas de chuva, se faz necessário o acompanhamento 

da qualidade das águas de chuva e do reservatório através de análises químicas. A 

água da recarga deve ser quimicamente compatível com o aqüífero e com a água 

presente no solo, para evitar reações químicas que poderiam reduzir a porosidade 

efetiva e a capacidade de recarga, como por exemplo, reações que causam 

precipitação. Outros problemas são: presença de gases dissolvidos, que podem 

alterar o pH do líquido ou ficar fora da solução, formando bolhas de ar que 

consomem espaço e diminuem a condutividade hidráulica do aqüífero. Substâncias 

tóxicas em teor superior ao exigido pela saúde pública não devem estar presentes 

na água de recarga, devendo as mesmas serem removidas por pré-tratamento.  

Agentes biológicos como algas ou bactérias podem estar presentes na água 

de recarga. O crescimento de algas ou bactérias durante a recarga pode causar 

entupimento da superfície de infiltração e iniciar a produção de gases que 

futuramente influiriam negativamente no resultado da recarga (Asano, 1985). 

Embora a superfície de injeção tenda a remover a maioria das bactérias e algas por 

filtração antes que a água de recarga atinja o aqüífero, o entupimento da superfície 

pode reduzir a taxa de infiltração consideravelmente. A injeção de água contendo 

algas e bactérias através de poços geralmente não é recomendada porque causa 

entupimento do filtro ou do material do aqüífero, cuja remediação é dispendiosa. 

Alguns tratamentos, como a cloração, pode evitar este problema. Esses aspectos 

não foram abordados na condução desta pesquisa.   

 

Sistema injetor 
  
 O sistema injetor é formado por um conjunto de vários elementos, sendo a 

principal a bomba injetora, que é acionada assim que a bóia no reservatório atinge 

um determinado nível, iniciando assim a recarga. Além do sensor de bóia instalado 

no reservatório, o sistema injetor possui outro sensor de nível instalado no poço 

injetor que desliga a bomba quando o nível da água no poço chega à cota do 

terreno. A vazão da bomba injetora é regulada manualmente de modo a permitir a 

maior taxa de recarga possível para o ensaio. 
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5.3 – METODOLOGIA DOS ENSAIOS 
 

 Anteriormente à instalação dos dispositivos do experimento de recarga, foi 

realizado um ensaio de recarga com carga variável, com o objetivo de estimar 

inicialmente a taxa de recarga aplicável. Como mostra a Figura 5.5, seu valor 

mínimo é de aproximadamente 500 l/h, aumentando com a carga hidráulica. A 

importância do conhecimento da taxa de infiltração consiste no fato de que ela 

possibilita ajustar o sistema de recarga para uma vazão ótima, a fim de obter 

melhores respostas de recarga durante os ensaios e permitir que estudos de recarga 

a longo prazo sejam realizados sem que haja a necessidade de um ajuste da vazão 

do sistema. Durante os ensaios desta pesquisa a água injetada foi a água do 

reservatório, e não foram realizados simultaneamente a evento de precipitação. 
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Figura 5.5 – Taxa de infiltração no solo em função do nível da água no poço injetor. 

 
Os ensaios de recarga foram realizados com vazão intermitente, pela 

dificuldade de manter a mesma constante. Durante os ensaios verificou-se que o 

valor da taxa de recarga pode atingir valores maiores que este, dependendo do nível 

estático inicial. Como a carga hidráulica e, subseqüentemente, a vazão de recarga, 

dependem da coluna d’água aplicada no poço injetor, um nível estático mais baixo 

representa a possibilidade de aplicar uma maior carga hidráulica e, assim, uma 

maior vazão de recarga.  

A variação dos níveis d’água foi aferida através da utilização de medidores 

automáticos e manuais. Pela importância maior dos seus dados em razão da 
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distância do poço injetor, no poço piezômetro foi instalado um medidor de nível 

automático (Levelogger Model 3001, com capacidade de suportar variação de carga 

hidráulica de até 30 m), que registra a variação dos níveis e dados que podem ser 

posteriormente descarregados (Figura 5.6.a).  Nos poços dos edifícios Chambord e 

Central Park foram utilizados medidores de nível manuais, que possuem um fio 

graduado com um sensor na ponta (Figura 5.6.b).  Ao tocar na água, o circuito do 

sensor fecha e ele emite um sinal sonoro e um luminoso.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              (a)                                                                (b) 

Figura 5.6 – Medidores de nível (a) automático e (b) manuais 

 
5.4 - ENSAIOS DE CAMPO DO DIA 05/11/2003 
 

Este ensaio serviu como ensaio de reconhecimento das condições atuais do 

sítio em estudo, e para verificar a resposta do aqüífero à metodologia inicialmente 

planejada. Os níveis estáticos medidos no sítio antes do início dos ensaios 

mostraram que havia uma grande diferença entre os níveis dos poços monitorados 

(Tabela 5.2), principalmente quando comparados os dados do piezômetro com os 

dos outros poços. A diferença de profundidade da água entre o poço injetor (LGV) e 

o piezômetro era cerca de 18,27 m, sendo a distância horizontal entre eles de 4,6 m. 
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Tabela 5.2 – Níveis estáticos medidos no dia 05/11/2003. 

 

As razões para tal diferença de nível entre poços tão próximos não são claras. 

Antes do início dos ensaios de recarga havia-se feito um trabalho de 

desenvolvimento no poço injetor (poço do condomínio Le Grand Village), o poço 

piezômetro era recém instalado e de difícil desenvolvimento, devido principalmente 

ao seu diâmetro medir 2”, e os dois poços passaram por perfilagem ótica. Com isso, 

não se pode afirmar que esta diferença de nível ocorresse devido a problemas 

construtivos nos poços. Além do mais, outros poços da região apresentavam níveis 

próximos ao do piezômetro, como o do edifício Chambord cujo nível avaliado pelos 

dados do projeto ANPOREC (Cabral et al., 2000) em julho de 2003 era de 81,88 m. 

Como o nível medido em maio de 2004 era cerca de 84 m, supõe-se que em 

novembro de 2003 o nível no poço do edifício Chambord ficasse entre estes dois 

valores. Já os níveis do poço do Edifício Central Park apresentavam níveis próximos 

do poço injetor, e o poço do edifício Regent’s Park, localizado a 72 m do injetor e 

que tem 138 m de profundidade possui nível estático de 102 m (dado de 01/2004), 

indicando que os níveis no injetor também estão dentro da realidade local. A 

possível causa desta diferença entre os níveis piezométricos seria a hidrogeologia 

local, já que o aqüífero Cabo na área em estudo possui várias intercalações de 

camadas argilosas, que interferem no fluxo da região. Observou-se por dados 

litológicos que o poço injetor possui o filtro instalado em uma camada inferior à do 

piezômetro, que por uma possível diferença entre as velocidades de fluxo entre a 

camada superior e inferior ao mesmo poderiam causar a diferença entre os níveis. 

Outro fator de influência seria os bombeamentos de poços vizinhos nesta mesma 

camada inferior, o que diminuiria ainda mais os níveis do injetor. 

Foi realizado um ensaio de recarga intermitente, conforme a Figura 5.7, onde 

os níveis foram monitorados tanto no poço injetor (poço do condomínio Le Grand 

Village), quanto no piezômetro e no poço do edifício Central Park.  

Poço Nível (m) Nível Estático no ano de instalação (m)

Piezômetro 77,51 77,51 

Le Grand 

Village 

95,78 51 

Central Park 95,12 38 
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Figura 5.7– Variação dos níveis no poço injetor durante o ensaio de recarga. 

 

 A Figura 5.8 apresenta o gráfico de volumes acumulados com o tempo, 

registrados pelo hidrômetro da bomba e o volume acumulado com o tempo no tubo 

do poço injetor. Com isso foi possível estimar o volume que infiltra no solo com o 

tempo, e estimar a taxa de recarga. Neste ensaio foi injetado um volume total de 

2,701 m3. 
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Figura 5.8 – Variação dos volumes com o tempo, dados pelo hidrômetro, acumulado 

no poço e infiltrado no aqüífero. 

 
  Observando o gráfico da Figura 5.9, nota-se que o volume acumulado 

infiltrado no solo aumenta aproximadamente com uma taxa constante. Considerando 

então o volume acumulado como uma função linear, pode-se estimar a taxa média 
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de infiltração no aqüífero, que seria a taxa de recarga. Neste ensaio, a taxa ficou em 

torno de 2,49 m3/h. 
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Figura 5.9 –Volume acumulado infiltrado no aqüífero. 

 

 Os poços de monitoramento de nível indicaram uma variação de nível 

relativamente pequena, tanto no piezômetro, que variou 3 m em 35 minutos de 

ensaio, quanto no poço do edifício Central Park, que se manteve estável em boa 

parte do ensaio, e apresentou queda do nível de 5 m devido ao acionamento da 

bomba no mesmo, que é automático e não pôde ser evitado durante o experimento. 

A Figura 5.10 apresenta a variação da piezometria medida nos dois poços.  

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

0 10 20 30 40 50 60 70

Tempo (min)

N
ív

el
 P

ie
zô

m
et

ro
 (m

)

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

Ní
ve

l C
en

tra
l P

ar
k 

(m
)

Piezômetro

Central Park

 
Figura 5.10 - Variação dos níveis piezométricos medidos nos poços piezômetro e do 

edf. Central Park. 
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5.5 - ENSAIOS DE CAMPO DO DIA 07/11/2203 
 

 Os níveis estáticos medidos no sítio antes do início dos ensaios mostraram 

que a diferença entre os níveis dos poços injetor (LGV) e piezômetro era de 8,9 m 

(Tabela 5.3), valor abaixo da diferença registrada no ensaio de recarga do dia 

05/11/2003. Nota-se que tanto no piezômetro quanto no injetor os níveis subiram 

sensivelmente, principalmente no segundo. Essa variação entre os níveis, 

principalmente no injetor, deve ser causada pela influência dos poços vizinhos, como 

o do edifício Central Park, já que foi observado durante os ensaios de campo que a 

influência do mesmo no poço injetor é maior que a que ocorre no piezômetro. Essa 

maior influência deve-se principalmente ao fato dos filtros dos poços injetor e do edf. 

Central Park estarem localizados numa mesma camada aqüífera, o que parece não 

ocorrer no piezômetro. Enquanto os níveis medidos no injetor e no piezômetro são 

estáticos, o nível do poço do edf. Central Park é dinâmico, devido ao mesmo estar 

bombeando durante os ensaios. 

 
Tabela 5.3 – Níveis estáticos medidos no dia 07/11/2003 

Poço Nível (m) Nível Estático no ano de instalação (m)

Piezômetro 75,96 77,51 

Le Grand Village 84,86 51 

Central Park 100,70* 38 

       *Dinâmico 

 

  Foi realizado um ensaio de recarga intermitente, conforme a Figura 5.11, 

onde os níveis foram monitorados no poço injetor (LGV) e no poço do edifício 

Central Park. Como no ensaio anterior, as vazões registradas pelo hidrômetro e a 

variação dos níveis no injetor permitiram estimar os volumes acumulados dados pelo 

hidrômetro e acumulado no tubo do poço, sendo então o volume infiltrado obtido 

pela diferença entre os dois volumes. A partir do volume infiltrado foi possível 

estimar a taxa de recarga durante o ensaio. 
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Figura 5.11 – Variação dos níveis no poço injetor durante o ensaio de recarga.  

 

Observa-se na Figura 5.12 que no início do primeiro ciclo do ensaio o volume 

acumulado no poço foi maior que o volume infiltrado, evidenciando mais uma vez a 

baixa taxa de infiltração que o aqüífero possui. Pode-se ainda observar que o 

volume infiltrado não acompanha o volume acumulado dado pelo hidrômetro. Neste 

ensaio foi injetado um volume total de 3,527 m3. 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 50 100 150 200 250

Tempo (min)

V
ol

um
e 

(m
3)

Hidrômetro (acumulado)
Poço

Infiltrado (acumulado)

 
Figura 5.12 - Variação dos volumes com o tempo, dados pelo hidrômetro, acumulado 

no poço e infiltrado no aqüífero. 
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No gráfico da Figura 5.13, pode-se observar que, conforme o ocorrido no 

ensaio do dia 05/11/2003, o volume acumulado infiltrado no solo aumenta segundo 

uma taxa constante, porém de valor bastante inferior à obtida no ensaio anterior. A 

possível causa desta diferença entre as taxas seria a diferença entre os níveis 

estáticos medidos antes dos ensaios. Como os níveis estáticos eram maiores no dia 

07/11/2003, houve uma maior resistência à percolação da água, pois a diferença de 

carga entre o nível estático no injetor e a carga hidráulica da injeção era menor. 

Como esta diferença de carga determina a vazão que infiltra no solo, é possível 

considerar que esta teve influência na taxa de recarga. Semelhantemente ao ensaio 

anterior, pode-se considerar que o volume acumulado varia segundo uma taxa 

constante, obtendo-se uma taxa de infiltração média 0,957 m3/h, sendo a máxima de 

1,128 m3/h. 
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 Figura 5.13 – Volume acumulado infiltrado no solo. 

 

5.6 - INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO TELEMÉTRICA / REDESENVOLVIMENTO DO POÇO INJETOR 
 

Entre os dias 10 a 21/11/2003, a CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - instalou no poço do condomínio Le Grand Village uma estação 

telemétrica, de medição remota de níveis e condutividade elétrica da água, para 

medição da variação piezométrica e da concentração de sais (Costa et al., 2003). 

Durante a instalação da mesma foi efetuado um novo desenvolvimento do poço 

injetor. 
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 Antes da instalação, foi realizada manutenção no poço injetor. Para tanto se 

utilizou o compressor para bombeamento e turbilhonamento da água, fez-se uso de 

três diferentes tipos de ácido para retirada das incrustações e de hexametafosfato 

como floculante para aglutinar partículas de argila, visando melhorar a sua vazão. 

Logo após isto, foram instalados os sensores de nível e de condutividade. 

 Pretendia-se com este trabalho alcançar três objetivos: produzir a limpeza das 

incrustações que obstruíssem os filtros, a retirada dos finos, ou seja, desenvolver o 

poço e, se possível, reduzir ou eliminar a diferença entre os níveis da água deste 

(mais profundo em 9 m) e o do piezômetro, a menos de 5 m de distância. Mesmo 

assim, após a manutenção a diferença de nível entre os mesmos se encontrava em 

5 m. 

Durante o período de instalação da estação foi observado que, quando 

ocorriam bombeamentos no poço do edifício Central Park, os níveis caíam no poço 

injetor (LGV), o que não ocorria no piezômetro. Comparando esse fato com os dados 

da perfilagem geofísica, executada na instalação do piezômetro, e com os dados 

litológicos do poço injetor, foi verificado que a presença de uma camada argilosa, 

situada entre as cotas 114 a 116 m, poderia ser a causa da diferença entre os níveis 

medidos entre estes dois poços. Como o piezômetro termina justamente no início da 

camada argilosa (114 m) e os poços injetor e do edf. Central Park atravessam essa 

camada, a diferença entre os níveis poderia ocorrer devido a uma diferença da 

velocidade do fluxo nas camadas superior e inferior a esta lente argilosa, que 

ocorreria, por exemplo, se a condutividade hidráulica do arenito inferior à camada 

argilosa fosse maior que a do superior. Sendo as velocidades de fluxo maiores no 

poço injetor (LGV) do que no piezômetro, as pressões de LGV cairiam 

sensivelmente, o que explicaria a diferença entre os níveis medidos entre estes dois 

poços. Há de se destacar também que o poço do edifício Chambord, que possui 

níveis mais próximos dos medidos no piezômetro tem profundidade de 112 m, 

enquanto a profundidade do injetor e do poço do edf. Central Park são 

respectivamente 118 e 120 m, o que indicaria que a complexa hidrogeologia local 

poderia ser a causa das diferenças de nível entre os poços monitorados. 

Mesmo sendo realizado o redesenvolvimento do poço injetor (LGV), a diferença 

entre os níveis dos poços injetor e piezômetro não tiveram mudanças significativas, 

sugerindo mais uma vez que a diferença entre os níveis dos poços monitorados não 

se trataria de problemas construtivos, mas devido principalmente a efeitos de 
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bombeamento em prédios vizinhos, da hidrogeologia, etc., que têm grande impacto 

na velocidade e direção do fluxo subterrâneo. 

 A estação telemétrica possui dois sensores: um medidor de nível, com 

intervalo de 30 m, e um condutivímetro (Figura 5.14.a). Todos os dados coletados 

são armazenados num sistema de controle instalados no condomínio (Figura 5.14.b) 

e então enviados para a CPRH. 

 

 
      (a)                                                                  (b) 

Figura 5.14 – Estação telemétrica de medição de nível e condutividade instalada no 

condomínio Le Grand Village. (a) sensores (b) convertor dos dados.  

 

A importância de uma instalação de sensoriamento remoto num projeto de 

recarga consiste em que ela torna possível o monitoramento da elevação dos níveis, 

durante longos períodos de recarga.  

 

5.7 - ENSAIOS DE CAMPO DO DIA 10/12/2003 
 

Após a instalação da estação telemétrica, foi realizado mais um ensaio de 

recarga, a fim de observar os resultados do redesenvolvimento do injetor. A Tabela 

5.4 apresenta os níveis estáticos medidos antes do ensaio, sendo que a diferença 

entre os níveis no piezômetro e no injetor (LGV), continuava elevada, em torno de 

8,6 m, muito próximo aos 8,9 m medidos no ensaio do dia 07/11/2003, sugerindo 

que esta diferença se deve às condições de fluxo e à complexa hidrogeologia local. 
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Tabela 5.4 – Níveis estáticos medidos no dia 10/12/2003. 

 

Foi realizado um ensaio de recarga intermitente, conforme a Figura 5.15, onde 

os níveis foram monitorados no poço injetor (LGV), no poço piezômetro e no poço do 

edifício Central Park.  
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Figura 5.15 - Variação dos níveis no poço injetor durante o ensaio de recarga.  

 

Como nos ensaios anteriores, as vazões do hidrômetro e variação dos níveis 

no injetor foram registradas, para que os volumes acumulados pelo hidrômetro, 

acumulado no tubo do poço e infiltrado pudessem ser estimados (Figura 5.16). 

Durante o ensaio, o volume total injetado foi de 3,174 m3, sendo a vazão média 

estimada durante a operação de 2,202 m3/h, chegando a 2,477 m3/h. A Figura 5.9 

apresenta a variação destes volumes com o tempo. É possível observar que a vazão 

de injeção varia de acordo com a carga hidráulica, que durante o ensaio varia em 

torno de 40 m. 

Poço Nível Estático (m) Nível Estático no ano de instalação 
(m) 

Piezômetro 80,55 77,51 

Le Grand Village 89,13 51 

Central Park 99,63 38 
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Figura 5.16 - Variação dos volumes com o tempo, dados pelo hidrômetro, acumulado 

no poço e infiltrado no aqüífero. 

 

Pela Figura 5.17 pode-se observar que a dispersão dos pontos no gráfico é 

muito menor do que a ocorrida no ensaio do dia 05/11/2003, onde a taxa média de 

injeção é mais próxima da atual, observa-se que a taxa de recarga foi favorecida 

pelo redesenvolvimento do poço. 
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Figura 5.17 – Volume acumulado infiltrado no solo. 

 

 O monitoramento dos níveis nos poços indicou uma variação de nível maior 

que as obtidas durante os outros ensaios, tanto no piezômetro quanto no poço do 

edf. Central Park, devido principalmente ao aumento da taxa de infiltração. No 
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piezômetro, enquanto os níveis no ensaio do dia 05/11/2004 variaram cerca de 3 m, 

neste ensaio os níveis subiram cerca de 6,5 m. Já o poço do edf. Central Park 

também apresentou elevação dos níveis em até 0,8 m, que nos ensaios anteriores 

não havia sido detectado. É interessante observar também no gráfico da Figura 5.18 

que a resposta à recarga tanto do poço piezômetro quanto do poço do edf. Central 

Park possuem o mesmo comportamento, apesar de variação de níveis diferentes, já 

que à distância do piezômetro ao injetor é de 4,6 m enquanto à distância do poço do 

edf. Central Park é de 24 m. Isso é um indicativo de que, apesar da complexa 

hidrogeologia local, a resposta à recarga artificial no sítio é semelhante em 

diferentes pontos.  

 Ao final do ensaio, observa-se que a tendência de rebaixamento dos níveis 

registrada no piezômetro não é a mesma observada no poço do edf. Central Park. 

Isto poderia ser devido a maior influência que o injetor possui no piezômetro, já que 

com o fim da injeção os níveis tendem a cair mais rapidamente quanto mais próximo 

o ponto de monitoramento estiver do injetor. Outra razão seria um novo estado 

equilíbrio dos níveis no aqüífero. Como o nível estático no piezômetro se encontra 

acima dos demais poços monitorados, ele tende a cair para entrar em equilíbrio com 

os demais. Já o poço do edf Central Park posssui o menor nível entre os poços 

monitorados, sendo assim ele já não teria uma tendência de queda tão acentuada 

quanto o piezômetro.  
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Figura 5.18 - Variação dos níveis piezométricos medidos nos poços piezômetro e do 

edf. Central Park. 
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5.8 - ENSAIOS DE CAMPO DO DIA 28/05/2004 
 

Após a análise dos ensaios anteriores, foi verificada a necessidade de novos 

ensaios de campo com três poços de monitoramento, a fim de estabelecer as 

condições de contorno do modelo numérico a ser utilizado para simulação de 

diversos cenários. Para tanto foi selecionado o poço do edifício Chambord, onde foi 

instalado tubo de acesso para medidor de nível, para acompanhamento dos níveis 

durante os ensaios. Os níveis estáticos medidos demonstram que a diferença entre 

o piezômetro e o poço do condomínio LGV é aproximadamente constante, sendo 

que no dia era de 8,9 m (ver Tabela 5.5). 
 

Tabela 5.5 – Níveis estáticos medidos no dia 28/05/2004. 

Poço Nível Estático 
(m) 

Nível Estático no ano de instalação 
(m) 

Piezômetro 77,22 77,51 

Le Grand Village 86,20 51 

Central Park 92,36 38 

Chambord 82,57 46 

 

Este ensaio foi realizado de modo a manter a vazão na bomba constante, 

sendo considerada a vazão dada como taxa de recarga, ou seja, a vazão registrada 

pelo hidrômetro seria aproximadamente a mesma infiltrada durante o ensaio. Os 

níveis foram monitorados no poço piezômetro, no poço do edifício Central Park no 

poço do edifício Chambord, e as vazões registradas pelo hidrômetro foram anotadas. 

Na Figura 5.19 tem-se a variação da vazão durante o ensaio. A partir destes 

resultados pode-se determinar aproximadamente a taxa de infiltração, que ficou em 

torno de 2,543 m3/h. O volume total injetado foi 6,358 m3, em 150 minutos de teste. 
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Figura 5.19 – Volume acumulado registrado pelo hidrômetro. 

 

  O monitoramento dos níveis nos poços indicou uma variação de nível menor 

que as obtidas durante o ensaio do dia 10/12/2003, no piezômetro. Isto se deve 

principalmente ao fato do ensaio não ter sido realizado em regime intermitente, que 

possui maiores elevações devido ao acúmulo de água no tubo do poço injetor, que 

causa aumento da carga hidráulica e conseqüentemente maiores elevações 

potenciométricas. 

  Durante os ensaios, a elevação dos níveis no piezômetro chegou a 4 m. 

Conforme o ensaio anterior, o poço do edf. Central Park apresentou elevação dos 

níveis em resposta a recarga, seu nível variando em até 0,9 m. A Figura 5.20 mostra 

que o comportamento hidráulico dos níveis medidos no piezômetro e no poço do edf. 

Central Park é semelhante, conforme foi observado no ensaio anterior.   
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Figura 5.20 – Variação dos níveis piezométricos medidas nos poços piezômetro e do 

edf. Central Park. 

 

5.9 – OBSERVAÇÕES OBTIDAS A PARTIR DOS ENSAIOS 
 

Os ensaios de campo em experimento piloto demonstraram que a recarga 

artificial através de poços de injeção na área em estudo produz efeito que sugere a 

sua viabilidade. A partir dos ensaios de campo, foi realizado um ajuste numérico, 

sendo possível determinar parâmetros hidrodinâmicos essenciais, como 

condutividade hidráulica do aqüífero Cabo, além de observar a resposta do aqüífero 

à recarga.  

Observando os gráficos de monitoramento de níveis percebe-se que apesar da 

complexa hidrogeologia local, as respostas à recarga nos poços monitorados são 

semelhantes, indicando que a variação piezométrica depende fundamentalmente da 

distância do ponto de injeção ao de monitoramento, do tempo de injeção, da vazão, 

que por sua vez pode ser influenciada pelo comprimento do filtro, que serão 

investigados na modelagem matemática. 

A determinação de uma taxa de infiltração média é grandemente influenciada 

pelos níveis estáticos, já que a taxa é diretamente ligada à carga hidráulica que 

aumenta à medida que os níveis estáticos diminuem. A taxa de recarga aplicável foi 

estimada em 2,07 m3/h. A Tabela 5.6 apresenta um resumo dos resultados obtidos a 

partir dos ensaios de campo realizados. 
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Tabela 5.6 – Resumo dos resultados dos ensaios de campo realizados. 

Ensaio 
Período 

de injeção 
(min) 

Volume 
injetado 

(m3) 

Vazão média de 
recarga (m3/h) 

Vazão máxima 
de recarga 

estimada (m3/h) 

05/11/2003 62 2,701 2,270 2,490 

07/11/2003 221 3,527 0,957 1,128 

10/12/2003 124 3,174 1,536 2,202 

28/05/2004 150 7,045 2,445 2,445 
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CAPÍTULO 6 
 

AJUSTE DO MODELO E 
SIMULAÇÕES DE CENÁRIOS DE RECARGA 

 
 
6.1 – INTRODUÇÃO 
 
 A utilização de modelos computacionais é elemento fundamental no 

entendimento do fluxo subterrâneo, sendo utilizado como ferramenta de previsão e 

gerenciamento no campo da hidrogeologia. Com a utilização de modelos 

computacionais é possível um melhor entendimento do aqüífero em estudo, analisar 

as informações obtidas em campo, ajustar parâmetros hidrodinâmicos, avaliar se há 

ou não a necessidade de mais dados em uma determinada área, planejar etapas 

futuras de um sistema de recarga, etc. 

 

6.2 – MODELAGEM DA RECARGA 
 
6.2.1 – Objetivos e considerações iniciais 
 

Inicialmente, para o estudo dos efeitos da recarga no aqüífero Cabo, foram 

realizados ensaios preliminares visando conhecer melhor a dinâmica do fluxo 

subterrâneo no sítio em estudo. A partir dos dados obtidos nos ensaios de campo, 

foram elaboradas algumas simulações visando reproduzir os resultados obtidos e 

assim definir cenários que pudessem prever os efeitos de diferentes situações de 

recarga realizada no sítio em estudo.  Com os dados aferidos em campo e com os 

dados litológicos e construtivos dos poços da área foi possível gerar um modelo 

conceitual, a partir do qual alguns cenários de simulação foram criados, sendo 

modificados sempre que novas informações vindas do campo mostraram a 

necessidade de alterar algo no modelo, seja em sua geometria, nas condições de 

contorno ou mesmo novos parâmetros hidrodinâmicos. 
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 A modelagem do estudo de recarga levou em consideração os seguintes 

tópicos: 

• Levantamento dos dados, da literatura, de dados litológicos e construtivos de 

poços do sítio, etc. 

• Obtenção de dados de campo, através de ensaios de perfilagem elétrica, 

medições de nível, ensaios de injeção; 

• Definição do modelo conceitual; 

• Calibração e ajuste do modelo a partir de novas informações obtidas em 

campo; 

• Aplicação do modelo para previsão (cenários).  

 

 A utilização do CODE_BRIGHT, que simula domínios discretizados em 

elementos finitos apresentou grande vantagem no tipo de estudo realizado. Devido 

às condições particulares do ensaio, onde durante a injeção há uma grande variação 

de nível numa determinada região do domínio enquanto outras partes do mesmo a 

variação é muito pequena ou mesmo inexistente, o modelo se mostra bastante 

eficiente, devido ao mesmo possibilitar uma maior variação de tamanho entre os 

elementos da malha, desde que seja feita de forma gradativa. Alguns autores 

sugerem que a relação entre o comprimento e a largura dos elementos nunca 

ultrapasse 5. Outras vantagens do método são a flexibilidade para diversos tipos de 

problemas; facilidade na modelagem de contornos irregulares; e a capacidade do 

mesmo representar meios heterogêneos e anisotrópicos. Em relação ao método das 

diferenças finitas apresenta ainda a vantagem da carga hidráulica ser aproximada 

por uma solução contínua por partes ao longo de todo o domínio, enquanto que no 

método das diferenças finitas a carga é definida apenas nos nós (Feitosa & Manoel 

Filho, 1997). 
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6.2.2 – Modelo Conceitual 
 

Nesta etapa inicial da modelagem, o objetivo principal é obter um modelo 

onde toda a complexidade da hidrogeologia do local seja representada de forma que 

as equações parciais de fluxo e as condições de contorno impostas sejam 

satisfeitas. O modelo conceitual leva em consideração: 

 

• Características geológicas do domínio com parâmetros hidrodinâmicos; 

• Condições de contorno e condições iniciais; 

• Condições de fluxo impostas pela recarga. 

 

Segundo Costa et al. (2002), na área de Boa Viagem encontram-se dois 

aqüíferos, um superior, denominado Boa Viagem, e o inferior, o aqüífero Cabo. 

Apesar do aqüífero Boa Viagem no bairro de Boa Viagem se estender em algumas 

áreas até 80 m de profundidade (50 m no sítio em estudo), o modelo conceitual foi 

feito considerando-se três camadas distintas, sendo o aqüífero Boa Viagem dividido 

em duas camadas, devido a heterogeneidade do mesmo na região. Considerando-

se então as características físicas e hidrogeológicas constantes em uma mesma 

camada, foi definido um domínio (Figura 6.1), com as seguintes características, 

obtidas a partir da comparação dos perfis dos poços injetor e de monitoramento de 

níveis utilizados nesta pesquisa: 

  

• Camada superior - Aqüífero Boa viagem: possui 13 m de espessura, variando 

entre as cotas de 0 (topo) a 13 m (fundo). Trata-se de um aqüífero freático, com 

nível estático a 0,5 m. 

• Camada intermediária – Devido a grande variedade dos materiais que 

compõem o aqüífero Boa Viagem, foi observado a conveniência de dividir este 

aqüífero em duas camadas, sendo a camada superior considerada efetivamente 

como camada aqüífera, e segunda camada considerada um aqüitardo. A camada 

intermediária que constitui o aqüitardo possui 37 m de espessura, variando entre as 

cotas 13 m (topo) a 50 m (fundo).  

• Camada inferior - Aqüífero cabo: possui 82 m de espessura, variando entre as 

cotas 50 m (topo) a 132 m (fundo). Na maior parte de sua extensão se trata de um 
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aqüífero semiconfinado. Abaixo do aqüífero Cabo se encontra o cristalino, 

considerado como camada impermeável. 

 

 
Figura 6.1 – Modelo conceitual do sistema aqüífero Cabo – Boa Viagem 

 

 Cada camada do domínio foi considerada homogênea e isotrópica. Durante o 

decorrer dos ensaios os resultados obtidos em campo permitiram aperfeiçoar este 

modelo, através da consideração de heterogeneidades no aqüífero Cabo.  

As propriedades das camadas variam entre si através dos seus parâmetros 

hidrodinâmicos, mais precisamente a condutividade hidráulica, porosidade eficaz e 

curva de retenção. A Tabela 6.1 apresenta as condutividade hidráulica e porosidade, 

para cada camada.  

 
Tabela 6.1 - Parâmetros hidrodinâmicos do sistema aqüífero Cabo – Boa Viagem 

(Costa et al.,1998) (Monteiro, 2000). 

Parâmetros 
hidrodinâmicos 

Aqüífero Boa 
Viagem 

Aqüitardo Aqüífero Cabo 

Condutividade 

hidráulica (m/s) 

1,7x10-4 1x10-11 1x10-5 

Porosidade eficaz (%) 10 5 7 

 
 Os parâmetros utilizados para a curva de retenção estão apresentados na 

Tabela 6.2. Basicamente, foram simuladas duas curvas diferentes, uma para os 

aqüíferos Cabo e Boa Viagem, que possuem materiais com características 

granulares e foram considerados permeáveis, e outra para o aqüitardo, que possui 

em sua constituição materiais argilosos, ou seja, compostos basicamente por finos, 

sendo considerado semipermeável. Conforme se observa na Figura 6.2, a 
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capacidade de retenção dos materiais argilosos foi simulada como superior à dos 

materiais granulares, apresentando assim as curvas simuladas comportamento 

típico destes materiais. 

 
Tabela 6.2 - Parâmetros da curva de retenção aplicada. 

Parâmetros Aqüífero Boa 
Viagem 

Aqüitardo Aqüífero Cabo 

P0 (MPa) 0,03 1 0,03 

λ 0,4 0,4 0,4 

Sr 0 0,04 0 

Smax 1 1 1 

 

Onde: 

P0 – Tensão superficial 

λ - Parâmetro de ajuste da curva 

Sr – Grau de saturação residual de água 

Smax – Grau de saturação máximo de água 
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Figura 6.2 – Curvas de retenção aplicadas para os aqüíferos e o aqüitardo. 
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6.2.3 - Discretização do domínio 
 

A partir do modelo conceitual, foi gerada uma malha em elementos finitos que 

representa o domínio em estudo. Na Figura 6.3, cada camada está identificada por 

uma cor diferente, sendo a superior o aqüífero Boa Viagem, a camada intermediária 

o aqüitardo e a inferior o aqüífero Cabo. Os elementos lineares em vermelho são os 

que representam os filtros dos poços. A discretização do domínio resultou em uma 

malha de elementos finitos composta de 1647 nós e 3161 elementos, sendo 3147 

triangulares e 14 lineares. O domínio possui 162 m de extensão, sendo que o poço 

injetor localiza-se no centro da malha.  

Os filtros dos poços dos edifícios Central Park e Chambord são discretizados 

em dois elementos lineares. O filtro do poço injetor localizado no condomínio Le 

Grand Village foi discretizado em 10 elementos, sendo cada poço modelado com 

seus respectivos diâmetros. Isto possibilita que durante a simulação de recarga, o 

fluxo seja inserido em toda extensão do filtro do poço injetor (LGV), permitindo que o 

fluxo se distribua de maneira mais uniforme ao longo do filtro do poço, obtendo 

assim um comportamento mais coerente com o que ocorre no campo. O poço 

piezômetro foi desconsiderado, devido a grande dificuldade de ajustar a diferença de 

nível entre o injetor e o piezômetro sem uma mais precisa aferição dos dados 

hidrogeológicos do sítio em estudo e devido a uma possível falha construtiva do 

piezômetro, apesar de ter sido construído por pessoal tecnicamente capacitado, 

sendo o poço do edifício Central Park utilizado como principal poço de 

monitoramento. A Tabela 6.3 apresenta as características de cada poço.  

 
Tabela 6.3 – Características dos poços injetor e de monitoramento de níveis. 

Poço 
Parâmetros 

Chambord Le Grand Village Central Park 

Diâmetro (m) 0,1 0,1 0,1 

Comprimento do filtro (m) 20 16 20 

Cota inicial do filtro(m) 92 102 100 

Cota final do filtro (m) 112 118 120 
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Figura 6.3 – Malha de elementos finitos inicialmente utilizada nas simulações 

numéricas. 

 

6.2.4 - Condições de contorno e iniciais 
 

 As condições de contorno no caso em estudo foram estabelecidas a partir das 

medidas obtidas nos ensaios de campo. Como o caso é transiente, o modelo foi 

alimentado além das condições de contorno com dados de condições iniciais, no 

caso níveis estáticos, que foram estabelecidas a partir dos níveis medidos nos poços 

dos edifícios Central Park e Chambord, sendo as pressões iniciais para todo o 

domínio determinadas quando o modelo atingiu seu equilíbrio potenciométrico. 

Como condições de contorno, adotaram-se as indicadas na Figura 6.3, a 

saber: 

• Fluxo nulo na base do aqüífero, representando a base do aqüífero Cabo 

impermeável, devido à presença logo abaixo do material cristalino (q = 0); 

• Pressão de água correspondente ao nível d’água medido no poço do edifício 

Chambord, durante os ensaios (Pl1); 

• Pressão de água correspondente ao nível d’água ajustado de forma a se 

obter os níveis estáticos medidos no poço do edifício Central Park, durante os 

ensaios (Pl2, Pl3, Pl4, Pl5); 
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• Pressão de água correspondente ao nível estático do aqüífero Boa Viagem a 

0,5 m de profundidade, medido em poços rasos do condomínio Le Grand Village 

(Pl6).  

 

6.2.5 - Configuração heterogênea 
 
 Devido a uma diferença de nível de até 9 m detectada entre o poço injetor e o 

piezômetro, que distam apenas 4,6 m, observada durante os ensaios de campo, foi 

definido um novo modelo conceitual para a hidrogeologia local. A observação da 

diferença de níveis indica a complexidade da hidrogeologia local, que dificulta a 

modelagem da recarga. A partir desta observação, apesar do poço piezômetro ter 

sido desconsiderado durante as simulações, foi levada em consideração a 

modelagem de um meio heterogêneo que refletisse melhor as condições 

hidrogeológicas locais, em que se considerou a presença de lentes argilosas nas 

proximidades do piezômetro (detectadas através de ensaio geofísico). Tal 

consideração implicou na modificação da configuração inicialmente proposta na 

Figura 6.3, a qual passou a ser considerada como apresentado na Figura 6.4.a. O 

destaque na Figura 6.4.b mostra a presença de uma das lâminas argilosas com 

possibilidade de interferência no fluxo na região entre os poços LGV e Central Park, 

além de causar um efeito de confinamento entre as camadas que pode elevar seus 

níveis. A discretização do domínio resultou em uma nova malha de elementos finitos, 

composta de 1844 nós e 3554 elementos , sendo 3540 triangulares e 14 lineares 

(Figura 6.4.a). 
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(a) (b) 

Figura 6.4 – (a) Malha de elementos finitos utilizada nas simulações numéricas. (b) 

detalhe da lâmina entre os poços LGV e Central Park. 

 

Como condições de contorno, adotaram-se as mesmas do modelo 

homogêneo, descritas anteriormente. 

 

6.3 – AJUSTE DO MODELO 
 
 Inicialmente as simulações seriam realizadas utilizando apenas a 

configuração que considera o aqüífero Cabo homogêneo. No entanto, devido à 

grande variação das propriedades dos materiais que compõem o aqüífero Cabo no 

sítio em estudo, o processo de calibração levou em consideração duas 

configurações: na primeira o aqüífero Cabo é composto de um único material, com 

as mesmas propriedades em toda sua extensão. Na segunda foram inseridas 

lâminas argilosas detectadas por ensaios geofísicos realizados no poço piezômetro. 

Estes materiais diferem dos que compõem a base do aqüífero Cabo pelos seus 

parâmetros hidrodinâmicos, como a condutividade hidráulica, porosidade e curva de 

retenção. 

 O ensaio de recarga realizado no dia 28/05/2004 foi selecionado para o ajuste 

do modelo, já que dos quatro ensaios realizados foi o que teve mais informações 

pelo maior número de pontos de monitoramento. As simulações foram realizadas 
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com os dados obtidos em ensaios de campo e na literatura. O principal parâmetro de 

ajuste considerado foi a condutividade hidráulica do aqüífero Cabo, onde a injeção é 

diretamente realizada. O aqüífero superior (Boa Viagem) não sofre influência da 

recarga em razão da presença da camada semi-confinante em sua base. 

 Para a estimativa da potenciometria inicial foram considerados os níveis 

estáticos medidos no dia do ensaio nos poços de monitoramento e nos poços rasos 

do condomínio Le Grand Village. Para o ajuste do modelo tomou-se como base o 

nível medido no Central Park durante o ensaio de recarga. Uma das grandes 

dificuldades de ajustar um modelo numérico numa área como essa reside no fato de 

que se trata de um local com intensa explotação, não sendo totalmente possível 

medir a influência que os demais poços da região possuem no sítio em estudo.  

 

6.3.1 – Dados do Ajuste do modelo 
 
Ajuste da condutividade hidráulica do aqüífero Cabo 
  
 O modelo conceitual foi inicialmente implementado com os parâmetros 

hidrodinâmicos descritos no item 6.2.2. A partir de então, um ajuste mais preciso foi 

feito com base nos dados do ensaio de recarga. Os parâmetros hidrodinâmicos 

utilizados para o aqüífero Boa Viagem e o aqüitardo não sofreram modificações, 

sendo que os ajustes foram realizados em relação ao aqüífero Cabo. A Tabela 6.4 

apresenta os dados de ajuste do modelo. No modelo com as lâminas argilosas, os 

parâmetros hidrodinâmicos destas lâminas foram considerados os mesmos do 

aqüitardo.   

 
Tabela 6.4 - Parâmetros hidrodinâmicos ajustados do aqüífero Cabo para o sítio em 

estudo. 

Parâmetros hidrodinâmicos Aqüífero Cabo 

Condutividade hidráulica (m/s) 4,9x10-4 

Porosidade eficaz (%) 7 
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Vazões de recarga 
 
 Devido ao ensaio de recarga ter utilizado vazão intermitente, houve a 

necessidade de definir uma curva de vazão aproximada a ser aplicada como injeção, 

de modo a permitir que a variação da potenciometria simulada refletisse o mais 

próximo possível à variação medida em campo. A vazão registrada pelo hidrômetro 

não representa a vazão que está infiltrando no solo, pois como foi visto nos ensaios 

de campo uma variação brusca de vazão corresponderia apenas a um aumento no 

volume armazenado no tubo do poço. Com isso, buscou-se inserir no modelo uma 

curva de vazão mais suave, que corresponderia à curva de vazão infiltrada no 

campo. A Figura 6.5 apresenta a curva de vazões medidas e a curva de vazões 

aproximadas adotadas nas simulações, sendo o volume total injetado durante as 

simulações o mesmo registrado pelo hidrômetro no dia do ensaio.   
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Figura 6.5 – Vazões aplicada no modelo e medição registrada pelo hidrômetro. 

 

6.3.2 – Resultados do Ajuste 
 
 A Figura 6.6 apresenta os resultados do ajuste do modelo, com relação aos 

níveis medidos no poço do edifício Central Park no ensaio de 28/05/04, 

considerando as configurações de meio homogêneo e heterogêneo. Ressalta-se que 

a condutividade hidráulica do aqüífero Cabo, ajustada para configuração de meio 
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homogêneo foi mantida para o meio heterogêneo, tendo-se neste último caso, 

considerado que as propriedades das lâminas argilosas são as mesmas do 

aqüitardo. 
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Figura 6.6 – Resultados das simulações comparadas com as medidas instrumentadas 

em campo, para as configurações Cabo homogêneo e Cabo c/lâminas argilosas. 

  

 A razão pela qual ocorre o pico de pressões apresentado no campo e 

simulado na configuração heterogênea sugere que boa parte da recarga pode 

acumular-se entre as camadas argilosas situadas entre os filtros dos poços injetor e 

do Central Park (Figura 6.4.a) devido à baixa condutividade hidráulica destas 

camadas que restringem o fluxo, aumentando assim a pressão de líquido. 

 

6.4 – SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS 
 
 A partir do modelo ajustado, é possível simular diversos cenários de recarga, 

objetivando estudar a eficiência da mesma em diversas situações, como 

modificações na montagem do projeto, vazões de recarga, dentre outros. Foram 

simulados cenários considerando tanto o aqüífero Cabo homogêneo como com as 

lâminas argilosas.   Os dois primeiros cenários visam verificar a influência da 

modificação de elementos do projeto na eficiência da recarga. Nestas análises 

considerou-se o tempo de aplicação da recarga igual ao do ensaio do dia 28/05/04, 

ou seja, 150 minutos. O terceiro cenário visa estimar a influência da recarga num 

período prolongado, considerado neste estudo de 3 meses. 
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 As simulações de diferentes cenários são baseadas na hipótese de que 

apenas a recarga produz efeito na potenciometria do aqüífero Cabo, ou seja, não 

são considerados os efeitos dos bombeamentos. O efeito da recarga nos diferentes 

cenários será avaliado apenas no poço do edifício Central Park, cujos níveis foram 

utilizados para ajuste do modelo. Por outro lado, à medida que são simulados 

cenários que se espera maior efeito da recarga faz-se necessária a redefinição de 

condições de contorno e extensão do domínio. A taxa de recarga aplicável utilizada 

nos cenários foi de 2,38 m3/h, sendo este valor uma média das três vazões de 

recarga com valores mais próximos entre si, correspondendo aos ensaios dos dias 

05/11/2003, 10/12/2003 e 28/05/2004 (Tabela 5.6).   

 

6.4.1 - Cenário 1 – Influência da vazão de injeção 
 
 Neste cenário é avaliada a variação da potenciometria do sítio com a vazão 

de recarga, que poderia ser aumentada em função de melhor desempenho do poço 

após redesenvolvimento. Neste estudo, foram simulados cenários com vazões que 

variam entre 2,38, 5, 10 e 20 m3/h. Foram simulados cenários com duas condições 

de contorno no aqüífero Cabo: com pressão de líquido prescrita no contorno lateral e 

com fluxo regional prescrito. Isto foi feito levando-se em consideração que para 

maiores vazões haveria uma resposta mais acentuada no contorno, que não poderia 

deixar de ser considerada. A Tabela 6.5 apresenta as variações potenciométricas 

simuladas no poço do edf. Central Park e o volume total injetado para cada 

configuração do aqüífero Cabo. 

 
Tabela 6.5 –Variação potenciométrica simulada no poço do edf. Central Park (m) e 

volume total injetado em 150 minutos de recarga.  

Vazão (m3/h) 
Meio 

Condição de 
contorno 2,38 5 10 20 

pressão 0,51 1,08 2,16 4,35 
homogêneo 

fluxo 0,65 1,37 2,75 5,58 

pressão 0,63 1,33 2,68 5,45 
heterogêneo 

fluxo 0,83 1,74 3,55 7,36 

Volume injetado (m3/h) 5,95 12,5 25 50 
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 As simulações demonstraram que a hipótese de nível constante no contorno 

só é válida para baixas taxas de injeção, observando-se que para vazões a partir de 

5 m3/h a influência nos contornos do modelo já se tornam significativas, devendo-se 

considerar então fluxo regional, devendo-se ainda para as maiores vazões de 

recarga estender os limites do domínio, já que para estes casos a recarga influe a 

maiores distâncias. A Figura 6.7 mostra a influência da das condições de contorno 

nas simulações, para cenários com 2,38 e 20 m3/h. 

 Os resultados das simulações da recarga para cada vazão em função do 

tempo no poço do edifício Central Park estão apresentados no gráfico da Figura 6.8, 

onde foi considerado apenas as simulações com condição de contorno fluxo 

regional, já que como foi visto anteriormente a condição de nível fixo no contorno 

não é adequada. Pode-se observar a resposta do aqüífero à variação na taxa de 

recarga, cujos níveis variaram até 5,58 m no poço do edf. Central Park, no caso de 

injeção com vazão de 20 m3/h, na configuração do aqüífero Cabo homogêneo 

(Figura 6.8.a). Os incrementos são maiores no caso do aqüífero Cabo com lâminas 

(Figura 6.8.b). 
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                                   (d)                                                                    (e) 

Figura 6.7 –Simulação dos níveis potenciométricos (a) equilíbrio inicial do modelo 

antes da recarga; Níveis após 150 minutos de simulação de recarga em (b) vazão de 

2,38 m3/h e condição de contorno pressão prescrita (c) vazão de 2,38 m3/h e condição 

de contorno fluxo regional (d) vazão de 20 m3/h e condição de contorno pressão 

prescrita (e) vazão de 20 m3/h e condição de contorno fluxo regional. 
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(b) 

Figura 6.8 –Variação simulada dos níveis potenciométricos no poço do edifício 

Central Park devido à variação da vazão, nos modelos (a) Cabo homogêneo e (b) Cabo 

c/lâminas argilosas. 

 

 A Figura 6.9 mostra os efeitos da recarga nos cenários com vazões de 5 e 20 

m3/h, para o meio heterogêneo, onde os efeitos de confinamento entre as lâminas 

torna o aumento das pressões mais perceptível. Neste cenário, a variação 

potenciométrica chegou a 7,36 m, no caso de injeção com vazão de 20 m3/h.  O 

elemento em destaque no centro do modelo é o filtro do poço injetor.        
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                                     (c)                                                                       

Figura 6.9 – Simulação dos ensaios de recarga (a) pressões de líquido iniciais e 

pressões de líquido em 150 minutos de recarga com injeção (b) 5  (c) 20 m3/h. 

 

6.4.2- Cenário 2 – Influência do comprimento do filtro 
 

 Este cenário busca simular a influência do comprimento do filtro do poço 

injetor na recarga. Com uma maior superfície de exposição ao aqüífero, tem-se a 

possibilidade de aumentar a taxa de recarga do mesmo. Para tanto, foram simulados 

5 situações, variando as dimensões do filtro em 16, 18, 20, 23 e 28 metros de 

comprimento. A situação com filtro medindo 16 m corresponde a instalada no projeto 

piloto, servindo de comparação com os demais.  Para este ensaio foram simulados 

dois casos: vazão de recarga constante de 2,38 m3/h, onde a vazão injetada não 

varia com o comprimento do filtro, e vazão de recarga que varia com o comprimento 

do filtro, sendo aplicada uma vazão específica de 0,149 m3/h/m. No gráfico da figura 

6.10 pode-se observar a variação da potenciometria obtida no edf. Central Park para 
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as diferentes situações simuladas. As situações foram simuladas utilizando como 

condição de contorno no aqüífero Cabo apenas fluxo regional. 
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Figura 6.10 – Variação dos níveis potenciométricos simulada no poço do edf. Central 

Park influenciada pelo comprimento do filtro na configuração Cabo homogêneo (a) 

vazão constante (b) vazão específica constante. 

 

 Na Figura 6.10.a pode-se observar que a influência da variação do 

comprimento do filtro sem um correspondente aumento da vazão não resulta num 

aumento da piezometria. Na Figura 6.10.b observa-se que com o aumento do 

comprimento do filtro e o conseqüente aumento da vazão devido a aplicação de uma 

vazão específica por metro de filtro ocorre um acréscimo nos níveis 
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potenciométricos. Foi observada uma variação potenciométrica cerca de 75% maior 

com filtro de 28 m em relação ao de 16 m. Essa diferença pode ser essencial na 

montagem de sistemas de recarga simples, como em projetos montados em 

edifícios residenciais. 

 As simulações com o meio contendo as lâminas argilosas apresentaram 

comportamento semelhante à da condição com o Cabo homogêneo, mas com 

elevações maiores devido principalmente ao confinamento do volume injetado entre 

as camadas argilosas, que dificultam o seu fluxo. A Figura 6.11 apresenta estes 

resultados.  
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Figura 6.11 – Variação dos níveis potenciométricos simulada no poço do edf. Central 

Park influenciada pelo comprimento do filtro na configuração Cabo c/lâminas 

argilosas (a) vazão constante (b) vazão específica constante. 
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 A Tabela 6.6 a seguir apresenta um resumo dos resultados obtidos nestas 

simulações. 

 
Tabela 6.6 – Variação potenciométrica simulada no poço do edf. Central Park, vazão e 

volume injetado em 150 minutos de recarga.  

Filtro 
(m) 

Variação 
potenciométrica 

(m) - Meio 
homogêneo 

Variação 
potenciométrica 

(m) – Meio 
heterogêneo 

Vazão (m3/h) 
Volume 
Injetado 

(m3) 

16 0,65 0,84 2,38 5,95 

18 0,72 0,94 2,68 6,69 

20 0,81 1,05 2,98 7,44 

23 0,93 1,21 3,42 8,55 

28 1,14 1,48 4,17 10,41 

 
6.4.3 - Cenário 3 – Recarga prolongada 
 
 Através da utilização de modelos numéricos pode-se fazer o planejamento de 

aplicação de recarga de forma contínua, estimando a variação da potenciometria 

local sobre diferentes condições de recarga, permitindo um maior entendimento da 

dinâmica da recarga e guiando futuros passos do projeto. 

 Com base nos dados das séries históricas de pluviometria no sítio em estudo 

e considerando perdas na captação das águas de chuva pode-se avaliar o impacto 

da recarga. O cenário foi simulado estimando uma vazão de 2,16 m3/h, injetada 

durante 3 horas por dia durante 3 meses, correspondendo ao período de chuvas 

mais freqüentes. A vazão foi estimada considerando dados históricos de precipitação 

em Recife (posto INMET- Instituto Nacional de Meteorologia) no trimestre mais 

chuvoso (maio a julho). Este cenário pode ser realizado em campo pelo projeto de 

recarga instalado, permitindo assim uma posterior comparação dos resultados e um 

melhor ajuste do modelo. O cenário considerou ainda que durante o período não 

haveria influência da explotação do poços vizinhos no mesmo, devido à dificuldade 

até agora de quantificar este efeito no sítio.  
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Devido às condições específicas deste cenário, foram definidas novas 

dimensões para o domínio e condições de contorno que permitissem avaliar a 

recuperação da potenciometria a partir do volume injetado. Foram mantidos os 

parâmetros hidrodinâmicos e as condições iniciais. Para que as condições de 

contorno laterais não interferissem nos resultados, foi observada a necessidade de 

estender o domínio. A Figura 6.12 apresenta a discretização do domínio para este 

cenário, que possui 1786 nós e 3414 elementos, sendo 3402 triangulares e 12 

lineares. Conforme as simulações anteriores, a malha possui uma maior 

discretização na área próxima do poço injetor. Em relação ao domínio original, os 

contornos foram afastados em 100 m para cada lado, totalizando uma extensão de 

362 m, onde o injetor localiza-se no centro da malha. Neste cenário o aqüífero Cabo 

foi considerado homogêneo. 

 

 
Figura 6.12 – Discretização da malha e condições de contorno para o terceiro cenário. 

  

Foram adotadas as seguintes condições de contorno: 

 

• Fluxo nulo na base do aqüífero, devido à presença logo abaixo do aqüífero 

Cabo de material cristalino (q = 0); 

• Fluxo regional representado pela entrada de massa de água no contorno 

lateral no contorno à esquerda (C.L.1) e pela saída de massa de água (C.L.2) à 

direita, estimados de forma a corresponder os níveis estáticos medidos em campo 

nos poços dos edifícios Chambord e Central Park; 
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• Nível estático do aqüífero Boa Viagem a 0,50 m de profundidade, nível 

medido em poços rasos do condomínio LGV (Pl). 

 

 Devido à incerteza sobre as condições de contorno laterais, foram simuladas 

três hipóteses, com condições diferentes em cada lateral do domínio. A primeira 

situação considerando fluxo regional, como já apresentado. O segunda situação foi 

simulada considerando fluxo nulo no contorno, e a terceira com os contornos laterais 

livres. Comparando os resultados obtidos nas análises da segunda e terceira 

situações observa-se que os resultados obtidos são praticamente os mesmos, o que 

permite afirmar que os contornos do modelo estão suficientemente afastados para 

que suas condições não interfiram nos resultados. 

 

Resultados 
 
 Durante as simulações realizadas, foi observada uma elevação de nível 

bastante acentuada em todo o domínio. O gráfico da Figura 6.13 apresenta a 

variação da potenciometria no poço do edifício Central Park. As pequenas 

oscilações apresentadas nos gráficos ocorrem devido ao período de recarga, que 

causam picos diários durante a injeção, para logo após atingir uma nova situação de 

equilíbrio, cessada a injeção. 
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Figura 6.13 – Evolução da potenciometria simulada no poço do edifício Central Park. 
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 A Figura 6.14 apresenta a potenciometria do aqüífero em diferentes 

momentos. A Figura 6.14.a apresenta os níveis estáticos iniciais. Na figura 6.14.b 

tem-se a distribuições de pressões para o tempo de 60 dias. Na Figura 6.14.c pode-

se observar o último dia de injeção, que foi feita num período de 90 dias.  

 
 
 
 
 
                                  (a)                                                                        (b)                                          

 
 
 
 
                                    
 
 

                                   (c)  

Figura 6.14 – Evolução dos níveis potenciométricos (a) inicial (b) 60 dias (c) 90 dias 

(pressões de líquido em MPa) 

 
 A Tabela 6.7 resume os resultados obtidos na simulação. 

 

Tabela 6.7 – Níveis piezométricos medidos no poço do edf. Central Park e volumes 

acumulados injetados para 30, 60 e 90 dias de recarga. 

Dias 
Nível 

piezométrico 
(m) 

Volume injetado 
(m3) 

Variação piezométrica 
a 24m do injetor (m) 

0 92,36 0 0,00 

30 87,70 194,4 4,65 

60 82,85 388,8 9,50 

90 77,92 583,2 14,44 
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CAPÍTULO 7 
 

RESULTADOS, CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

7.1 – INTRODUÇÃO 
 
  Neste capítulo será apresentada uma discussão final dos resultados obtidos, 

a partir dos ensaios de campo e das análises das simulações de cenários realizadas. 

Também serão apresentadas as dificuldades enfrentadas durante a pesquisa e as 

sugestões para futuras pesquisas. 

 

7.2 – RESULTADOS/CONCLUSÕES DOS ENSAIOS DE CAMPO 
 

 Os ensaios de campo em experimento piloto demonstraram que a recarga 

artificial através de poços de injeção na área em estudo é viável, devendo ser 

realizados estudos de longo prazo de modo a avaliar a variação dos níveis em 

resposta a esta recarga. A partir dos ensaios de campo foi possível determinar 

parâmetros essenciais para análise da resposta do aqüífero à recarga. Algumas 

observações importantes são: 

 

• A vazão de injeção estimada possível de ser injetada no sítio em estudo é de 

aproximadamente 2,07 m3/h, nas condições atuais; 

• Apesar da complexa hidrogeologia local, as respostas à recarga nos poços 

monitorados são semelhantes, indicando que a variação piezométrica depende da 

distância do ponto de injeção ao de monitoramento; 

• Para se obter boas taxas de recarga é importante a manutenção periódica do 

poço injetor, pois o redesenvolvimento do poço elimina as impurezas que se 

acumulam no filtro durante a operação de recarga, mantendo assim sua eficiência; 

• O experimento de recarga deve ser aprimorado para que o sistema funcione 

automaticamente com a água de chuva;
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• Com os resultados obtidos foi possível conceber um modelo matemático que 

pode ser utilizado para simular cenários diversos de recarga, que indicarão os 

próximos passos para as investigações a serem realizadas. 

 
7.3 – RESULTADOS/CONCLUSÕES DAS SIMULAÇÕES REALIZADAS 
 
  As simulações apresentaram importantes resultados, principalmente no que 

diz respeito à influência dos elementos do sistema de recarga na variação 

potenciométrica do aqüífero. Alguns resultados importantes são: 

 

• Durante o ajuste do modelo matemático, a comparação entre as 

configurações que consideram o aqüífero Cabo homogêneo e a que considera a 

heterogeneidade demonstrou que a hidrogeologia interfere nos resultados obtidos; o 

ajuste do modelo que considera a heterogeneidade do aqüífero Cabo apresentou 

comportamento mais próximo dos resultados obtidos em campo.    

• Os cenários de recarga que apresentam a influência do dimensionamento dos 

filtros do poço injetor demonstraram que a variação piezométrica é a mesma para 

uma determinada vazão de injeção, independentemente do tamanho dos filtros; 

Observou-se uma variação potenciométrica cerca de 75% maior com filtro de 28 m 

em relação ao de 16 m. Essa diferença pode ser essencial na montagem de 

sistemas de recarga simples, como em projetos montados em edifícios residenciais. 

Isto pode ser decisivo caso a recarga se torne uma prática disseminada; 

•  As simulações de cenário de recarga por um período prolongado de tempo 

mostraram que há uma recuperação considerável nos níveis potenciométricos, 

principalmente nas imediações do poço injetor; 

• O modelo implementado consegue simular com bons resultados cenários de 

recarga simples; faz-se necessária a utilização de modelos tridimensionais, que 

permita analisar melhor cenários mais complexos como, por exemplo, a influência de 

vários poços de extração e de injeção em escala regional. 
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7.4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Como síntese, destacam-se como contribuições relevantes deste trabalho, 

que os ensaios de campo e as simulações computacionais em escala local (piloto) 

permitiram observar: 

• Importância do conhecimento hidrogeológico; 

• Para a definição das condições de contorno laterais, análises criteriosas 

tiveram que ser feitas para as diferentes configurações do aqüífero e cada cenário 

simulado; 

• Impacto da recarga artificial, mesmo na escala considerada; 

• As análises em um modelo local tendem a sofrer mais interferências da 

heterogeneidade das camadas geológicas do que um modelo regional.   

 Para as análises realizadas neste trabalho, foram considerados os dados 

obtidos em campo e na literatura, como condutividade hidráulica, porosidade, níveis 

d’água nos aqüíferos, litologia. 

 Reconhece-se que alguns destes dados da literatura podem conduzir a 

configurações e condições do sistema que geram questionamentos no meio técnico 

e acadêmico, como a condição de não saturação no aqüífero Cabo na região em 

estudo.  

 A partir da realização de novos ensaios geofísicos e investigações adicionais 

podem ser gerados novos dados para utilização no modelo e aperfeiçoamento dos 

resultados. 

 Os dados do piezômetro, apesar de serem obtidos nas análises dos ensaios 

de campo não foram utilizados durante as simulações devido a não se poder afirmar 

de forma conclusiva qual a real causa da sua diferença de nível estático em relação 

aos demais poços monitorados. 
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7.5 – DIFICULDADES 
 
 As principais dificuldades ocorridas durante a realização desta pesquisa 

foram: 

• A definição do modelo conceitual e o ajuste de parâmetros hidrodinâmicos 

apresentam algumas dificuldades face à heterogeneidade do sistema do ponto de 

vista geológico e carência de informações, como perfis litológicos de poços; 

• A área em estudo possui diversos poços funcionando, sendo difícil estimar a 

sua influência devido à falta de hidrômetros ou outros dados que permitam estimar a 

explotação local; 

• A diferença entre os níveis estáticos observados nos piezômetro com os 

demais poços do sistema de recarga não permitiu que os dados do mesmo fossem 

utilizados nas simulações. Entretanto, a observação dessa diferença destacou a 

importância da consideração de um meio heterogêneo no aqüífero Cabo; 

 
7.6 – SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 
 Como forma de dar continuidade a este trabalho, seguem algumas sugestões 

de futuras pesquisas: 

 

• Estudos envolvendo ensaios de campo com injeção a longo prazo, para 

observação em campo da resposta do aqüífero à recarga artificial; 

• Modificação do sistema de recarga, que permitam o aumento da vazão de 

injeção; 

• Utilização de modelos tridimensionais em escala local e regional para simular 

melhor os efeitos da variação potenciométrica em resposta à recarga artificial; 

• Estudos numéricos de avaliação da recarga artificial na remediação de 

aqüíferos costeiros contaminados pela presença de sais, sejam por contaminação 

vertical ou por intrusão salina; avaliar a utilização de poços injetores como barreira a 

intrusão salina; 

• Estudo do problema de subsidência (deformação do aqüífero em resposta a 

superexplotação) utilizando o módulo mecânico do CODE_BRIGHT resolvendo o 

problema HM (hidro-mecânico); 
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• Investigação através de ensaios de campo e análise numérica do efeito da 

recarga de longo período na qualidade da água e condições do poço (colmatação). 
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ANEXOS 
ANEXO I – PERFILAGEM ELÉTRICA REALIZADA NA INSTALAÇÃO DO PIEZÔMETRO. 
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ANEXO II – DADOS DA INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO TELEMÉTRICA LE GRAND VILLAGE, FEITAS 

PELA CPRH (COSTA ET AL., 2003) 

Nome poço: Nº Poço no Cadastro: 141

Nº Unid. de Consumo:

Nº Poço no Cadastro:
Dez. / 92 Aquífero Explotado: Cabo Executor: Coperson
UTM - E: 290614 UTM - N: 9101872 Cota (m):

0.22
4.75

Manutenção: Periodicid.:
Mês: Nov. / 98

118.1 102 - 118
70

Acesso ao Poço:

Nov. / 92 Nov. / 98 Mai. / 03 21/11/2003
Construção Manutenção Visita CPRH Inst. Estação

51.0 84.0 83.0 87.07
65.0 93.0
4.0 3.6

0.285 0.4
90.0 102.0

120.0 118.0 118.1

Dez. / 92 11/12/2003
Construção Inst. Estação

28.4 247.0
0.6 2.7

0
40.0 61.3

330.0 930.0
266.9 622.0

Dureza Total CaCO3 (mg/L)

Serviço :
Cloretos (mg/L)
Ferro Total (mg/L)
Manganês (mg/L)

Vazão Específica (m3/h/m):

Extensão da bomba (m)

Vazão (m3/h):

Data coleta amostra:
Da qualidade da água

Coluna edutora (m)

Profundidade útil do poço (m)
Sem bomba instaladaBomba

Área de Pesquisa: A . 2
Interessado:

Endereço:

Endereço:

Serviço 

Início Operação:

Profundidade (m): 

DADOS TÉCNICOS VARIÁVEIS

Paralizado. Usa carros pipa.

Distância do poço desativado ao piezômetro (m);

Última Manutenção:

INFORMAÇÕES GERAIS

Documentos Fornecidos:

Responsável:

Convenção do Condomínio e cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária que 
elegeu o síndico.

Cel Francisco Souto Crasto, CPF nº 224.518.467-04; RG nº 073.767.191/7. 
Brasileiro, Casado, Inativo do Exército.

Rua Francisco da Cunha, 1910 - Boa Viagem, Recife - CEP 51.020-050  

Poço Produtor

85 aptos.

Condomínio Conj. Residencial Le Grand Village. CNPJ 11.120.722/0001-04; Fone: 
3326.7041

Altura da boca do poço em relação ao solo dentro da caixa de proteção (m):
Profundidade da caixa de proteção (m):
Prof. da boca do poço em relação ao nível do solo (m):

O síndicoContato:

INFORMAÇÕES DO POÇO

Seção filtrante:

Manutenção: 

Fácil para qualquer equipamento. Fica em área aberta ajardinada. 

O mesmo, apto 1601 -Bloco B; Fone: 3326.2707; 8834.3486.

Por falta de manutanção houve diminuição da vazão e queima da 1ª bomba.

Regime Bombeamento:

Coordenadas: 

Condição do poço: produtor (); desativado (x ); piezômetro ( )

Cota da boca do poço (m) Cota de Segurança (m):

Condutividade Elétrica (µS/cm):
Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L):

Topo Horizizonte Arenoso Explotado (m): 
Revestimento:

Nível Estático (m):
Nível Dinâmico (m):

PVC Geomecânico de 4" reforçado (parede 10 mm)

Do poço
Data da Medição:

 
 



 120

Telefone 33013359 1200
3925 TS2002DL

Na parede da casa de bomba Nº de Série do Poço 141

3908 TS282
Localização: Faixa de Operação (µS/cm) 0-5000

110

3895 TS312P
111

Localização:
8

51.00
30 ( x ) 20 (   )

Superior: -- Inferior: -- Aterramento: --
 m3/h --

21/11/03
21/11/03
25/11/03
2/12/03 Início: 18:00 h

 m3 Dia: Hora:

JUSTIFICATIVA DA ÁREA DE PESQUISA

SUMÁRIO DAS CONDIÇÕES HIDROGEOLÓGICAS DA ÁREA

OBSERVAÇÕES DA VISITA (Waldir e Mário em 07.05.03)
Este poço perdeu vazão com o tempo até a paralização em 1999, e hoje não é explotado devido a reduzida
vazão. Foi adotado pelo Grupo de Recursos Hídricos da UFPE para realizar estudo de recarga com água de
chuva colhida pelo Conjunto. Poço piezômetro foi feito a 5m em 2". Coletou-se dados de poço vizinho (cerca
de 30m) no Edf. Central Park.  

O mapa do HIDROREC II, que indicou a superfície piezométrica do aqüífero Cabo com base em medições
realizadas entre 1998 e 2000, revela uma faixa de depressão no sentido preferencial noroeste-sudeste, porém
com indicação de estar fechada dentro do continente, com eixo central passando nos cruzamentos da Av.
Engº Domingos Ferreira com a rua Ernesto de Paula Santos e das ruas Bruno Veloso com a Ten. Domingos
de Brito, ficando aproximadamente limitada entre a rua dos Navegantes e a Av. Don João VI (canal do rio
Jordão). Esta é a maior faixa de depressão interior identificada e, dentro da qual, também não se tem valor de
salinidade da água de qualquer poço que revele invasão da interface salina. Para avaliar o comportamento do
rebaixamento nesta área e também dar subsídio ao importante estudo de recarga levado a cabo pela UFPE,
será instalada a Estação denominada Le Grand Village no poço produtor abandonado. A recarga artificial a
partir da água de chuva pode se constituir numa importante solução para minimizar o excessivo abatimento o
aqüífero Cabo na região e este estudo pode proporcionar a base para tanto. 

O exame dos perfís litológicos apresentados pela Coperson (poço produtor) e pela B & F (no piezômetro),
afastados de 5 m, revela que: os sedimentos recentes de cores variadas, tem na área cerca de 47 m de
espessura, sendo arenosos nos primeiros 8/13 m e essencialmente argiloso para baixo para formar o topo
confinante do aqüífero Cabo. Este aqüífero, que vai até os 121 m de profundidade é, no local, constituído por
arenitos, em geral argilosos, e com muitas intercalações argilosas, certamente de permeabilidade inferior ao
normal da região. As seções filtrantes em geral colocadas entre 100 e 120 m indicam o intervalo de arenitos
mais grosseiros sendo entretanto difícil identificar o topo confinante deste horizonte mais permeável conforme
é possível em outros locais. Os níveis estáticos aferidos em Maio/03 revelaram forte discrepância entre o
piezômetro (74m) e o produtor desativado (83m) e mais ainda quando se considera o do poço Central Park,
afastado 30m (95m, em Fev./03, quando da última manutenção da Coperson).

DADOS TÉCNICOS DA ESTAÇÃO TELEMÉTRICA

Sensor de Nível

Localização:
Sensor de Condutividade

Nº de Série da THECMES

Nº de Série da THECMES Modelo (Registrador)
Número Identificador:  9  

Extensão de cabo do sensor até o gabinete (m):

Reserva de cabo (m):
Extensão de cabo do sensor até o gabinete (m):
Faixa de Operação com margem de erro de 0,1%:

Dados da bomba

Conclusão da instalação bomba/sensores/gabinete:

Prof. Eletrodos (m):
Vazão de Operação:

 Datas
Implantação da Estação: 10 a 21/11/2003

No interior do poço, livre e perdurado no próprio cabo

Nº de Série da THECMES
Constante de Profundidade (m):

Profundidade (m):

Início do registro de dados no datalogger: 

 Hidrômetro 
Leituras 

Conclusão da conexão da estação telemétrica à central: 
Instalação do estabilizador de tensão e cadeado no gabinete:

Modelo 

Modelo 

Vel. de Transmissão (bps)

Área de Pesquisa: A . 2 Monitorar o rebaixamento excessivo do aqüféro Cabo em faixa de depressão
interior

Gabinete

No interior do poço, livre e perdurado 
no próprio cabo
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ANEXO III – PERFIS GEOLÓGICOS DOS POÇOS PRÓXIMOS AO EDIFÍCIO LE GRAND VILLAGE. 
 
 

EDIFICIO REGENT’S PARK 
 
END.: RUA PROF. JULIO FERREIRA DE MELO, 878 
 
PERFIL GEOLOGICO 
 
PROF.(M)               DESCRIÇÃO LITOLOGICA 
 
0 A 3,00                  ATERRO 
3,00 A 9,00             AREIA MEDIA A FINA 
9,00 A 86,00           AREIA GROSSEIRA A MEDIA COM INTERCALAÇÕES     
                               ARGILOSAS 
86,00 A 88,00         ARGILA , COLORAÇÃO AVERMELHADA 
88,00 A 91,00         ARENITO GROSSIERO A MEDIO 
91,00 A 93,00         ARGILA, COLORAÇÃO AVERMELHADA 
93,00 A 130,00       ARENITO GROSSEIRO A MEDIO COM INTERCALAÇÕES   
                               ARGILOSAS 
130,00 A 139,00     ARGILA COLORAÇÃO AVERMELHADA 
 
 
EDIFICIO CHAMBORD  
 
END.: RUA BRUNO VELOSO 
 
PERFIL GEOLOGICO 
 
PROF.(M)              DESCRIÇÃO LITOLOGICA 
 
0,00 A 005             AREIA MEDIA A FINA 
5,00 A 10,0            ARGILA, COLORAÇÃO CINZA ESVERDEADA 
10,00 A 14,00        ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO CINZA 
14,00 A 22,00        AREIA MEDIA A FINA 
22,00 A 34,00        ARGILA ORGANICA ARENOSA 
34,00 A 78,0          ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO CINZA 
78,00 A 82,00        ARENITO MEDIO ARGILOSO 
82,00 A 102,00      ARENITO MEDIO 
102,00 A 106,00    ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO CINZA ESVERDEADA 
106,00 A 110,00    ARENITO MEDIO ARGILOSO 
110,00 A 130,00    ARGILA ARENOSA, COLORAÇÃO CINZA ESVERDEADA 
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EDIFICIO CENTRAL PARK 
 
END.: RUA FRANCISCO DA CUNHA, 1846 
 
PERFIL GEOLOGICO 
 
PROF(M)              DESCRIÇÃO LITOLOGICA 
 
0,00 A 004             AREIA 
004 A 009              ARGILA COLORAÇÃO CINZA 
009 A 013              AREIA MEDIA 
013 A 048              ARGILA ORGANICA, COLORAÇÃO PRETA 
048 A 060              AREIA MEDIA 
060 A 062              ARGILA, COLORAÇÃO AVERMELHADA 
062 A 066              ARENITO  
066 A 068              ARGILA , COLORAÇÃO CINZA ESVERDEADA 
068 A 072              ARENITO 
072 A 074              ARGILA, COLORAÇÃO CINZA ESVERDEADA 
074 A 119              ARENITO  
119 A 120              ARGILA, COLORAÇÃO CINZA ESVERDEADA 
120 A 121              ARENITO 
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ANEXO IV – DETALHAMENTO DO TUBO DE ACESSO A MEDIDOR DE NÍVEL. 

 
                               
 

 
 

 

 

 
Fonte: Prof. Jaime Cabral. 

1,
00

 m

0,
50

 m

Relé de Nível

Tampa Tipo Cap

Serrilhado ou Perfurado

Detalhamento da Parte Inferior
        do Tubo de Acesso

Detalhamento da 
Tampa do Poço

Rosca Com
Tampão Saída

de Água



 125

ANEXO V – DETALHAMENTO DA INSTALAÇÃO DO TUBO DE ACESSO A MEDIDOR DE NÍVEL. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                Fonte: Prof. Jaime Cabral 
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